


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu caminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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As Ciganas Ancestrais do Amor são bastante 
flexíveis, se associam ao ato de amar, seja uma pes-
soa específica, a família, amigos ou qualquer outra 
entidade. 

As Ciganas que trabalham a força interior do 
amor, trazem o desejo de nos ensinar a nos sentir-
mos completas e amadas pelas pessoas que ama-
mos, sendo seu objetivo principal. 
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As Ciganas Ancestrais, nos impulsionam a fazer aquilo que amamos, a encontrar e 
viver uma paixão, seja uma pessoa, ideia, projeto ou profissão. Elas nos auxiliam a carregar 
aspirações afetivas profundas: quer amar e ser amado. Aprender como dar amor e receber 
amor, na mesma proporção.

Para as Ciganas Ancestrais, o amor transcende a qualquer condição humana, está aci-
ma de tudo. É capaz de amar o outro porque ama a si mesmo. 

O verdadeiro amor não tenta possuir o outro. Flui por nós o tempo todo e nada pode 
fazer com que deixemos de amar.  O amor é eterno, une tudo, mesmo à distância. É fonte 
de realização da alma.

As Ciganas Ancestrais nos ensinam a ter empatia com as outras pessoas, é capaz de en-
tender, se colocar no lugar e até mesmo sentir o que elas sentem, pois é fortemente regido 
pelo Amor. Outra característica marcante e que simboliza o livre-arbítrio, nossa capacida-
de de escolher, de tomar decisões. 
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O livre-arbítrio é uma dá-
diva que o ser humano recebe 
para que possa conduzir sua 
vida de forma consciente e de-
liberada, e não por determina-
ções externas impostas a ele.  
Esse receio em decidir sobre 
as coisas vem do medo de per-
der algo ou alguém, do medo 
de perder a oportunidade ou o 
amor.

Contudo, o erro não está 
em fazer uma má escolha, mas 
em não escolher, não se posi-
cionar. No Universo, não é vi-
ável ficar “em cima do muro”, 
pois viver é eleger prioridades.

Fazer uma escolha usan-
do o ego é um processo difícil, 
pois, na visão do ego, quando 
escolhemos um significa que 
perdemos o outro. Daí surge o 
medo, a dúvida e o conflito.

Porém quando escolhemos 
usando nossa Essência, com-
preendemos que cada escolha 
representa uma renúncia, e 
que isso não é um problema.

A Essência vive em unida-
de, sente que tudo está interli-
gado, mas que nada nos per-
tence. Quando fazemos bom 
uso do livre-arbítrio, optamos 
pelo que nos faz crescer e ao 
outro também.  O amor é uma 
escolha que fazemos a cada 
instante. Uma boa escolha, em 
que todos saem ganhando.
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ASPECTOS LUZ QUE 
NOS  IMPULSIONAM 
A BUSCAR SEMPRE 
ESTARMOS 
APAIXONADAS.

• Buscam  a felicidade 
na união com o outro;

• Nos mantêm 
entusiasmadas;

•  Procuram fazer 
sempre aquilo o
que amam;

• Formam vínculos 
facilmente;

•  Se aceitam 
incondicionalmente;

•  Têm empatia;

•  São simpáticas e 
extremamente 
sociáveis;

•  Alegram os lugares 
por onde passam;

•  Cuidam e nutrem 
as pessoas que amam;

•  Tendem a escolher 
o que é melhor para 
o outro;

• A felicidade do 
outro está acima 
da sua própria;
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ASPECTOS A SEREM 
TRABALHADOS, 
QUANDO EM 
DESEQUILÍBRIO, 
PODEM TRAZ OS 
PROBLEMAS QUE SÃO 
DIFÍCEIS DE SEREM 
EQUILIBRADOS.

• Ser muito ciumentas e 
possessivas.

• Sentir inveja da felicidade 
alheia.

• Se tornar carentes do amor 
dos outros.

• Ter fixação obsessiva no 
objetivo ou na pessoa ama-
da;

• Ter compulsão por sexo;

• Possuir vício em porno-
grafia;

• Acabar perdendo o foco 
- por quererem abraçar o 
mundo - não escolhendo 
nada e perdendo muitas 
oportunidades;

• Ter dificuldades em con-
trolar suas emoções, geran-
do ansiedade e depressão.

• Fazer tudo para atrair a 
atenção dos outros e aca-
bam perdendo sua identi-
dade.
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A pessoa regida pela força da Amante pode encontrar grande satisfação profissional e 
sucesso financeiro em trabalhos como:

• Oráculos; • Dança; • Moda; • Desenho; • Sexologia; • Pintura; • Escultura; 

• Música; • Artes cênicas; • Paisagismo; • Literatura; • Antiquário; • Arquitetura;

• Musicoterapia; • Cromoterapia; • Marcenaria; • Terapias com pedras; • Massagista.

AFIRMAÇÃO:

 “Escolho sem medo de perder, pois sei que cada escolha 
é uma renúncia. Confio em meu coração.”

ORIENTAÇÃO
DAS CIGANAS 
ANCESTRAIS



10

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112    carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

DESCUBRA A SUA ANCESTRAL CIGANA - AULA 3 - A AMANTE


