


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



3

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112    carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

DESCUBRA A SUA ANCESTRAL CIGANA - AULA 4 - A CAÇADORA



4

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112    carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

DESCUBRA A SUA ANCESTRAL CIGANA - AULA 4 - A CAÇADORA

CIGANAS EMPREENDEDORAS
A FORÇA DA CAÇADORA

O caminho feminino do Empreender represen-
ta a  independência, bem sucedidas, livres e deste-
midas, vivendo a vida e buscando as conquistas. 
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São as Ciganas  que acompanham as mulheres viajantes, aventureiras e destemidas. 
Em equilíbrio, esta força traz  independência para as mulheres, equilibra as polaridades 
feminino-masculino, fazendo com que reconheçam seu papel e sintam-se completas, in-
dependente da concretização de uma parceria ou relacionamento com o sexo oposto. 

Quando uma mulher se identifica de maneira desequilibrada com esta Cigana, ou nem 
percebe está força, ela tende a “endurecer” o feminino e atrair homens dependentes e ca-
rentes.  É preciso buscar o equilíbrio através da alimentação ( animal e vegetal ) que esta 
força faz parte de nós, desta forma, podemos compreender e se conectar , em harmonia 
com o meio onde habitamos. 

Dedicação a si mesma, fortalecimento da identidade e limites pessoais são fortes atri-
butos para não só encontrar está Cigana, mas trazê -la para a sua vida, corrigir este padrão 
de muitos anos, onde aprendemos que devemos ser submissas, e não deixar está parte 
latente e forte que compõe nosso ser, falar e se apresentar gerou um desequilíbrio que atra-
palha os nossos relacionamentos.
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Comunicação e conexão, são dons femininos, porém, nos moldes atuais, em especial 
no ambiente profissional, esse dom parece estar perdido, muitas vezes.

Pedindo sabedoria para esta Cigana e pedindo licença para dizer que a chave para essa 
resolução é a empatia que é despertada ao ouvir - e entender - o referencial do outro.

Compreender as diversas facetas femininas também nos auxilia nisto, ou seja, perceber 
que diante de tamanha multiplicidade o que traz contentamento para uma pessoa, pode 
não trazer para outra. 

E para entender e se conectar novamente com esta parte , tão presente e tão latente , 
precisa se abrir e entender e que medos e inseguranças fazem parte da educação submissa 
que recebemos, é o que está fora de nós, não é uma verdade.

E para conseguir Liderar muito melhor , o segredo está no momento em que permitir 
que seu lado feminino de conexão e empatia aflore e lhe mostre quais são as características 
individuais de cada pessoa e como trabalhá-las.
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A CIGANA CAÇADORA ESTÁ ASSOCIADA:
• À juventude e vitalidade, um fato importante é que, apesar de também serem uma 

faceta da Cigana, as mulheres caçadoras normalmente não se enxergam no papel de ma-
ternidade, logo, ter filhos ou filhas não é uma prioridade. 

• Sua tendência é construir comunidades com outras mulheres com objetivo seme-
lhante. 

• Tem uma tendência ao nomadismo. 

AS CHAGAS
• Esta Cigana  é independente e introvertida. Caso não se sinta livre, ela pode acessar 

sua sombra, que fará com que se torne indisponível, tanto fisicamente quanto emocional-
mente; 

• Também dificilmente confiará na figura masculina por conta da desconfiança natural 
que tem em relação a eles;

• Não se encaixa no estereótipo do feminino patriarcal, o que pode levá-la a uma ex-
clusão psicológica e, às vezes, literal, da sociedade;

• Sentir-se pressionada para casar e ter filhos.
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O QUE ESTA CIGANA NOS ENSINA:
• A sermos livres

• A sermos independentes e autônomas

• A nos reconectarmos com o corpo físico

• A nos reconectarmos com atividades da terra e do físico: cozinhar, plantar, praticar 
esportes, dançar, etc.
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Meditação:

Fecha os olhos e traz a tua 
consciência para o teu corpo.

Faça uma respiração pro-
funda e imagina que a Luz 
do sol toca o teu rosto. Sente 
a energia quente de força de 
vida que vem do sol. 

Sinta que estás no topo de 
uma colina redonda; debai-
xo dos teus pés a erva é ver-
de e macia. Por cima de ti, o 
céu está num lindo azul e vês 
pássaros que voam bem alto, 
brincando na brisa.

À tua frente está uma pai-
sagem de delicadas colinas, 
de pequenos bosques e pra-
dos repletos de flores.  Respi-
ras profundamente e abres os 
braços para o lado e sentes-te 
livre. 

Na tua mente diz “eu sou 
livre!” 

(Pausa)
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Sentes a tua aura expandida 
pelo vasto horizonte e sentes asas 
de energia a estenderem-se pelos 
teus braços e dedos. Sente a imensi-
dão de tudo o que és – e sorri.

(Pausa)

Respira profundamente e per-
mite que toda a resistência presente 
no teu corpo se dissolva. Deixa ir a 
tensão de te conteres, de seres pe-
quena ou estares confinada. 

Agora és livre e tão grande 
quanto o horizonte.  

E à medida que sentes que te 
estendes cada vez mais para fora, 
sente energia, alegria e felicidade a 
fluírem por ti. 

Isto é quem tu és.

Começas a descer a colina junto 
a um pequeno riacho que flui entre 
as árvores. O vento agita as folhas e 
elas sussurram enquanto caminhas 
por baixo delas. 

Mas caminhar não é suficiente 
para expressar a alegria que sentes 
e então começas a correr e a dançar 
e a saltar! Sentes o ritmo dos teus 
pés na terra, o sol por cima de ti e o 
vento à tua volta. 

À medida que corres e danças, 
vais relaxando no ritmo e sentes 
a tua conexão com as energias da 
Terra, da Natureza. 

(Pausa)
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Tudo é bom.

 Tudo está bem.  

O teu corpo mo-
ve-se com liberdade 
e alegria e sentes-te 
abençoada com cura 
e bem-estar.

(Pausa)

Corres pelos pra-
dos de pequenas flores 
amarelas, cor-de-rosa e 
azuis, até que paras uma 
vez mais no topo da co-
lina. Desta vez a terra 
está plana à tua volta e 
percebes que estás num 
lugar ancestral e sagra-
do. 

Marcado no calcá-
rio da terra está uma 
imagem do Sagrado Fe-
minino na sua forma di-
nâmica, como caçadora. 

Estende os teus bra-
ços físicos o mais longe 
que conseguires, com 
as palmas das mãos vi-
radas para cima e sen-
te a energia desta força 
a fluir por ti, trazendo 
vida, felicidade, bem-es-
tar e um sentimento de 
liberdade e alegria.  

(Pausa)
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Relaxa os braços e sen-
ta-te neste lugar sagrado 
pelo tempo que quiseres.

(Pausa)

Quando estiveres pre-
parada para deixares esta 
meditação. 

Colhe algumas das 
plantas silvestres à tua vol-
ta e coloca-as na escultura 
do Sagrado Feminino com 
gratidão e amor. Escuta al-
gum conselho que te seja 
dado. 

Depois, faz uma respi-
ração profunda, sorri, abre 
os olhos, espreguiça-te – e 
traz a energia recebida para 
o mundo.
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