


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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A Cigana Ancestral Soberana se faz presente 
em nossas vidas com a força, a liderança e o sen-
so de dever e propriedade. 

Esta Cigana nos ensina a sermos confiantes. 
Sua devoção às leis e a moral faz com que seja-
mos muitas vezes conservadoras, mas também 
Lideres Natas das nossas vidas. 
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A  Cigana Ancestral Soberana está presente nos caminhos a escolher, ela pode ser re-
presentada com três corpos ao mesmo tempo: passado – presente – futuro. Isso se refere a 
nossa capacidade de testemunhar a nossa própria vida, em todos os tempos: aprender com 
as experiências passadas e conseguir prever os desdobramentos futuros. 

Quando ela chega, nos tira de fugas 
como a negação, a racionalização ou os ví-
cios, que nos entorpecem da verdade. Ela 
nos obriga a encarar os padrões em nossa 
história e refletir sobre o nosso papel ali. 

Como nos levamos a esses lugares 
sombrios? 

As respostas muitas vezes aparecem 
em sonhos, sincronicidades e intuições, 
domínios desta Cigana.

Mais do que te levar a ver a verdade, 
ela vai te obrigar a escolher pela verdade, 
a sua verdade. O que vai te fazer transitar 
para uma nova vida. 

A partir do momento que você come-
ça a se aproximar dos seus temas, a verda-
de te guiará e te libertará.

CARACTERÍSTICAS
• Rege o mundo material

• Poder e Governança

• Liderança

• Confiança

• Autoridade e Dignidade

• Ligada à tradição

• Energia prática e direta

• Buscar parceria forte e 
   equilibrada com os homens

• Autoconfiança

• Determinação e Paciência
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CHAGAS
• Sentir-se frustrada por ser su-

bestimada pelo parceiro, que não 
divide o poder com ela (Cultura Pa-
triarcal)

• Ter seu poder limitado ao ma-
trimônio e à família

SOMBRA
• Quando a Soberana não com-

preende que ela somente é suficiente, 
ou seja, quando ela sente que neces-
sita de um Soberano para governar 
ao seu lado, ela pode acabar acessan-
do sua sombra. 

Nesse caso, ela pode se tornar 
uma tirana por conta de seu ciúmes 
e inveja, o que fará com que ela riva-
lize com qualquer outra mulher que 
se aproximar.

O QUE ELA 
NOS ENSINA
• A termos visão

• A traçarmos estratégias

• A sermos eficazes

• A buscarmos uma parceria 
            equilibrada com o masculino

• A buscarmos o poder material

• A termos uma relação saudável 
com o dinheiro



7

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112    carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

DESCUBRA A SUA ANCESTRAL CIGANA - AULA 5 - A SOBERANA

A CURA
VAPORIZAÇÃO DO ÚTERO: 
COMO FAZER E QUAIS ERVAS USAR

A prática ancestral de vaporização de 
útero é uma forma excelente de cura e liber-
tação das memórias e dores.

A sabedoria das ervas pode acessar nos-
sas dores físicas e curá-las, além de alcançar 
também nosso campo espiritual, trazendo 
compreensões e conexões.

A dança, os círculos de mulheres, plan-
tar a lua, meditações, e o rezar também são 
algumas formas de acessarmos a sabedoria e 
a cura de nosso útero sagrada.

Falar sobre Sagrado Feminino,  nosso 
sagrado útero e sobre ancestralidade é um 
grande desafio quando não estamos senta-
das em roda e tecendo por horas a fio.

No entanto, quando buscamos as res-
postas, elas sempre nos encontram para nos 
ajudar e ajudar muitas mulheres a se reen-
contrarem e a despertarem a Deusa Interior.

GERÂNIO: O AMIGO DAS MULHERES 

O gerânio é conhecido com o óleo essencial da mulher. Extraído de flores e folhas de 
plantas da espécie Pelargonium graveolens, ele tem benefícios que vão do equilíbrio hor-
monal à regeneração cutânea.  O Gerânio regula o sistema hormonal, sendo útil sobretudo 
na TPM e na menopausa. 

DICA DE USO: duas gotinhas em um lenço de tecido para inalar duas vezes ao dia 
ou em difusores de ambiente.  Auto massagem (para cada duas colheres de óleo vegetal, 
uma gotinha do Oléo Essencial) no período da TPM ou quando estiver com a auto-estima 
baixa. E também pode colocar 1 gotinha de oléo essencial de gerânio no absorvente diária, 
deixe os benefício tomarem conta do seu corpo.
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