


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 Sábia simboliza a sabedoria, a solitude 
e o silêncio. Representa a busca da verdade a res-
peito da natureza e da realidade. É a busca do seu 
verdadeiro “eu”,  de sua verdadeira identidade. 

Enquanto o Mestre crê, o Sábio busca. 
Essa ancestral representa a eterna busca.
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A Sábia mergulha em 
si mesma, reflete sobre o 
passado e, com humilda-
de, busca ressignificá-lo. 
Está em constante proces-
so de autoconhecimento 
através das suas experiên-
cias, pois deseja caminhar 
com as próprias pernas. 

Com serenidade, au-
tonomia e paciência ele 
percorre a trilha da indi-
viduação, em busca de ser 
ela mesma. 

Apoia-se em suas vi-
vências e crê que o pas-
sado é o seu melhor pro-
fessor. Compreende que 
tudo na vida serve para o 
aprendizado e o aprimora-
mento do ser, por isso não 
carrega arrependimentos.

A Sábia é introspecti-
va, prefere se isolar para 
refletir à estar com outras 
pessoas. Vive a solitude, 
que é a glória de estar so-
zinho.

Encontra no silêncio 
a lucidez e a profundida-
de de sua sabedoria. Sabe 
aproveitar os momentos 
de isolamento para desen-
volver suas ideias e proje-
tos. 

Sempre fazendo um 
balanço de tudo o que já 
viveu, aprende com os er-
ros, não se apega a eles e 
segue em frente. 
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CARACTERÍSTICAS 
PRESENTES NA PERSONALIDADE:

 

ASPECTOS LUZ:

• São pessoas que rompem com as convenções e buscam a sua própria verdade;

• Buscam a si mesmas, sua verdadeira identidade;

• Buscam compreender a vida e o seu significado;

• Tendem a não se envolver socialmente, buscando fugir da agitação da vida 
   para refletir, pensar, meditar e se transformar;

• Suas vivências lhe proporcionam sabedoria;

• São estudiosas, objetivas, observadoras;

• Têm conhecimento extenso e profundo de várias coisas ou de um assunto 
   em particular e fazem uso correto dele;

• São equilibradas, têm bom senso e se comportam com retidão;

• A cada erro, buscam uma nova oportunidade de aprender e fazer diferente;

• Entendem suas limitações e são persistentes na busca de aperfeiçoamento;
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ASPECTOS SOMBRA:
QUANDO EM DESEQUILÍBRIO:

• Tendem ao isolamento e à solidão;

• Podem se cobrar demais por suas ações no passado;

• Sentem arrependimento, podendo levar à depressão;

• Sentem culpa e vergonha;

• Criticam excessivamente os outros;

• Apresentam frieza, ausência de sentimentos;

• Tendem a criar regras em cima de tudo e todos;

• Podem se tornar arrogantes;

• Perfeccionistas;

• Intolerantes;

• Fanáticos;
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ORIENTAÇÃO VOCACIONAL 
PARA VIVER O MELHOR 

A Sábia pode encontrar 
grande satisfação profissio-
nal e sucesso financeiro em 
trabalhos como: 

Filosofia; Pedagogia; 
Ciências; Pesquisas; Muse-
ologia; Arqueologia; Astro-
nomia; Sacerdócio; Esote-
rismo; Ocultismo: História; 
Música; Professor; Escritor; 
Curas Holísticas; Antiquá-
rio; Restaurador; Bibliotecá-
rio.

AFIRMAÇÃO:

 “Aproveito o 
momento de 
solitude para 
iluminar todo 
o caminho que 
percorri até aqui, 
assim, ressignifico 
o meu passado”.
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RITUAL PARA A ANCIÃ
Vista uma roupa escura e prepare seu altar com uma vela preta, um pratinho com sal, um 

caldeirão ou vaso de cerâmica, folhas de sálvia, uma folha de papel e uma caneta preta, uma 
pedra escura e alguma imagem representando a Deusa Anciã ou seus animais de poder.

Crie um círculo de proteção salpicando sal ao seu redor. Acenda a vela e medite sobre 
os obstáculos de sua vida ou aquilo que você quer liberar ou transmutar; atitudes, padrões 
mentais ou lembranças negativas.

Veja-se entrando em uma gruta e indo ao encontro da Anciã. Perceba sua presença, 
sentada ao lado de um grande caldeirão queimando ervas e resinas. Fale com ela: Oh, Mãe 
escura, guardiã do livro da vida, detentora do sagrado caldeirão da transmutação, eu peço 
tua orientação para meu conhecimento espiritual.

Preciso que me ajudes a me livrar de sentimentos de ... (enumere-os) ou da dor destas 
lembranças ... (descreva-as). Desejo de coração, que eu possa ser purificada e fortalecida 
para começar um novo caminho ou projeto.

Veja a Deusa Anciã queimando em seu caldeirão mágico toda sua negatividade. Agra-
deça-lhe e volte para o aqui e agora, abrindo os olhos e respirando profundamente.

Escreva no papel os obstáculos, amarras e dificuldades que quer transmutar.

Queime o papel em seu caldeirão ou em uma cumbuca de barro, liberando as formas 
mentais negativas. Queime depois a sálvia para completar a purificação, entregando as 
cinzas para o vento dispersar.”

Que Assim Seja, Assim se Faça. Está Feito.
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