


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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CONEXÃO COM 
O ORÁCULO

Ritual é a forma e a estrutura que possibilitam que seu 
espírito voe livre. E o espaço sagrado que você cria 

e que permite que você abra as partes mais profundas 
do nosso consulente. O ritual é transformador.
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Um ritual eficaz o transforma-
rá. O ritual contribui para a 
sua totalidade ao oferecer 

segurança e liberdade suficiente para 
que todos os seus aspectos se expres-
sem e ao permitir que você nade e ga-
lope com o Sagrado. Tudo é oferecido 
com o espírito da inspiração. 

O que você vai fazer é uma deci-
são sua. Quanto mais você se envol-
ver todos os seus sentidos e todos os 
seus aspectos no ritual, tanto mais profundos serão os resultados que obterá.

FALE COM FRANQUEZA
Ajuda a dizer onde está na vida. Você não pode ir a ne-

nhum lugar a menos que saiba e admita onde está. Nada 
muda enquanto você não aceitar essa realidade. Dar um 
nome a uma coisa a torna mais palpável. O que é palpável 
pode ser transformado.

IMAGINAÇÃO ATIVA
Permite que você acesse o inconsciente. Pacientes 

com câncer imaginaram figuras do “Pac-Man para 
destruir as células cancerígenas a fim de recuperar-se.

Atletas que alcançam estados alfa (estados de transe 
profundamente relaxados) e se visualizam obtendo excelên-
cia no esporte conseguem melhorar seu desempenho.

Você pode facilitar a transformação usando técni-
cas de viagens da imaginação para chegar ao âmago do 
seu inconsciente.
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DANÇAR, CANTAR 
E TOCAR TAMBOR

Permite que você movimente a energia que deve ser transformada no nível 
celular, físico. Depois de trabalhar com o eu consciente falando com franque-
za, depois de chegar ao inconsciente por meio da imaginação ativa, você preci-
sa trabalhar com o corpo físico. 

Quanto mais todo o seu ser estiver envolvido no processo, tanto mais pro-
fundo será o nível da transformação.



7

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

DAMA DA NOITE, SEU CABARÉ E OS FUNDAMENTOS  - AULA 11- (2021)

O RITUAL
• queimar incenso ou untar-me com óleo 

para purificar o espaço; 

• invocar os elementos/pontos cardeais 
para criar um espaço sagrado, o espaço entre 
os mundos;

• invocar a Deusa, Deus e tudo o mais que 
precise ser invocado;

• elevar a energia dançando, tocando tam-
bor, cantando, fazendo uma viagem xamânica 
ou o que for  necessário;

• enviar a energia que foi elevada;

• liberar a Deusa e Deus;

• liberar os elementos/pontos cardeais;

• reabrir o círculo.

No ritual, faz-se um cír-
culo para criar um es-
paço sagrado dentro do 

qual se possa trabalhar com con-
forto e segurança. O círculo re-
tém a energia-intensa-e positiva 
do ritual e mantém a distância as  
energias indesejáveis. 

Chamar, invocar ou convi-
dar algo (os elementos ou pontos 
cardeais, a Deusa ou Deus, por 
exemplo) significa convocá-los a 
estar presentes.

Invocar os elementos/pon-
tos cardeais (forças arquetípicas) 
também ajuda você a definir e 
manter o espaço sagrado, fazen-
do do seu espaço ou círculo um 
recipiente seguro para trabalhar. 
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Isso é feito com respeito, dignidade e amor. O mesmo acontece quando você libera o 
que convocou no final do ritual.

Gratidão é importante; gentilmente agradeça a presença de todos os que você convi-
dou para participar do seu ritual. Um relacionamento carinhoso, respeitoso com as Deu-
sas, os Deuses e com outras energias e forças vai garantir que eles continuem a trabalhar 
com você.

Uma das partes 
mais importantes 
do ritual é a alegria. 
Não hesite em criar 
o maior prazer para 
si mesma nos rituais. 
Contanto que nin-
guém seja prejudi-
cado, incluindo você 
mesma, tudo é per-
mitido.

Nossa sociedade 
patriarcal tem difi-
culdade para lidar 
com a alegria, o di-
vertimento e o prazer. 
Basta ver os outdoors 
e comerciais. Eles di-
zem que você só pode 
ter alegria se estiver 
usando as roupas cer-
tas, dirigindo o carro 
certo, consumindo os 
produtos certos.

Se você estiver 
tentando viver como 
lhe ensinaram, talvez 
seja difícil ligar-se ao 
prazer real.

O ritual é um lugar seguro para você entrar em contato com o prazer, a alegria, o êxta-
se. Você não precisa de nenhum instrumento para o ritual, mas se eles fazem com que você 
se envolva mais e se ligue ao seu aspecto mágico, então use-os.



9

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

DAMA DA NOITE, SEU CABARÉ E OS FUNDAMENTOS  - AULA 11- (2021)

TÉCNICAS DE 
INTERPRETAÇÃO

Há muitas maneiras de tecer O Oráculo em sua rede pessoal de apoio. O número 
de modos de entrar em contato com as Deusas e as Senhoras Pombo Giras é tão 
grande quanto o número de mulheres.

Siga as seqüên-
cias (uma seqüência 
é o modo de dispor as 
cartas na mesa), crie 
sua tiragem pessoal 
ou use as seqüências 
dos seus oráculos pre-
diletos.

As cartas foram 
destinadas a evocar 
uma qualidade espe-
cífica enquanto dei-
xam espaço para sua 
imaginação e intui-
ção.

Reserve um horário em que você não seja interrompida. Talvez você queira queimar 
incenso ou acender uma vela, algo para significar que não se trata de um espaço e de um 
tempo comuns, mas mágicos.

Respire até sentir-se calma e centrada. Então peça apoio às Senhoras Pombo Giras. 
Você pode falar sobre a uma situação específica, como por exemplo: “O que devo fazer 
para ter sucesso?”

Certifique-se de pedir o que precisa de uma forma clara, concisa e inequívoca.

Embaralhe aí cartas enquanto se concentra na sua necessidade ou pedido particular. 
Quando sentir que está pronto, comece escolhendo uma carta e virando-a para cima.

Então, quando se sentir disposta a continuar, passe à carta seguinte e assim por diante, 
até virar as cartas que responda a pergunta com clareza. 
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EXEMPLOS DE 
PERGUNTAS

• O que eu preciso saber sobre a situação que estou enfrentando agora?

• Como posso alimentar a totalidade nesta situação?

• Se fosse para eu fazer (diga o que) o que seria necessário para estar protegida?

• Que aspecto de mim mesma preciso proteger para obter a totalidade?

Carol queria mudar um pouco seu modo de expressão artística, mas não tinha certeza 
de como agir. “Que aspecto da minha personalidade preciso alimentar a fim de melhorar 
a minha criatividade?”

Ela também precisava relaxar e abrir-se ao Fluxo de energia criativa, confiando na in-
tuição em vez de depender tanto do intelecto. Assim que fez isso, Carol sentiu-se inspirada 
a tentar algumas novas técnicas, e seu trabalho artístico ficou mais vivido e excitante.
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Segunda Técnica

Outra maneira de usar a simplicidade e 
a objetividade da carta única a pergun-
tar: “Por qual das Senhoras Pombo Gi-

ras  tenho de ser protegida hoje?” e selecionar 
uma carta.

Em seguida, coloque a carta da diante de 
você. Ao contemplá-la, sinta-se protegida por 
ela. Convide-a para andar junto com você hoje. 
Então visualize-se transformando-se nela.

Terceira Técnica 
Sequência Yoni

O yoni, ou triângulo com a ponta voltada para baixo, é o símbolo do Feminino. 
Segundo a Women’s Encyclopedia of Myths and Secrets de Barbara Walker, “o 
yanvra yoni ou triângulo é conhecido como a imagem primordial que representa 

a Grande Mãe como fonte de toda a vida”.

A seqüência yoni alimenta a totalidade concentrando sua percepção em três aspectos 
do Eu Feminino: 

• A Mulher Sábia, 

• O corpo emocional 

• A sexualidade.
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1 - Alimentando a
totalidade na sua 
Mulher Sábia. 

1 2

3

1 - Alimentando a
totalidade no seu 
corpo emocional. 

1 - Alimentando 
a totalidade na 
sua sexualidade 

Durante a época conhecida como patriarcado, o Feminino, e tudo o que era associado 
a ele, foi desvalorizado. O modo de curar a ferida causada pelo patriarcado é, em primeiro 
lugar, reconhecê-la e em seguida perguntar o que se pode fazer para curá-la. Deixando que 
a ferida conte a sua história, você testemunha e valoriza a experiência.

O que cura o sofrimento é a disposição de ouvir e então reconhecer a ferida. A sequ-
ência yoni ajuda você a curar o Eu Feminino dando a cada um dos seus três aspectos uma 
voz:  Pegue uma carta e ouça.
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AINDA DÁ TEMPO!


