


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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POMBO GIRA DA FIGUEIRA

Dona Figueira, em uma das encarnações passada, foi uma sacerdotisa de antigos cul-
tos pagãos que adoravam a natureza o poder das energias dos elementos da natureza. 
Aprendeu os poderes, as energias e as propriedades desses elementos e como manipu-

lá-los para obter determinados efeitos e resultados, aprenderam a ser feiticeiras.

Muitas mulheres como ela foram obriga-
das, ainda em vida, a se converteram à nova fé 
cristã e institucionalizada como única e verda-
deira, na qual a figura divina feminina acabou 
sendo substituída pela figura divina masculina.

E as mulheres convictas em suas crenças 
eram fortes o suficiente para bancarem o custo 
da sua fé, pois eram mandadas à fogueira, estas 
com  madeira da árvore Mãe, a Figueira, devi-
do à parábola bíblica em que Jesus condena a 
figueira que não deu frutos. Numa interpreta-
ção simplista, o povo ligou a algo amaldiçoado 
por si só.

Os espíritos que trabalham como pombo-
gira atuam na vibração da figueira e têm em 
comum as experiências como as sacerdotisas, 
feiticeiras e curandeiras.  Elas são mestres nas 
artes magísticas e têm ocupado papel crescente 
através de ritos, práticas e ensinamentos.  Seus 
pedidos atendem amor, saúde e prosperidade 
em todos os sentidos da vida.

As figueiras possuem um dos sistemas de reprodução mais curiosos da natureza, não 
se reproduzem sozinhas e precisam de uma grande atuação de vespas polinizadoras. Sem 
as Vespas a Figueira não conseguiria se reproduzir.

Apesar de sua aparente dificuldade de se reproduzir, essa árvore ocorre em todos os 
continentes, com exceção da Antártida, e é uma árvore importante e simbólica em grande 
número de religiões pelo mundo. Sabe trabalhar com quase todo tipo de elemento encon-
trado na natureza, e é também grande conhecedora das ervas e suas propriedades, para o 
bem e para mal.

Esses conhecimentos possibilitaram, assim, que ela consiga atuar e ajudar junto a qua-
se todo tipo de problema que os consulentes trazem a ela. Desde saúde ou vícios, até pro-
blemas amorosos ou financeiros.
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Sua história ocorreu no século XIII 
em uma aldeia da Irlanda uma 
linda moça era dona de poderes 

ocultos,  a qual ajudava muitas pessoas 
em troca de presentes e dinheiro.  Ela 
era considerada bruxa mercenária que 
se aproveitava dos seus poderes para 
ter uma vida de luxo e de fama. Muitos 
eram os Reis e Rainhas que ao saberem 
dos poderes, recorriam a ela... 

Um dia a Igreja Católica soube da 
fama da bruxa e também dos seus vas-
tos bens adquiridos com suas magias... 
resolveram condená-la a fogueira e com 
isto mostrar que o verdadeiro poder só 
vinha de Deus.

Ela foi queimada em uma sexta-feira 
de lua nova... onde o céu se mostrava em 
profunda escuridão, seu corpo carboni-
zado foi colocado em uma urna, sendo 
passado correntes e cadeados e jogado 
em um calabouço, para mostrar ao povo 
que na verdade ela pertencia ao inferno.

No mundo astral quando chegou foi 
recebida por uma entidade acolhedora. Esta senhora bruxa ao receber a menina se identi-
ficou como mãe dela que havia a abandonado para fugir com um cavaleiro errante quando 
ainda era muito criança. 

A moça ainda se encontrava muito fraca e em estado lastimável devido as queimaduras 
a qual foi o real motivo do seu desencarne, passando algum tempo ela foi recuperando seu 
perispírito e novamente se transformou em uma linda moça.

As Pombas Giras das Almas, não são como muitos podem acreditar uma falange úni-
ca, na realidade das ALMAS é uma qualidade de atuação que esta contida em todas as 
falanges.

Estas Pombo giras são muito eficientes em tudo o que a elas é pedido, abertura de ca-
minhos, trabalhos e feitiços.

POMBO GIRA DAS ALMAS
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POMBO GIRA COBRA 
A Simbologia da Serpente

Desde os tempos mais remotos, a serpen-
te desempenha um papel fundamental 
em todas as culturas. Associada, antes 

de tudo, à fonte original da vida, guarda em si 
grandes paradoxos, podendo significar a luz ou 
as trevas, o bem ou o mal, a sabedoria ou a pai-
xão cega, a vida ou a morte.

Entre os símbolos primordiais, a serpente é 
aquele que mais fortemente encerra toda uma 
complexidade de arquétipos. Presente em to-
das as culturas, sua imagem mitológica assu-
me sempre um papel fundamental, associada 
que está, antes de tudo, à essência primordial 
da natureza, à fonte original de vida, ao prin-
cípio organizador do caos, anterior à própria 
Criação.

A serpente guarda em si intrigantes para-
doxos: se por um lado exprime uma ameaça (já 
que de seu veneno pode sobrevir a morte), por 
outro, resume no processo de renovação de sua 
pele todo o intrincado mistério da vida, que se atualiza em movimento rejuvenescente.

Diferentes cultos e cerimônias ritualísticas reverenciam esse réptil sorrateiro, atribuin-
do-lhe as mais díspares qualidades. As serpentes podem estar associadas a cultos solares 
ou lunares; a sociedades matriarcais ou patriarcais (quando assumem valores masculinos 
ou femininos); podem significar a luz ou as trevas; a vida ou a morte; o bem e o mal; a 
sabedoria ou seu oposto, a paixão cega; representar o falo (por seu corpo assemelhar-se 
ao bastão) ou mesmo a vulva (conforme se lhe parecem as escamas que a recobrem, bem 
como o formato de sua goela quando esta se abre para devorar sua presa). Tanto quanto as 
energias yin e yang expressam no taoísmo as polaridades negativa e positiva que estão por 
detrás de toda manifestação da natureza, os ofídios, miticamente, ocultam em si a síntese 
dessa dicotomia universal.
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OROBORO: alusão ao processo 
dinâmico e transformador da vida.

Uma das figuras mais intrigantes do simbolismo alquímico, presente milenarmente 
em diversas culturas, é a da cobra (ou dragão) que morde o próprio rabo e opera, 
num movimento circular e contínuo, todo o processo dinâmico e transformador 

da vida. “Meu fim é meu começo”, diz a cobra nesse ato mágico de devorar-se e cuspir-se, 
a representar a unidade indiferenciada da vida e seu caráter divino implícito na perfeição 
do círculo. À serpente devorando a própria cauda, os alquimistas chamaram oroboro. Eti-
mologicamente, o termo tem curiosa explicação: óros, em grego, significa “termo, limite”, 
podendo ser também “meta, regra ou definição”; borós se traduz por boca, ou voracidade. 
Oroboro, então, representa aquilo que se delimita ou se atinge pela boca, e também aquilo 
que se define por sua própria função. 

Órobos, em grego, ainda significa 
“planta”, mais especificamente a alfarro-
ba (fruto da alfarrobeira), uma vagem de 
polpa doce e nutritiva indicada no trata-
mento das doenças inflamatórias digesti-
vas.  O mesmo termo é igualmente en-
contrado na língua espanhola a designar 
o rabo dos animais. Para orobó (só muda 
o acento), o Aurélio reserva o sinônimo 
coleira, em nova referência à aromáti-
ca árvore acima citada, cujas sementes 
guardam extrato lenhoso de proprieda-
des estimulantes, semelhantes à cafeína. 

Coincidentemente, coleira é o nome 
dado ao colar que cinge o pescoço dos 
animais, e o oroboro lembra sua forma. 
Além disso, nossas vísceras intestinais 
assemelham-se à serpente enrolada, e 
o aparelho digestivo como um todo (se 
tomado da boca ao ânus) bem desenha 
a serpente aprumada, prestes a dar seu 
bote, a devorar sua presa.

Multicolorida, venenosíssima e devoradora de outros ofídios, a cobra coral pertenceu 
aos magos, que receberam há muitos milênios a missão de revitalizar no plano material a 
tradição do arco íris sagrado.
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Dizem os magos que quando a lei 
solta uma de suas serpentes mágicas, 
nem a própria lei consegue recolhê-la 
sem antes matá-la. Como a lei não mata 
nada, muito menos um de seus misté-
rios mágicos por excelência, a coral da 
lei, continua ativa.

É uma serpente (simbólica) que 
consegue anular a grande cobra negra 
sem ter que matá-la; apenas a devora 
e incorpora seu veneno nas suas listas 
negras, tornando-se assim, ainda mais 
poderosa. Todo aquele que tem uma 
coral à sua direita, esta sendo ampara-
do pela lei. E quem a tiver pela esquer-
da, pela lei está sendo vigiado. Este é 
um comentário simbólico.

A Serpente Dourada simboliza o 
saber puro, e tal como a coral, jamais 
foi recolhida à faixa celestial, pois a ser-
pente dourada (o saber) é a única que 
consegue eliminar a serpente negra (a 
ignorância) sem sofrer qualquer conta-
minação.

A serpente está pre-
sente em toda a história 
conhecida pelo ser hu-
mano. Na bíblia, ela é 
a responsável por fazer 
Adão e Eva sucumbirem 
ao pecado. Analogica-
mente, é a responsável 
por impor a responsa-
bilidade aos homens e 
ensinar-lhes que Deus 
lhes deu o livre arbítrio 
para escolher o caminho 
a prosseguir.
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Falar sobre a Pom-
bo Gira Cobra é tare-
fa difícil. É muito rara 
encontrar médiuns 
que trabalhem com 
esta Pombo Gira. 

Portanto, a des-
crição abaixo mostra 
somente sua atuação 
.É como andar no fio 
da navalha, ao menor 
sinal de fraqueza do 
consulente é o sufi-
ciente para que a con-
versa fique muito séria 
e faça esta Pombo Gira 
dar verdadeiras lições 
de vida. Ela muda o 
tom de uma conversa 
em apenas uma frase.

É médica por exce-
lência, muito embora 
não diga se em alguma 
encarnação tenha sido 
médico formado ou 
não. Nos trabalhos es-
pirituais de cura ,tra-
balha com água limpa 
e faz aplicações ener-
géticas nos diversos 
pontos de energia dis-
tribuidos pelo corpo.

É uma mestre 
em apontar os erros 
e mostrar o caminho 
certo. Assim como uma Preta-Velha, dificilmente fala abertamente qual é a resolução de 
um problema. Ela gosta de criar o ambiente favorável para a resolução destes e mesmo que 
o problema seja sério, nunca deixa transparecer. 

Quando a sua história, mais precisamente a sua origem, a única coisa que respondeu 
foi: “Fui eu quem deu a maçã!” – e deu uma gargalhada muito gostosa.
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