
AULA 28



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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O Girassol a flor do sol (Helianthus annuus), helianthus significa “flor do sol” e annuus, 
ano – já que o girassol é uma planta anual. Para o Feng Shui, o girassol é a integridade e 
força que temos dentro de nós e que queremos transmitir aos outros. 

É a flor do equilíbrio.

A generosidade e exuberância das pétalas amarelas envolve as sementes escuras do 
miolo, simbolizando o equilíbrio perfeito entre a luz e a sombra, entre o que é expansivo e 
introspectivo; estimula a conciliação perfeita entre esses dois opostos. 

Flor que segue a caminhada do Sol, indica luz, calor, sentimento de conforto, felici-
dade e sorte.  O girassol é flor raçuda que enfrenta até a mais violenta intempérie e acaba 
sobrevivendo. Ela quer luz e espaço e em busca desses objetivos, seu corpo se contorce o 
dia inteiro. 

O girassol aprendeu a viver com o sol e por isso é forte. É a mais feliz das flores e seu 
significado e simbologia tem relação com: LONGEVIDADE, DIGNIDADE, RESPEITO, 
LEALDADE, GLÓRIA e ALTIVEZ. 

Sua cor representa felicidade, alegria, orgulho e amizade. “Não é uma flor, é um con-
junto de centenas de flores”. - Na verdade, é uma inflorescência (um capítulo), e cada uma 
daquelas pequeninas peças no interior do “sol”, é uma flor. 
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Uma crendice húngara afir-
ma que se algumas sementes de 
Girassol forem colocadas na ja-
nela, ainda no princípio da gravi-
dez, nascerá um menino. 

O Girassol era o símbolo do 
sol nas culturas americanas anti-
gas, já era cultivado há mais de 3 
mil anos pelos indígenas do nor-
te do México e foi introduzido na 
Europa em 1510. 

Os astecas decoravam 
seus templos e coroavam 
suas  sacerdotisas com flores 
de girassol. Os maias faziam 
um extrato de pétalas (na 
verdade, as lígulas), usado 
como afrodisíaco. 

Atualmente, no Mé-
xico, as pétalas são in-
geridas após refogadas 
em óleo, para felicidade 
do casal no casamento.

Na Mitologia Grega: 
Um certo dia, uma 

moça chamada Cli-
tia, apaixonou-se pelo 
Deus do Sol Apolo e, 
sem poder alcançá-lo, 
observava-o cruzar o 
céu. Após nove dias, 
ela foi transformada em 
um girassol.
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Dizem que existia no céu uma estre-
linha tão apaixonada pelo sol que era a 
primeira a aparecer de tardinha, no céu, 
antes que o sol se escondesse. 

E todas as vezes que o sol se punha 
ela chorava lágrimas de chuva. A lua fa-
lava com a estrelinha que assim não po-
dia ser, que estrela nasceu para brilhar 
de noite, para acompanhar a lua pelo 
céu, e que não tinha sentido este amor 
tão desmedido! 

Mas a estrelinha amava cada raio do 
sol como se fosse a única luz da sua vida, 
esquecia até a sua própria luzinha.

Um dia ela foi falar com o rei dos 
ventos para pedir a sua ajuda, pois que-
ria ficar olhando o sol, sentindo o seu 
calor, eternamente, por todos os séculos. 

A Lenda do Girassol
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O rei do vento, cheio de brisas, disse à estrelinha que o seu sonho era impossível, a não 
ser que ela abandonasse o céu e fosse morar na Terra, deixando de ser estrela. 

A estrelinha não pensou duas vezes: transformou-se em estrela cadente e caiu na terra, 
em forma de uma semente. O rei dos ventos plantou esta sementinha com todo o carinho, 
numa terra bem macia. E regou com as mais lindas chuvas da sua vida. 

A sementinha tornou-se planta. Cresceu sempre procurando ficar perto do sol. As suas 
pétalas foram se abrindo, girando devagarzinho, seguindo o giro do sol no céu. E, assim, 
ficaram pintadas de dourado, da cor do sol.  É por isso que os girassóis até hoje explodem 
o seu amor em lindas pétalas amarelas, inventando verdadeiras estrelas de flores aqui na 
Terra. 

O girassol é uma planta cercada de simbologia.  Seu significado difere de cultura para 
cultura.   Para alguns, girassol significa fama, sucesso e felicidade; outros atribuem a ele 
poder, calor e altivez.  Para os supersticiosos, presentear alguém com a flor significa desejar 
prosperidade e dinheiro, isso devido a boa relação com o sol.  

Seu formato exótico e o tom amarelo-alaranjado intenso acrescentam vida e dinamis-
mo aos ambientes. Produz flores na primavera e no verão, mas por se tratar de uma planta 
robusta, pode florescer o ano todo. 

Além de bonita, a planta é utilíssima, pois se aproveita tudo do girassol- desde a se-
mente, até as flores e os ramos.  O girassol é uma planta resistente de rápido crescimento, 
necessitando de pouca água, mas de locais bem ensolarados.
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As sementes de girassol possuem benefícios para a saúde, são extremamente nutritivas 
e podem auxiliar inclusive no processo de emagrecimento. Elas podem ser usadas para o 
preparo do chá, torradas como aperitivos ou, ainda, podem ser usadas para extrair o óleo, 
que vem a ser usado no preparo de alimentos e nos cremes de hidratação. Confira os bene-
fícios e aprenda a fazer o chá das sementes.

Ricas em proteínas, fibras, vitaminas, minerais e gorduras insaturadas (ômega 6 e ôme-
ga 9), consideradas as gorduras saudáveis e essenciais, as sementes de girassol são uma 
excelente fonte de energia, já que também são ricas em ácidos graxos essenciais. 

São responsáveis ainda por promover a saúde cardiovascular, sendo eficazes na pre-
venção de doenças como derrame e infarto. Além do óleo, também pode ser feito um chá 
de sementes de girassol. Confira a receita a seguir:

INGREDIENTES:

– 2 colheres de sopa de sementes de girassol torradas;
– 1 litro de água.

MODO DE PREPARO:

Leve ao fogo a água juntamente às sementes de girassol e deixe ferver. Após isso, des-
ligue o fogo. Espere amornar e coe. A indicação de consumo é de quatro xícaras deste chá 
ao longo do dia.

Chá das Sementes 
de Girassol
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Rosa branca, anis estrelado, jasmim, cipó prata, cipó caboclo, erva de Santa Luzia, ar-
temísia, colônia  e pétalas de girassol.

Elas são específicas, vão despertar a nossa percepção do mundo espiritual e a intuição. 
Criam um campo magnético positivo que favorece o contato entre os espíritos e o mé-
dium. Usar uma, duas ou mais dessas ervas. 

É bom pitanga, que é  expansora e vai atuar para o maior afloramento dos dons medi-
únicos da pessoa.

Chás específicos para o 
desenvolvimento mediúnico
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Banhos de preparação ao 
desenvolvimento mediúnico

 Girassol + alfazema.

A alfazema é equilibrador  e faz uma limpeza suave no campo energético do médium.

 Pitanga + jasmim + anis estrelado + pétalas de girassol.

A pitanga tem várias propriedades: é expansora (movimentadora e direcionadora, fa-
zendo com que a mediunidade se expanda numa direção correta e equilibrada.




