


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 MULHER TEM DOIS CENTROS DE PODER:

Chakra cardíaco (5º chakra): é o centro do amor, o lugar de acesso ao arquétipo da 
mãe, nutridora, acolhedora e provedora.

Chakra umbilical (2º chakra): é o nosso útero sagrado, o lugar onde armazenamos as me-
mórias dessa e de outras vidas, de nossa ancestralidade, saberes, vitalidade e sexualidade.

A entrada do sistema patriarcal fez um bruto corte na conexão sagrada da mulher com 
o seu útero. Devido a esse afastamento com a sacralidade, as pessoas passaram a ter nojo 
de sangue, vê-lo como algo sujo, e o útero virou apenas um órgão.

Por causa desse afastamento, as mulheres começaram a desenvolver doenças físicas e 
emocionais, tais como: SOP (síndrome do ovário policístico), miomas, cólicas, endome-
triose, amenorreia (ausência de menstruação), depressão, ansiedade, síndrome do pânico, 
entre outras.

NOSSO ÚTERO É MUITO MAIS QUE UM ÓRGÃO, ELA É:
• O cálice sagrado portador de todos os mistérios ancestrais.

• O caldeirão que guarda todas memórias, nossos traumas, abusos, saberes, nosso 
poder pessoal e de nossas ancestrais.

• O contato com nossa energia criadora e sexual sagrada. Nosso portal de conexão 
com a Grande Mãe e com o nosso Sagrado Feminino,

• O presente da Deusa para que, durante todo o processo de evolução humana, nós 
tivéssemos algo para nos manter conectadas à ela e para não perdermos a conexão também 
umas com as outras.
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RITUAIS DAS MULHERES E AS  
PRÁTICAS ANCESTRAIS DA 
SUA FAMÍLIA

Somos abençoadas, presenteadas com a 
oportunidade de ter em nosso ventre um sa-
grado portal mágico.

Todas as vivências que você, sua mãe, sua 
avó, sua bisavó e todas as mulheres que vieram 
antes de você já tiveram na vida estão arma-
zenadas aí dentro. Então, temos dois pontos 
importantes nessa informação:

SABERES ANCESTRAIS
Todos os saberes ancestrais estão em nosso 

ventre: a amorosidade, a paciência, a resiliên-
cia, a magia, a sabedoria e até mesmo práticas 
de nossas ancestrais, que em determinada co-
nexão com nosso útero conseguimos acessar.

Por isso, toda jornada delas não foi em 
vão, temos o poder de resgatar e utilizar com 
o propósito da nossa cura e evolução.

MEMÓRIAS UTERINAS
Assim como todas as coisas boas, as 

dores também estão instaladas em nosso 
ventre, podendo causar enfermidades fí-
sicas ao nosso amado corpo.

As memórias de abusos, sofrimen-
to, tristeza, rejeição entre outros, podem 
reverberar no nosso ventre (sejam das 
nossas próprias vivências ou de nossas 
ancestrais).

É um ato revolucionário quando de-
cidimos trabalhar nosso útero, buscando 
a cura e a libertação por nós e por todas 
que vieram antes de nós!
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CONECTE-SE COM A SUA AN-
CESTRALIDADE

A conexão com nossa ancestralidade nos 
faz ter mais consciência física, emocional e 
espiritual.

Busque saber mais sobre a história de 
suas ancestrais: como foi a menarca, como 
elas veem o próprio ciclo, como foi passar 
pelo processo da plenopausa (menopausa), o 
que fizeram de suas vidas, qual vertente espi-
ritual seguiam…

Ouvir sobre elas é ouvir sobre você mes-
ma.  Da mesma forma, ouvir nosso próprio 
corpo é o primeiro passo para começar a 
compreender o que estamos vivendo e nos li-
bertar de qualquer memória ou bloqueio que 
possamos ter.

Não é normal que tenhamos cólicas durante o ciclo (embora a medicina convencional 
afirme que sim). Podemos vivenciar nossa lunação de forma amorosa e harmônica quando 
compreendemos o que aquela dor quer comunicar.

VAPORIZAÇÃO DO ÚTERO: 
COMO FAZER E QUAIS ERVAS USAR

A prática ancestral de vaporização de útero é 
uma forma excelente de cura e libertação das memó-
rias 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 sentadas em roda e tecendo por 

horas a fio. No entanto, quando buscamos as respostas , estas sempre nos encontram para 
nos ajudar e ajudar muitas mulheres a se reencontrarem e a despertarem a Deusa Interior.
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