


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 cawminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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A Medicina Secreta
dos Ciganos

A vida itinerante do 
povo cigano nem 
sempre permitiu 

que esse povo recebesse tra-
tamento médico convencio-
nal, mas, sem dúvida, isso 
foi um fator determinante 
para que eles buscassem a 
cura em outras fontes.

Quando alguém estava 
doente e eles conseguiam a 
cura, isso era compartilha-
do com todos, e esta sabe-
doria foi sendo passada de 
geração em geração. Não apenas a forma de curar, mas a também a prevenção con-
tra as enfermidades. 

Aliás, entre o povo cigano a doença é rara justamente porque as medidas preven-
tivas são usadas com mais frequência do que as curativas, o fato é que a medicina 
cigana foi usada para tratar muitos “gadjos” por onde as caravanas passaram.

Neste curso apresentaremos uma grande quantidade de ervas e temperos curati-
vos além de simpatias, que, junto às ervas, agem diretamente sobre o campo energé-
tico e o espírito, tratando os desequilíbrios no seu ponto de origem.
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Tópicos do Curso:
• A Flor do Leite e a Terra da Raposa

• As receitas de Marie la Jeunesse

• Terapeuticas de Grinna Mellati

• Os Vinhos de Ervas

• As receitas de Cora la Manouche

• Os Homens - Árvores

• Mistura para uma Finalidade
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Você é um curador? 
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A MARCA DO CURADOR

Você tem?

Localizada na base do dedo mí-
nimo, a marca do curador é 
composta de quatro ou mais 

linhas paralelas.

Este sinal indica que a pessoa não 
apenas possui um grande desejo de 
ver curada as pessoas ao seu redor, 
mas que também possui o dom de 
ser um curador, seja por profissão na 
área de saúde e bem-estar, seja sim-
plesmente por meio de uma palavra 
de consolo e de acolhimento, com 
um pensamento positivo ou oração 
ou com alguma técnica terapêutica, 
entre outras formas.

Ou seja, sempre focada no bem
-estar de todos com quem encontra, 
sua doação, de alguma forma, permi-

tirá que ela se conecte com aqueles que precisam de cura e orientação, e nes-
se momento, é praticamente automático o seu entendimento dos sentimentos 
daqueles que estão sofrendo.

Esta pessoa tem até o poder de curar, animar ou trazer esperança com um 
simples olhar e seu poder de restaurar a outra pessoa, acontece em nível físico, 
mental e emocional.

Sua missão é sempre grandiosa, pois sempre faz a diferença na vida de 
quem se apresenta diante dele ao precisar de algo ou alguma ajuda.
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Paracelso e os Ciganos
Na época do Renascimento, que ocorreu no século XV, os experimentos começa-

ram a se tornar mais organizados e obrigatórios para se provar qualquer teoria 
que surgisse.  Isso porque o Renascimento dava mais valor ao ser humano, ao 

racionalismo e enfatizava os valores humanos em vez de os valores espirituais.

Antes disso, a ideia difundida era a Alquimia – resumidamente, uma mistura de Quí-
mica com misticismo e superstições. Na época do Renascimento, as universidades e a so-
ciedade em geral ainda estavam mergulhadas nas ideias da era medieval.

Porém, alguns estudiosos, como o médico Theophrastus Bombast von Hohenheim, 
mais conhecido na história como Paracelso (1493-1541), apregoavam que a finalidade da 
Química era preparar medicamentos e não perder tempo em produzir ouro, que era um 
dos principais objetivos da Alquimia.

A esta nova ciência deu-se o nome de Iatroquímica, denominação originada do termo 
grego iatro, que significa “médico”.

Visto que o pai de Paracelso era um grande conhecedor da metalurgia e praticava a 
Alquimia; Paracelso desde pequeno se tornou também exímio conhecedor das proprieda-
des e da manipulação dos minerais. Mais tarde esse conhecimento foi ampliado, quando 
passou a trabalhar em minas e oficinas.
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Aos 14 anos, de modo obstinado 
– como era de seu costume –, Paracel-
so partiu a pé para a Europa em bus-
ca de conhecimento em universidades. 
Quando estava quase completando 20 
anos, ele passou a expor suas ideias he-
terodoxas, pois rejeitou por completo 
as doutrinas de seu tempo.

Segundo ele, um médico de verdade 
deveria sair à procura do conhecimen-
to de pessoas como “velhas comadres, 
ciganos, feiticeiros, tribos nômades, ve-
lhos ladrões” e aprender com elas, por 
meio da experiência. E foi isso o que ele 
fez. 

Suas viagens lhe renderam muito conhecimento popular, que ele pôde aplicar em suas 
práticas médicas, com bastante êxito; ainda que, de início, as pessoas se mostrassem rece-
osas e desconfiadas com seus métodos nada convencionais. A ideia da Iatroquímica não 
foi proposta só por Paracelso, porém ele adotou tal ideia, pregando que a Química tinha 
de servir aos objetivos da medicina. 

Assim, Paracelso estudou extensi-
vamente vários compostos químicos e, 
até hoje, a farmácia moderna permanece 
abastecida com esses compostos estuda-
dos por ele.

Na época, a ideia dominante da saúde 
corpórea era a teoria dos “quatro humo-
res”. Porém, Paracelso rejeitou essa ideia, 
pois acreditava que a verdade residia na 
Iatroquímica e que o corpo deveria ser tra-
tado com remédios apropriados (para ele, 
o corpo humano consistia em um conjun-
to de substâncias químicas que interagiam 
harmonicamente). 

Assim, a doença seria uma alteração dessa composição química, que, portanto, pode-
ria voltar ao normal introduzindo no corpo outros compostos químicos. 

Paracelso passou, ele mesmo, a fazer esses remédios em sua “cozinha”, juntamente com 
seu auxiliar Oporinus, e os distribuiu aos doentes e necessitados. Ele deu então início à 
indústria de medicamentos oriundos de extratos vegetais e minerais.
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A TERRA DA RAPOSA

O povo cigano é grande conhecedor da nature-
za: da noite, das nuvens, da chuva, das estre-
las, da terra, ervas, banhos, chás, unguentos 

e pomadas, e cosméticos. 

A lua, em cada uma das suas fases, serve para os 
encantamentos. E mensalmente realizam rituais de 
agradecimento á “madrinha” lua! Eles respeitam o 
destino e dizem comumente frente a algum aconte-
cimento sem explicação lógica: “Estava escrito nas 
estrelas”. 

Os ciganos acham que o homem é uma árvore 
e quando falam das pernas das suas mulheres se re-
ferem a elas como “as raízes da árvore que um dia 
trarão a vida”. 

CURA COM ARGILA: 
A argila só pode ser colhida com colher 

de pau, na lua cheia. Deverá ser seca sobre 
treliças de madeira e nunca guardada em sa-
cos plásticos ou recipientes com tampa, já 
que mesmo quando seca ela deverá respirar. 
A argila assim pode ser guardada por muito 
tempo e usada em forma de pó em másca-
ras para beleza; adstringente para pele com 
acne; e cicatrizante para ferimentos.

CICATRIZANTES PARA 
OS FERIMENTOS

A Argila é mistura com água de fonte, 
feito uma pasta e aplicada no local do feri-
mento, este deve estar limpo e nesta argila e 
colocada extrato de calêndula e açafrão, coberto com gase até formar a casca natural pro-
tetora do ferimento, assim que estiver com a casca , continua a aplicação da terra da raposa 
,mas sem as gases para cobrir, precisa respirar para acelerar a cicatrização.
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FLOR DO LEITE
O que é a Flor do Leite?
É a nata do leite

Processo para desenvolver a Flor do Leite: 

A Argila e a escolha do local são extremamente importantes, deve ser sempre próximo 
a um rio, um pântano, uma lagoa, uma mina de água, será feito um buraco profundo com 
uns 80 cms de profundidade e 40 cms de largura. O fundo e as laterais serão revestidos 
com argila, formando -se um vaso de argila fresca. 

O buraco deverá ser enchido com água até a borda, e depois será feito um orifício no 
fundo com o auxílio de uma vareta. A água saindo do orifício , deixará o local com um 
grau de umidade necessário para ao desenvolvimento da penicilina.

O queijo fresco , enxuto ao sair da forma e posto para secar por 7 dias, será colocado 
sobre lâminas de vime e enfiado nesse laboratório natural tampado com uma tampa de 
madeira, recoberta de palha ou folhas mortas , e por cima coberta com terra.

Serão suficientes de 10 a 13 dias para que brote a flor do leite, este antepassado dos 
antibióticos modernos fabricado por Mama Dolora.
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