


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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‘’Nos templos de Assur, Arbela, Kalah e Nineveh as sacerdotisas de Inanna e Ishtar 
serviam com oráculos, respondendo questões de vida, morte, doenças e diversos tipos de 
problemas maiores ou menores. 

Os nomes destas sacerdotisas oraculares ficaram gravados nos antigos registros dos 
templos, mantendo assim viva a memória das mulheres que serviam aos seus povos trans-
mitindo mensagens da Deusa. 

Nas noites de lua cheia- Shapatu - 
assim como nas de lua nova eram feitas 
oferendas de comidas e bebidas nos alta-
res de Ishtar, em que tinha yonis de lápis 
lazuli e estrelas ou rosáceas de ouro de 
oito pontas, oito sendo o número do ano 
sagrado quando era reconciliado o tem-
po lunar e solar, a lua cheia coincidindo 
com o dia mais longo ou mais curto. 

O zodíaco era chamado de “Cinto 
de Ishtar ” e nas imagens a Deusa apa-
recia cercada por um círculo de estrelas, 
sendo às vezes identificada com Sirius, 
a estrela mais brilhante e associada com 
as constelações de Virgem e Escorpião. 

De todos os mitos de Ishtar um dos 
mais relevantes é a sua descida para o 
mundo dos mortos em busca do seu 
amado Tammuz, ferido mortalmente 
por um javali. 

Tammuz tinha recebido o cajado de pastor da Deusa, sendo escolhido como parceiro 
para o rito de hieros gamos, o casamento sagrado celebrado durante o festival de Akitu. 
Assim  Ishtar passa por sete portais, em que é despida das suas insígnias reais, jóias e vestes 
(cada objeto representando um dos seus sete atributos: beleza, amor, saúde, fertilidade, 
poder, magia e domínio sobre as estações do ano) aparecendo nua na frente de Alatu, a 
Senhora do submundo e lá permanecendo durante três dias de escuridão, frio e letargia. 

O Culto de Ishtar, 
Cinturão de Prata
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Enquanto a Deusa está presa no mundo subterrâneo, a vida fenece sobre a terra, a ve-
getação seca e os rios se esvaem. Depois deste teste de desapego, Ishtar recupera seu poder 
e sua glória como rainha do céu e da Terra e traz de volta seu amado Tammuz, a vida renas-
cendo sobre a terra, os campos se cobrindo de vegetação e os rios correndo alegremente. 

A morte de Tammuz era comemo-
rada com o nascer de Sirius junto do 
Sol, no final das colheitas, quando os 
raios solares queimavam o deus verde 
da vegetação e sua morte era chorada 
pelas mulheres em luto solidário com 
a dor de Ishtar, enquanto tocavam flau-
tas, címbalos e tambores. 

Este mito é semelhante ao de ou-
tras deusas como Inanna e o seu con-
sorte Damuzzi, Ísis e Osíris, Anat e 
Baal, Afrodite e Adônis. As deusas do 
Oriente próximo tinham além dos atri-
butos de fertilidade e de amor, o dever 
de proteção do seu povo como deusas 
guerreiras, guardiãs das leis e da lide-
rança. 

Os Seus consortes chamados de 
“Filhos fieis” ou “Senhores verdes, pas-
tores do povo” eram associados à vege-
tação, às colheitas e a fecundidades dos 

rebanhos de gado, cabras e ovelhas. 

A dança dos sete véus é associada ao mito de Ishtar, tendo sido um dos mais belos e 
misteriosos ritos antigos realizados em homenagem aos mortos. A sacerdotisa oferecia a 
dança para a Deusa, que nela existia e que lhe dava a beleza, o poder de sedução e a força. 

Durante a dança ela retirava todos os adereços do seu corpo, além dos sete véus, para 
simbolizar sua entrada no mundo dos mortos sem apego aos bens materiais, em analogia 
a Ishtar. 

Com o passar do tempo os sete portais passaram a simbolizar os sete planetas antigos 
(representados na dança como as qualidades e defeitos que influenciam o temperamento 
das pessoas), as sete cores do arco-íris e os sete chacras. 

A dança passou a ser realizada não mais por sacerdotisas mas por bailarinas, que se 
limitavam a retirar os véus, o véu representando o que ocultamos dos outros e de nós mes-
mas, a retirada e o cair de cada véu simbolizando a queda das vendas, a abertura da visão, 
a descoberta da verdade, o fortalecimento interior e o despertar da consciência rumo à 
evolução espiritual. 



6

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

SIBILAS - AS MENSAGEIRAS DOS DEUSES - AULA 12 - (2021)

Cada cor do véu corresponde a um planeta e um chacra, cuja correspondência tradi-
cional é descrita a seguir. 

O véu amarelo representa o Sol, elimina o orgulho e a vaidade excessiva, trazendo a 
alegria, esperança e confiança. 

O véu laranja repre-
senta Júpiter, que dissol-
ve o impulso dominador e 
dá vazão ao sentimento de 
proteção e ajuda ao próxi-
mo. 

O vermelho representa 
Marte, significando a vitó-
ria do amor cósmico, o do-
mínio da agressividade e a 
paixão. 

Lilás representa Satur-
no, mostrando a dissolução 
do excesso de rigor e serie-
dade, a conquista da cons-
ciência plena e o desenvolvimento da percepção sutil. 

Azul representa Vênus, revelando que a dificuldade de expressão foi superada, em prol 
do bom relacionamento com os entes queridos. 

Verde representa Mercúrio, mostrando a divisão e a indecisão sendo vencidas pelo 
equilíbrio entre os opostos.

E, por fim, o branco representa a Lua; a queda deste último véu mostra a imaginação 
transformada em pensamento criativo e pureza interior. 

O caráter de Ishtar sintetiza a complexidade da natureza venusiana, sendo a personifi-
cação do principio feminino. Em suas formas variadas e mutantes, Ishtar desempenha as 
múltiplas possibilidades da essência feminina, a beleza da dança, o encanto da sensualida-
de, o poder hipnótico e de sedução, a capacidade de desapego e transformação, a revelação 
dos mistérios, o uso da magia e o alcance da sabedoria.’’

Texto escrito por Mirella Faur.
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A Deusa Cibele

Fonte de Cibele, na Plaza de Cibeles, Madrid, esculpida por Gutiérrez Arribas (deusa e carruagem), 
Robert Michel (leões) e Miguel Ximénez (adornos) (1780-1792)

Cibele ou Cíbele (do frígio Matar Kubileya/Kubeleya “Mãe Kubeleya”, “Mãe da Mon-
tanha”; grego Κυβέλη, Kybele, Κυβήβη, Kybebe ou Κύβελις, Kybelis), chamada Ba-
sileia ou Basilia (do grego Basíleia, “rainha”) por Evêmero e Diodoro da Sicília, era 

a divindade frígia da Terra-Mãe, depois adotada por gregos e romanos e sincretizada com 
suas divindades nativas.

Cibele entre os “deuses estrangeiros” na religião grega, nota que “O culto da Grande 
Mãe, Meter, apresenta um quadro complexo, visto que uma tradição indígena minoica-
micênica foi entrelaçada com um culto tomado diretamente do reino da Frígia, na Ásia 
Menor”. 

Assim como a grega Gaia e sua equivalente cretense Reia, com as quais veio a ser sin-
cretizada, Cibele personifica a terra fértil. 
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Cibele, escultura hitita no monte Sipilo 
(Manisa, Turquia), na antiga Lídia.

É deusa das cavernas e montanhas, 
muralhas e fortalezas, natureza e dos ani-
mais selvagens, principalmente dos leões 
e das abelhas. Cibele é frequentemente 
identificada com a deusa hitita e hurria-
na Hebat, que pode ser origem da deusa 
puramente anatólia Kubaba. Os gregos 
frequentemente combinavam os dois no-
mes, o anatólio e o frígio, para se referir a 
essa divindade.

A deusa era também conhecida en-
tre os gregos como Μήτηρ (Mētēr “Mãe”) 
or Μήτηρ Ὀρεία (“Mãe Montanha”) ou 
Idaia, aludindo a uma montanha sagrada 
da Anatólia em particular, o monte Ida, 
ou ainda Dindímena ou Sipilena, com 
relação a seus montes sagrados Díndimo 
(geralmente localizado na Mísia) e Sipilo.

O antigo título grego, Potnia Theron, 
também associado à Grande Mãe creten-
se, alude a suas raízes neolíticas como 
“Senhora dos Animais”. 

Ela tornou-se uma divindade da vida, mor-
te e renascimento em conexão com a ressurrei-
ção de seu filho e consorte, Átis.

Em Roma, a deusa Cibele sincretizada com 
Reia era venerada como Magna Mater, “Gran-
de Mãe” ou como Mater Nostri, “Nossa Mãe”. 
Foi levada a Roma depois de um augúrio da Si-
bila de Cumas, segundo o qual Roma não der-
rotaria o cartaginês Aníbal enquanto seu culto 
não fosse estabelecido em Roma. 

Por isso, tornou-se uma das deusas favori-
tas dos legionários romanos e seu culto espa-
lhou-se pelos acampamentos e colônias mili-
tares. 
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