


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 rosa é a flor de maior 
simbolismo na cultura oci-
dental. A Rosa é uma flor 
consagrada a muitas deu-
sas da mitologia. 

Símbolo de Afrodite 
e de Vênus (deusa grega e 
romana do amor). 

O cristianismo adotou 
a Rosa como o símbolo de 
Maria. 

De acordo com o mito 
grego, Afrodite quando nas-
ceu das espumas do mar, tal 
espuma tomou forma de 
uma rosa branca, assim a 
rosa branca representa a pu-
reza e a inocência. 

Conta o mito que 
quando Afrodite viu Adô-
nis ferido, pairando sobre a 
morte, a Deusa foi socorrê
-lo e se picou num espinho 
e seu sangue coloriu as ro-
sas que lhe eram consagra-
das. 

Assim, na Antigüida-
de as rosas passaram a ser 
colocadas sobre os túmu-
los, sendo uma cerimônia 
chamada pelos antigos de 
“Rosália”. 

Todos os anos no mês 
de maio enfeitam-se os 
túmulos com rosas. (Ceri-
mômia da Passagem e da 
Transformação).
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A Rosa vermelha significa o ápice da paixão, o sangue e 
a carne. Para os romanos as rosas eram uma criação da Flora 
(Deusa da primavera e das flores), quando uma das ninfas 
da Deusa morreu, Flora a transformou em flor e pediu ajuda 
para os outros deuses. 

Apolo deu a vida, Bacus o néctar, Pomona o fruto, as abe-
lhas se atraíram pela flor e quando Cupido atirou suas flechas 
para espantá-las, se transformaram em espinhos e, assim, se-
gundo o mito diz ter sido criada a Rosa.

A Rosa é, igualmente, consagrada a Isís que é retratada com 
uma coroa de rosas. O miolo da Rosa, fechado, fez com que a flor 
significasse em muitas culturas o símbolo do segredo.

Um costume medieval era de 
colocar uma Rosa no teto da sala de 
reuniões indicando que onde hou-
vesse a flor no teto, os assuntos de-
veriam ser mantidos em segredo. 

Logo surgiu o costume de 
pintar rosas no teto das salas e as-
sim levou a decoração de muitas 
casas de arquitetura clássica.

Segundo a tradição, cada cor 
de Rosa tem um significado, já na 
Alquimia representa o feminino 
e corresponde ao órgão sexual da 
mulher. 
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A cruz sendo símbolo masculino deu origem a palavra “Rosa-Cruz”, o primeiro sím-
bolo da ordem Rosa-Cruz.

Na tradição Hindu, a deusa Lakshmi (Deusa do Amor), nasceu de uma Rosa. Simbo-
lismo da beleza e da pureza, perfeição em todos os sentidos, na idade média a Rosa passou 
a ser símbolo da virgem Maria por significado de pureza. 

As rosáceas das catedrais góticas fo-
ram dedicadas a Maria como emblema 
do feminino em oposição à cruz. Os rosá-
rios originais eram feitos com pétalas de 
rosa. A palavra “rosário” deriva do latim 
“rosarium” que significa roseiral.

Muitos são os significados sobre a 
Rosa, e quase todos  tem o significado do 
amor, seja espiritual, carnal, virginal.

Símbolo da pureza a rosa possui suas 
propriedades que  na medicina, são dis-
tribuidas para perfumes, culinária, entre 
outros atributos. 

A Rosa tornou-se simbolo do amor e, 
por isso, muitas pessoas têm o hábito de 
presentear quem ama com a flor do amor.
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• As rosas são capazes de barrar energias 
negativas e até feitiços, além de atrair o amor. 

• As rosas de todas as cores dispostas em 
ambientes conseguem filtrar a energia nega-
tiva e proteger contra olho gordo e feitiço. 

• As rosas trazem mais saúde. 

• Elas conseguem limpar o ambiente e 
proporcionam mais harmonia. 

• Elas afastam o perigo de feitiços que fo-
rem lançados contra a sua família, sua casa e 
sobre você. 

• As rosas também curam as dores de do-
enças espirituais e carnais se forem ativadas 
em defumadores ou usadas em óleos essenciais.

• As rosas vermelhas, quando usadas no 
banho, têm ação estimulante. E são capazes 
de livrar o nosso espírito da influência de es-
píritos inferiores, pois descarrega as energias 
negativas. 

• Representam o amor e paixão. Se forem 
colocadas no quarto do casal, são capazes de 
estimular a sensualidade e o desejo sexual. 

• Quando usadas em banhos na primeira 
lua crescente do mês, as rosas vermelhas aju-
dam a combater a depressão. 

As rosas vermelhas são sempre sinônimo 
de amor e de paixão. Por isso, elas são fre-
quentemente usadas em rituais para aumentar 
a sensualidade da mulher e aumentar a libido. 

Além do mais, elas também são muito 
usadas para nos livrar do poder de espíritos de 
baixa energia, pois elas servem para descarre-
gar as energias negativas. E isso é possível de-
vido à sua cor estimulante.

Perfume a Base de Rosas
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