


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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Em vários países do mediterrâneo foram encontrados 
vestígios de antigos cultos (3000 a.C.) de uma Deusa das 

Abelhas, mas sem que sua exata identidade fosse conhecida. 

Gravações em tábuas votivas das escavações do templo 
cretense de Phaistos representam a Deusa como uma 

abelha, com cabelos trançados como serpentes e com um 
bico de pomba, combinando assim traços característicos

 de Athena, Ártemis, Afrodite e Medusa. 
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A Deusa cultuada na Anatólia (Ásia menor, 3500-1750 
a.C.) era representada usando uma tiara em forma de col-
meia; o mel era considerado sagrado e usado para embal-
samar os mortos enterrados em posição fetal em vasos 
chamados pythoi. ”Cair no vaso com mel” era a metáfora 
usada para morrer e o pythos era o ventre da Deusa na sua 
manifestação como Pandora, a Doadora, cuja essência sa-
grada era o mel.

Vários mitos descrevem a restauração da vida após a 
morte com o auxílio do bálsamo de mel da Deusa. Deméter 
era chamada de Mãe Abelha e no seu festival Thesmopho-
ria, reservado apenas às mulheres, as oferendas (mylloi) 
eram constituídas de pães de mel e gergelim em forma de 
órgãos sexuais femininos.

O símbolo de Afrodite do Seu templo em Eryx era um 
favo de ouro e suas sacerdotisas eram chamadas Melissas, 
assim como também as que serviam nos templos de Demé-
ter, Ártemis, Rhea e Cibele, nos cultos da Grécia, Roma e 
Ásia menor. 

Essas sacerdotisas exerciam funções 
oraculares, se alimentavam apenas com 
pólen e mel e recebiam o dom de falar a 
verdade da Deusa Abelha, que a sussurra-
va nos seus ouvidos.

As abelhas eram consagradas à Deu-
sa desde a antiga civilização matrifocal de 
Çatal Huyuk (Anatólia) e aparecem nos 
mitos gregos como “pássaros das Musas”, 
atraídos pelo aroma das flores do qual 
preparavam o mel, considerado um néc-
tar divino.  Acreditava-se que as abelhas 
eram almas das sacerdotisas que serviram 
às deusas Afrodite e Deméter, acompa-
nhando a passagem das outras almas en-
tre os mundos.

Na cosmologia nórdica o néctar de 
inspiração, sabedoria, magia e vida eterna 
era uma combinação de mel e do “sangue 
sábio” contido no caldeirão do ventre da 
Mãe Terra.
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O mel era valorizado tanto pelo seu aspecto sagrado, quanto por ser nutridor e preser-
vador, como bactericida. Junto com o sal eram os únicos conservantes do mundo antigo e 
considerados agentes de ressurreição e transmutação.  As abelhas eram símbolos do poder 
feminino da natureza, que criavam este produto doce e mágico e o guardavam em favos 
com estrutura hexagonal. 

O hexágono era considerado pela escola Pitagórica uma expressão do espírito de Afro-
dite (uma dupla deusa tríplice) e as abelhas reverenciadas como criaturas sagradas, que 
sabiam como formar hexágonos perfeitos. 

Nas suas práticas espirituais os adeptos de Pitágoras meditavam fixando a mente na 
estrutura geométrica do triângulo, do hexágono e dos ângulos de 60°, para compreender 
melhor os mistérios da simetria cósmica.

No seu aspecto transcendental, as abelhas representam imagens da interconexão sutil 
e milagrosa da vida. A intrincada estrutura hexagonal, que guarda a dourada essência da 
vida, é uma equivalente da teia invisível da natureza que coordena todas as criaturas e coi-
sas em um padrão harmonioso. 

O movimento incessante das abelhas para polinizar as flores e extrair seu néctar para 
ser transformado em mel, é um exemplo para os humanos trabalharem continuamente, 
para colherem os frutos dos seus esforços e transformá-los em sustentação e comemoração 
(os zangões são mortos após a dança nupcial com a abelha rainha por serem preguiçosos 
e comilões).
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Em um selo de ouro encontrado em um túmulo cretense de 4000 anos atrás, a Deu-
sa e suas sacerdotisas vestidas como abelhas aparecem dançando junto. Os túmulos em 
Micenas tinham forma de colmeias, assim como também era a pedra sagrada do templo 
oracular de Delfos, omphalos, que representava o umbigo do mundo. 

Mesmo depois deste templo inicialmente consagrado a Gaia ser dedicado a Apollo, a 
função oracular era sempre exercida por uma sacerdotisa – Pythia, chamada de Abelha 
Délfica. As colmeias serviram de modelo para vários templos da antiguidade; o templo 
egípcio da deusa Neith era conhecido com “a casa das abelhas”, o mel servindo como sím-
bolo de proteção e usado na consagração das fundações e no embalsamento dos faraós.

Uma imagem da deusa Maat a representa como abelha com grandes asas e segurando 
um pote com mel, augúrio do renascimento. A estátua de Ártemis de Éfeso, considerada 
uma das sete maravilhas do mundo antigo, tinha inúmeras protuberâncias no seu corpo, 
cuja natureza não foi elucidada.  Uma das teorias as considera seios, daí o nome de Árte-
mis com mil seios, outras teorias as veem como frutas de palmeiras, berinjelas, cachos de 
uvas, ovos de avestruz, bolsas para amuletos ou cornucópias. 

Mas também podem ser interpretadas como os ovos que a Abelha Rainha deposita 
diariamente nos favos, Ártemis sendo vista como a representação da Deusa Abelha, cujo 
dom era gerar continuamente a vida e consagrar a morte como uma etapa que antecedia 
a ressurreição.
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Afrodite, a deusa do amor, 
emergiu do oceano em 
uma concha. 

Com o tempo, Afrodite 
abandonou as praias de 
Chipre e onde seus pés 
tocavam o solo nascia 
uma planta. 

A primeira planta que 
surgiu em seu rastro foi 
a romã. Desde então, 
essas plantas passaram 
a ser veneradas como 
dádiva de Afrodite aos 
homens e conhecidas 
como espécies afrodisíacas.

O que faz uma planta 
ser considerada 
afrodisíaca? 

Plantas afrodisíacas são 
encontradas entre as 
gimnospermas, as 
monocotiledôneas e as 
dicotiledôneas nos mais 
diferentes cantos do 
nosso planeta.

Quais os mistérios 
fazem uma espécie 
ser considerada 
afrodisíaca?

Para uns afrodisíacos é a 
substância que acorda a 
libido e para outros a 
que age diretamente 
na genitália.
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De acordo com alguns estudiosos, afrodisíaco é uma subs-
tância que afeta o desejo, que acorda a libido adormecida, atuan-
do diretamente no cérebro.

Hoje percebemos uma imensa variedade de livros, cursos e 
estudos direcionados ao conhecimento do efeito afrodisíaco das 
plantas, não só na alimentação, mas na decoração, nos aromas, 
etc. 

É só assistirmos a um casamento para sentir o papel impor-
tante que tem as flores - as flores de laranjeira na grinalda e no 
buquê da noiva, na lapela do noivo, as flores que enfeitam a igre-
ja, indicando um ato de amor, de volúpia e até mesmo uma ofe-
renda feita a fertilidade do casal, para renovação e continuidade 
da espécie. 

Substâncias de plantas são absorvidas pelo nariz, como o 
perfume, incenso, etc. A aromaterapia tem sido muito utilizada para infinitas causas, no 
amor seu bom uso traz muitos benefícios ao casal. Uma gota de óleo de cravo-da-índia, 
sândalo ou rosa no preparo do ambiente do casal para fazer amor torna-o mais erótico.

PLANTAS 
AFRODISÍACAS 
E CULINÁRIA
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Encantamentos, Poções, 
Banhos e Amuletos de Afrodite

BANHO DE AFRODITE 
PARA AUMENTAR A SENSUALIDADE

Ferver por 6 minutos 2 litros de água com 6 cravos (sem a 
bolinha) e 2 pauzinhos de canela em pau.

Acrescentar: 2 porções de Rosa Vermelha; 2 porções de Jas-
mim; 2 porções de Hibisco; 1 colher de sopa de mel vermelho

Coe e jogue do pescoço para baixo após o banho de higiene.

ENCANTAMENTO: 
Divina Afrodite
Deusa do Amor, da Beleza e da Alquimia
Abro os meus Braços
Para receber toda sensualidade e beleza
Que a mim foi reservada
Agradeço por este encantamento
Pelo seu poder
E pelo poder do Espírito destas Ervas
Assim será!
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POÇÃO DO AMOR DE AFRODITE
2 xícaras (chá) água

2 colheres de sopa de pétalas de rosa vermelha

2 colheres de sopa de jasmim

2 colheres (sopa) mel – Para adoçar

1 pauzinho de canela.

Ferva a água com o pauzinho de canela. Derrame esta água 
na mistura do jasmim e rosas. Tampe para abafar por 10 minutos. 
Coe, adoce com mel e beba ainda quente. Você ficará irresistível!

ENCANTAMENTO: 
Divina Afrodite
Sua filha (diga seu nome) clama pela sua ajuda
Pelo poder das Rosas Vermelhas
Pelo poder do Jasmim
Pelo poder e calor da canela
Para que eu sinta-me amada
Hoje e sempre
Adoço com o Mel, o néctar dos Deuses
Esta poção
Assim como adoço
A minha Vida
Que assim Seja
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MEL DAS DEUSAS  (PARA O AMOR)
½ Litro de Mel; Pétalas de 6 rosas Vermelhas; 2 pedaços 

de Canela; 1 colher de sopa de cravo-da-índia; 1 pitada de 
cardamomo; 2 pedaços de casca de Limão Haiti;

Primeiramente coloque todas as ervas em recipiente próprio 
para colocar a sua intenção mágica. Misture estas ervas com o 
mel e mexa com uma colher de pau. Feche este recipiente e faça o 
encantamento*. Coloque este mel entre duas velas rosa no altar. 

Acenda as velas e deixe-as queimar até o fim. Deixe o mel 
descansar em um lugar escuro até a próxima lua crescente. Este 
mel pode ser usado em pequenas poções em banhos, alimentos, 
bebidas quentes para promover sentimentos de amor.

ENCANTAMENTO: 

“Clamo por Divina Afrodite, pelo seu Amor e Paixão
Clamo pelos poderes das Deusas do Amor
Afrodite, Freya, Aine, Brigit, Inanna, Isis
E de todas as Deusas que atuam nos relacionamentos afetivos
No despertar do amor e da Paixão
Pelo vento que sopra no oeste, pelo orvalho da manhã,
Pelas flores, pelas chuvas, pelo Sol que aquece e transforma,

Peço que consagrem este mel para que seja usado de 
forma sábia e criativa, em nome do amor e da Paixão, 
Deusas do Amor e da Beleza, Que tudo que foi desejado 
seja correto e para o bem de todos, Sem prejudicar nada 
nem ninguém.  Pelo poder do três vezes o três,
Que assim seja e assim se faça. E assim será!”



14

                                   (11) 97965-6112       carmemromanisunacai
www.carmemromanionline.com

ENCANTAMENTOS DE AFRODITE 

Profª Rhose de Souza 

MEL VERMELHO

INGREDIENTES: 
Uma xícara de Açúcar comum.
Um copo de água de 300 ml (tipo americano)
Cereja em calda (vidro pequeno)
1 pimenta dedo de moça (grande)
3 cravo da índia
1 pau de canela
3 anis – estrelado
3 sementes de cardamomo
1 colher de chá de açafrão ralado

COMO FAZER:

Colocar o açúcar na panela e derreter, como se faz a calda do 
pudim. Depois de moreninho, colocar com delicadeza a água, 
deixar ferver e derreter os grumos de açúcar.  

Colocar os cravos, retirar a calda da cereja e colocar 
dentro do mel, colocar algumas cerejas (a gosto). 

Depois cortar a pimenta em pequenos pedaços ,  colocar 
a canela em pau , o anis – estrelado , semente de carda-
momo e o açafrão, colocar dentro do mel. 

Deixar ferver e está pronto.
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CHÁ VERMELHO

INGREDIENTES: 
• 3 flores de hibisco
• Mel
• Erva doce
• 5 pétalas de rosa vermelha
• Canela em pau
• Pimenta rosa 
• Baunilha(opcional)
• 3 cravos da Índia
• 1 anís estrelado

COMO FAZER:

Pegue o seu recipiente de vidro (pode ser um copo) adicione 
um pouco do chá vermelho já frio.  

Preencha até a metade com mel de abelhas e coloque em ba-
nho maria junto com o anís, o cravo da Índia, a pimenta ma-
cerada e a canela em pau.  

Quando a água do banho maria estiver prestes a ferver, 
coloque os ingredientes restantes, a baunilha e a erva 
doce. 

Espere um pouco, até a água entrar em ebulição, apague 
o fogo, deixe esfriar e coe o bagaço das ervas.

Por último armazene em um recipiente 
de vidro com rolha.
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