


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 magia cigana é muito buscada porque faz parte das 
tradições de simpatias, crenças e banhos. Isso porque 

a força do ritual cigano está na história de seu próprio 
povo e na fé com a qual os rituais são realizados.

Magias e Banhos Ciganos 
para os Clientes
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Esse banho cigano para atrair amor, 
deverá ser feito com muita fé e concen-
tração, pois só assim ele é capaz real-
mente de trazer amor e muita alegria.

MATERIAL: 

1 litro de água, 
3 Rosas Vermelhas, 
7 cravos-da-índia, 
1 pau de canela
1 colher de erva-doce, 
1 colher de mel

MODO DE FAZER: coloque a água para ferver, quando atingir a temperatura adicio-
ne todos os outros ingredientes na panela e tampe, por 20 minutos. Após seu banho de 
higiene, jogue toda a mistura do pescoço para baixo e mentalize que vai encontrar a pessoa 
ideal.

Com esse banho cigano para atrair a pessoa amada 
fará com que se sinta bem, confiante e feliz.

MATERIAL: 

2 litros de água, 
3 rosas amarelas,
7 coraçõezinhos de Amor Agarradinho,
1 colher de mel, 
1 ramo pequeno de alfazema,

MODO DE FAZER:  Comece fervendo a água e adi-
cionando uma colher de mel, mexa bem e depois insira o 
ramos de alfazema, as rosas amarelas e os coraçõezinhos 
de amor agarradinho. Deixe tudo ferver por 3 minutos. 
Desligue a panela e deixe tudo descansar por 20 minutos. 
Pronto. Já está tudo certo para fazer o seu banho. Jogue 
toda a mistura do pescoço para baixo.

Banho cigano para o amor  

Banho Cigano para 
ficar mais Atraente
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De preferência faça esse banho de prosperidade cigano na lua nova e crescente.

MATERIAL: 

1 punhado de arroz, 
7 cravos  
3 paus de canela 
1 punhado de pétalas de giras-
sol frescas
1 punhado de folhas de louro
1 punhado de calêndula

MODO DE FAZER: Colo-
que o arroz de molho na água, deixando-o descansar por 2 horas. Retire o arroz e coloque 
apenas a água para esquentar juntamente com os cravos e canela. Ao começar a ferver, 
retire a água do fogo e macere as folhas de girassol, folhas de louro e as calêndulas, misture 
os ingredientes, deixe descansar por 20 min e coe o banho, as ervas utilizadas devolva para 
a natureza. Tome o banho da cabeça aos pés. 

Banho Cigano para prosperidade

MATERIAL: 

1 bacia, 
1 litro de água, 
½ taça de vinho tinto ou de outro tipo, 
1 tigela ou panela de tamanho médio, 
21 cravos-da-índia, 
3 paus de canela,
1 colher de mel, 
pétalas de rosa vermelha.

MODO DE FAZER:  Coloque a água dentro da bacia e em seguida adicione todos os 
ingredientes. Deixe a mistura descansando de um dia para o outro. No dia seguinte tome 
seu banho normal, acrescente água morna do chuveiro na mistura e jogue-a do pescoço 
para baixo, pedindo que as ciganas que te banhe com amor e muita sedução.

Banho Cigano de Atração
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MATERIAL: 

1 litro de água, 
3 folhas-de-louro, 
3 paus-de-canela  
3 gotas de essência de verbe-
na.

MODO DE FAZER: Co-
loque a água junto com o lou-
ro e os paus-de-canela para 
ferver, deixe por cerca de 20 minutos, logo depois deligue o fogo e acrescente a essência de 
verbena. Deixe que tudo fique descansando por 30 minutos e depois coe. Pegue a mistura 
e jogue do pescoço para baixo mentalizando um banho de abre caminhos para o dinheiro 
e prosperidade. Todo o restante poderá ser descartado junto a natureza.

MATERIAL: 

1 maçã,
3 morangos,
1 pera, 
½ melão, 
1 cacho de uvas,
3 moedas de valores diferentes.

MODO DE FAZER:  Esse banho só deve ser to-
mado na lua crescente. Ferva 1 litro de água e desli-
gue o fogo. Adicione todas os ingredientes deixan-
do-os descansar por 20 minutos. Tome seu banho 
de higiene, normalmente e depois disso, retire as 
moedas da água e jogue toda a mistura do pescoço 
para baixo. Junte as frutas que passaram pelo corpo, coloque em 1 saquinho de pano, e 
quando for colocar na natureza escolha uma árvore alta e frondosa, amarre as frutas no 
galho mais alto que conseguir.

Banho Cigano para atrair dinheiro

Banho Cigano com frutas
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Banho Cigano para Limpeza Espiritual e Intuição 
MATERIAL: 

½ xícara de anis estrelado, 
½ xícara de tomilho, 
½ xícara de raiz de lótus
½ xícara de sálvia, 
5 pedras: ametista, quartzo fumê, 
lápis lazúli, pedra da lua e malaquita, 
1 vela lilás, 
1 incenso de sândalo 
1 taça com água.

MODO DE FAZER:  Esquente 3 litros de água e quando estiver perto de ferver, desli-
gue o fogo. Adicione as ervas e abafe por 20 minutos. Após esse tempo acrescente os cris-
tais e deixe tudo descansando a noite. Após isso, retire as pedras e jogue toda a mistura do 
pescoço para baixo, em seguir diga com firmeza:

“Pela força de Santa Sara, da Virgem de Triana e Bel Karrano, saúdo os quatro cantos da 
terra, os Ciganos e Ciganas Ancestrais, a força do sol e a magia da Lua. Peço a todos os meus 
ciganos e ciganas protetores que o meu dom de intuição e vidência sejam ampliados pela for-
ça desse banho cigano” Aminturah!
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