
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

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 
 

Shuvanni - 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". 

 

 



 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

O uso de amuletos e talismãs é universal em quase todas as culturas 

e religiões, sendo apresentado e utilizado de diferentes formas. Os amuletos 
podem ser animais, minerais ou vegetais. 

A força existente em um talismã envolve principalmente as energias 
inconscientes que projetamos nele. Ele pode ser de ouro, prata, bronze, 

madeira, pedra. O Talismã funciona como sendo um ponto focal dessas 
energias. Para muitos de nós, nossos desejos precisam de um objeto concreto 

para que se manifestem. Se você acredita que um talismã irá ajudá-lo, ele 
realmente poderá ajudar você a alcançar seus objetivos. Entretanto, e por 
este mesmo motivo, você deve, acima de tudo, acreditar em sua capacidade 

de agir sobre o mundo que o cerca. 

Ao adquirir o seu talismã é necessário, em primeiro lugar, purificá-lo. 
Passe-o por água corrente fria, e depois coloque-o a secar ao sol. Você 

mesma deve tomar também um banho, deixando a água escorrer-lhe 
calmamente da cabeça aos pés, por forma a que você também se purifique. 

Coloque um pano estendido, limpo, em cima de uma mesa, com uma vela 
branca e incenso ao lado, um recipiente de água limpa, e peça permissão e 
proteção às forças espirituais. Pronuncie em voz alta o seu pedido, já com o 

talismã em cima do pano, e concentre-se ao máximo no talismã. Ofereça-lhe 
a ele todas as suas forças e pensamentos! 

O que anteriormente descrevemos é o primeiro passo para que você 

comunique os seus desejos ao talismã. A partir desta altura, poderá andar 
com ele, ou não, pois as forças e as energias atuarão a seu favor. 

Os talismãs e amuletos continuam ainda a ser utilizados pelas 

sociedades modernas para impedir que o mal chegue ou para atrair o bem 
de quem os usa. Verdade ou não, convém tê-lo sempre junto a si. 



 
 

 
 

A origem da palavra talismã é árabe, e significa «coisa mágica». 

Existentes há muitos séculos, os talismãs chegaram a ser amaldiçoados pela 
Igreja Católica, uma vez que eram encarados como algo proveniente do 

demônio. Elaborados para serem usados no bolso, ou numa mala, na gaveta, 
ou em cima da sua mesa de trabalho, o talismã terá que absorver a energia 
de quem o está a usar para que o desejo da pessoa seja mais facilmente 

realizável, ou então para que o mal não a consiga atingir de forma alguma. 

Os Ciganos utilizam muitos Amuletos e talismãs para a sorte, saúde, 
proteção, amor, etc. 

Além de os terem em suas Tendas, carroças, cavalos e carros, eles 

carregam sempre consigo numa “ possothi “, que é uma bolsa, de variada 
tamanho, feita de tecido ou couro, muito bem adornada, que os ciganos usam 

pendurada no pescoço ou presa na cintura - aí carregam seus mais variados 
sortilégios mágicos secretos. 

Sabe-se que são inúmeros esses objetos mágicos que utilizam na “ 
possothi “ e em suas vidas. Entre eles alguns são conhecidos: 

 

Pés de coelho 

Normalmente usadas no bolso esquerdo das calças, ele ajuda a dar boa 
sorte, principalmente para ganhar em jogos de azar. 

 

Cristais e pedras 

São fontes de energia, são muitos utilizados para meditar, orar, curar, 

energizar ambientes, plantas, animais e pessoas. 

 

Trevos de quatro folhas 

Utilizado para trazer sorte e também alcançar a realização de suas 
aspirações e desejos. 

 

Figa 

A figa é um amuleto desde a Roma antiga – mas, naquela época, era 
usada em cultos à fertilidade e ao erotismo. O dedo polegar seria o órgão 
masculino, penetrando o feminino. Tal imagem, no imaginário popular, 

afastaria a infertilidade. Hoje, a crença é de que a figa protege contra mau-
olhado, feitiços e influências negativas e garante sorte ao seu portador. Ela 

pode ser usada em colares, pulseiras ou presas a chaveiros. Pode ser feita 



 
 

 
 

em madeira, ouro, outros metais e até em arruda, planta também conhecida 

por afastar a má sorte. Se você perder uma figa, não a procure: ela foi 
embora com toda a carga negativa que teria recaído sobre você. 

 

Escapulário 

É uma corrente com pequenas imagens de santos ou orações em cada 

uma das pontas. Pode ser feito de barbante ou metais nobres, como ouro. O 
que importa é a proteção que dá à pessoa que o carrega no pescoço. Há 

quem faça pedidos ao colocá-lo pela primeira vez, que devem se realizar até 
que corrente arrebente. 

 

Ferradura 

É muito usada na zona rural das cidades por ser de fácil acesso aos 

habitantes, já que a maioria dos cavalos usa ferradura. Normalmente é 
colocada atrás da porta da casa com as pontas para cima para proteger seus 
moradores, trazer boa sorte e afastar os maus espíritos. Em versão 

miniatura, pode ser levada na bolsa ou aplicada em brincos e pulseiras. Na 
antiguidade, o ferro, sua principal matéria-prima, era temido pelos espíritos 

negativos. Outra crença é de que seu formato de meia-lua é um forte 
elemento do esoterismo. 

 

Arruda 

 Planta de cheiro desagradável, mas com ótimas propriedades 

medicinais, a arruda é usada para afastar maus espíritos, mau-olhado e até 
doenças graves. Segundo a crença popular, seus ramos atraem as vibrações 

negativas, deixando o ambiente limpo e seus habitantes livres do mal. Na 
Idade Média, ramos de arruda eram usados para a população se proteger das 
bruxas, caçadas pela Igreja Católica. Hoje, é usada em ambientes internos e 

externos ou, em forma de infusão, nos banhos. 

  
Olho turco ou olho grego 

O olho turco é um amuleto azul muito comum naquele país ("nazar 

boncuk", na língua original), sendo de lá exportado para o mundo todo. E até 
no Brasil é possível encontrá-lo em brincos, pulseiras, colares, chaveiros ou 

pendurados em finas correntes para proteger o lar, o carro ou o ambiente de 
trabalho. É usado contra mau-olhado e olho-gordo. Na Turquia, as mães 
colocam o amuleto na roupa dos filhos. Se é encontrado rachado, significa 

que funcionou e protegeu a criança. Ao carregar um olho turco, toda a energia 
negativa direcionada a você será atraída pelo amuleto - ainda que seja por 

meio de um elogio. 



 
 

 
 

Comigo-ninguém-pode  

Esta planta é perigosíssima, principalmente para crianças e animais. 

Se estiver ao seu alcance e for mastigada, suas folhas podem causar irritação 
das mucosas, faringe e laringe, dores, febre e enjoo. Esse poder da comigo-

ninguém-pode, no entanto, pode ser usado como proteção às pessoas. 
 Acredita-se que, se um vaso da planta for colocado na frente de casas e 

estabelecimentos comerciais, pode protegê-los ao absorver energias 
negativas das pessoas mal-intencionadas que neles adentrarem. 

 

Patuá 

Todo brasileiro pelo menos já ouviu falar em patuá, mesmo que não 

saiba o que exatamente ele é. Muito usado por seguidores do Candomblé, o 
amuleto é feito de um pequeno saco (de plástico ou pano) com a cor e nome 
do orixá correspondente, acompanhado de ervas ou outros elementos 

atribuídos a ele (como conchas e miçangas). Costuma ser usado dentro da 
roupa, bolsa ou carteira de seu seguidor, que obterá a força e proteção do 

orixá. 
 

Olho-de-Cabra 

Não é o olho do animal. Trata-se de um amuleto que é feito através 

das sementes vermelhas e pretas da planta chamada olho-de-cabra. 
Carregá-lo dentro da carteira vai afastar toda a inveja que estiver 
atrapalhando a sua vida. 

 

Elefante Branco 

Além de proteger a casa, impede que energias negativas destruam a 
sua família. Você deve usar esse amuleto com o traseiro do elefante virado 
para a porta de entrada da casa, evitando que fluidos negativos e olhares 

invejosos possam entrar por ela. 

 

Buda 

Conhecido também como "o talismã da felicidade", atrai sorte e 
dinheiro, se estiver ao lado de moedas, para quem possui essa estátua em 

casa. Deve ser colocado virado para a parede, dentro de um pires e, de 
preferência, com muitas moedas ao seu redor para atrair riqueza. Para 

chamar a sorte, deve-se coçar a barriga do Buda, em sinal de carinho. 

 



 
 

 
 

Lua 

Também é muito poderosa. Basta pensar que ela é o satélite natural 

da Terra. Geralmente é muito bonita e pode servir também como objeto de 
decoração. Se for de um tamanho pequeno, pode ser usado como pingente 

ou brincos. 

 

Pirâmide 

Capta as energias positivas do ambiente e as transmite para quem está 
por perto. É considerado o amuleto mais completo para quem está precisando 

de energia em todos os setores da vida. Para conseguir equilíbrio emocional, 
saúde e também tranquilidade, você deve usá-la no peito, com pingente de 

uma corrente que goste muito. 

 
Âncora 

Simboliza segurança. É usado para trazer segurança e equilíbrio no 
plano físico, financeiro, e para se livrar de perdas materiais. 

 
 
Estrela de Davi  

É um antigo e poderoso símbolo mágico. Este símbolo consiste em um 

hexagrama de dois triângulos entrelaçados (um voltado para cima e outro 
para baixo). O selo de Salomão simboliza a alma humana, sendo utilizados 

por bruxos e magos cerimoniais para encantamentos, conjuração de 
espíritos, sabedoria, purificação e reforço dos poderes psíquicos. 

 

Crucifixo (Cruz) 

Pode ser considerado um talismã ou amuleto dos mais utilizados, não 

só no Brasil mas em todo o mundo, se trata da representação em um objeto 
do local onde Jesus Cristo foi pregado para morrer, este amuleto representa 

o sofrimento de Jesus Cristo, para salvar toda a humanidade. As pessoas 
utilizam mesmo sem tê-lo como um amuleto, pois é um símbolo universal de 
Jesus Cristo, e sua utilização se dá principalmente como forma de proteção 

contra o mal. 

 
 

Imã   

O Imã é utilizado como amuleto especificamente financeiro, ou seja 
a ele é atribuído poderes para cada vez mais conseguir dinheiro, as pessoas 



 
 

 
 

costumam colocar um imã em um local e nele colocar moedas, pois os imãs 

atraem as moedas que representam o dinheiro, atraindo assim cada vez mais 
dinheiro. 

 

Cruz de Ansata 

 

Chave ou a Cruz da Vida, para os egípcios, a representação dessa cruz 
oval (Ankh) simbolizava a eternidade uma vez que está associada à Ísis 

(deusa da fertilidade e maternidade) e Osíris (deus da vegetação e da vida 
no além), a união dos princípios geradores do mundo: o feminino e o 

masculino. Importante destacar que esse amuleto foi muito utilizado pelos 
faraós a fim de trazer-lhes proteção, saúde e felicidade. 

 

Olho de Hórus 

 

Amuleto que, para alguns, corresponde ao “olho que tudo vê”, por isso, 
para os egípcios, o olho de Hórus simbolizava a clarividência, além de 

simbolizar o poder, a força e a proteção espiritual. Vale lembrar que esse 
símbolo corresponde ao olho que o deus Hórus perdeu durante uma batalha. 

 

https://www.dicionariodesimbolos.com.br/cruz-ansata/
https://www.dicionariodesimbolos.com.br/olho-horus/


 
 

 
 

Fênix 

 

Ave lendária, para os egípcios, a Fênix era considerada o pássaro da 

ressurreição, símbolo de vida e da renovação, uma vez que essa criatura 
mítica renasce de suas cinzas. Dessa maneira, ela está associada ao ciclo do 
Sol, representando o símbolo das revoluções solares e, por isso, é uma 

referência à cidade de Heliópolis (cidade do Sol). 

 

Escaravelho 

 

O escaravelho sagrado é um dos amuletos mais populares entre os 
egípcios. Ele simboliza o deus egípcio do Sol - Kepri - e surge em alguns mitos 

de criação, na medida em que representava a imagem cíclica da imortalidade, 
numa representação da vida e da renovação da energia. Acreditava-se que 

ele protegia contra os maus espíritos sendo utilizado, portanto, nos funerais 
com a finalidade de proteger o coração e a alma do morto. 

 

Pena 

https://www.dicionariodesimbolos.com.br/fenix/
https://www.dicionariodesimbolos.com.br/escaravelho/
https://www.dicionariodesimbolos.com.br/pena/


 
 

 
 

Para os egípcios, a pena simbolizava a justiça, de forma que 

representava o peso mais leve, no entanto, necessário para interferir no 
equilíbrio da balança. 

 

Serpente 

 

 

Animal venerado pelos egípcios, a serpente simbolizava a proteção, a 

saúde e a sabedoria, sendo considerado um talismã muito poderoso. 

 

Gato 

 

Animal venerado como um Deus, visto que os egípcios consideravam 
os felinos seres superiores; os gatos estavam associados à deusa da 

fertilidade, Bastet. 

 

Tatuagens 

Os símbolos egípcios são bastante procurados por quem quer fazer 
uma tatuagem. Entre as mais requisitadas, o olho de Hórus é, sem dúvida, 

uma das principais opções em virtude do seu significado. 

Conheça a simbologia do Obelisco. 

https://www.dicionariodesimbolos.com.br/serpente/
https://www.dicionariodesimbolos.com.br/gato/
https://www.dicionariodesimbolos.com.br/gato/
https://www.dicionariodesimbolos.com.br/obelisco/

