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HISTÓRIA

No Egito nasceu a arte da elaboração do perfume. Por volta de 2000 
a.C., os primeiros clientes foram os faraós e os membros impor-
tantes da corte, logo, o uso do perfume se difundiu, trazendo um 

agradável toque de frescor ao clima quente e árido do Egito.

A necessidade de contar com essências refrescantes tornou-se tão fun-
damental que a primeira greve da história da humanidade foi protagoniza-
da em 1330 a.C. pelos soldados do Faraó Seti I, que pararam de fornecer 
unguentos aromáticos. Pouco depois, (1300 a.C.), coube ao Faraó Ramsés 
II enfrentar uma revolta de peões em Tebas, que estavam indignados com a 
escassez de rações, de comida e de unguentos.

O químico árabe, Al-Kindi (Alkindus), escreveu no século IX um livro 
sobre perfumes chamado Livro da Química de Perfumes e Destilados. Ele 
continha centenas de receitas de óleos de fragrâncias, salves, águas aromá-
ticas e substitutos ou imitações para droga caras. O livro também descre-
via cento e sete métodos e receitas para a perfumaria, inclusive alguns dos 
instrumentos usados na produção de perfumes ainda levam nomes árabe, 
como alambique, por exemplo.

O médico e o químico persas Muslim e Avicenna (também conhecido 
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como Ibn Sina) introduziram o processo de extração de óleos de flores atra-
vés da destilação, o processo mais comumente utilizado hoje em dia. Seus 
primeiros experimentos foram com as rosas. Até eles descobrirem perfu-
mes líquidos, feitos de mistura de óleo e ervas ou pétalas amassadas que 
resultavam numa mistura forte. 

A água de rosas era mais delicada, e logo tornou-se popular. Ambos 
os ingredientes experimentais e a tecnologia da destilação influenciaram 
a perfumaria ocidental e desenvolvimentos científicos, principalmente na 
química.

A partir da Espanha foi introduzido em toda a Europa durante o Re-
nascimento. Foi na França, a partir do século XIV, onde se cultivavam flo-
res, que ocorreu o grande desenvolvimento da perfumaria, permanecendo 
desde então como o centro europeu de pesquisas e comércio de perfumes.
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OS CIGANOS E OS PERFUMES

Os Magos Ciganos Perfumistas, já sabiam e comprovaram que con-
forme nós utilizamos as junções de odores, estes podem nos con-
duzir à harmonia dos corpos, facilitando a ampliação da consci-

ência daquilo que está acontecendo conosco. Sendo assim, os aromas, aos 
poucos foram sendo introduzidos na forma mais fácil de se utilizar, sendo 
usado para cuidar das partes - física, emocional, mental e espiritual. É sabi-
do que os odores podem conduzir às mais diversas sensações. 

Quando cientes desta consciência, podemos elevar as vibrações e abrir 
nossos canais, sendo os canais direcionados para o objetivo que se tem em 
mente, formando uma egrégora em torno de nós, que afetará qualquer pes-
soa que se aproxime. 

Ocorrendo verdadeira transformação, com atratividade, intuição e pro-
teção de energias negativas, trazendo a felicidade e prosperidade.

Sabendo disto, as perfumistas da Magia Cigana, desenvolveram os per-
fumes que trarão as energias puras do mundo natural. 

Cada tipo de Perfume da Magia Cigana encerra em si um princípio in-
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teligente, identificando-se com os propósitos de quem usa. As Essências são 
preparadas em rituais especiais. E os perfumes, aceleram estes resultados. 

Os Perfumes da Magia Cigana, são produzidos artesanalmente, com 
produtos hipoalergenicos, e as finas essências que são manipuladas respei-
tando todos os princípios mágicos, que possibilitam dar força astral a quem 
usa. Possibilite-se também utilizar diariamente, um dos maiores segredos 
que as magas perfumistas ciganas revelam. 

FASES DA LUA
Na perfumaria cigana os perfumes são produzidos dentro da energia 

da Lua regente no período, energia que representa o feminino e a criação.

  

Lua Minguante
A lua minguante é ideal para fazer encantamentos para minguar situ-

ações, limpar emoções, limpar ambientes banindo as energias negativas.

 

Lua Nova
Lua nova é ideal para planejamento, sendo uma lua indicada para en-

cantamentos.

Lua Crescente
A lua crescente é ideal para fazer encantamentos de projetos que estão 

em mente e que precisam ser plantados para serem colhidos na próxima lu-
naçao, alguns exemplos de projetos são: Trabalho, atrair clientes caso tenha 
um negócio próprio, um novo amor, curas.
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 Lua Cheia
A lua cheia é ideal para encantamentos  ligados ao amor, boa para re-

conciliações amoras, para fortalecer  relacionamentos,atrair uma paixão .

Falando em trabalho, é uma lua ideal  fazer fechar contratos de trabalho 
ou até mesmo fortalecer um contrato ou uma sociedade empresarial.
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PRINCIPAIS 
ESSÊNCIAS CIGANAS

Lavanda: usada para acalmar e dar paz de espírito;

Jasmim: usada para o amor universal e para atrair o amor verdadeiro.

Rosas: Usado para a paixão , para acalmar, para atrair a boa sorte e ale-
grar o ambiente

Sândalo: Usado para concentração e harmonizar o ambiente

Cedro: Usado para aterrar energia negativas,harmonizar,equilibrar 
emoções 

Flor de laranjeira: atrai dinheiro

Patchouli: Usada para saúde ,para limpar e harmonizar ambientes

Âmbar: usada para o amor

Almiscar: Usada para o amor

Mirra: usado Purificaçao e limpeza

Cravo: usado para o amor,como afrodisíaco,como energizador,como 
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atrator

Canela: usada para atrair dinheiro, como afrodisíaco e para o amor

Damasco: usado para atrair dinheiro

Calêndula: usada para acalmar, para atrair dinheiro, cicatrizar as feri-
das do coração 

Romã: Usado para atrair dinheiro

Cânfora: usado para limpeza

Limão: usado para limpeza 

O perfume é uma mistura de óleos essenciais aromáticos, álcool e água, 
utilizado para proporcionar um agradável e duradouro aroma a diferentes 
objetos, principalmente, ao corpo humano.



14 A PERFUMARIA DOS CLÃS CIGANOS

FÓRMULA BÁSICA PARA 
OS PERFUMES MÁGICOS 

MATERIAL:

50 mls de álcool de cereais

10 mls de dipropileno glicol

10 mls de fixador 

30 mls de essência

COMO FAZER:

Coloque nesta ordem com muito cuidado e suavidade no vidro escuro: 
O álcool de cereais, o dipropileno glicol e o fixador. Deixe repousar por 
duas horas. No copo medidor junte a essência escolhida e coloque no vidro. 
Agite bem e deixe descansar 9 dias em local onde não haja luz, ao fim destes 
dias acrescente a água mineral e agite bastante, deixe repousar mais um dia 
no escuro antes de usar. 
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Observação: 

Se possível for faça sempre seus perfumes na lua nova, pois a sua ener-
gia, do como você se sente vai transpassar para o seu perfume. Para um 
perfume de boa qualidade use sempre utensílios de vidro, tanto o funil, 
como copo medidor. E o vidro escuro deverá ser de dois litros, para que 
tenha bastante espaço para o perfume “se criar”. 

Na mesma casa comercial especializada encontrara todo o material ne-
cessário; inclusive pequenos frascos onde poderá acondicionar  seu perfu-
me para o melhor manuseio.

Conforme o que estamos estudando neste trabalho, é de interesse de 
quem trabalhará com estes elementos, saber que estas fórmulas são usadas 
há mais de 100 anos  pelos kalons de Évora.
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CLÃ DOS CIGANOS GUARDIÕES
OS CIGANOS E A ESQUERDA

Embora não tenham o costume de chamar Exu e Pombagira, os ciga-
nos mantêm um forte vínculo com a esquerda, independente ou não 
de usarem esta terminologia.

Os Ciganos como Povo Viajante conhecem a Força de Exu e das Sras 
Pombagiras, embora eles não tratem assim. Eles se  orientam pelas encru-
zilhadas do tempo e do espaço em sua trajetórias. 

Exu sempre será protetor da liberdade, e nisso há total identificação 
com o espírito do Povo Cigano.

Os Kakus  (Feiticeiros Ciganos), são iniciados na direita e na esquerda e 
sabem que só a esquerda tem acesso a certos planos do astral inferior, e sa-
bem que somente esta força divina pode entrar para resguardar problemas 
espirituais e de saúde de certos enfermos.

Exu infunde vitalidade e alegria. Os filhos do Vento força, coragem e de-
terminação  e juntos, como guardiões, poderosas falanges de Exus e Pom-
ba-giras Ciganas, que estão sempre juntas e em sintonia.
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ESSÊNCIAS:

A SORTE: canela, jasmim, lótus, baunilha.

ATRAIR SUCESSO E PROMOÇÕES: azaléia, olíbano, hortelã-pimen-
ta, erva-cidreira. 

MELHORAR AS FINANÇAS: camomila, olíbano, alfazema, erva-ci-
dreira.

CONJURO DO CLÃ DOS CIGANOS GUARDIÕES:

“Pelas Forças dos Ciganos Guardiões que guardam tudo o que me é va-
lioso, protejam minha casa, fazendo a limpeza energética necessária e não 
permitam que nenhum ataque proveniente do negativismo existente adentre 
minha casa, meu trabalho e o meu trabalho espiritual.”

Que assim seja, assim se faça.

POMBAGIRAS CIGANAS:

Pombagira é uma força cósmica agregadora, que rege o desejo de vencer 
e de viver, ela é a própria iniciativa em si, são conhecidas como vencedoras 
de demandas, das guerras.

A pombagira faz parte de um grupo de entidades que trabalham “à es-
querda”, neutralizando o aspecto negativo, desenvolvendo o  positivo e pro-
movendo o equilíbrio. 

A pombagira é a geradora do desejo, fundamental em nossas vidas, e 
pode ser ativada tanto para ajudar como para diminuir em determinada 
pessoa, de acordo com a necessidade que for demonstrada.

As pombagiras costumam proteger as mulheres que as procuram, a vida 
emocional, o amor e a felicidade. Elas têm acesso às dimensões mais próxi-
mas do mundo da Natureza, os instintos, as aspirações e os desejos. O mais 
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importante é compreendermos que são espíritos em busca de evolução, por 
isso, trabalham SEMPRE PRATICANDO O BEM, pois só assim poderão 
subir os degraus da ascensão espiritual. 

ESSÊNCIAS:

Patchouly, malva rosa, rosa vermelha, canela, amora, hibisco, pitanga, ...

CONJURO:

“Ciganas do Amor que conhecem todas estas terras, tragam para mim o 
amor.” 
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CLÃ DOS CIGANOS DA FÉ

A atuação desde Clã Espiritual e despertar e restaurar a Fé nas pesso-
as, ajudando-os a encontrar o seu caminho espiritual, a conciliarem 
vida material com a espiritual, encaminham as pessoas para nova-

mente terem as suas vivências espirituais, esta Egrégora está sempre feliz 
em ajudar, transmite muita paz e confiança aos que a ela recorrem.

Peça serenidade e sabedoria para fazer suas escolhas, tomar suas deci-
sões e seguir o seu caminho. Peça que ajude a mudar o que pode e deve ser 
transformado e a ter fé e resignação para passar pelas circunstâncias que 
você não pode alterar.

ESSÊNCIAS

Angélica, Anis estrelado, alecrim, alfazema 

CONJURO:

Que este Trono Divino da Fé,restaure e restabeleça a minha fé, que neste 
momento não vejo esta luz brilhar dentro de mim, traga novamente para a 
minha vida esta Força Divina, ajudem-me a crer, nesta Força Divina que 
nos ampara, para que eu tenha a luz e confiança para prosseguir na minha 
Jornada.
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CLÃ DOS RIOS, LAGOS 
E CACHOEIRAS

São Ciganos que irradiam a energia do Amor. Como a sua especiali-
dade é trabalhar com este sentimento, elas se expandem em várias 
áreas, pois existem muitas formas de amar; amor entre casais, entre 

pais e filhos, entre irmãos e entre amigos. O Clã dos Ciganos Lagos, Rios e 
Cachoeiras ajudam todas as pessoas que estão com problemas relacionados 
ao emocional, conflitos, desequilíbrios, desentendimentos no lar e no tra-
balho, receberá ajuda deste Clã.

Existem pessoas que já perderam totalmente a fé no Amor, não acreditam 
que alguém possa vibrar esse sentimento; os Ciganos deste Clã  têm por missão 
fazer com que essas pessoas sintam o poder do amor em sua vida novamente. 
Elas emanam esse sentimento e o envolvem por inteiro, fazendo-o sentir-se 
amado, amparado, puro e verdadeiro, traz paz para corações agitados, clareza 
nos pensamentos, favorece a harmonia familiar, eleva a auto-estima, enfim são 
entidades que auxilia o equilíbrio como um todo.

ESSÊNCIAS 

Rosas, erva doce, patchouly, maçã, calêndula, camomila, canela.

CONJURO

“Ciganas dos Rios, Lagos e Cachoeiras que conhecem todas estas terras, 
tragam para mim o amor verdadeiro do meu destino, para que eu possa ser 
feliz ao seu lado. Amém.”
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CLÃ DOS CIGANOS DA CURA

Este Clã trabalha na energia da cura. A cura em todos os sentidos, 
desde a cura física (de uma doença), até a cura do corpo espiritual e 
da mente, ou seja, a mudança de padrão vibratório.

Ainda em vida, este Clã de Ciganos e Ciganas realizam curas de todos 
os tipos de doença. Eram conhecedores das ervas e para o que serviam, 
com estes conhecimentos, faziam ungüentos, chás, elixires, tônicos, encan-
tamentos e rituais para que determinada doença fosse sanada como que 
por encanto.

Este Clã traz a fé, o conhecimento e a determinação no que faziam e em 
todos os casos a cura se realizava.

Agora este Clã no plano espiritual realiza cirurgias espirituais, curas fí-
sicas, emocionais e espirituais.

ESSÊNCIAS:

Louro, Manga Folha, Manjericão.

CONJURO

“Peço a Santa Sara a ao Clã dos Ciganos da Cura que purifiquem meu 
corpo de toda e qualquer energia enfermiça e que a cura sempre esteja em 
minha vida.
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CLÃ DOS CIGANOS DOURADOS

Este Clã é muito solicitado em questões financeiras, negócios, empre-
gos, entre outros; sempre ligado a prosperidade. O Clã dos Ciganos 
Dourados eles são equilibradores, nos auxiliam a prosperar em vá-

rios sentidos, no financeiro, físico, emocional e espiritual.

O Clã dos Ciganos Dourados nos ensinam que o dinheiro é apenas a 
recompensa pelo trabalho bem realizado, sendo assim, ele chegará natu-
ralmente.

ESSÊNCIAS:

Girassol flor, quebra pedra, romã, Laranjeira Folha, Louro.

CONJURO:

“Ciganos e Ciganas, por seu poder, imantem com sua energia dourada 
meu baú com minhas moedas, e todos os meus elementos, e que a prosperi-
dade em todos os sentidos esteja sempre presente em meu caminho. Amém.
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CLÃ DOS CIGANOS DA SORTE

Este Clã Cigano trabalha com o Dom da Vidência, de prever o Futuro, 
desvendando o Presente e direcionando a vida das pessoas. Elas aju-
dam no despertar da consciência.

Em vida, este Clã trabalhava o dom da vidência com Supremacia, agora 
do lado espiritual, sua vidência se multiplica, pois elas têm elas tem a visão 
do plano espiritual e material.

O Clã das Ciganas da Sorte respeita o livre-arbítrio de cada um. Nunca 
interferem diretamente, mas estão sempre intuindo e direcionando.

ESSÊNCIAS:

Pitanga Folha, Calêndula Flor, Camomila Flor, Girassol .

CONJURO:

“Ciganos da Sorte, vós que tendes o dom de prever o futuro, que conheceis 
meu destino e sabeis onde está meu melhor caminho, peço que me conduza 
pelos caminhos de luz e da vida, tendo a certeza de que, sendo conduzidas por 
vós, estarei sendo conduzido por Deus e Santa Sara Kali.
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CLÃ DOS CIGANOS ENCANTADOS

São Ciganos diferenciados por sua energia de encanto e leveza. Muito 
sutis, encantam a todos com a sua presença. Trazem alegria, felicida-
de, harmonia e união são irradiados por este Clã.

Este Clã emana energia que trabalha a auto-estima, a valorização de si 
mesmo e da vida, fazendo o indivíduo vibrar a Felicidade.

Este Clã nos ensina que nada é para sempre.

ESSÊNCIAS:

Alfazema, Camomila , Capim Rosário

CONJURO:

“Ciganos e Ciganas Encantados, que têm encantos mil, tragam para a mi-
nha vida a felicidade e a harmonia sem Fim.”
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CLÃ DOS CIGANOS DO MAR

São Ciganos diferenciados por sua energia de encanto e leveza. Muito 
sutis, encantam a todos com a sua presença. Trazem alegria, felicida-
de, harmonia e união são irradiados por este Clã.

Este Clã emana energia que trabalha a auto-estima, a valorização de si 
mesmo e da vida, fazendo o indivíduo vibrar a Felicidade.

Ajudam nos casos de melancolia e solidão, causados por separações.

Costumam levar embora os sentimentos de saudades, estimulando no-
vos interesses e relacionamentos mais estáveis.

ESSÊNCIAS:

Alfazema, Anis Estrelado, Rosa Branca, Camomila.

CONJURO:

“Ciganos e Ciganas Encantados do Mar, que têm encantos mil, tragam 
para a minha vida a felicidade e a harmonia sem Fim.”
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