


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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RITUAL: 
O Pote Mágico dos Encantos

Este pote é um meio de comunicação direta 
entre você e sua Pombo Gira (não importa 

quem seja ela, ou de qual falange).
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MATERIAIS: 

• 01 Pote de vidro fosco tipo bomboniere, redondo e de tamanho médio (pode ser vidro 
trabalhado).

• Travessa de Barro pequena – 01 unidade

• Farinha de mesa

• Frutas Cristalizadas

• 1 peça de ouro ou dourada

• 1 fava de Exu

• 2 Olhinhos de Pombo Gira

• Essência de Rosas Vermelhas

• 21 moedas (sendo 7 prateadas, 7 douradas e 7 cor de cobre)

• 7 imãs

• Meio metro de fitas de cetim (de cada cor) vermelha e preta.

• 2 garras de pombagira

• 1 chave dourada (comprar no chaveiro)

• 1 quartzo rosa

• 1 hematita

• 1 pirita

• 1 perfume que você usa (o que você mais gosta, menos alfazema).

• 3 rosas vermelhas

• 7 cigarros de boa qualidade

• 1 pulseira escrava dourada com 7 guizos dourados pendurados.

• 1 búzio aberto
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COMO FAZER:
• Lavar tudo com a bebida que a sua moça mais gosta, lavar tudo na bebida, colocar ar-

rumado dentro do pote, derramar a essência de rosas dentro do pote, dar um laço na chave 
com as fitas e borrifar com o seu perfume. Despetalar duas das 3 rosas e colocar dentro do 
pote e borrifar com o seu perfume também.

• Fazer um padê para presentear a moça com a mesma bebida que foi usada para lavar 
as peças, em cima enfeite com as frutas cristalizadas.

• Na travessa coloque os 7 cigarros acesos, colocar no meio, a rosa sem cabo. Acender 
uma vela branca de 7 dias, conversar na boca do pote e fechar. Depois de 03 dias colocar 
este padê no lugar que você mais gosta, ou num local de movimento. Depois conversar 
com o pote regularmente. Sempre cuidando dele, acendendo velas, e se possível fazendo 
suas oferendas, como taças de bebida, cigarros, padês de frutas, etc.

• Refazer o ritual de 02 em 02 meses.  Este pote pode ser direcionado para todos os 
pedidos que você deseja fazer para a sua Pombo Gira. Ele pode ficar em casa de Exu (caso 
a pessoa tenha), ou mesmo na área de serviço para quem mora em apartamento, num local 
resguardado do sol. E se for necessário por nome de outras pessoas envolvidas nos seus 
pedidos, podem fazer.

• Bons Feitiços!
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AINDA DÁ TEMPO!


