
AULA 24



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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Ela aparece no céu escuro, quase que imperceptível, como um fiozinho 
de luz, mas esta lua carrega uma poderosa energia de renovação. Ela pode 
ser trabalhada para, após findar alguma situação ou processo, trazer a es-
perança novamente.

Constantemente estamos em desenvolvimento e 
isso nos faz passar por momentos, às vezes caóticos, 
conflituosos, tanto quanto momentos de satisfação e 
bem estar. Mas um fato é que uma hora ou outra, es-
tamos nos renovando.

Renovando os nossos hábitos, círculo social, ha-
bilidades profissionais, nossos padrões de comporta-
mento, visando melhorias e evolução do nosso ser. 
Esta é a poderosa regência desta Lua. Descartar o an-
tigo e dar abertura ao novo em nossa vida.
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Lua Nova, a promessa de Renovação
Sem a regência da Lua Nova sobre nós ou sobre tudo que a carga energética 

da lua (de um modo geral) reflete, seria praticamente impossível viver bem, pois 
o desenvolvimento pessoal é um processo natural presente em todo o universo e 
forma de vida existente.

Mas focando em nós, seres humanos, quem não deseja se livrar daquilo que 
faz mal e experienciar de outra forma, aquilo que desejamos obter satisfação e 
alegria?

Todos desejamos e merecemos, por isso eu associo esta Lua com o poder da 
fé que habita em nós: a Esperança!

Esperança de dias melhores, de cura, de se “virar a página” sobre um caso na 
vida, para enfim superá-lo e isso tudo envolve o fluxo energético desta Deusa que 
se reinventa após a fase de finalização da lua que a antecede: a fase Minguante.
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Para as mulheres que menstruarem nessa fase lunar, pode acontecer do seu fluxo vir 
menos intenso (lembrando que isso não é uma regra, afinal, cada mulher possui seu orga-
nismo e anatomia diferente umas das outras, portanto é somente uma observação), podem 
sentirem-se mais vigorosas, cheias de energia, vitalidade, com novas idéias e planejamentos.

As mulheres que já menstruam nessa lua com uma certa frequência, podem ser mu-
lheres mais joviais, mesmo as de meia idade, seu espírito se renova a cada instante, trans-
mitindo alegria por onde passam, sem se deixarem abalar por situações tristes ou de per-
das, pois para elas os problemas tem solução e é nisso em que elas se focam!

Podem ser mais determinadas e alto astral, enxergando cada oportunidade como algo 
que as beneficie e as faça crescer ainda mais.

* DICA: Anote num caderninho os teus ciclos menstruais. 

Note se você menstrua nesta lua e como você se sente no período menstrual com esta 
regência, se você está em sintonia com as energias desta lua que pode deixá-la entusiasma-
da com a vida, sentindo-se mais positiva e confiante, mesmo diante dos problemas mais 
desafiadores.

Lua Nova e o Ciclo Menstrual
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Lua Nova e o 
Baralho Cigano

Lua Nova: 
Simpatia

Uma carta que representa muito bem esta 
fase lunar, é a carta  “A Estrela.

Assim como a Lua Nova, a Carta “A Estre-
la“, é um presságio de novos tempos em prol 
do sucesso, das curas e das alegrias, através da 
positividade e fé que podem transformar as 
energias e a nós mesmos, deixando-nos mais 
firmes e fortes, diante dos temores e desafios 
a frente.

Na Lua Nova, analisando suas 
regências, poderia beneficiar a ma-
nutenção dos cabelos, devolven-
do força e brilho, com novos fios e 
crescimento.
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LUA NOVA:
SIMPATIA DA LUA NOVA PARA 

RENOVAR A RELAÇÃO AMOROSA

Este feitiço contribui para trazer novas energias para as relações afetivas que podem 
estar desgastadas e apimentar a rotina dos casais!  Ele possui duas etapas, em uma delas 
um chá deve ser feito e bebido por ambos parceiros, para que juntos renovem a relação 
com otimismo, vontade, desejo e novas oportunidades.

ITENS:  • 1 vela prata; • 1 vela vermelha; •Pires para as velas; • Incenso de Manjericão

ERVAS PARA O CHÁ: Gengibre e Erva doce

Numa noite de Lua Nova, coloque numa 
panela para ferver, a medida de dois copos 
com água (um copo para você e outro para 
seu/sua parceiro/a).

Ao abrir fervura da água, desligue o fogo 
e despeje dois punhados de erva doce e seis 
rodelas fatiadas de gengibre, tampe e deixe 
agir por 15 minutos. Após, coe e coloque 
o chá em cada copo (se preferirem, podem 
adoçar com mel).

Leve ao quarto do casal ou outro am-
biente que vocês possam acender as velas e o 
incenso, que possam ter intimidade e ficar a 
sós, como uma sala por exemplo.

Em um único pires, firme as duas velas 
(juntas) e acenda-as; acenda o incenso de 
manjericão e coloque os copos com chá jun-
tamente, para consagrar na energia do feitiço.

Mentalizem tudo que ambos gostariam 
de realizar e coisas do passado que devem 
ser deixadas para trás, vocês podem inclusi-
ve verbalizar as palavras, de mãos dadas. O 
importante desse feitiço é que o casal atue de 

modo companheiro. Quando estiverem prontos e certos do que desejam renovar na rela-
ção, bebam o chá juntos e apreciem desde já esse momento só de vocês!

Simpatias, banhos e amuletos
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BANHO PARA ATRAIR 
UM NOVO AMOR NA LUA NOVA

Este feitiço é para os solteiros que desejam viver um novo amor.

Ele ajudará a estimular suas energias de atração, para que uma pessoa especial surja na 
vida afetiva.

ITENS:
• 1 vela prata; • Pires para a vela
• Incenso de Patchouli; 
• 1 litro de água

ERVAS PARA O BANHO: 
Orégano, manjericão, semente 
de cardamomo, canela em pau.

Numa noite de Lua Nova, aqueça 
1 litro de água até abrir fervura. Após, 
desligue o fogo e despeje as ervas para 
o banho e deixe agir por 15 minutos.

Coe e deixe num recipiente que 
você levará ao banho.

Mas antes de tomá-lo, no seu quar-
to ou ambiente íntimo e particular, 
firme a vela no pires e acenda-a, junta-
mente com o incenso. Coloque o reci-
piente com o banho junto ou próximo 
e diga:

“Com o poder da renovação

Eu abro novamente o meu coração

Curo agora, toda dor

Para que eu viva um novo amor

Que assim seja e se faça!”

Feito isso, sinta o aroma do incenso e prepare-se para tomar seu banho da cabeça aos 
pés. Certamente você será agraciado por cada elemento desse feitiço, para trilhar rumo ao 
caminho do amor!
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AMULETO DA PROSPERIDADE 
DA LUA NOVA

Este será um amuleto pode-
roso, com itens que movimentam 
o fluxo do dinheiro na sua vida, 
para que novos investimentos 
surjam e constantemente você 
possua quantias de dinheiro em 
movimento.

ITENS:

• 1 Saquinho de tecido 
(amarelo ou laranja)

• 1 vela prata

• 1 vela dourada

• Pires para as velas

• 1 colher (chá) de café

• 1 colher (chá) de arroz

• 8 sementes de girassol (com 
casca)

Na noite de Lua Nova, pre-
pare o seu amuleto; coloque cada 
item cuidadosamente dentro do 
saquinho e amarre-o com 3 nós.

Em cada pires, firme uma 
vela e acenda-as.

Deixe o saquinho a noite 
toda, próximo dos pires, para re-
ceber a energia do feitiço, no dia 
seguinte de manhã já comece a 
carregá-lo consigo por onde for.
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Caminhamos por esta vivência terrena para aprender lições valiosas 
para a alma, o corpo, a mente e emoções e somos influenciados por forças, 
constantemente.

Por isso, a lua é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento, ma-
gia e saúde. Ela surge lá no alto e possui uma fonte inesgotável de re-
gências e fluxos energéticos, que se soubermos trabalhar adequadamente 
em cada uma das suas fases, podemos lidar melhor com nós mesmos, ás 
situações que se apresentam e consequentemente também podemos nos 
dar bem em determinadas áreas importantes, como amor, prosperidade, 
proteção e banimento de densidades e malefícios do plano astral.

Possuímos as nossas fases de vida, assim como cada fase lunar. Esta é 
uma dança que aprendemos a gingar no ritmo do nosso universo íntimo e 
pessoal, juntamente ao universo Todo que existe ao redor de nós.

LUA NOVA: 
Conclusão
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