


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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Os chás e banhos sempre foram usados desde os tempos mais remo-
tos tanto para beneficiar a saúde como para prejudicar e até matar. Os 
seres humanos estão sempre em busca do conforto (o que é natural) e 
do dinheiro para que tenha uma vida mais confortável.

Para que a nossa cabeça fique mais calma, vão aí algumas receitas 
de chás e banhos mágicos que trarão além de paz, energia, sabedoria, 
sucesso com a ajuda dos Deuses. Lembre-se de agradecer depois.

OS CHÁS E BANHOS DA 
BRUXARIA CIGANA COM ÁGUA DA LUA
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ÁGUA DA LUA (OU ESPELHO)

ORIGEM: A água de lua é um dos ingredientes principais de poções, perfumes e 
também de uso puro de um feiticeiro das florestas.

COMO FAZER: Apenas deixe água cristalina sob a lua, numa segunda-feira e de 
preferência nos três primeiros dias da fase da lua. Não deixe mais que 4 horas, e sempre a 
noite. Não pode pegar a luz do dia. Conserve numa garrafinha de louça, também pode ser 
em vidro âmbar, mas deve ficar num armário para não pegar luz.

QUAIS AS ÁGUAS E PARA QUE:
LUA NOVA: Desenvolve a introspecção, silencio interno, paz, yin, ocultar-se.

LUA CRESCENTE: Aumenta tudo o que toca. Faz crescer, prosperidade, amor, cres-
cimento pessoal e físico, cabelos.

LUA CHEIA: Usada na maioria das poções, ela tem o poder da mãe lua, da intuição, 
do feminino sagrado, da abundancia, do amor, magia, da cura.

LUA MINGUANTE: Limpa, diminui, contrai, esvazia. Use nas poções de banimento e 
quebra de feitiço, mas não nas de proteção, pois para proteção é a de lua cheia e as de 
invisibilidade use água de lua nova. 
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PARA CONSEGUIR UM EMPREGO 
COM O DEUS HERMES:

BANHO 
1 Punhado de Flor de 
Laranjeira + Flores de 
Girassol + 

1 colher de mel

CHÁ
50g de gengibre e dois 
copos americanos com 
água. 

Coloque a água para fer-
ver e coloque o gengibre. 

Deixe curtir abafando 
com a tampa da panela. 

Depois, adoce com mel 
ou açúcar mascavo. 

Ao adoçar fale:
“Hermes, deus da magia e do saber. 

Dá-me um emprego, um trabalho que seja bem remunerado.

E sempre, sempre estarei ao seu lado. E seu nome enaltecerei!”.
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PARA ACABAR COM A TRISTEZA 
COM AFRODITE: 

BANHO 
1 punhado de jasmim + 1 
gerânio + mel

CHÁ
100g de folhas de agrião

½ litro de água e o mes-
mo processo anterior.

Coloque a água para fer-
ver e coloque o agrião. 

Deixe curtir abafando 
com a tampa da panela. 

Depois, adoce com mel 
ou açúcar mascavo. 

Ao adoçar fale:
“Abençoada seja, Afrodite!

A rainha e senhora do 
Mar

Com esse chá que bebo 
agora,

Minha tristeza vai levar!” 
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PARA TRAZER FARTURA E 
PROSPERIDADE COM DEMÉTER:

BANHO 
1 punhado de flores + se-
mentes de girassol + mel

CHÁ
50g de flores e sementes de 
girassol

½ litro de água

Ferva as flores e as sementes 
por três minutos. 

Abafe e adoce com mel ou 
açúcar mascavo.

Ao adoçar fale:
“Deusa Deméter, me traga 
crescimento

Poesia e amor/ que minha 
vida

Terá ouro, progresso 
e esplendor”.
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CHÁ PARA IMPOTÊNCIA COM PRÍAPO:

CHÁ
30g de ginkgo biloba e ½ 
litro de água.

Coloque a água para ferver 
e coloque o ginkgo biloba. 

Deixe curtir abafando com 
a tampa da panela. 

OBS: Tomar o chá dias alter-
nados por um mês.

Ao tomar fale:
“Poderoso deus Príapo, as-
sim que beber este chá,

Minha potência retornará

Com as suas bênçãos

Minha virilidade está a 
voltar!”.
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CHÁ PARA ACALMAR O 
ESPÍRITO COM AFRODITE:

BANHO 
1 punhado de pétalas de ro-
sas brancas + água + mel

CHÁ
30g de pétalas de rosas bran-
cas e ½ litro de água 

Coloque a água para ferver e 
coloque as pétalas de rosa. 

Deixe curtir abafando com a 
tampa da panela. 

Depois, adoce com mel ou 
açúcar mascavo. 

Ao adoçar fale:
“Deusa Afrodite! 
Rainha do mar

Faça a minha mente 
e cabeça esfriar

E minha mente acalmar!

Pois És a rainha do mar

E a ti peço para me ajudar!

Que assim seja e se faça já!”.  
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CHÁ PARA ACABAR COM AS MÁGOAS 
COM A DEUSA HERA:

CHÁ
20g de folhas de hortelã, 1/2 litro de água e mel para adoçar.

Coloque a água para ferver e coloque a hortelã. 

Deixe curtir abafando com a tampa da panela. 

Depois, adoce com mel. 

Ao adoçar fale:
“Hera rainha dos deuses

A tristeza e as mágoas

Irás me tirar

Pois somente a alegria

Em mim irá brotar! Abençoada seja!”.
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PARA ACABAR COM FEITIÇO 
COM HÉCATE:

BANHO 
3 colheres mel 

1 punhado de lavanda ( 
planta )

Os dois ingredientes mais 
sagrados de Hécate são a 
lavanda e o mel, 
pela doçura e harmonia. 

CHÁ
2 dentes de alho cru, suco 
de 1 limão e 3 copos de 
água 

Coloque a água para 
ferver e coloque os ingre-
dientes. 

Deixe curtir abafando 
com a tampa da panela. 

Ao tomar fale:
“Abençoada seja Hecate! 

Com esse chá o feitiço que 
está em mim sairá

E para quem enviou Rapidamente retornará. 

Abençoada seja, Hécate!”
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