


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



AINDA DÁ TEMPO!!
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FEITIÇOS DA BRUXARIA CIGANA PARA SEREM FEITOS NA PRIMAVERA- (2021)

FEITIÇO DE CURA

Escreva o nome da pessoa doente em uma vela verde.  

Ungir em espiral a vela com 3 gotas de óleo de mirra ou óleo de menta.

“Em nome da Deusa e da vida no Cosmo,
Consagro esta vela como instrumento de cura,
Que sua luz ilumine………..(nome do doente)!”
Coloque a vela em cima de uma fotografia da pessoa doente
Fixe seus olhos na luz da vela e diga:
“Esta Magia vai consertar,
Enquanto vela a queimar,
Neste tempo atrairá
O fim da doença,
O retorno da boa saúde!”

Deixe a vela queimar totalmente em local seguro.

Se sobrar restos da vela, envolva em um algodão branco e de costa jogue no lixo.

Deixando a doença para trás.
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MISTURA DE ERVAS 
PARA DINHEIRO

 
MATERIAL:

- pétalas de rosa secas

- casca de limão

- casca de laranja

- cravo vermelho

- samambaia, seca e em pó

- 1 pitada de pelo de lobo

- pitada de terra da sua casa

- 1 pedra citrino

- óleo para dinheiro ou prosperidade 

“Pela força geradora da vida e pela força criadora, abençoamos essa poção 
com a prosperidade em nosso caminho. Que assim seja e assim se faça.”

Consagração das poções depois de prontas :

“Pela força geradora do grande Universo pedimos a proteção contra os nos-
sos inimigos, a abertura dos caminhos de toda nossa prosperidade. Que pela 
força dos 4 elementos,todos os nossos feitiços sejam potencializados. Que essa 
força da teia, gere nesta teia o resultado esperado para a proteção e para a 
prosperidade. Que assim seja e assim será”.



6

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

FEITIÇOS DA BRUXARIA CIGANA PARA SEREM FEITOS NA PRIMAVERA- (2021)

FILTRO DA PROSPERIDADE

MATERIAL: 

100ml de vaselina liquida , 

20ml de essência de sandalo, 

1 colher de oleo de amendoim, 

1 pau de canela, 

1 colher de sopa de camomila seca, 

8 graos de pimenta do reino.

“Consagro este filtro 
para o dinheiro trazer, 
consagro este filtro 
para a fartura acontecer, 

Consagro este filtro porque próspera eu para sempre vou ser. 
Consagro este filtro para um campo fértil formar, 
pois feliz com o dinheiro eu sempre vou estar.
Consagro este filtro para uma força materializar, 
A boa oportunidade meu caminho vami encontrar
Consagro este filtro pela força da lua a crescer
Para que eu veja meus sonhos florescer
Esse é meu comando e assim ter que ser
Consagro este filtro para minha prosperidade
Que este meu desejo seja agora uma verdade
Que a prosperidade venha com facilidade
Está feito e assim sempre será”
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FILTRO DA PROTEÇÃO 

MATERIAL: 

100ml de azeite de oliva, 

20ml de essencia de alfazema , 

1 pedra de anil, 

1 colher de sopa de arruda seca, 

7 cravo da india, 

1 turmalina negra.

“Consagro este filtro para o 
negativo banir, 
consagro este filtro para o 
obstáculo sumir, 
Consagro este filtro para as más intenções filtrar, pois o mal para fora vai 
ficar. 
Consagro este filtro para um campo de força formar, pois invisível aos inimi-
gos para sempre vou estar.
Consagro este filtro para um escudo materializar, o que me faz mal atrás dele 
ficará
Consagro este filtro pela força do athame (coloca athame sobre o óleo) para 
a inveja cortar
Consagro este filtro para minha proteção, em meu caminho o azar jamais 
entrará
Está feito e assim sempre será”
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FILTRO DO AMOR 

MATERIAL: 

100ml de oleo de amendoas, 

20ml de essência de rosas, 

1 colher de sopa de noz moscada moida, 

1 colher de mel, 

1 colher de petalas de rosa seca, 

1 pedra rosa.

Firmar vela rosa: 

“Que o amor se faça
Que o amor aconteça
Que o amor apareça
Que assim eu mereça”
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FILTRO DA BOA SORTE 

MATERIAL: 

100ml de alcool , 

1 colher de sopa de camomila, 

1 colher de alecrim, 

1 pau de canela, 

1 pedra de gengibre, 

4 folhas de louro, 

8 gotas de essencia de sandalo.

“Consagro este filtro pois com a boa sorte vou me unir
a partir de agora toda dificuldade vai sumir, 
Consagro este filtro para coisas boas construir
Pois o que desejo eu vou conseguir
consagro este filtro para na hora certa eu estar
consagro este filtro para no lugar perfeito eu acertar
assim uma onda de boa sorte em mim chegar
consagro este filtro para o que eu quero alcançar
na melhor escolha eu vou sempre me adiantar
consagro este filtro para a boa aventurança desejar
na abundancia do universo eu vou acreditar 
a boa sorte em minha vida eu vou para sempre aceitar
Está feito e assim sempre será”
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ÁGUA DA FORTUNA 
MATERIAL: 

1 litro de agua mineral,

05 gotas de essência de lavanda

05 gotas de essência de camomila

05 gotas de essencia de hortela

Às oito horas da noite, despeje a mistura em seu corpo, do pescoço para baixo. Em seguida, 
enxugue-se em uma toalha amarela e vista-se com alguma peça de roupa dessa mesma cor.

AMULETO PARA EMPREGO  

MATERIAL: Uma vela verde, papel vegetal, moeda dourada, 2 pedaços de canela

Um pedaço de papel vegetal 17 por 17 – coloca o 
nome completo de solteira, cargo/empresa/função/
emprego que deseja. 

Coloca o papel no coração... “peço aos 4E que todos 
os caminhos de ________ sejam abertos e pela força 
do 8x8 faço agora este desejo.”

Coloca o papel na sua frente “Peço pela força do ar 
a abertura e a sabedoria para que o novo emprego/
promoção venha a caminho de _______” - coloca 
Uma moeda dourada 

Põe a canela em cima do papel “pela força da terra, 
peço que a prosperidade venha à ______”

Põe a moeda em cima da canela “Peço pela força da água, que a paciência, a tranquilida-
de e a harmonia venha à _______”

Acende vela a frente do papel “pela força do fogo, 17x17 “Peço que todos os caminhos de 
_______ sejam abertos, trazendo a prosperidade e a alegria em seu novo emprego/pro-
moção.”

Deixa a vela queimar até o final, daí fecha o papel com as coisas dentro e coloca nos pés de 
uma árvore.

(também para aumento de salário, mudança de emprego/setor/função):
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FEITIÇO PARA O 
DINHEIRO RENDER

Primeiro, encontre um dinheiro quase novo, no maior valor possivel.

Coloque isso em um envelope branco, e lamba-o para selá-lo.

Dobre o envelope e diga uma vez, todos os dias, por cerca de sete dias:

Os poderes ocultos para mim trarão,

A maneira de duplicar essa soma.

Ouça-me, querubins que cantam,

Rapidamente, e suavemente vem ...

Segure o envelope, e mentalize que ele tenha se tornado mais pesado.

Mantenha o envelope no seu quarto. Depois de receber mais dinheiro, abra o envelope e 
gaste ou deposite o dinheiro que estava no envelope.
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CHAVE-AMULETO PARA 
ATRAIR DINHEIRO

MATERIAL: 

8 moedas de maior valor (ungir com o óleo)

1 quadrado de pano novo

1 ramo de Tomilho para ter abundancia e renovação 

1 folha de Louro, que trará concretização e conquistas materiais 

1 pau de Canela, para ter prosperidade 

1 Nós moscada, que atrai Dinheiro 

1 Pirita, a pedra da riqueza

Fita

Sobre o tecido coloque cada ingrediente conjurando sua função. Ao final: 

“Consagro este amuleto. Que ele seja minha chave para o dinheiro. Que atra-
vés dele as portas se abram. É a chave que eu preciso para trazer o dinheiro e 
a prosperidade para minha vida”.
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