
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

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". 
 

 



 
 

 
 

TÓPICOS 

 

INTRODUÇÃO – ÁRVORE DA VIDA 

SIMBOLISMO DAS ÁRVORES PARA OS CELTAS 

ÁRVORES CELTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

ÁRVORE DA VIDA 

 

 

Esse símbolo está presente em muitas culturas indo-europeias. A 
Árvore da Vida simboliza a ponte entre o céu e a terra, ou entre o mundo e 

o submundo. 

Suas raízes estão conectadas aos mundos crônicos, o tronco está 
conectado ao mundo das pessoas e os galhos se estendem aos Mundos Altos. 

Esta é uma ponte que liga o céu e a terra. Naturalmente, a Árvore da Vida é 
um símbolo de sabedoria, vida, vitalidade e energia, sendo associado também 

a espíritos e deuses. 

Na vida dos celtas, como outros povos indo-europeus, as árvores 
significavam muito, pois faziam parte da vida selvagem que cercava os povos 
antigos. As árvores, símbolo da generosidade da Mãe Terra, eram 

considerados símbolos de fertilidade, da força da natureza e de proteção.  

Os celtas percebiam as árvores como algo mais integral, um símbolo. 
A veneração das árvores pelos celtas era de forma peculiar, os celtas tinham 

templos e deuses não relacionados a árvores, e em segundo lugar, porque 
nem toda árvore e nem todo bosque eram sagrados. 

Uma árvore sagrada poderia ser a que cresceu em um lugar de Poder 

ou santuário, de forma que rituais poderiam ser construídos ao lado dela e 
que a árvore seria “incluída” no Lugar Santo, como uma fonte de força e 
energia, uma representação viva das forças divinas da natureza. 

 

 



 
 

 
 

SIMBOLISMO DAS ÁRVORES PARA OS CELTAS 

Os antigos druidas passavam décadas de suas vidas na contemplação 
espiritual dos fenômenos cósmicos manifestados nas árvores. O povo celta 
era semelhante aos primeiros povos da América porque era espiritualmente 

consagrado e mais próximo da natureza. 

Essa condição nascida de uma intensa união com a natureza, 
posteriormente, ajudou essas pessoas a viver em harmonia com a energia 

em um nível cósmico. Mas qual o significado do símbolo da Árvore Celta? 

Vemos evidências de uma existência semelhante em Oghma (a língua 
dos Mistérios que pertencia às tribos celtas primitivas e era usada pelos 

druidas), e esse sistema servirá de base para a maioria das informações sobre 
o significado celta dos símbolos das árvores. 

Oghma é um alfabeto celta antigo de vinte caracteres. Esses caracteres 
eram simples e podiam ser facilmente desenhados usando traços 

descendentes e ascendentes. Cientistas sugerem que esses caracteres 
podiam ser transmitidos na forma de sinais manuais (além da linguagem de 

sinais em um nível simplificado). 

Quando estudamos essa definição de Oghma, descobrimos que os 
celtas associavam sua comunicação à natureza com esse incrível sistema de 

escrita. 

Eles criaram esse alfabeto associando cada um dos vinte caracteres 
Oghma a uma árvore. Entrando no próximo nível de cognição, descobrimos 
que cada árvore tem um significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ÁRVORES CELTAS 

 
BETH - BÉTULA  
UM NOVO COMEÇO 

 

A primeira das árvores ogâmicas simboliza novos começos. Indica 
também sorte, boa fortuna, proteção e eliminação das vibrações negativas 

de pessoas e ambientes. Costuma ser associada ao aspecto feminino de Deus 
- a Grande Deusa Mãe. Em geral, aconselha a aproveitar as boas energias 

circundantes para realizar algo novo em detrimento de insistir em algo velho. 
Significa ainda pórtico para a exploração de outros mundos. Sendo as 
energias em questão extremamente positivas e benéficas, existe o risco de 

alguma impetuosidade ou imprudência - ainda que a boa fortuna possa 
prevalecer, é aconselhável uma certa precaução contra riscos desnecessários. 

 

LUIS – SORVEIRA – BRAVA 
BENÇÃOS E DISCERNIMENTO 
 

Apoio, proteção e controle dos sentidos contra encantamentos, 
distrações, ataques psíquicos, malevolência e contratempos. Insights, 
aprendizado evolutivo, capacidade de separar o joio do trigo. Também 

utilizada para o desenvolvimento dos poderes da percepção e da premonição. 
Para o caso de não haver problemas ou obstruções em evidência, significa 

um alerta para a possibilidade de interferências indesejáveis, tais como inveja 
e algumas formas de "magia contrária". Para o caso de as coisas não estarem 
muito bem, aconselha paciência e controle, pois o descompasso é temporário 

e facilmente sanável. 

 

FERN – AMIEIRO 
ALICERCE PODEROSO 

 

Árvore associada a Bran (herói lendário da mitologia céltica) e à 
maneira pela qual ele usava o próprio corpo como uma ponte para transpôr 

águas perigosas. Assim, seu primeiro símbolo é uma ponte. A madeira do 
amieiro é também resistente à corrupção, simbolizando assim vigor moral, 
coragem e resistência. Bran era oracular, desta forma indicando proteção 

espiritual e poderes oraculares. Em adição, confere tenacidade, determinação 
e ações honoráveis. 

 

 

 



 
 

 
 

SAIL – SALGUEIRO – BRANCO 

INTUIÇÃO 
 

Indica ciclos, ritmos e o fluxo e refluxo das marés. Está estreitamente 

conectada à água, ao inconsciente, à Lua e aos aspectos femininos de ambos 
os sexos. É símbolo da intuição, da habilidade em estabelecer conexões e 

obter conhecimento sem saber-se exatamente como e porque sabe-se. A dica 
é manter-se alerta às sinalizações sutis enviadas pelo invisível. 

 

NIN – FREIXO 
CONEXÕES 

 

Yggdrasil, a Árvore do Mundo - de grande significado na tradição 
mágica - é um freixo. Simboliza conexões e movimentos entre os mais 

variados lugares e aspectos da realidade; um elo de ligação entre o interno e 
o externo; um paradigma de união entre o microcosmos e os macrocosmos; 

uma sintonia entre o espírito e a matéria, neste mundo e nos planos 
paralelos. A dica é observar como todos os aspectos interagem 
simultaneamente nas circunstâncias. 

 

HUATH – PILRITEIRO 
PACIÊNCIA 
 

Espinhos aguçados e belas flores e folhas ilustram seu simbolismo: 

dualidade e perigo em potencial. Ainda que não seja difícil enxergar os 
extremos de uma questão, normalmente a sabedoria jaz numa reflexão 

equilibrada entre ambos, ao invés de se pôr em marcha impulsivamente em 
busca de uma solução, ou uma escolha impensada entre alternativas 
conflitantes. Por vezes, a melhor atitude é a inação, pacientemente dar tempo 

ao tempo - deixar-se quedar na densa moita do pilriteiro e utilizar seus 
espinhos como defesa. Um outro símbolo dessa dualidade refere-se à 

sexualidade, podendo indicar tanto castidade quanto luxúria - proteção e 
purificação. 

 

DUR – CARVALHO 

UMA PORTA PODEROSA 
 

Árvore extremamente poderosa e sagrada em toda a Europa, indica 
proteção - uma porta de entrada para mistérios e intensidades; uma porta 

que tanto pode ser aberta para a conquista do que se almeja, quanto pode 
ser fechada contra movimentos indesejados. Por esta razão, simboliza força 



 
 

 
 

e limites apropriados, conferindo o poder necessário para a superação de 

qualquer obstáculo. Também indica a possibilidade de acessar universos 
paralelos e comunicar-se com o invisível. Em adição, indica permanecer de 

pé por conta própria - o líder de um grupo ou um líder por natureza (aquele 
que tem a resistência do carvalho). 

 

TINNE – AZEVINHO 

PROMOVENDO EQUILÍBRIO 
 

As qualidades da fuste da lança são equilíbrio e direcionamento. Como 

a lança deve ser erguida em simultaneidade à avaliação de seu peso para ser 
arremessada, o azevinho simboliza equilíbrio direcionado e virilidade. 

Essencialmente masculina, é uma indicação de paternidade, habilidade e boa 
disposição para lutar por justiça, compensar desacertos e vivificar o 
equilíbrio. 

 

COLL – AVELEIRA 
SABEDORIA POÉTICA 

 

Muitas das lendas célticas referem-se ao Salmão Sagrado e sua 

associação com avelãs. O salmão alojava-se sob a proteção da aveleira e 
comia as 9 castanhas da sabedoria poética - as cascas das avelãs comidas 

pelo salmão eram utilizadas para finalidades de magia, desta forma 
simbolizando a introvisão necessária para iluminar a criatividade e resolver 
conflitos. Varinhas de avelãzeira ("varinhas de condão") também eram 

usadas em processos divinatórios, indicando assim uma inesgotável fonte de 
inspiração para a poesia, divinação e meditação à sombra e proteção dessa 

árvore - uma conexão à habilidade de descobrir coisas belas e fazer bom uso 
das palavras. 

 

QUERT – MACIEIRA 

BELEZA E ETERNIDADE 
 

Avalon - a Ilha das Maçãs - é um lugar de restauração e cura nas lendas 

arturianas. A maçã simboliza beleza, juventude eterna, vitalidade, amor e 
romance - a celebração da vida. Também indica uma escolha necessária entre 
duas excelentes alternativas. 

 

 

 



 
 

 
 

MUIN – VIDEIRA 

REVELAÇÕES 
 

Muin mostra prosperidade constante, resultado pelo trabalho 

empreendido, boa colheita. É abundância não só de dinheiro, mas também 
de amor, saúde, alegria, amizade verdadeira. Indica que o trabalho feito ou 

que pretende fazer renderá excelentes resultado. Mostra a liberação de 
poderes proféticos. A dica é saber equilibrar com sabedoria o bom senso e a 
libertação dos instintos. 

 

GORT – VISCO – BRANCO 

PROGRESSO E TENACIDADE 
 

O Visco - Branco é capaz de crescer e espalhar-se em quaisquer 

condições climáticas. Seu formato voluteado simboliza as espirais da 
personalidade e a procura pela individuação. Também pode significar um 

labirinto de emoções e pensamentos contraditórios em busca de algo que 
faça sentido, e ainda as divagações da alma em suas viagens internas e 
externas em busca de alimento e experiências. Em um sentido mais físico, 

simboliza o progresso direcionado à uma meta, e tenacidade face às 
dificuldades encontradas pelo caminho. A dica é determinar com sabedoria a 

meta de maior valia que ser atingir, considerando e avaliando uma possível 
deficiência de julgamento e discriminação, de maneira a evitar um 
desperdício inútil de energia na conquista dessa meta. 

 

NGETAL – JUNÍPERO 
EXPERIÊNCIA E PRESERVAÇÃO 
 

Enquanto o junco não seja propriamente uma árvore, os antigos celtas 

costumavam defini-lo como tal pela sua estirpe de arborização e 
amadeiramento. Nesses tempos, o junco era usado na feitura de lápis, papel, 

mensuração, papelão alcatroado para cobertura de telhados e para forrar o 
chão, entre outros usos domésticos. De maneira que, o junco simboliza tanto 
conhecimento e escolaridade, quanto preservação em geral. Ao mesmo 

tempo em que era utilizada para fabricar setas, por sua característica 
pontiaguda, simbolizava também música, gaita de foles e flautas - uma 

indicação de que os guerreiros cantavam e dançavam antes de enfrentar uma 
batalha. Em adição, o junco indica ação direta e o encontro das direções 
significativas para o propósito de uma jornada. 

 

 



 
 

 
 

STRAIF – ESPINHEIRO – NEGRO 

RESISTÊNCIA NA ADVERSIDADE 
 

Trata-se de uma árvore invernal. Seus frutos (ameixa selvagem) 

adocicados, amadurecem só depois de crestados pelo congelamento, e eram 
usados para produzir beberagens aromáticas. O espinheiro – negro cresce 

em densas moitas; seus espinhos tortuosos eram utilizados para unir 
imagens de cera, e sua madeira negra era usada na feitura de cajados e 
bordões. Simboliza, ao mesmo tempo que adversidade, a força necessária 

para superá-la. Em extremos, indica a inexorável força do destino ou 
influências externas, fora de controle, que devem ser aceitas. 

 

RUIS – SABUGUEIRO 

RESTAURAÇÃO 
 

Um chá das flores do sabugueiro purifica o sangue, e de seus frutos 

pode ser fabricado um vinho com propriedades de cura. O sabugueiro indica 
cura rápida e rapidamente restaura qualquer parte que esteja ferida. Varetas 
de sabugueiro eram usadas como cavaletes mágicos pelos feiticeiros. Indica 

o fim no começo e o começo no fim - morte na vida e vida na morte. 

 

AILM – PINHEIRO 
OBJETIVIDADE 

 

O Pinheiro é a mais alta das árvores nativas e cresce em colinas e 
montanhas, o que aumenta a sua altura, descortinando amplos horizontes. 

Por isso simboliza objetividade e perspectiva, uma distância que acrescenta 
uma visão clara e abrangente. Os responsórios cônicos do abeto fecham-se 
com chuva e abrem-se com o sol. Indica uma perspicácia abrangente do que 

está deixando de ser e do que está por vir. A dica é saber-se exatamente 
para onde se deseja ir antes de dar o primeiro passo. 

 

ONN – TOJO 

GENEROSIDADE E CONSTÂNCIA 
 

O tojo floresce o ano inteiro. Suas flores são abundantes em pólen e 

néctar e exalam um forte aroma adocicado de mel. As flores eram 
frequentadas pelas primeiras abelhas do ano. Os brotos amassados 
provinham alimento para os cavalos e as ovelhas. Na primavera, queimava-

se a velha produção para dar lugar à nova. Simboliza tanto generosidade 



 
 

 
 

quanto constância. Também indica procura e coleta dos elementos 

necessários para se atingir uma meta, além de integração e fertilidade. 

 

UR – URZE/MURTA – DO – PÂNTANO 
SONHOS E ROMANCE 

 

A urze tem sido considerada ao longo dos tempos uma árvore de sorte. 
A maioria das variedades da urze é sempre-viva, e suas flores são 

consideradas símbolo de sorte e amor. Vergônteas de urze eram usadas como 
macias roupa de cama, e dizia-se que produziam bons sonhos. Suas florações 
eram usadas no preparo de chá. Essas florações também atraíam as abelhas 

e eram consideradas como uma inigualável fonte de doçura em aroma e 
delicadeza. A viagem de volta das abelhas da urze para a colmeia, em relação 

à posição e ângulo do sol, era considerada como uma troca de mensagens 
entre o mundo dos espíritos e dos humanos. Portanto, a urze indica contatos 
íntimos com o mundo dos espíritos, além de restabelecimento e cura. 

 

EDAD – CHOUPO 
RESISTÊNCIA E VALENTIA 
 

As folhas do choupo tremulam e estremecem (como calafrios) à mais 
leve das brisas, mas a árvore permanece inabalável, e sua madeira era usada 
como escudos protetores. Desta forma, simbolizando valentia face ao medo 

e obstáculos, e proteção e resistência quando necessário. Era costume 
referir-se ao choupo como uma árvore falante, sussurrante e palpitante, 

associada aos ventos. Neste sentido, indicando habilidade em discurso e 
linguagem para conquistar. 

 

IDA – TEIXO 

EQUILÍBRIO UNIVERSAL 
 

Ida traz um período de calmaria após uma longa jornada, um embate, 
um trabalho exaustivo, dizendo-lhe que é hora de descansar e recompor suas 

forças. Esta Ogam proporciona alento, serenidade, paz de espírito. Aproveite 
para voltar-se para dentro de si mesmo e meditar a respeito da jornada 

empreendida, o que aprendeu e o que precisa melhorar. 

 

 

 



 
 

 
 

EBAD – FAIA  

ANIMAIS SAGRADOS 
 

A madeira da faia, compactamente granulada, era muito fácil para 

trabalhar, proporcionando um acabamento suave de superfície. Devido a 
essas qualidades, também eram usados tabletes de faia para escrever. Faia 

e livro são palavras da mesma origem, concernentes a conhecimentos 
ancestrais revelados em objetos antigos, lugares e escritas. Faia, portanto, 
indica herança ancestral para obter revelações, proteger e prover uma base 

sólida com a qual contar. 

 

OIR – EVÔNIMO 
GENTILEZA E HONRA 

 

Embora a madeira do evônimo seja dura e resistente, trata-se de uma 
pequena e delicada árvore de folhas brilhantes, casca suavemente 

acinzentada e hastes esguias. A madeira era usada na confecção de pinos, 
carretéis, bilro, canilha e roca de fuso. Por sua delicadeza e suavidade, o 
evônimo simboliza a honra da comunidade, gentileza e o êxtase de revelações 

súbitas. 

 

UILLEAN – MADRESSILVA 
SEGREDOS 

 

Também conhecida como videira virgem, a madressilva cresce 
espiralada como a hera. Suas folhas e flores se entrelaçam e exalam um 

perfume doce e embriagador. Indica desejos ocultos, segredos e a trajetória 
pela procura da individualidade. 

 

PIN – GROSELHEIRA 

CULPA 
 

Era conhecida como "a mais doce das madeiras". Suas folhas 
aguilhoadas são uma valiosa fonte de vitamina C. A essência do pinho é usada 

no alívio da culpa. Indica questões de culpa internas. 

 

 

 



 
 

 
 

EMANCOLL – OLMO/ULMEIRO 

SABEDORIA ANCESTRAL 
 

Ensina o perdão e o desapego, e diz que é hora de se libertar, ou 

melhor libertar-se de dentro de você situações, pessoas, mágoas, 
ressentimentos, culpas, tudo o que tem ruminado por longo tempo e que 

somente lhe traz tristeza, dor, males espirituais e físicos. Livre-se deste 
entulho que carrega consigo. O perdão não é para o ofensor, pois ele 
responderá de qualquer forma por seus atos. O perdão é para você se libertar 

e seguir em frente. 


