


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 cawminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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Para se falar da Roda Cigana, que explicarei como se faz, 
saibam de antemão que é tarefa de grande responsabilidade, 

o respeito e o amor ao mundo espiritual, é primordial e 
indispensável. Como os Espíritos Ciganos são distintos 

entre os mais variados amigos astrais que temos, carregam 
estes, como todos os outros, características próprias, 
e por isso, para que se faça esta reunião de evocação 

destes amigos, se faz necessário uma reunião bem seme-
lhante a que fazem os Ciganos que ainda estão encarnados.

Avhem Vourdakie Rrhoma 
(Tradicional Roda Cigana)
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Os Ciganos encarnados, os que ainda estão nesta nossa dimensão, costumam fazer 
o que também chamamos de Roda Cigana, ou mais conhecido como “Avém Vour-
dakie  Rromá” que reúne ao mesmo tempo elementos de ritual e festa, a tradução 

exata é “Tradicional Roda Cigana”, esse encontro de ciganos é feito para que se faça cele-
bração de algo e obedecem a etapas precisas como se fossem um encontro espiritual, isto 
porque a espiritualidade esta sempre presente em nossas vidas. 

Por isso A Roda Cigana Espiritual é diferente de outros encontros espirituais, “diferen-
te de um atendimento espiritual ” por exemplo, apesar da semelhança em ter etapas que 
precisam ser respeitadas.

A “Avém Vourdakie Rromá” Espiritual ou Ânima, tem entre seus preceitos, uma se-
qüência, todos são de supra importância e por isso todos detalhes devem ser cuidado-
samente preparados para que nossos protetores astrais possam estar conosco através da 
corporificação, com a sua alegria mais pura. A vocês explicarei passo a passo deste mara-
vilhoso ritual, do mesmo jeito que há gerações.
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Como já foi dito sobre os Espíritos Ciganos, temos um grande líder que é conside-
rado o Rei dos Ciganos, que é o Cigano Wladimir, nenhuma reunião espiritual 
poderá ser feita sem o seu consentimento ou benção. 

Por isso faremos do seguinte modo, para que 
eu possa esclarecer mais detalhadamente o pos-
sível, visualizaremos um quadrado, independen-
te de onde vocês, que são as pessoas que farão a 
Roda estão Sala, praia, cachoeira, lugar de mata 
aberta, não importa, apenas explicarei como se 
todos nós estivéssemos num local demarcado em 
quadrado. Na porta ou entrada (imaginária), te-
remos um preceito para pedir ao Cigano Wladi-
mir a proteção para a Roda que se realizará.

Colocaremos em uma mesinha bem baixinha 
ou no chão uma toalha pequena, ou tapete em 
tom que a cor vermelha seja predominante. Aci-
ma do Tapete ou toalha  teremos:

• Uma Espada ou Punhal médios ou grandes

• Um jarro de planta que seja de comigo nin-
guém pode, dinheiro em penca ou arruda, ou as 
03 plantadas na terra.

• Uma ametista grande

• Um quartzo branco grande

• Um pirâmide de ágata grande

• Uma vela vermelha, lilás ou multicor.

• Um jarro ou uma compoteira de vidro médio ou 
grande

• Duas garrafas de água mineral

• Uma jarra de vidro transparente

• Pequenos vidros das essências lótus, arruda, cane-
la e sândalo.

• Pétalas de rosas vermelhas, amarelas e brancas (uma de cada é o suficiente)

• Um punhado (pequeno) de folhas de sálvia.

Procedimento 01:
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• Pequenos cristais (pedrinhas): de quartzo rosa, quartzo fumê, cítrino, rutilado, água 
marinha, amazonita, azurita, berílio, crisocola, diamante, esmeralda, granada, hematita, 
kunzita, lápis-lázuli, malaquita, opala, perídoto, rodocrosita, rubelita, rubi, sodalita, to-
pázio, turmalina negra,  pirita, obsidiana, ônix, olho de tigre, seixo de rio ou cachoeira, 
pedra de mar, de pedreira, de estrada, de linha férrea e pequenas outras que sejam de sua 
intuição ou vontade.

• Uma garrafa de vinho vermelho espumante.

• Uma taça branca grande

• Um cachimbo, fumo e fósforo.

• Um tacho de cobre pequeno

• Frutas variadas: Maçãs, uvas, pêras, bananas, melão (que é a fruta de Wladimir), 
morangos, figos, etc.....

• Incensos variados, entre os quais os de limpeza e ópio.

• Um prato com uma Broa

• Um pratinho  de vidro com  sal

• Um pandeiro

• Uns pedaços de carvão 

• Folhas de louro

• Guizos (03)

• Um colar com pingente de Cruz Ansata e uma medalha da Virgem Sara.

• 03 Velas grandes, uma vermelha, uma amarela e uma azul.
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Os itens estando prontos arrumaremos: 

Em cima da mesinha com toalha ou tapete colocaremos o jarro de plantas, com a es-
pada ou punhal cravados na terra do jarro, arrumaremos em forma de pirâmide, o 
quartzo branco a ágata  e a ametista,  a vela vermelha  fica ao lado do jarro de planta, 

no meio fica a compoteira com os pequenos cristais, então será colocada a água mineral, 
gotas de cada uma das essências (metade do vidrinho, se a compoteira for grande, se não 
menos) misture um pouquinho com a água e deixe descansar uns minutos, coloque então 
um pouco das pétalas das rosas misturadas, mas não tudo, e um pouco das folhas de sálvia. 

A outra garrafa de água mineral ponha na jarra de vidro transparente e coloque na 
mesa de modo que fique assegurado que ninguém irá mexer nesta água, enquanto da re-
alização da roda. Abra o vinho e ponha na taça em louvor a Wladimir, acenda o cachim-
bo e ponha ao lado da taça, ao lado o tacho de cobre com as frutas, incensos espalhados 
pela mesinha, arrume ainda o pratinho com a broa, o pratinho com o sal, o pandeiro, do 
lado de fora do tapete ponha um pouco de carvão (um montinho do lado oposto onde 
esta a planta), espalhe pela mesa as folhas de louro, de sálvia e pétalas de rosas. No co-
lar pendure os guizos e ponha-o na terra da planta ou pendurado na espada, as 03 velas 
acenderemos nas pontas do triangulo  ao lado dos cristais que colocamos anteriormente. 

Estará arrumado o fundamento e segurança de Wladimir. 
Cada item representa: 

AS PLANTAS – a força telúrica do mundo terreno e astral, por onde passam os ciga-
nos e também o elemento Terra. 

A ESPADA – A lâmina que tem o poder de cortar todo o mal, que porventura esteja no 
local onde se realiza a reunião. Os Cristais em forma de pirâmide representam a Santíssima 
Trindade, embora cada um exerça sua qualidade, o quartzo branco funciona como catali-
zador, transformando a energia má em boa, a ametista transmuta sentimentos de ódio em 
amor e abre a intuição, a ágata faz com que estes poderes sejam ampliados, mostrando a 
face politeísta do Povo Cigano que acredita em Deus (Devel) e em várias Divindades. 

A VELA VERMELHA -  É uma homenagem ao Rei dos Ciganos, representando tam-
bém o elemento Fogo. A compoteira com os cristais representa o elemento água,  de onde 
surge a intuição e a vida do planeta. O vinho e o cachimbo representam a força e o domínio 
que tem os ciganos sobre a magia. O incensos representam o elemento Ar, necessário para 
se viver. 
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O PÃO E O SAL -  Representam que enquanto o pão alimentar e o sal tiver sabor, a 
passagem da Raça Cigana na terra estará assegurada. 

O PANDEIRO -  Representa a alegria do Povo Zíngaro, o carvão impede que espíritos 
de baixa vibração se aproximem. 

AS FOLHAS ESPALHADAS 
PELA MESA  
REPRESENTAM:

LOURO: Representa a 
vida material

SÁLVIA: Representa a a 
vida espiritual e para os senti-
mentos de amor, as pétalas de 
rosas. 

OS GUIZOS - Represen-
tam através de sua simbolo-
gia que o Rei dos Ciganos esta 
presente. 

A CRUZ ANSATA -  É um 
símbolo Egípcio, um hierógli-
fo que significa vida, o círcu-
lo da parte superior exprime a 
idéia de transcender os limites 
do plano material para o es-
piritual, foi popularizada em 
Portugal a partir do ano de 
1900, pelos Ciganos Calons de 
Évora. 

A MEDALHA DE SARA - 
Mostra o respeito do Rei dos Ciganos pela nossa protetora maior, a que abaixo de Devel 
decide tudo que é melhor para nós. 

AS VELAS COLORIDAS - Representam a Santíssima Trindade da Roda Cigana, De-
vel, Virgem Sara e Wladimir.

Todos que estiverem a entrar na roda para trabalhar ou assistir deverão ao passar pelo 
fundamento de Wladimir deverão molhar os dedos na água da compota e fazer o sinal da 
cruz, pedindo licença e saudando este espírito, porque este Rei em vida foi cristão.
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OS LÍDERES E TRABALHADORES DEVERÃO ABRIR A RODA 
COM ESTA ORAÇÃO, EM PORTUGUÊS OU RÔMANI:

Deus, pai, criador, que conhece todas nossas dores, fraquezas, virtudes e impurezas, dai-
nos força para que possamos nos conduzir neste momento até a luz da verdade. Faça-nos 
forte senhor para que caminhemos até vós com o coração puro e cheio de bondade com o 
nosso irmão. 

Que a estrela de cada um esteja no auge de seu brilho nesta hora, que os doentes tenham 
resignação, os aflitos a solução. Senhor, que estejamos unidos, para receber o beneficio do 
arrependimento, o espírito do perdão, para que possamos atrair bons amigos de acordo com o 
dever que nos é imputado. Perdoa-nos pai, aos debochados, aos infernizados, aos condenados 
por suas próprias convicções, esperança para o mundo terreno. Que o teu bondoso coração 
derrame por todos os lados o amor e a fé. Que nos consigamos nos irmanar à terra, e todo 
conflito se resolverá. 

Perfeito Deus, daí-nos a chance de sermos 
realmente a tua imagem e semelhança. Mise-
ricórdia pai para os que sofrem, misericórdia 
para nós que erramos, daí-nos Luz, Caridade, 
resignação e simplicidade, deixa-nos te evocar 
nossos mestres e amigos e te sentir dentro de 
cada um de nós nesta hora fecunda e verdadei-
ra, te amamos pai, Amém.

“Diela, sayo kerava ke evaluar toda  trejui 
doler, flojo, ralea y merimé, de redano kerava ke 
djibe dad lume  y varda. Kerava  de redano bató 
djava até janes conu galochim tchatcho enchido 
y lachó nostro planorré. 

Kel estrellja di Zíngaro abelar cumbre lucir ni duito, ke  daquipém alar  resignación, ke 
orabar y excipiente. Murrô dahd ilestar y ligazon, thie  recaudar o  zibó ke remordimeiento. 
Dinhelar o ãnimo aministia. The ke ilestar abelar lachó monró parkaiava de adeudar arnaró 
impuesto. Aministia sayo ke pesaroso y infiernos, djá abminable abelar armadya, confianza 
thie del  anelumia. Ke thie lachó tzi alar y lado ocanar camepé. Ke  arnaró abelar dabadar 
tchik, e todo amasijo y excipiente.  

Arnaró  exacto Devel, ke abelar bitchova varda tu espectro y semblança. Ocanar murrô 
dahd keles biladiato, dabadar dnui deambular, kerava lume, compasion, resignación, lane-
zza, e bitchova barô anima, manjaró e planarró e percibir ni nosotros tzi, hora ingeniosa ni 
varda, camepé sayo, thie diel o Devel.”
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Procedimento 02:

Do lado esquerdo da porta imaginária onde colocamos a segurança de Wladimir, 
colocaremos também uma oferenda para as ânimas Gitanas presentes. Colocarão 
uma toalha colorida de várias cores menos preta, em cima velas coloridas de todas 

as cores menos pretas e marrons, incensos, água em pequenos jarros com flores e maçãs. 
Rezaremos assim:

“Rogo as Almas Ciganas que estão presentes que venha com toda a sua força positiva 
para nos ajudar, peço pelo dia de hoje, pelas horas que são, pelo Sol mais claro que a Lua, pelo 
dia mais claro que a noite, que nos protejam de malefícios e feitiçarias, pelo sangue de Jesus, 
atenda os meus pedidos e que a Roda Cigana, esteja voltada para os sentimentos de amor 
fraterno e união, que Devel esteja conosco, Amém”.

“Ocanar ke animas gitanas ke abelar llegar com  thie redano zibó, thie no bar lachi y 
dukata. Dabadar pielo die di hoy, pielo ocasión, pielo Sol but fachó ke shanatú pielo dives but 
fachó ke lá noche, kereve zibó antes fetiches e shuvanisji, per arati del Murro Dahd, currelar 
murri ke postulación e ke y Vourdakie Rromá, alar dron di dijibe camepé planorrí e furunar 
thie ac devaslesa, thie o Devel”. 
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Procedimento 03:

ARRUMAR O ALTAR DE 
SANTA SARA KALI: 

No meio da mesa principal com os fun-
damentos dos Ciganos mestres. Precisarão de 
uma toalha branca de renda, e imagens: de 
Santa Sara Kali. Arrume os Santos e coloque 
taças (de cristal, será melhor por sua pureza) 
com água limpa. Incensários com incensos a 
sua escolha. Um pandeirinho de criança, cas-
tanholas de fantasia, um pequeno pote de vidro 
com moedas antigas (que contém a energia do 
mundo), perfumes, punhais sem bainha (se ti-
ver bainha, ponha ao lado), baralhos, um copo 
liso com água com sal grosso, em cima uma es-
padinha ou punhal (quando o sal se cristaliza, 
significa que a energia negativa do ambiente foi 
tirada), plantas de água (arruda, flores, jibóia, 
etc...), um pote cigano, bonecas ciganas, cristais 
(vários), e no mínimo quatro ametistas, conchas na água, estrelas do mar, castiçais, velas 
coloridas, pirâmides, frutas e os fundamentos de cada Mestre que estará presente à Roda. 

PARA CIGANA SULAMITA 

Colocarão: Ovos (cozidos e crus), doces brancos e ovas de peixe ou frango. Para Ci-
gana Carmem: Mel, quartzo rosa, castanholas e maçãs. Para Cigana Madalena: Pão árabe, 
pétalas de rosas e vinhos. Para Cigana Esmeralda: Quartzo cítrino, e grãos (crus) diversos 
(grão de bico, ervilha, lentilha, arroz com casca, amendoim, trigo e outros, um potinho 
com um pouquinho de cada). Para o Cigano Juan: Manjar, mingau e água de chuva. 

PARA O CIGANO ARTÊMIO: 

Cartas e Oráculos diversos. Para o Rei Cigano Wladimir: Melão, erva dinheiro em 
penca, açúcar cristal e moedas. Para o Cigano Manolo: Manolo é chefe de Clã, carrega con-
sigo muita conversa e para as magias não precisa de nada, ele manda fazer.Para o Cigano 
Sandro: Cristais. Para Cigana Natasha: Perfumes e velas. Para Cigana Yasmim: Ervas, fitas, 
rosas, maçãs e bonecos para magias de amarração. Para o Cigano Ramiro: Otás e búzios.
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Estes fundamentos citados acima não precisam necessariamente estar todos à mesa, 
mais ao menos um de cada é preciso. 

Se o líder da Roda já conhece os Espíritos que costumam estar presentes às reuniões, 
poderão estar também ao lado de Sara, os fundamentos de cada um, não necessariamente 
estes citados. Se  um ou mais Sub Chefes comparecerem a Roda ou forem os protetores da 
aura de alguns trabalhadores, ou até alguns espíritos subordinados aos Sub Chefes com-
parecer, poderão trabalhar com suas especialidades mágicas normalmente, tendo somente 
que prestar contas do atendimento, inclusive da magia que se vai fazer, ao Rei Wladimir, e 
a Manolo. 

Não estando o Rei Wladimir entre nós, digo corporificado, Manolo deverá presidir a 
Roda, na falta dos dois, qualquer dos outros dez Mestres terá o controle da Roda, sendo 
que o líder deve ter a consciência de que o Protegido deverá ser um médium esclarecido, 
competente e de força mediúnica comprovada. Sobretudo comprometido com o bom an-
damento dos trabalhos astrais, trabalhando sempre na Seara de Cristo, porque é somente 
isto que nos pedem os Espíritos Mestres.

Poderemos enfeitar a Roda com tapetes, cherandás, arranjos de flores e plantas, incen-
sários, tudo isto arrumado do melhor jeito no chão, separando os trabalhadores astrais dos 
consulentes. Os procedimentos de Abertura e Fechamento são de grande importância, por 
isto são os primeiros a serem explicados. 
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No fechamento da Roda é preciso que o líder esteja apto e atento para que os parti-
cipantes não saiam carregados ou impregnados com miasmas de espíritos maléfi-
cos. É preciso que após o término das consultas, os espíritos façam de acordo com 

os seus fundamentos espirituais uma limpeza em quem o recebeu em sua aura. Louvem as 
ânimas presentes. 

Todos os Espíritos Mestres e pessoas saúdam a mesa de Wladimir e também ele se 
estiver entre os viventes. Tira-se da mesa de Wladimir o jarro de água pura imantada, e 
joga-se um pouquinho na cabeça de cada um, tanto trabalhadores como consulentes, esta 
água é destinada para limpeza, firmeza e fechamento da aura de todos os presentes.

A RODA SE FECHA ASSIM: 

Procedimento de Fechamento:

O líder vai explicando e solicitando cada passo para que as pessoas saibam o porque de 
cada procedimento. Faz-se uma grande roda (todos, inclusive os visitantes e consulentes, 
de mãos dadas). 

Vão ao meio da roda as crianças de até 12 anos, uma ao lado 
da outra, fazendo um círculo sem dar as mãos. 

“A roda de crianças significa o futuro que está presente agora. O fato de não darem as 
mãos é para que a energia emanada, seja benéfica sem interferir no desenvolvimento físico 
e astral de cada uma, que saiam protegidas e que Diela abençoe o caminho de cada uma 
destas crianças”.
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Faz então em volta das crianças uma segunda roda de senhoras 
(somente mulheres) que estiverem acima dos 50 anos. 

“A roda de senhoras, que provavelmente são mães e avós, shuvanis, tias, irmãs, primas 
e amigas de todo tempo, é para mostrar que a cultura cigana preza, quem nos embala, con-
siderando tudo o que diz estas sábias mulheres, que já viveram, amaram, e que continuam 
anos conduzir pela dura jornada da vida, obrigada pelos conselhos, paciência e amor”. 

Faz-se agora uma terceira roda com todas as mulheres presentes, 
restantes na roda.

“A roda de mulheres, moças, adultas, maduras, é para mostrar a importância do papel 
feminino na vida dos ciganos, mulheres que vivem sua vida, aceitam e lutam contra as 
dificuldades, ajudam aos maridos, filhos e irmãos, fazem encantamentos, riem, tornam a 
vida na terra mais doce, o poder da mulher faz com que ela possa criar tudo, criança, velho, 
bicho, feitiço, arte e comida. Respeitando as crianças, as mães, as avós e seu marido, que 
Deus dê vida e saúde a estas vencedoras mulheres”.

Faz-se a roda final com todos os homens presentes.
“Na roda da vida, eles são a nossa outra metade, pois Deus fez tudo para que fossemos 

a outra parte; a que se completa, a que não é nada sem o amor que nos une.  A roda de 
homens, mostra o respeito e o carinho que nos tem, que tem pela criança, pelo idoso, pelas 
mulheres, com quem trocam energia e amor, de quem são a outra parte, que se completa. 
A roda de moços, homens, adultos, maduros, é para mostrar a importância dos homens 
em nossa vida, homens que trabalham, aceitam desafios, lutam nas dificuldades, ajudam as 
mulheres, filhos, irmãos, as mães, avós, tios, primos, amigos, aos companheiros, homens 
que nos protegem, nos ensinam, nos embalam com carinho, que seja louvado o poder dos 
homens, que Deus dê vida e saúde a estes homens lutadores e vencedores”.

Agora ocorre uma troca, onde as senhoras da terceira roda, 
(acima de 12 anos e abaixo dos 50), passam para o lado de fora 
e os homens passam para o lado de dentro passando a ser a terceira roda.

“Nos mulheres, shuvanis, ciganas, gadjis,  louvamos ao senhor para que todos ponham 
as mãos nos ombros das pessoas que estão à sua frente, e que neste ato esteja passando a 
mais pura energia, para que estas saiam desta roda imantadas, dispostas e bem fisicamente 
e astralmente, este ato e desejo é um reconhecimento dos laços de amor que une as criatu-
ras, que Deus abençoe a todos”.
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Desfaz-se agora todas as rodas, fazendo uma grande. 
“Neste momento, em que os presentes conhecem os princípios espirituais da vida ci-

gana, o respeito, pelas crianças, idosos, homens e mulheres, o amor que une a todos, a 
importância do amparo, convido a todos a um momento de oração, que os amigos astrais 
estejam aqui, para que neste momento elevemos o pensamento a Deus”.

FAZ-SE A PRECE PARA O ENCERRAMENTO DA RODA:

Ore em voz alta pausadamente para que todos possam repetir.

“Com a graça de Deus, nosso pai, chegamos ao final dos trabalhos espirituais da Roda 
Cigana. Elevaremos nossos pensamentos até o Pai, Virgem Sara, e o Cigano Wladimir, pelo 
que nós recebemos nesta importante hora de nossas vidas. Pai, com o coração aberto de ale-
grias agradecemos a oportunidade que nos deu os nossos protetores, de se fazer a Tradicio-
nal Roda Cigana, onde entramos em contato com as mais sublimes energias do nosso Povo 
Astral, agradecemos os Raios de Luz, o Sol, a Lua, as Estrelas, a Fogueira, a Mãe Terra e ao 
Povo Cigano que nunca nos desampara, do Povo que corre o mundo, e que nos protegem 
nas estradas de nossa vida, que Deus permita que esta Luz e Paz que sentimos agora esteja 
sempre no coração e na vida de todos os presentes, hoje e sempre, imantados na força do pai, 
continuaremos nosso caminho, sem nenhum embaraço, no meu corpo astral a companhia é 
somente dos Mestres, de Virgem Sara e de Deus, assim seja, Amém”.

“Ke y zibó di Murrô Dahd djava dji finale thi curripém marajar de Avén Vourdakie 
Rromá. Dinhelar ni varda a Sayo, Lachá Sara y Zíngaro Wladimir pielo ke dnui aceptar nita 
grandeza ni duito di arnaró djibe. Sayo y tzi chachipém  di goguncho ke gratitud la ocasión 
ke nos abelar y arnaró batorrés, de kerava cim Avém Vourdakie Rromá, hacia mancar com 
barôs pujanza de arnaró  Gavó Zibó,  gratitud em Ray Lume,  Fachó, Xanathú,  Yag, Dei 
Suelo Y Opré Rromá ke jamás orfandad, di gavó ke djava el chusma y ke marajar ni destello 
arnaró djibe, y Diela kerava kalás Lumbre y quietud ke sufrij kaná kalar tchatcho ni tzi y ni 
djibe ke phralalé gadjês e gitanos,  di dives e siempre, darbani diezmas em redano de Murrô 
Dahd,  djava ke dron, siem engorro, thie arati y galochim ocanar  cim di zibó, ke Lachá Sara, 
thie o Devel, Ac Devaslesa”. 

Após a oração existe uma confraternização, geralmente onde se divide a comida que 
foi oferecida e imantada pelos Espíritos Ciganos, depois que todos comerem ou levarem é 
permitido que todos possam ir para casa.
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Desenvolvimento de Médiuns:

A mediunidade pode também se manifestar em qualquer idade, como também po-
derá deixar de acontecer.  O poder mediúnico é considerado normal por alguns 
povos, como o Povo Cigano. E este poder astral por vezes se apresenta na mais 

tenra idade.  

Quando a aura magnética entra em comunhão com o nosso corpo etérico, começa o 
desenvolvimento de comunicação mediúnica. Seja qual for a forma de mediunidade, o 
médium expressará o que o espírito trás de mensagem. 

Sem avaliar o 
cunho do que lhe foi 
dado conhecer. Por 
este motivo para se 
trabalhar na Roda 
Cigana e mesmo em 
outros trabalhos espi-
rituais é preciso que 
se respeitem algumas 
regras: 

Nunca trabalhar 
no desenvolvimento 
do poder mediúnico/
astral por dinheiro e 
jamais por vaidade, os 
que se descobrem mé-

diuns que incorporem Mestres Ciganos ou não, devem estudar todas as formas de me-
diunização, magia e ciência, escolha o caminho que mais se identifica com você, o que 
seu coração lhe indicar, se familiarizar com as forças astrais, conhecer os inúmeros tipos 
de trabalhos astrais /mediúnicos, saber que todos possuem esta faculdade e estão aptos a 
esta atividade em diferentes graus (Porque não detemos nenhum tipo de poder especial, 
este poder pertence ao universo), a crença, a fé e o respeito são fatores preponderantes 
para quem deseja explorar o poder mediúnico, sem eles não há condições que propiciem a 
ação, concentração absoluta para estar em contato com as forças astrais, por treinamento 
se consegue; com o tempo é automático, estando em processo de desenvolvimento, comece 
a trabalhar com sua mediunidade. 

Não tenha pressa, seja passivo e receptivo, se você trabalha com algum tipo de oráculo 
(você mesmo somente com a imantação dos Mestres, sem estar incorporado), tenha em 
mente que seu instrumento (oráculo) não tem nenhum poder mágico. 
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Através de sua força astral em casamento com as forças do universo, é o que faz pro-
duzir o efeito da mediunidade, ainda no caso de oráculo, guarde-o com carinho para que  
outras energias não entrem nele, acenda uma vela prateada na lua crescente para o seu anjo 
de guarda, e peça a ele de todo coração que permita que seja aberto o seu canal para tra-
balhos mediúnicos, exercendo trabalhos em linhas específicas (no caso a linha Romani), 
tenha muito amor para com as Entidades (Mestres Ciganos Astrais) que lhe oferecem pro-
teção, tenha respeito e amor a Deus acima de todas as coisas, e seja feliz com o despertar 
de seu poder mediúnico. 

“Tenha sabedoria para compreender os que chegarem até você. Sinta esta energia Di-
vina por meio do amor. Trilhe sempre o caminho do estudo sem cansaço ou presunção. 
Tenha no coração o caminho da fé amando o próximo como a ti mesmo”. 

E ainda o trabalho com os Mestres requer:

Respeitar seriamente aos princípios básicos do que você esta seguindo ou fazendo. 
Tomar posição por ações quando estiver trabalhando na seara da caridade espiri-
tual. Não ser embusteiro. Não se julgar mediunicamente mais forte que os demais. 

Ou crer que o seu Protetor Astral é melhor ou mais forte que outros da Roda. Não 
incentivar desentendimentos entre os confrades. Não estar com vestígios de excitação se-
xual. Estar sem ter ingerido álcool. Sem ter tido relações sexuais no dia.  

Não ter vindo de enterro. Mulheres sem estarem menstruadas (menstruação é consi-
derada, tempo em que a mulher sofre uma baixa energética, e fica mais vulnerável). Não 
trabalhar na Roda sob tensão nervosa. 
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Não trabalhar obrigado e nem de má vontade, trabalhe por amor ao próximo, a Deus e 
aos Mestres.  Se assim não for feito não terá nenhum valor (ir trabalhar e ficar reclamando 
e maldizendo o tempo, além de ser desagradável, e errado, é prejudicial por que fica gra-
vado no etérico da pessoa e da Roda). Tenha compaixão, mas não minta, seja sempre de 
sinceridade absoluta. 

Sexta feira Santa além de proibido é mau presságio e falta de respeito. Consulentes e 
médiuns deverão estar de corpo limpo fisicamente. Nunca fazer uma Roda Cigana durante 
o carnaval, além de perigoso  é desrespeitoso.

Enfim aceitar sua mediunidade de coração; sem achar que é um dom divino. Porque 
sabemos que é uma oportunidade dada por Deus, em sua infinita bondade. De podermos 
através do trabalho espiritual transformar o nosso “Carma”(situações nem sempre agra-
dáveis; que tem que serem vividas para nos ensinar valores espirituais), em Dharma (viver 
estas situações com amor e dar muitas graças pela oportunidade). 

Aceitar que somos agraciados em poder estar com estes Mestres Ciganos, que são po-
tencialmente humanos, de acordo com a vontade divina, e termos infinita certeza que ao 
manipularmos estes poderes maravilhosos com amor e respeito (sabendo que eles não são 
nossos escravos, e sim o contrário) seremos pessoas melhores e estaremos mais perto da 
essência do Criador.   

Quando estamos trabalhando espiritualmente, além de todas as precauções e proteções 
que temos, é imprescindível nunca  deixar de acender uma vela para nosso anjo guardião.

Nos trabalhos espirituais de qualquer natureza, temos é que firmar nosso anjo da guar-
da para que nada de mal nos aconteça. E conforme as nossas posses, se não podemos acen-
der velas sempre, façamos uma oração do fundo do nosso coração, e seremos  atendidos.
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