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6º Aula – Tsara Gitana

Kepukauta – Passagem dos Cargos no trabalho espiritual.

Através de con�rmações hierárquicas, e os cargos são:

“Melichs”

Mesmo antes do começo de qualquer atividade espiritual a as atividades dos

melichs começam na mais tenra infancia, como aquela ajuda, de direcionar os

clientes, servir agua, mostrar o banheiro e coisas a�ns. Dentro do trabalho

espiritual eles sao responsaveus pela arrumação da tsara, da veri�cação dos

detalhes, do cuidado dos aparatos espirituais de cada cigano que se manisfeste

ou das limpezas dos oraculos. Eles são cobrados em suas atividades pelos Ratóis

e Kalinatas com mão de ferro, pois são base e estao aprendendo, não podem

falhar, nem descuidar, nem mesmo falar. Estando sujeitos ao “Estivana”

(suspensão ou castigo), que ninguém quer passar selo destes.

Pois carimba de forma de desobediência que marca negativamente a imagem

da pessoa quando for para algum cargo posterior que necessite indicação. Pode

se ser Melich, sendo medium que incorpore, mediunize ou não. Mas os

predestinados, que tem cargo, dentro da hierarquia espiritual, visto aos olhos

principalmente das Kalinatas (e elas colocam no colo com muitos mimos), são

acalentados, recebem presentes, elogios e toda a forma de incentivo. Pois

preparar medinores aos cargos concede status e a�rma o sinal de

conhecimento. Quando quem prepara tem cargo maior (aqui serve para

qualquer rito), ou mesmo chancela, mostra e autoridade espiritual que é bem

vista dentro dos clãs.
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Existem medinores que serão melichs a vida toda nao a�rmando com isso falta

de busca espiritual, mas sim, que nao foi chegado o momento da pessoa. De

certa forma costumo dizer que todos somos melichs, pois estamos sempre a

servi-los e a prestigiar sua presença. Quando uma pessoa tem cargo de Ratói

durante muitos anos ou mesmo uma Shuvanni ou Manouche, nao cabe a esta

ou estes a melichar ninguém a nao ser que não haja no momento, pois eles

tem seu cargo de Acaens Luminara, e �cam de olho em tudo que acontece nos

acampamentos, so incorporando em casos realmente necessario.

Os olhos que brilham em baixo da luz da lua, são de quem dá as diretrizes as

Kalinatas e Ratóis mais novos. Sendo que devem ser sempre prestigiados.

Enquanto conversam e neste caso as mulheres tem permissão para participar

da roda do Pafeito (cachimbo), ou dançam olhando tudo e todos, tem a mais

perfeita noção do que acontece pelo treino imposto a seus olhos no escuro

�sico e intuitivo. Neste caso algumas principalmente as mulheres passam por

bajulações de melichs e cargos menores do que o dela, mas saibam que o

sorriso que fazem, nao quer dizer que ela não esteja precebendo.

Melichs devem fazer seu trabalho com amor. Para consagrar um melich, pode

se fazer um rito ao tempo de pacto.

Kepukauata Melichs y Muló (Rito para Servir aos Espiritos)

Passagem e admissão no cargo para servir aos Espíritos (com a sua entidade de

proteção ou uma que você tenha simpatia e proteção comprovada, digo já

tenha sido atendido em seus pedidos).
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Para a celebração será necessário: Uma Taça, Copo de Vidro alto, Água, um

pequeno Manjar bem doce, Cordão ou Pulseira de Ouro, 01 Quartzo branco em

druza e uma rosa branca. Para o local, uma vela branca (pequena), incenso (de

preferência de limpeza, tipo ananda) e uma drusa de ametista (se for

oraculador ou aprendiz, baralho ou o oráculo que for + essência, de sua

preferência).

Celebração

O neo�to irá até um lugar de sol, ao ar livre (não serve quintal), onde ele não

possa ser interrompido. Ficar dentro do quadro encantado com os 04

elementos (se oraculador, levar o jogo e a essência para dentro do quadrado),

deverá imantar o copo no incenso, colocar a água dentro do copo, colocar o

manjar no chão, com a jóia por cima e a drusa de quartzo branco no meio.

Este rito deverá ser conduzido somente por pessoas extremamente experientes

no trato com os espíritos, pois a con�rmação se dá sempre por formas sutis, é

preciso estar muito atenta. O melich deverá evocar sua entidade protetora ou o

muló com quem quer pactuar, oferecerá o manjar, a jóia e a drusa, beberá água

em conjunto com a entidade (em forma eterica sempre, não pode estar

incorporada, por causa da energia do outro médium), passara 01:00 Hs no

quadrado, meditando.

Depois desta hora pode-se fazer o juramento, de �delidade, e pedir em nome

do pacto assinado, que o muló lhe avise de coisas que poderão lhe prejudicar,

em sonhos e intuição. E você deverá honrar o juramento de pedir ajuda

somente para situações de extrema importância, e a�rmar sua fé e amor, não

se envolvendo em fatos inúteis ou vulgares. Depois pode-se levantar apanhar os

objetos ritualísticos, a drusa e a jóia.
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Juramento: “Oh Dieula! Senhores dos Portais, dos quatro cantos do Mundo,

peço permissão, e que toda a magia, seja impregnada em mim, que eu sirve de

instrumento ao universo, para servir aos espiritos, que eu seja voz, olhos e

ouvidos dos espiritos. Que Mãe Sara me auxilie neste caminhar, nesta estrada

que eu amo de corpo e alma, dai-me ensinamentos, que sejam trazidos pelo sol

e pelo vento, pela lua e pelas estrelas, que minha alma seja preparada, e que eu

assuma com prazer e alegria as minhas obrigações de usar e viver na magia

dos ciganos, e se assim nao for, estar sendo corrigido pelos espiritos, com seu

rigido direcionamento, pelos espiritos que eu amo, de corpo, alma e vida, assim

seja, amém”.

Se oraculador, este ato fortalecerá o seu jogo, que deve ser levantado

normalmente. Neste rito é preciso que se faça um resguardo de preferência

deitado em casa, pois a força e energia que se gasta nesta magia de interação é

muita, e a sensação que se tem, é que se passou por uma operação. Na verdade

o pactuante passou pois ele não é a mesma pessoa depois do vlaten assinado.

“Kepukauata Kushava Drom (Rito de Juramento do Caminho) Kalinata / Ratói”

Quando se fala em Kalinatas e Ratóis, se fala em Khértia Drom. Nao ha como

desassociar. O trabalho da Kalinata e do Ratói é um trabalho espiritual de

pessoas que estão na forma intermediária nos acampamentos. Tanto no que

diz a respeito do trabalho espiritual quanto na vida pratica da kumpania.
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As Kalinatas e Ratóis são os olhos, ouvidos e vozes dos Barôs e Bábas, são

cobrados a todo tempo, sendo em trato espiritual ou não. Pagam a maior

, que é um imposto semelhante a um dízimo, e que consta de

30% do que ganham. Durante 20 a 30 anos. Esta é a epoca em que mais se

trabalha, organizando coletas junto aos ciganos mais abastados, para recolher e

distribuir materiais, ou conseguir junto aos clientes o que o acampamento esta

necessitando.

ludiva, ou glata

Sendo que o trabalho espiritual tem de ser lidimos, totalmente ilibados, sao

cobrados pelas Shuvannis e Manouches, e até pelos Barôs diretamente. Quando

tem tempo de cargo, pode chegar até o Barô sem marcação de dia. Quando

tem trabalho expoente, ganha-se  de  que quer

dizer inseto. Na pratica quer dizer que a pessoa esta atenta a tudo que

acontece dentro e fora da kumpania, e que tem boa penetração junto à massa

gadjé. Os Barôs �cam muito de olho nestes que são kiri, porque geralmente

eles sabem de tudo, até mesmo usando toda a sua astucia para �ltrar as

informações, que podem privilegiar ou demandar contra alguém. São os que

mais são buscados dentro e fora, porque conhecem muito e sobretudo das

pessoas.

status Kalinata ou Ratói “Kiri”,

Ao mesmo tempo de toda esta responsabilidade, ainda assim, alem de todas

estas atribuições, tem que cuidar das diretrizes de sua vida espiritual. Os 

de certa forma, por serem homens trazem  . Embora as

, de mais detalhes pela forma mais maternal

que conduzem ate mesmo as investigações de  (erro na vida

espiritual), ou de conduta (pachi perdida e outros de igual importancia), que é

discutida com eles. Os dois tem talvez juntos a maior atribuição dentro e fora

da kumpania, sendo responsaveis pelo andar das tarefas do acampamento,

assim como os castigos que podem ser imputados em cada caso, devido a

Ratóis

forma mais dura no trato

Kalinatas conseguem saber mais

trampulya

in�uencia junto as Shuvannis, Manouches e Puri Days.
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Estas pessoas são consagradas, por outras Kalinatas ou Ratóis que tenham mais

de vinte anos na função, ou pelos cargos que estejam acima. Podem ter

passado pelo , ou não, desde que quem esteja chancelando possa

avaliar os conhecimentos de quem recebe o cargo, seja gadjó ou rom. Pois o

poder magico que a pessoa recebe deverá ser utilizado para o bem ou não, e

neste caso, quem chancela participa com a sua mão, sua energia, e seu proprio

cargo que �ca exposto. Isso só não é deste jeito, quando existe determinações

espirituais, para que o chancelamento seja feito para gadjés e que nao tenham

passado pelo Khértia Drom, embora tenham conhecimento dele.

Khértia Drom

Kalinatas e Ratóis devem estar conscientes que são a base dos trabalhos

espirituais e materiais, honre seu cargo, dedique-se e quando um dia abrirem

os livros, sua caminhada estará posta de forma limpida.

Para a celebração será necessario

Kepukauata Kalinatas y Ratóis ki Shumadji (Rito da Herança)

Passagem nos cargos da Hierarquia da Espiritualidade dos Ciganos (consciente

de toda responsabilidade da herança e uso dos mesmos).

Para a celebração será necessário: Uma Faca, uma para cada participante,

Água, Terra, Vela (ou Fogueira), Incenso e Perfume.
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Cada um dos participantes deverá imantar sua faca individualmente (com

incenso e perfumes), e depois devem marcar um dia (considerando sempre a

lua), num lugar ao céu (dia ou noite), e “conversar” com o �o da lamina, pois a

lamina é o objeto mais companheiro dos ciganos, aqui nao considerando as

diretrizes, a mulher deve e pode ter uma faca a seu gosto, alimentando e

lutando ao seu lado, peça, para cortar todos os males de sua vida e nunca deixar

faltar a você a força do �o.

Então de a força da terra para a churi (faca) apresentando-a os elementos.

Apresente-a ao ar (erga os braços com as mãos juntas e entre elas a faca), à

terra (desça com vigor e crave-a na terra), ao fogo (passe-a a lamina na chama

da vela), e a água (desça e lave-a no riacho). Depois disto batize-a (com nome) e

guarde-a fazendo dela sua companheira, não deixe ninguém pegar, para que a

sua energia não saia dela, esporadicamente faça refeições com ela, para que ela

ao “comer” com você e te alimentar faça parte da sua luta, pela sobrevivência e

por cortar o que não for bom para você.

Nesta hora quem estiver te chancelando trará para voce as juras, e os

mandamentos dos cargos, �cando atras do postulante, do neó�to (ou dos), com

a mão direita na lombar na altura do pescoço e conjurará o posto, dando novo

nome de kumpania ou nao, este direcionamento dependerá da Kumpania,

pode-se fazer, mais nao é obrigatório.

Se for o caso o nome deve ser dado no �nal do conjuro.

Celebração
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Tradução:

“O Deus que fez o mundo e todas coisas que nele existe, esse, sendo Senhor do

céu e da terra, não habita em templos feitos por mão do homem por isso a

sombra move de acordo com o sol. Quando o pão e o sal não tiverem mais

sabor, então não haverá mais amor entre os dois. Que seja abençoado na sua

caminhada”.

O Rito em si pode parecer simples, porém ha de se lembrar que para nós

ciganos, os ritos são pactuados a partir do que se diz, e uma vez dita as palavras

sagradas, esta feito o rito.

Preceitos: Castidade de 3 dias (não ter contato sexual), não beber (alcool), nem

fumar durante 5 dias, abstinencia de carne durante 3 dias, não falar, ou falar o

minimo no dia do passo. Depois pode-se falar normalmente, pontuando-se os

assuntos. Nada de assuntos que levantem discordias e que faça levantar a voz,

nem palavras de baixo calão, não comer sal neste dia, somente após o rito,

açúcar também. Todos os materiais, podem ser utilizados nos cultos ritualisticos

dos seus ciganos espirituais, não havendo necessidade de aquisição de novos

materiais.

“O Devel havo kerd’ as i phuv, he savore so odoj hi, odoleske, kaj ehi o raj andro

upruno devel, he andri phuv tele, na besel andre Kanger, Kerde e manusengre

vastentsa. O ushalin zhala sar o kam mangela. Cana vurri tiçá olondi au murro

cadê vurri tinrromé. The avel bahtalo tjito drom”.

Conjuro:
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Esta faca imantada, deve ser a de sua companhia nas kumpanias, e lutas.

Podendo ser usada em outros rituais, desde que permaneça sempre com você.

Quando o dono da churi falece, ela pode ser doada a uma pessoa a quem ele

não conheceu em vida, e como se não estivesse imantada.

“Manouche / Puri Day / Shuvanni”

As Manouches, Puri Days e Shuvannis são como a tríade da sustentação da raça

cigana tanto material, quanto espiritual, ja que são estas mulheres que cada

uma na sua função elevam e resolvem os problemas da raça. Em nível

espiritual, o Roti Diena é o rito que chancela estas pessoas. Aqui o Cargo pode

ser dado a gadjés que ja tenham se chancelado no grau anterior, mas devem

ser feitos de forma a respeitar a idade cronológica juntamente com os

conhecimentos da linha a ser tomada nestes cargos. O sigilo da cada iniciatica

respeita a diretriz de cada linhagem.

Depois esta vira para o chancelador e com os dois dedos anelar e médio e passa

pelos dois pés do celebrante, num gesto que signi�ca obediência e audiência

pelo conhecimento e chancelamento passado. O celebrante colocará na boca

do iniciado um pedaço de pão com sal, tomará vinho na mesma taça que o

chancelador e terá sua boca e mãos ungidos com azeite. Depois pode-se

cumprimentar com o tradicional beijo nas mãos ou abraços dependendo do

grau que houver entre ambos. O silencio deve ser absoluto. É um rito de

compromisso astral que trás força e poder, por isso mesmo, o negação relativo

aos pedidos de chancelamentos de gadjés.
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De certa forma prova que o grupo ja tinha visão de que tudo hoje na época de

internet, teria muito mais motivos para se desintegrar como tantas outras

culturas, que por mais inteligentes e sábias, não conseguiram atravessarn os

tempos. As shuvannis do século XXI (21), tem carta de motorista, internet, blog,

e-mails e assim por diante, mas não perderam as raizes do acampamento,

estando la, sempre que podem.

Tentando fazer esta ponte da cultura academica sem que haja choque entre as

oportunidades que tras o saber academico e a tradição. Ja as Puri Day são

muito competentes para administrar os atritos, que podem haver nesta

integração. São pessoas muito pacientes e analiticas, tendo tambem um lado

muito doce e paciente. A escolha dos cargos são compativeis de acordo com as

personalidades, clã e direcionamentos espirituais, ja que isso é decidido entre os

Barôs e Bábas. Eles jogam, analisam, e conversam, porque nesta epoca

incluindio as kalinatas, que tem trinta anos completos, que nunca pediram

troca e kepukauata antes, tem voto de pedido, que pode ser atendido ou não.

As Manouches, devem conhecer fundamentos dos mais variados tipos de

magia, chegando mesmo a fazer parte de forma nao compromissada de outras

religiões, e linhas esotéricas. Aprendem um grande manacial de magia, ja as

Shuvannis aprendem tambem, mais são as que mais estão dentro de uma

sociedade gadjó, até porque deles vem o dinheiro que sustenta o

acampamento. Mais na verdade os principios da hierarquia, da ordem são

tambem em grande parte passado pelas Shuvannis, que lutaram desde a

década de cinquenta para que a tradição oral, fosse nao não mais agrafa, que

tivesse escrita, pela facilitação, da manutenção da raça.
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Os ritos de Roti Diena, quando são feitos em nível espiritual, digo para pessoas

que estao dentro de uma tsara, os gadjés, nao cabe mais o ditado “Romhá

Romhensa, Gadjó Gadjensa”que traduz um dito que fala de “cada um com os

seus”, mais que in�uencia. Na verdade o Roti que chancela, a romie, é o Diena, e

o que chancela a gadji é o , que signi�ca 

e não dentro da kumpania, porque este somente a

romie, que passou pelo Roti Diena é que pode ter. O Ratói, a mesma indicação

ele pode passar pelo , e ser considerado um que signi�ca

honra. Mas nao é um cargo o�cial, ele continuará sendo Ratói. Utilizando o

nome de Barô por carinho e respeito, se ele tiver dentro da sua espiritualidade

um espirito que seja Barô, desde que honre o nome com suas atitudes, ações e

direcionamentos. Este rito deverá ser ministrado por ciganos rati para se fazer

raiz, depois por quem recebeu os cargos do astral.

Vaidatha acordo, porque ela tera poder

dentro da Tsara espiritual, 

Roti Vaidatha Lathô, 

Celebração

A Avhem Vourdakie Rhomá será montada com os mais velhos e no centro da

Roda Cigana, estará o neó�to que irá passar pelo Rito.

Os Rátois, nao são passados por esta fase, alguns são chamados de 

que signi�ca Capitao, graduado, por serem considerados sabedores,

inteligentes, o tipo de ratói que ja viu um pouco de tudo. Até porque eles

passam mais tempo nesta função, mas conforme a idade ele tem mais

experiencia e razão.

Puresco,

Kepukauata Manouches, Puri Days y Shuvannis (Rito de Roti Vaidatha)

Passagem e admissão no cargo de poder (kumpania e tsara)
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“Raça Cigana, Filhos de Sol e da Lua, Mãe das Estrelas, e Irmã dos Ventos, eu

caminho com tua luz, peço-te que tragas paz e esperança ao mundo, que me

mostre situações de perigo e tire todos os negativos dos meus caminhos. Que

assim como tem sido possa continuar sendo, por isto eu agradeço, tenho

certeza que meus pedidos foram justos e da vontade de Deus, e assim

atendidos, leve minha leveza até Virgem Sara e interceda por mim para que eu

seja ouvida de todo coração. Que a verdade e a clareza das estradas ciganas

sejam constantes em minha vida. Força da natureza esteja comigo sempre

para que eu não passe saudades, nem choro. Que o vento dos carroções traga o

que é meu de direito como tem sido, para que eu possa ver, e resolver melhor

os problemas que tenho que enfrentar. Falo de coração e agradeço a Deus,

Amém”.

Todos da Roda recebem 1 item do tacho, que será entregue ao participante, os

mais velhos passaram as suas benção, e a Celebrante do Rito, abre e fecha a

entre dos pertences do Tacho, tudo feito e entregue com muito amor e com a

certeza que a passagem feita e o caminho traçado, seguiremos nossa jornada

espiritual.

As orações são ditas pela(o) o�ciante(o) da celebração, tacho e dar tambem os

direcionamentos que nem sempre são acordados antes. No �nal tem festa é

claro!

Oração.
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As funções de Barôs e Bábas são escolhidas de forma muito inteligentes,

considerando tudo na pessoa que receberá o cargo. Discernimento, moral,

forma de conduta, vida pregressa, mediunidade, hereditariedade e muito mais.

São avaliadas também a necessidade, as possibilidades, o estilo de vida,

disponibilidade, e outras avaliações de conhecimento de magia. Estes cargos

são destinados a pessoa que realmente sabem tudo de magia do que é possivel

saber dentro do que professamos, vivemos, magiamos, condensamos e mais

outros detalhes.

Os Barôs e Bábas são harmonizadores por excelencia, mas tambem sabem

impor sua palavra, direcionar mesmo quando não agrada, dar ordens ou contra

ordens, se harmonizar com outros Barôs, receber suas Kalinatas, Ratóis e os

cargos superiores. Escutar, falar, trabalhar muito o compromisso destes. São

pessoas que tem penetração politica, e voz ativa, são lideres natos, e tem vasta

corrente dos que apoiam sua palavra. Conseguem fazer dinheiro mais rapido

que a maioria das pessoas. Tem rapidos pensamentos e quando questionados

sobre algo que pode ferir alguma ideia ou algume, dizem que vão

primeiramente pensar a respeito. Para que nunca haja algum fator que possa

vir a ferir a continuação da raça.

“Curróphe Romhá, tchaorrôs del panhi e shanatú, dei esredjja, prui vinta, yo

dron su lumbre, dinhipém camépe speranza, di barbau el tierra. Ke thie diezma

ri�am thiená mekes malo di dron. Dicar abelar san pervo kerava pertenecer.

Este dinhepén mues suplicas durindaina, y deseo diel Diuela, así mekes diar mi

djibe e Lachá Sara e intevinir thie ke diezma junello y todo tzi. Ke ni Varda

alumbre de dron romhá diezma cierto ni djibe. Redano cualidad alar comdýe

but, no lacere soratza, no orabar. Ke barbau di vourdon abelar aves murri recto,

thie ke yo alar e sastimôs mejor thiená mekes soportar. Rakava ni galochim e

blagois murrô traio a Dieula”.

“Barô / Bába”
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A tradição diz que o comando deve sempre ser do homem, mas a mulher, a

Bába, é na verdade as que escutam todas as questões, principalmente as mais

impactantes, pois quando se trata de Kalinatas e Ratóis, eles são muito afoitos

em conseguir logo a aprovação e �nalização dos muitos problemas que tem

que resolver e para isso receber a palavra dos Barôs e Bábas, para isso

importunam, vão atras, pedem. Para isso o Barô consegue por uma trava, um

distanciamento das questoes. Enquanto a Bába acalenta, ouvi, conversa e da

mais ou menos as palvras que o Barô vai dizer. Algumas pessoas deste cargo

conseguem diante de sua expressão dentro do trabalho, ser mais bem de�nida,

eassim podem ir direto ao Barô sem marcar, para expor as questões. Dos graus

superiores, todos podem ir, mas in veritas, ele se recebe alguns.

Os Barôs e Bábas são pessoas de mais idade só podendo mesmo serem

chancelado no minimo apos os sessenta anos de vida cronologica, ja dentro da

vida espiritual, tomando conta do que ja foi exposto, deve-se tambem respeitar

a idade, nao se pode colocar nem mesmo por carinho, um cargo de Barô a

quem tem somente 20 e poucos anos.

Kepukauata Barôs y Bábas (Rito de Roti Diena)

Passagem e admissão no cargo de poder (kumpania)

Cargo somente para Ciganos de Sangue.

O fator hereditariedade conta muito em alguns clãs, mas nao é obrigatorio,

�lho de Barô vir a ser Barô e nem Bába, porque tudo é avaliado criteriosamente

para que tudo possa acontecer, desde a indicação, até a consideração pelo Rito

Final. Hoje ja se leva em conta o trabalho espiritual fora da Kumpania,

educação tradicional, cunho de importancia para a raça, sobretudo no que diz

respeito a manutenção da raça.
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Os ritos de , são feitos a partir dos direcionamentos de cada Clã.

Quando feitos em nivel espiritual para quem vai ocupar estes cargos sendo

gadjo sera o rito , que chancela toda pessoa que

estiver apta e que passa por muito tempo em avaliação não da terra, mas astral

e os coloca neste cargo. O Rito de , tras uma importancia,

pouco imaginada pelos gadjós, pois neste grau é chamado de 

(autoridade), e que não pode mais ser contestada. Mesmo nos graus pequenos

de Diena, as mulheres ganham um poder de se auto governar, mas tem que

caminhar muito para ganhar este poder, que de qualquer forma é pago ao

chancelador, para ser distribuido pelas necessidades do acampamento. Em

compensação e contraponto da benesse, as cobranças são muito maiores, pois

destas ações, podem sair efeitos para toda a estrutura do acampamento. Ele é

feito pelos principios basicos da magia, usando toda a força elemental que se

pode imaginar. É um rito que se faz na terra diretamente considerando a força

elemental nos instrumentos mais variados e não tradicionais. Como retirar

, para trabalhar com ela, e por ai vai. As

eferas da mente necessitam estar exaustivamente trabalhadas.

Roti Diena

Zuleima, que chancela o Jutsy

Roti Diena para ratis

Libanó

água de grandes pedras de sal grosso

Mas o que seria de fato as energias da mente? As energias da mente não são

frutos de uma fantasia de uma mente estimulada, de uma psiquê

desequilibrada, ou in�uenciável como algumas pessoas muitas vezes pensam

ou acreditam, por não poderem perceber a sutileza das energias psíquicas...
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Imaginemos que o nosso princípio de vida surja em mundos muito sutis, em

mundos cujo poder da essência se manifesta como um mar de fagulhas vivas,

pensantes, inteligentes, cada um de nós aqui presente é uma dessas fagulhas

que se distanciou, vestindo uma casca, desse mar de fagulhas, desse mar

in�nito de essências... somos essências presas em uma casca... essa casca nos

isola do mundo exterior.......A aura não mente, o centro de força que está mais

estimulado vai determinar a aura... essas auras iguais se atraem... uma pessoa

desonesta, quando anda pela rua, atrai para a sua aura pessoas desonestas,

porque é uma questão de a�nidade, gera um ímã, a pessoa imanta-se na aura,

então ela vai atrair pessoa também desonesta... uma pessoa que goste de

determinada área da vida, vai atrair sempre pessoas que gostam da mesma

área, em função da sua aura predominante. E mais não posso dizer em função

da promessa do segredo.

Recebendo a Tsara dos Ciganos Rati

Sempre quando se fala em recebimento de Tsara, muitos falam em nome de

nosso povo, como se fossem responsaveis e que teriam que “dar” a tsara, em

casos de a pessoa ter “mão” para isso, como se tambem todo mundo tivesse

esta missão. Por isso digo em bom e alto som, que somente Ciganos Ratis

podem fazer este rito. Falo na esfera de encarnados, pois a tsara pode ser dada

também pelos ciganos espirituais. Por isso este rito deve ser visto com muito

cuidado.

A palavra Ritual vem do latim Ritualis, e pode ser compreendido como

sinônimo de Cerimônia. Também signi�ca o conjunto de determinadas práticas

que devem ser precisamente seguidas em ocasiões especí�cas. Ritual é

associado à práticas e cerimônias religiosas ou místicas, que podem ser

realizadas de forma individual ou coletiva.
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No Ritual Cerimonial, são necessários vestimentas, instrumentos e materiais

especí�cos. Geralmente são coordenados por uma pessoa (no caso de ser

praticado de forma coletiva) ou apenas segue a orientação de uma

determinada regra (neste caso, praticado individualmente).

A segunda modalidade ritualística é conhecida como Ritual Psíquico, na qual

desenvolve-se principalmente através da psique e do intelecto do praticante. É

uma forma de Magia Natural; é uma projeção mental (visualização) enviada ao

Universo com o objetivo de efetuar mudanças no campo físico. Esse tipo de

ritual é, geralmente, praticado individualmente por aqueles que se iniciam sem

fazerem parte de um grupo.

De qualquer forma, os rituais são poderosas e importantes ferramentas que

devem ser utilizadas com responsabilidade e consciência. Os Rituais acionam e

interferem em energias naturais; criam, alteram ou desencadeiam forças no

campo físico, espiritual e astral. Portanto, é aconselhável que o praticante tenha

um conhecimento prévio do que irá executar. Apesar das técnicas parecerem

muito simples, são e�cientes. Mas para que a magia funcione, alguns fatores

devem ser observados:

Simbolismo

O subconsciente opera através de símbolos, por isso é importante gravá-los nas

velas, em talismãs e objetos mágicos.

Visualização

Ao realizar um feitiço deve-se mentalizar a concretização dos desejos.
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É o ato de reter um pensamento, imagem ou �gura na mente de forma

initerrupta.

O Poder da Palavra

Tudo deve ser verbalizado para que possa surtir efeito.

Mão do Poder

Usa-se principalmente a mão com a qual se escreve, pois é através dela que os

poderes são liberados.

Rito Mágico

Os rituais realizados terão as energias intensi�cadas. Ao �nalizá-lo, deve-se

fechar o local, geralmente de sal.

A magia está em nossos próprios quintais, em nossas casas; em nossas tendas e

acampamentos, na própria essência de nosso povo. Um dos maiores mistérios

da magia é que não há mistérios. Pelo contrário, eles estão constantemente se

revelando ao nosso redor.

Concentração
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O estudo de um simples botão de rosa, de uma folha de grama ou do sopro do

vento por meio das folhas de uma árvore revelará tanto quanto, senão mais,

sobre a verdadeira natureza da magia do que uma centena de empoeirados

tomos. Isso é o que chamamos sacerdócio. Porque a�nal não somos ciganos e

magos, quando estamos realizando magias, atendendo aos nossos consulentes

e clientes. E sim o tempo todo, quando em casa, no nosso tempo livre, quando

nos locomovendo, quando rimos, falamos, tomamos chá, estamos sempre

exercendo nosso sacerdócio. É um caminho em que se descansa carregando

pedra e a natureza, com seus poderes, através de suas manifestações, é que

fazem com que nos possamos exercer a alegria de sermos magos, iniciados,

sacerdotes, de uma magia impar e linda como a magia cigana. Muitos estão

rompendo suas conexões com o natural.

Como resultado, este é um período de grande agitação, tanto nos planos

individuais espirituais, quanto nos planos sublimados da magia.O sacerdócio

pode ajudar a descobrir, trabalhar e resolver muitas das pequenas crises e

problemas que nos a�igem atualmente enquanto indivíduos. Certamente não

é uma solução simples para os problemas do mundo, mas pode trazer ordem a

nossas vidas, e isso já é um bom começo. O sacerdócio é difícil e prazeroso,

tanto quanto é útil quando traz tais mudanças a nossas vidas e, dessa forma, à

própria vida, e tais mudanças devem ser positivas.

O objetivo de todo sacerdote, trilha ocultas e místicos estudos e vivencias é o

caminho do processo evolutivo para a perfeição da alma. Embora isto possa não

ser obtido em uma vida, é perfeitamente possível que melhoremos a nós

mesmos. Este ato singular já faz com que o sacerdócio se torne muito mais leve.

Se praticar qualquer magia, seja ao desenhar um coração na areia, contemplar

um espelho para antever o futuro, seja para atar um nó para auxiliar um amigo

com problemas, tenha em mente os mais elevados aspectos de seus trabalhos.

Você está melhorando o mundo e ajudando a curá-lo das terríveis mazelas que

existe.
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Somos um povo perante as leis espirituais do “nao proibir”, porem que cada um

saiba o onus que tera com suas proprias açoes.

Ate entao para nos o que une é o amor, e todos durante as iniciações sao

“bebes que estao acordando”. E apos despertos serao todos ciganos aptos ao

grau de liderança elevado a um Barô espiritual, isto justi�ca o fato de a iniciação

ser tao longa (sete anos). Cada cla astral tem forma propria e metodos proprios

de trabalho, embora as diretrizes dos trabalhos astrais sejam as mesmas em

todos os clas.

O Grau do Jutsy (Rito do Zuleima)

A iniciação é um ritual presente em quase todas as religiões do mundo, sejam

elas representantes do Velho ou do Novo Mundo. Ela pode estar presente de

forma explícita ou não; ser executada logo nos primeiros anos de vida do

indivíduo (e assim este ser iniciado independente de sua vontade) ou quando

este desejar tê-la; ser realizada através de um ritual hermético ou cerimonial. O

primeiro propósito da iniciação é colocar o indivíduo em contato com a

egrégora da respectiva �loso�a que ele está adentrando.
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Este passo cumpre-se em todas as iniciações, sejam elas voluntárias ou não.

Porém o real objetivo da iniciação só é atingido com a escolha voluntária do

iniciado: quando ele assume um compromisso consigo mesmo de vivenciar

aquela �loso�a. Para isso ele deve de livre vontade aceitá-la, pois nada que é

imposto é vivido em sua plenitude. Quando utilizo a palavra "aceitar" não me

re�ro simplesmente ao ato banal de seguir dogmas pré-estabelecidos por

outrem. Ao contrário: é de suma importância que ele descubra dentro de si

qual sua verdade, mesmo que inicial, para assim aceitá-la e dedicar-se a

aprimorá-la cada vez mais, até que possa descobrir sua verdadeira Vontade.

Sendo assim a iniciação pode ocorrer mesmo sem a realização de um ritual, já

que é a aceitação de uma verdade e compromisso consigo mesmo para atingir

determinada meta. A realização do ritual, porém, é um modo a mais de a�rmar

este compromisso.

Todos sabemos que é muito mais fácil trabalhar com elementos reais do que

apenas mentalmente. Ao executar um ritual, estaremos envolvendo elementos

físicos como símbolos, cores, palavras que re�etirão em nossa mente, facilitando

então alcançarmos nosso objetivo através de uma maior concentração,

envolvimento. Mergulharemos mais profundamente dentro de nós mesmos e

do próprio Cosmos, em todas as suas manifestações.

Ritual do Zuleima (Chancelamento do Jutsy – Dirigente)

Preparação

Deve ser traçado um círculo grande de sal na cor verde grande o su�ciente

para que dentro dele possa ser montado o altar. Ele não pode atrapalhar os

movimentos durante a execução do ritual. Pode-se colocar tapete, de

preferncia de materiais de algodão.
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O altar deve situar-se ao norte, e acima deste devem estar os seguintes

materiais: três pequenas fontes dispostas como vértices de um triângulo, uma

vela azul disposta ao centro, um punhal, um cálice contendo vinho tinto, um

kepara, reverenciando todos os ciganos, um recipiente contendo azeite de oliva,

outro agua de ouro e prata e uma imagem de Santa Sara.

Ao redor do círculo, em seu lado externo, devem ser acesas 12 velas

reverenciando os doze mestres, em suas cores – verde claro, rosa claro, rosa

forte, verde folha, vermelha, laranja, branca, azul forte, prateada, azul claro,

dourada e lilas, distribuídas de forma eqüidistantes. Dentro do círculo devem

ser colocados, nos pontos cardinais: trigos (ao norte), uma vela branca (ao sul),

incenso (ao leste) e um recipiente com água (ao oeste).

Outros materiais necessários

Uma rosa vermelha, folhas de louro, sal �no, uma taça de agua, vestes nas cores

do cigano de trabalho. Estas vestes, devem ser colocadas dobradas perto do

altar. E tambem uma representação de cada elemental, incense tudo.

O Ritual

Este ritual exige um local em que a/o aspirante tenha completa privacidade.

Ele/a deve estar com roupagens comuns, que possam receber a outra roupa

por cima /a no centro do círculo com os braços abertos em forma de cruz. Na

mão esquerda encontra-se a rosa vermelha. Deve-se rezar o neó�to todo com

louro. Nesta posição deve se manter durante alguns minutos enquanto

visualiza uma corrente contínua de luz descendo sobre sua cabeça, passando

para seu corpo e este distribuindo-a para todo o círculo, que se preenche de luz

enquanto fora dele há apenas trevas. Quando sentir o círculo saturado por esta

luz deve então dirigir-se ao altar e dizer, depositando a rosa:
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“Sara mãe de todo os ciganos, ofereço-te esta rosa, em nome de todo meu

amor, pelo Povo Cigano. Que sua luz ilumine e guie meus caminhos tanto

nesta noite ainda mergulhada em trevas como na aurora que está a ser

anunciada.”

A seguir deve, em sentindo horário, posicionar-se ao Norte. Após traçar o

pentagrama no ar, reverencia-se os quatro cantos do mundo, e coloca-se as

representações dos elementos. E pronuncia-se:

“A Vós convoco, oh Grandes Mestres, para que assistam-me em minha

revelação a vós. Que meus pedidos ecoe por toda a kumpania astral. Que todo

ser do acampamento saiba quem sou. Sou um(a) �lho(a) de Ciganos, possuindo

seus sentidos em mim. À mim as estrelas brilham, à mim os ventos cantam, à

mim as �ores enfeitam os caminhos. Pois Eu sou �lho(a) de Ciganos, cuja

essência encontra-se em toda a criação. Voces são minha vida e para vós eu

vivo. Minha Vontade é selar meu compromisso convosco. Ciganos ilumina-me

com teu conhecimento; Mãe Sara banha-me com Teu Amor. À Vós adoro pois

encontrei-os em mim mesmo(a). Assistam o renascimento deste �lho amado,

de retorno a kumpania Alentado pela Estrela da Manhã, sob o signo da estrela

de cinco pontas! Curvo-me com respeito louvor e devoção”

Dirija-se ao altar. O chancelador pega um pouco do sal e coloque na fonte

superior. Pegue mais um pouco e jogue sobre a chama que se encontra ao

centro e diga:

“Que a constância do Sal se re�ita em teus pensamentos”.

Apanha o punhal e coloque-a sobre o lado direito do peito, de maneira

simbólica, dizendo:

“Que o vinho que preenche o cálice seja o mais puro e divino”.
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Devolva ao altar. Pegue o kepara e diga:

“Que teu corpo lembre-se que na severidade também se encontra o amor”.

Devolva ao altar. Pegue a taça de agua e diga:

“Que o entendimento traga a harmonia”.

Beba junto com o chancelado e então devolva ao altar. Diga a ela(a) que vista as

roupas que estão ao lado do altar. Por �m pegue o frasco com azeite e passe

um pouco na testa, dizendo:

“Por minha Vontade chancelo, pois con�o que terás seu lugar nesta kumpania

por direito, respeito e amor”.

Depois reza:

Ô Del uigei ai andô sakô urêmia passá tutê andê tutê uou sórra ti mukel tut ai

sorrí ti avessa iêl gêêno, na muk ê rooli tê avêl baari andê tutê ai muk ô

Dêêvlesco glassô tê orbil tussa cai andê tutei.Caadê sá ô nassulipê jalatar

andatiirô drom ai araquessa ê tchatchipê andê sá lê vêchi ai andê sá ê

manussa.

Deus está em toda parte ao mesmo tempo. Ao seu redor e dentro de você. 

Você jamais estará desamparado e nunca esta só. Não permita que a mágoa o

perturbe. Procure manter-se calmo(a), para ouvir a voz silenciosa de Deus que

está em você e, assim poderá superar todas as di�culdades que aparecerem

em seu caminho e há de descobrir a verdade que existe em todas as e pessoas.
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Agradeça e dê a ordem de partida a todos os seres presentes, em especial aos

quatro grandes Reis (elementais). Apague a vela do altar e em seguida as que

estão ao redor do círculo. Deixe-o dentro do circulo por pelo menos 4 horas. E

depois o retire dando os direcionamentos da estrada e ser seguida. O

Chancelador é responsavel pelo Jutsi em qualquer tempo. Ele passa a ser seu

Crivon (a�lhado) Pachi Drom!

Força Elemental dos Acampamentos.

“Os Elementais sao a base de toda Magia, seja ela de qual cunho for, a evocacao

destes, que sao os abrigos destas formas de vida sao poderosas. A Terra, o Ar, a

Agua e o Fogo, sao formas que alimentam os ciganos, na sua trajetoria, quando

acampamos, necessitamos deles, se nao a vida nomade seria inviavel. Por isso

os grandes magistas da humanidade de valem destas forcas que sao o

sutentaculo para que toda forma de magia possa acontecer com todas as suas

possibilidades de complementar a existencia humana”.

Amigos Elementais e os Pactos Sagrados

A integração dos ciganos com a natureza é permanente, obrigatória sob um

ponto de vista imprescindível sob outro. Dizemos que é obrigatória, pois com

sua vida andarilha, suas caravanas muitas vezes viajando sem rumo

absolutamente determinado, sua ânsia constante de viver de modo livre e

aventureiro, onde mais montar suas barracas, arranjar seus acampamentos,

arrumar suas bagagens pelo menos durante um certo período de tempo, senão

a céu aberto, "dentro" da natureza, tudo muito próximo a rios, cachoeiras ou

outros remansos de água – doce , de que eles necessitam para cozinhar, lavar

as roupas, se banharem? Por esses fatos e pelos conseqüentes de uma maneira

de viver nômade, é bastante fácil compreender a obrigatoriedade do convívio

entre os ciganos e a natureza.
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A natureza é a generosa doadora da própria sobrevivência cigana. Nela o povo

cigano busca os mais variados tipos de alimentos e água, líquido precioso de

sustentação da vida. É verdade, que quando passam pelas cidades, compram

gêneros alimentícios, tecidos, ferramentas e outros bens necessários, mas a

natureza que referenciam o principal apoio de vida. Todavia, o povo cigano não

entende a natureza somente como a doadora dos elementos fundamentais

como alimentos e água, mas como fonte inesgotável de energia.

Aí começa o lado mágico da natureza cigana por assim dizer, o fundamento

etéreo da vida, o lado abstrato muitas vezes não compreendido racionalmente

pelos próprios ciganos.

Eles entendem em vários aspectos, que a natureza é que fornece a vitalidade, o

frescor da vida renovada a cada dia do ponto de vista da troca energética. Do

céu, dos astros do �rmamento, do Sol, da Lua em suas diferentes fases, desce a

energia positiva de Deus, a força divina mantém o homem em pé, apto ao

trabalho, às caminhadas, a geração de �lhos e a todos os tipos de alegrias,

sensações, emoções e sentimentos. A terra, o solo onde pisam propositalmente

sem sapatos é a Mãe-Terra, que recebe sem recusas e sempre aberta a todas as

energias negativas, os temores, as angústias de um povo tantas vezes

perseguido, as tristezas e os desconsolos que maltratam a alma e o coração.

A terra abençoada, que recebe sem reclamos os despojos daqueles que

dormem nos braços da morte, transformando-os em formas de vida. Os ciganos

não são politeístas. Adoram e veneram um só Deus, mas tal como vários povos

que viveram e vivem em estreito contato com a natureza, vêem as naturais

manifestações desta como divindades. Assimilam dos astros do céu, abençoam

e pedem bênçãos à chuva, as águas dos rios, das cascatas, riachos, cachoeiras,

às árvores das matas, respeitando os trovões, a força devastadora dos raios e o

fogo, que aquece, protege e puri�ca.
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Os ciganos admiram os pássaros, as �ores, os animais, toda a forma de vida que

brota da natureza, pois entendem que a todos são maneiras de Deus se revelar

aos homens, sendo tratados portanto com carinho e respeito. Eles

compreendem que o ar é energia vital, o elemento vivi�cante da vida e oram

para que as ventanias, tufões e vendavais não destruam seus acampamentos e

seus lares-tenda.

Existe idéia enganosa de que os ciganos temem as águas do mar, o que é uma

perfeita bobagem. Eles singraram os mares nos tempos das colonizações,

inclusive a brasileira, em caravelas e muitos deles viviam nestas embarcações

como prisioneiros condenados colocando a força de seus braços nos remos, que

moviam estes barcos (para um cigano a prisão é a pior coisa em sua vida que

possa existir, preferem morrer do que �car sem a liberdade que é o que mais

prezam). A verdade é que as águas salgadas não tinham serventia para beber,

cozinhar, lavar as roupas etc., então eles procuravam �car sempre próximos a

locais de água – doce . Os ciganos respeitam e reverenciam os quatro

elementos, terra, água, ar e fogo, cultuando os elementais ligados a estes

elementos.

Eles podem não chamar os elementais pelos nomes tão em voga atualmente

(gnomos, duendes, fadas, síl�des, salamandras, ondinas, nereidas, sereias), mas

admitem sua existência e importância. Sendo místicos do jeito que são, não

deixariam de reconhecer nos elementos e nos elementais, uma força

extraordinária, real e auxiliadora, tanto que nos seus trabalhos mágicos não

deixam de pedir permissão a eles, para a manipulação das energias da

natureza.
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O povo cigano também acredita em presságios e avisos provenientes da

natureza e de seus elementos. Na verdade, eles são muito inteligentes a ponto

de identi�carem as mensagens oriundas das forças naturais e tomarem seus

cuidados e prevenções, Eles são meteorologistas natos não necessitando de

instrumentos ou outras so�sticações para saber quando vai chegar uma

tempestade, uma nevasca, ou um sol de rachar. Sabem reconhecer quando há

água por perto, ou a viagem prosseguirá em terreno árido e seco.

Pressentem os perigos das selvas, das matas pelos movimentos dos animais,

pela revoada dos pássaros e outros sons peculiares da natureza. É sábio o povo

que sabe ouvir a natureza, convivendo com ela pací�ca e respeitosamente, e

nisto o povo cigano é mestre. O convívio harmonioso, que de certa forma

podemos dizer que um cigano é mais uma das manifestações da Mãe Natureza

ou Natureza travestida na forma humana, sinônimos, mãe e �lho, ou ainda,

uma expressão mais abrangente, uma autêntica família. Por isso a Vida Cigana

é mágica.

Como eles podem auxiliar nas Magias.

O mago exerce sua vontade sobre o plano físico com atitudes e práticas bem

objetivas. Entretanto, todo ato de vontade, toda idéia cultivada, ensamento

concentrado, exerce sua in�uência também no plano astral, onde circulam

energias capazes de produzir formas. O plano astral é "receptáculo das formas

futuras e das imagens do passado". Suas energias são algumas das "forças mais

ativas e ocultas que é permitido ao homem utilizar"
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Podemos de�nir os elementais como seres instintivos e mortais, intermediários

entre o mundo psíquico e o mundo material. ...O caráter essencial dos

elementais é animar instantaneamente as formas de substância astral que se

condensa em volta deles. Seu aspecto é variáel e estranho: ora são como uma

multidão de olhos �xos sobre um indivíduo; ora são pequenos pontos �xos

luminosos rodeados de aura fosforescente. Podem, ainda, parecer criaturas

inde�nidas, combinações de formas humanas com animais.

Estes seres são, teoricamente, divididos em quatro grandes classes

correspondentes às quatro forças elementares e às quatro letras do

tetragramaton. Cada tipo possui Gênio, Ponto cardeal, temperamento,

hieróglifo e instrumento mágico relacionados. São eles:

 Gnomos - elementais da Terra.1.

 Salamandras - elementais do Fogo.2.

 Silfos - elementais do Ar.3.

 Ondinas - elementais da Água4.

Usando a Magia Elemental dentro dos Ritos.

Ritual para os quatro elementos. Sempre que quiser se harmonizar, pedir por

protecao, ou um desejo realizar, lembre que existam seres encantadores para

ajudar. Mas eles nao interferem no livre arbitrio, entao so te ajudarao, quando

forem chamados e voce por pedir ajuda.
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Os quatro tipos de elementais estão presentes em todos os aspectos da

natureza e em cada pessoa. E existência não é possível se um deles estiver

faltando. Não se trata de meros símbolos ou conceitos, mas sim de forças vitais

atuantes que se encontram em nosso interior e no seio da natureza. Eles

formam tudo aquilo que conseguimos perceber por meio dos cinco sentidos

físicos.

As Ondinas e o Controle sobre as emoções!

As Ondinas são elementais da Água. Elas regem as emoções e os sentimentos

e, por isso, podem nos ajudar a tomar decisões relacionadas ao amor ou a

superar mágoas.

Os Silfos, para pôr as idéias em ordem!

Os Silfos são os elementais do Ar. Eles trazem clareza de pensamento e

estimulam as pessoas a descobrir verdades. Com sua ajuda, percebemos mais

facilmente a lógica das coisas.

Pedindo aos Gnomos uma ajuda no trabalho!

Os Gnomos são os elementais da Terra. Eles favorecem as questões relativas a

dinheiro e ajudam a resolver qualquer problema de ordem prática.

Com as Salamandras, mais saúde e Equilíbrio!

As Salamandras são os elementais do Fogo, e nos favorecem no bem estar

físico e na cura de doenças. Para invocar seus poderes, acenda uma vela, onde

quiser, só não no banheiro.
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 – Chamar sempre amorosamente e despedi-los com o mesmo

amor. Elementais sao sempre sucetiveis a forca do amor, chamando-os assim,

assim eles virao e irao com tranquilidade, nunca os ordene.
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