
 
 

 
 

OS 13 PASSOS DO INICIANTE 

AULA 11 

 

RITOS DE DIREÇÃO 

Quando falando de Ritos, tenho que falar do que significa para os 
ciganos, a palavra “Ritual”. Para os zíngaros não é só o ato de realizar atos 

sagrados e religiosos é muito mais. É algo vital, pois todo rito cigano tem 
fundamento único, tem poder, tem uma mística única. Cada ritual que 

realizamos nos diz do poder de Dieula, vindo até nós. 

A magia é a ciência de simpatia e similaridade mútua; a ciência da 
comunicação direta com as forças naturais; e um conhecimento prático dos 

mistérios ocultos na natureza.  

A prática da magia requer o aprendizado (pelo iniciado, pelo xamã, 
pelo sacerdote etc.) de diversas técnicas de autocontrole mental, como 
a meditação e a visualização.  

Franz Bardon , proeminente mago do século XX, afirmava que tais 
exercícios têm, como objetivo, equilibrar os quatro elementos presentes 
na psique do mago, condição indispensável para que o praticante pudesse se 

envolver com energias mais sutis, como a evocação e a invocação de 
entidades, espíritos e elementais , dentro de seu círculo mágico de proteção. 

Outras práticas mágicas incluem rituais como o de iniciação, o 

de consagração das armas mágicas, a projeção astral, rituais 
festivos pagãos de celebração, manipulação de símbolos e outros com 
objetivos particulares. Estes Rituais nos mantem em conexão com a Roda da 

Vida. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Inicia%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xam%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medita%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Visualiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Franz_Bardon
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quatro_elementos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psique
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elemental
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_m%C3%A1gico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consagra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Proje%C3%A7%C3%A3o_astral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paganismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo


 
 

 
 

AULA 12 

 

RITOS DE AUTONOMIA DAS ARTES MÁGICAS 

Os dogmas existentes na vida cigana espiritual, falar destes pontos 
fundamentais e indiscutíveis de nossa doutrina de religiosidade cigana, é 

impossível desassociar vida prática, com vida espiritual. Porque o trabalho 
espiritual começa, na postura da vida pratica, “casar” com a vida espiritual 

pura. Destes pontos, conceitos que falamos, todos são de profunda e 
indiscutível importância na religiosidade dos ciganos. 

Para isso, uma rotina conectada e se o seu modo de vida não permitir 

que o ritual diário seja seguido à risca, nada impede que ele seja adaptado 
ao seu cotidiano. "Em vez de criar dificuldades, crie caminhos".  

 

Ritual da água  

Antes de dormir um dia conectado começa, na verdade, na noite 

anterior. Antes de se deitar, deixe uma garrafa térmica com água morna em 
seu criado mudo. Mas, quando estiver esquentando a água, visualize o seu 
propósito para o dia seguinte. Mentalize tudo aquilo que você deseja. Depois, 

escreva de lápis em um papel o seu objetivo e coloque a água em uma garrafa 
térmica. Leve ao quarto e coloque, próximo da cama, a garrafa em cima do 

papel e, ao lado, um copo de vidro limpo. Ao acordar. 

 

Ao acordar  

A primeira coisa a fazer pela manhã, antes de sair completamente da 
cama, é colocar a água da garrafa térmica em um copo e beber dois terços 

do líquido, visualizando e reafirmando o seu propósito para o dia. O restante 



 
 

 
 

da água servirá para alimentar alguma plantinha de sua casa, aquela que 

você tem sintonia. Dedique a ela um suporte de proteção energética para o 
ambiente em que ela está. 

 

Corpo de gato  

Levante da cama e estique seu corpo inteiro como um gato. Converse 

com ele, diga a ele como se portar durante o dia e reconheça sua importância. 
Se puder, vá até o lado leste de sua casa e observe o Sol ou as nuvens no 

céu. Respire fundo e mentalize que um novo dia está começando e que ele 
pode ser muito positivo. Ter foco em pensamentos produtivos logo pela 
manhã influencia a energia do dia inteiro. 

 

Banho Matutino  

Durante o banho, imagine que a água leva embora toda energia densa 
que está em você. Lave seu corpo com uma bucha vegetal e esfregue-o com 
vigor, como se estivesse jogando fora tudo aquilo que não serve mais. Depois 

de limpo, fique mais uns instantes na água, imaginando que, enquanto cai 
pelo seu corpo, ela traz energia e vigor para este novo dia que começa. Pense 

também que essa água energizada escoará pelos ralos e continuará 
energizando os caminhos por onde passar. 

 

Desjejum e outras refeições  

Quando estiver diante de suas refeições, friccione as mãos uma contra 

a outra e una a ponta dos dedos polegares e indicadores formando um 
triângulo. Deixe suas mãos ligeiramente arqueadas e coloque-as em cima do 

alimento. Abençoe e agradeça o que você irá comer e beber. Programe seu 
alimento, através do pensamento, para que ele seja absorvido com equilíbrio, 
suprindo todas as necessidades do seu organismo. Faça de cada refeição o 

que você deseja dela energeticamente. 

 

Absorva aprendizados  

Aproveite as situações que aparecerem durante o dia para aprender e 
desenvolver suas aptidões. Tudo e todos têm sempre dois lados, por isso 

temos que ver o lado bom das coisas. Esse é um grande treino, reconhecer a 
dificuldade da situação, mas procurar o lado positivo dela. A cada dificuldade 

que aparecer, pergunte a si mesmo: o que isso me ensina? É possível tirar 
aprendizados profundos deste questionamento. 

 



 
 

 
 

Conexão com a natureza  

Durante o dia, lembre-se sempre que bruxos e bruxas amam e se 

integram com a natureza. Seu treino será preservar e trazer a harmonia da 
natureza para o seu corpo e para o seu lar. Cuidar da natureza de um jeito 

simples ajuda em sua preservação. Você pode simplesmente se conectar ou 
tirar um tempo para cuidar de plantas que tenha em casa, ainda que estejam 

em vasinhos. A natureza está ali viva, aproveite e conecte-se. 

 

Prece no final do dia  

Em horário conveniente para você, vá até um lugar especial de sua 
casa ou em seu altar e faça sua prece para o final do dia. Agradeça e converse 

com o divino da sua maneira. Então, volte a esquentar a água programada 
para o dia seguinte e coloque-a na garrafa térmica. Antes de se deitar, beba 
dois terços da água que já estava em seu criado mudo, com o papel em cima. 

O restante, jogue novamente em uma planta. Lave seu copo e o coloque vazio 
ao lado da garrafa térmica. Se quiser, antes de pegar no sono, faça qualquer 

oração que te agrade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

AULA 13 

 

 

RITO DO CHANCELAMENTO 

13º PASSO 

A sintonia espiritual verdadeira é em espírito e verdade. 
O Chancelamento é o Ato de Firmar e estabelecer a comunhão. 
O espírito é o que é! 

É pelas emanações psíquicas que ocorrem as conexões espirituais 

correspondentes. O que cada um pensa, sente e realiza na ação concreta é 
que determina o seu real valor. 

Nos objetivos delineados pelo próprio espírito já estão agregados, por 

ressonância espiritual, os seus companheiros de viagem espiritual. O amparo 
sutil de cada um está na razão direta daquilo que se sente e realiza na vida. 

É ligação em espírito e verdade!" 

 

QUE ASSIM SEJA 

ASSIM SE FAÇA 


