


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu caminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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VERSÃO OCIDENTAL

Pedras, contas, pedaços de metal, ossos e finalmente moedas foram utilizadas pelo 
homem, ao longo dos milênios, para estabelecer contato com o plano superior e, através 
desses materiais, buscar alterar sua sorte ou mudar seus caminhos. 

É interessante como isso é tão enraizado na mente popular, mesmo nos dias de hoje. 
O uso da margarida, na célebre simpatia do “bem me quer, mal me quer” é um exemplo 
disso.  Além dessa, há a de “tirar a sorte” com uma moeda, antes detomar uma decisão 
e muitas outras com o objetivo de auxiliar num momento de indefinições ou de aflição. 
Pesquisando as Simpatias Populares, deparamo-nos freqüentemente com detalhes que até 
então haviam passado despercebidos. 

Um deles era a existência de simpatias específicas, utilizando moedas, sempre em nú-
meros ímpares, uma, três, cinco e sete. Simpatias que abrangem as mais diversas situações 
e que vem somar as demais, como a das velas, do baralho, dos salmos e tantas outras, que 
formam grupos específicos. 

Facílimas de serem feitas, pois não exigem mais do que um máximo de sete moedas 
iguais no metal e no valor, as Simpatias das Moedas resgatam um conhecimento antigo e 
muito interessante.

Tenha 12 moedas, de preferência 6 moedas antigas e 6 correntes se possível de igual 
valor, deixe-as reservadas somente para este fim. Antes de usá-las pela primeira vez, faça 
uma limpeza passando-as pela fumaça de um incenso de sua preferência.

Sacuda as moedas entre suas mãos enquanto mentaliza o que deseja saber. Em seguida 
deixe-as cair sobre uma superfície plana.  A posição em que caírem determinará a resposta 
à sua pergunta. 
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PREVISÕES EM QUALQUER 
LUGAR COM AS MOEDAS:
1 CARA E 11 COROAS

Na saúde, Sulamita responde, para consulente mulher; problemas de útero e ovário. 
Como inflamações, corrimentos e outros. Para consulente homem; problemas inerentes 
ao órgão sexual masculino e gastrointestinais.  Podem os consulentes (os dois), ou mesmo 
quando se trata de criança, ter problemas de rins.

No amor, abençoa todo e qualquer tipo de amor, principalmente a vida conjugal, rela-
cionamento feliz, alma- gêmea, amor para toda a vida, construído com carinho, devagar, 
regado a gentilezas e paixão.

No trabalho o consulente é descolado e sempre tem uma maneira para que as coisas 
dêem certo, feliz com a carreira que abraçou, ainda que por vezes seja desgastante.

Em questões gerais, Sulamita, prediz ser o amor o melhor remédio. Sua intuição aju-
dará achar o caminho certo, diz ainda que o consulente é pessoa curiosa e misteriosa, mas 
que sempre no final a luz é encontrada por ele.

2 CARAS E 10 COROAS
Na saúde, quem responde é Iago; dizendo de problemas de articulações inferiores, e 

pés. Para todas as idades diz de problemas de dentes, se neném, dentes que estão para nas-
cer ou nascidos, em maiores, troca de dentição.  

Em adolescentes, problemas derivados da má higiene bucal, afetando também a gar-
ganta e o estômago. No amor relação gostosa sem compromisso, para os casados e afins, 
tempo de diversão sem esquentar a “cuca”.

No trabalho, o consulente é competente, porém alheio ao que possa lhe ajudar, desliga-
do e distraído, tem que se aprofundar mais nas relações, com as pessoas certas.

Em questões gerais, modificações, mudança de casa e emprego, o Cigano dará a pre-
dição em curto espaço de tempo, trás dinheiro e riqueza, você terá que fazer o esforço ter 
habilidade para que isto venha até você, cuidado com inveja e não divulgue seus planos. 
Ajuda de pessoa que lhe quer bem. Um  jaspe sangüíneo usado próximo ao local de dormir 
para  trará o que o consulente quer.
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 3 CARAS E 9 COROAS
Na saúde, Sandro, mostra que todo o mal do consulente, é ansiedade e emoção mal 

resolvida. Isto sendo somatizado ao sistema nervoso.  Vem apresentar vários sintomas, de 
um consulente que precisa relaxar.

No amor, esta jogada fala de tesão, cama, relação por puro sexo. Existe amizade, mas o 
pólo que os liga é sexo, sem nenhuma intenção de compromisso.

No trabalho, haverá mudanças diversas, isto se não tiver começado este ciclo de modi-
ficação, com aspecto melhor para o consulente, promoção, ou cargo de confiança.

Em questões gerais, Sandro, recomenda paciência. 

Você esta; exposto a inimigos em pele de cordeiro, perigos de desgosto, ritmo lento. 
Ofereça uma taça de água fresca ao Cigano Bailarino e terá ajuda.

4 CARAS E 8 COROAS
Na saúde, Manolo aponta atenção para os problemas do coração, circulatórios a de 

pressão.  Distúrbios alimentares são comuns aparecerem nesta jogada como bulimia e 
anorexia. Cuidado com a gula.

No amor, sentimentos puros e apaixonados, com direito a encontros românticos; cui-
dado se estiver traindo, poderá ser descoberto. Nesta jogada só não concretiza nenhuma 
situação, ficará assim se os envolvidos aceitarem.

No trabalho época de agitação e equilíbrio, Manolo rege que o trabalho  parece não ter 
fim, mostrando o reconhecimento e o valor do mesmo.

Em questões gerais, é uma ótima caída, o consulente terá condições de concretizar seus 
planos ou fazer algo que quer muito, nada atrapalhará o determinado por Deus. Não de 
ouvido a fofoca, nem boatos. Para evitar problemas, beba água de ametista todas as ma-
nhas, para que sua força aumente e fique apaziguada.
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5 CARAS E 7 COROAS
Na saúde, Carmem prediz problemas com a respiração e pulmões, devido ao uso do 

cigarro em demasia, ou mesmo exposição a ambientes de vários fumantes. Se consulente 
mulher deve-se perguntar com os dados, se ela tem retenção de líquidos e doença nos 
seios. Para consulentes de qualquer sexo ou idade, diz de bebidas alcoólicas diariamente, 
uso de calmantes e drogas.

No amor, bom relaciona-
mento, pessoas que se amam, 
entendimento sexual. Carmem 
diz aos consulentes, não tenham 
ciúmes do passado. Proteção de 
anjos e de Madalena, a Senhora 
do Amor e do Sexo. Uma magia 
cigana de maça com mel pode 
aprofundar e alongar este tempo 
de paz.

No trabalho, probabilidades grandes de melhora e promoção, mudança de emprego, 
viagens e cursos longe de casa (outro Estado ou País).

Em questões gerais, Carmem ilumina seu caminho. Seu humor, astral, e a sua vida es-
piritual estão em paz e fortificadas. Sobre dúvidas que tenha o consulente, tudo dará certo, 
boas novas chegando e chance de ganhos extras em trabalho inesperado.

6 CARAS E 6 COROAS
Na saúde, Artêmio responde nesta jogada, muitas dores de coluna, sendo a cabeça o 

seu ponto fraco. Problemas de visão, alergia e sinusite, e todos os problemas relativos ao 
sistema respiratório, cuidado com pancadas no nariz ou sangramento no mesmo.

No amor, amor em paz, amizade, risos, cumplicidade e afeto. Carinho. Muita conversa; 
séria e brincalhona, par evolutivo, que tende a se gostarem mais com o passar de tempo.

No trabalho tempo de tranqüilidade, colheita de frutos. 

O momento de conversar sobre coisas amenas, que não desagradam a ninguém e aju-
dar a quem precisa. Em questões gerais, o Consolador concretiza tudo de bom e positivo. 

Planos realizados, erros pequenos que servirão de lição, aqueles que o consulente rirá 
depois. Cuide-se bem e coma menos e devagar. 

Nesta jogada Artêmio fala de pessoas que vem até o consulente pedindo ajuda, se pos-
sível ajude, trás bons fluídos e luz para sua vida.
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7 CARAS E 5 COROAS
Na saúde responde Wladimir, problemas inerentes a alimentação, dietas mal feitas, 

tonturas, ingestão de sal em demasia e quedas de pressão, pessoa que come qualquer coisa, 
e tem trauma com comida.

No amor, finalmente representa uma situação que será repensada, se na situação de 
amantes, provavelmente ficarão juntos, se casados terão um universo mais íntimo de mais 
carinho. Se “amizade-colorida”, relação motivada a ser definida.

No trabalho, fase de dinheiro inesperado, e sem atropelos, para o consulente desem-
pregado, emprego ou atividade remunerada, que o mesmo fará com prazer.

Em questões gerais, Wladimir afirma em positivo para o consulente, diz também de 
magias enviadas por pessoas próximas, trabalho ou olho grande. 

Ofereça um melão ao Cigano e peça ajuda ao Protetor do Trabalho e uma oferenda 
para Manolo, para vencer estas energias negativas e mostrar para a pessoa que mandou; o 
quanto ela foi injusta.

8 CARAS E 4 COROAS
Na saúde, Yasmim prediz fragilidade tanto física como emocional. Problemas de ossos, 

possibilidade de quedas, ossos quebrados e fraturados, reumatismo e artrite devem ter 
atenção. Em crianças observar torções.

No amor, prediz momen-
to estressante, esta caída é o 
arauto das desilusões, relacio-
namento sem tesão, desgas-
tado por ciúmes e discussões. 
Muitas vezes separação que vai 
acontecer ou recente.

No trabalho; caída preo-
cupante. Tensão no ar, ordens 
e contra ordens, bajulação de 
incompetentes, os levando ao 
topo. A magia de união é acon-
selhada. Também uma limpe-
za astral para o consulente, Em 

questões gerais, pouca sorte em tudo, fase que irá passar lentamente, irritação e estresse, 
não discuta com estranhos.  Medite e acalme-se é passageiro, “Não há mal que sempre 
dure, e verdade que nunca apareça” é o que diz Yasmim.
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9 CARAS E 3 COROAS
Na saúde Natasha, fala de doenças comuns-não graves, mas que se não tratadas ficam 

crônicas, aparecendo e desaparecendo podendo vir a ser que prejudique o consulente, em 
geral são doenças de fácil tratamento.

 No amor, o consulente em seu íntimo já sabe que está sendo traído, separado ou pen-
sando em se separar pelo mesmo motivo. Convém, confirmar a jogada com os dados no 
jogo do Sim ou Não, se repetida avisa de relacionamento homossexual com amor, porém 
conflituoso. Cabe ao Oraculista responder esta jogada com muito tato e sensibilidade, pois 
é um das situações mais difíceis.

No trabalho, Natasha não aconse-
lha nenhum tipo de mudança, ativida-
de passageira virá em curto espaço de 
tempo. 

Se o consulente tem sociedade, fi-
que de olhos bem abertos para que tudo 
saia como foi combinado, se convidado 
a fazer sociedade, “das mais promisso-
ras” não aceite; com certeza você se ar-
rependerá, deve-se confirmar com  os 
dados, se o consulente quiser aceitar.

Em questões gerais, o consulente terá um período dúbio e movimentado em que tudo 
pode acontecer. Essa caída diz de  sorte financeira e estabilização na vida, forças farão com 
que o consulente trate tudo com paixão, não se deixe levar tanto assim, seja ponderado e 
peça discernimento a Santa Sara. Com certeza trará a felicidade que o consulente procura.

10 CARAS E 2 COROAS
Esta jogada significa o cansaço do jogo, geralmente aparece presente com os últimos 

consulentes, ou em dias em que não é benéfico jogar. Exemplos destes dias são, segunda-
feira, domingo de ramos, sexta-feira santa, dias de carnaval ou Dia de Sara ou Aparecida. 

Para os assuntos de saúde, amor e trabalho, não respondem nada, deve-se jogar de 
novo. No caso de, só insistir por assunto grave.

Em questões gerais, Esmeralda prediz, para o consulente mentalizar paz, pois os pro-
jetos não terão o resultado esperado, o consulente precisará trabalhar muito (material e 
espiritualmente) para alcançar os planos que foram feitos. Esta caída é comum para Vida 
Espiritual interrompida. 
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11 CARAS E 1 COROA
Em saúde, o oraculista dirá, que o consulente se 

sente bem, mais um problema de saúde pequeno está 
por aparecer, para mais detalhes continue jogando 
por mais duas vezes.

Em amor, prediz consulente inseguro, que ainda 
não se decidiu. E esta jogada fala de uma pessoa que 
ele irá conhecer, mas terá que ser maduro e sensato 
para que a felicidade chegue. Fala também de gravi-
dez inesperada após os 40 anos.

No trabalho existem dúvidas, de como o consu-
lente investe e ao quanto recebe, mas nesse momento de indecisão poderá ficar sossegado; 
algo novo virá em um curto espaço de tempo.

Em questões gerais, os Ciganos respondem que este é um momento que as forças (to-
das) estão interagindo com o consulente, o sim e o não estão presentes na mesma força. 
Para achar o caminho feliz a ser seguido, onde achará notícias novas e boas, basta usar a 
sua intuição e fé.

12 CARAS
Esta caída é muito rara, todos os Ciga-

nos respondem positivamente, é comum 
em Kalinaturas e Chancelamentos (Rotis), 
e Ritos felizes, deve-se jogar de novo para 
saber o que os Espíritos querem dizer. Em 
relação a todos os assuntos, o consulente 
será feliz, se nunca se precipitar.

12 COROAS
Com certeza o ambiente está carrega-

do, algo foi feito para a maldade e os Ciga-
nos estão furiosos, feche o jogo faça uma 
limpeza astral no ambiente e em você pró-
prio. Então recomece no dia seguinte.
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COMBINANDO COM 
OUTROS ORÁCULOS

Para se combinar jogos masculinos, eles devem 
ser preparados juntos. E se tornar um jogo só.

O PRIMEIRO PASSO:
O primeiro passo da preparação, será fazer uma pequena Água de ametista para os 

jogos, digo para os objetos oraculares . (Ex: Dados, Moedas, Dominós, etc.....) 

Colocar a pedra (ametista) com um pouco de água limpa, de preferência mineral e 
deixar, isto terá que ser feito na lua nova. Deixar os objetos imersos nesta água, doze horas. 

É conveniente, que se faça de preferência a meia-noite se for possível, para quando for 
retirar, estar a luz do dia. Isto deverá ser feito com respeito e amor. 

Ao levantar terá a mão em forma de pó; Ouro, Prata e Cobre.

A Água, poderá ser jogada numa planta ou despachado em água corrente, até mesmo 
na torneira aberta.

O SEGUNDO PASSO:
Se o seu caso for para usar tabuleiro, energizar todas as faces do mesmo com incenso 

ananda, sempre pedindo proteção para os Ciganos Encantados. 

O TERCEIRO PASSO:
Energizar todas as moedas com incenso, qualquer um, uma por uma e depois colocar 

nas mãos um pouco de essência de alfazema e passar em todas as moedas desta vez juntas.  
E guardar num saquinho de tecido, pois já estarão prontas para a mesa do jogo.

O QUARTO PASSO:
Energizar os cristais e as pedras da cachoeira e do mar, deixando mergulhados juntos, 

em água com sal-grosso, algumas gotas de essência de alfazema. 

Lavar a toalha, e a taça com sabonete de sândalo, defumar todas as faces do incensário 
e castiçal, com ananda ou incensos variados.
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ORÁCULO DE TODOS OS CLÃS 
Através dos nossos hábitos oraculares, nos firmamos no mundo, pois o que se diz de 

nossa raça, nem sempre é verdadeiro, fato que nossos oráculos são verdadeiros e funcio-
nais, trazendo uma forma gadjó de trabalhar rotineiramente auxiliando a quem de nossa 
forte intuição precisar.

Cigano quer dizer “intocável”, Vem do grego athinganoi, que transformou-se em atsi-
gane, tsigane. Define a incomunicabilidade que existe entre esse povo e os demais. 

Na Espanha seu nome é gitano, resquício da crença em sua origem egípcia. A fama de 
descendentes do egípcios ou de origem egípcia foi disseminada pelos próprios ciganos. 

PERSEGUIÇÃO  CIGANA E FORMAS ORACULARES
Sobre a perseguição aos ciganos ao longo de suas travessias, na Europa, os ciganos 

eram perseguidos onde quer que aparecessem. Seu exotismo e seus hábitos nômades [tor-
nam-nos suspeitos e alvo de acusações] de toda a sorte de crimes, principalmente, feitiça-
ria, envenenamento de cisternas e gado, rapto de crianças e ACUSAÇÕES até canibalismo. 

Para piorar a imagem negativa de “bando errante”, os ciganos sempre tiveram, contra 
sua reputação, o fato de serem relacionados com determinadas “artes mágicas”. 

Especialmente as artes divinatórias entre as quais destacam-se: quiromancia, carto-
mancia, cristalomancia e, eventualmente, algo mais exótico como a cafeomancia. 

PARA OS CIGANOS, É UM TRAÇO CULTURAL REVELADOR 
QUE PERMITE AFIRMAR COM CERTEZA: 

1. a antiguidade desses nômades na escala do passado histórico. O conhecimento e 
domínio dos Oráculos, desses métodos divinatórios que, sabe-se são de origem bem remo-
ta, essas “artes” sendo mantidas como forte tradição entre os ciganos significa que muito 
possivelmente todas as hipóteses dos estudiosos estão certas: 

2. Os Ciganos transitaram pelo mundo, na Antiguidade, desde a Índia, Mesopotâmia, 
Egito, oriente Médio e depois, Grécia, leste europeu, Ásia Menor, até buscarem as terras 
mais ao Ocidente da Europa já entre meio-fim da Idade Média.

De cada lugar visitado, país, região, de cada terra que lhes serviu de pouso, eles absor-
veram um tanto de cultura. Ou seja, adotaram práticas, fizeram escolhas e apropriaram-se 
delas de acordo com sua própria necessidade e conveniência. 

Práticas, saberes, do linguajar, da religiosidade, das tecnologias, dos costumes alimen-
tares, vestuário, artes (especialmente musicalidade), convenções sociais. 
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Para questões imediatas 
PARA TIRAR A SORTE COM AS MOEDAS 

Esta forma Oracular é fácil de ser usada e suas indicações são realmente surpreenden-
tes. Há quatro maneiras de serem feitas. Jogando apenas uma moeda, três moedas, cinco 
moedas e sete moedas, observando em seguida a configuração formada. Para isso, basta 
que você analise a dúvida que tem e verifique qual forma de jogo deve ser usada, já que irá 
das respostas mais simples até as mais complicadas. Respostas: 

1 MOEDA:
COROA significa “sim” e CARA significa “não”.

3 MOEDAS: 

Três coroas significa “sim”.

Duas coroas e 1 cara significa “pense bem antes da decisão”. Uma coroa e 2 caras sig-
nifica “o risco é muito grande”. Nenhuma coroa significa “não”.

5 MOEDAS: 
Cinco coroas significa “sim”.

Quatro coroas e 1 cara significa “pode haver alternativa melhor”.Três coroas e 2 caras 
significa “busque maiores informações antes da decisão”.

Duas coroas e 3 caras significa “pense antes da decisão”.Uma coroa e 4 caras significa 
“o risco é muito grande”

Cinco caras e nenhuma coroa significa “não”.

7 MOEDAS: 
Sete coroas significam “sim”.

Seis coroas e 1 cara significa “há alguns detalhes incertos, mas o resultado é promissor”.

Cinco coroas e 2 caras significa “tem tudo para dar certo”.Quatro coroas e 3 caras 
significa “pode haver melhor caminho”.Três coroas e 4 caras significa “há detalhes mal 
explicados”.

Duas coroas e 5 caras significa “pense um pouco mais”.6 Caras e uma coroa significa 
“é muito arriscado.

Nenhuma Coroa - Significa Não.
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Os primeiros escritos sobre Oraculos aparecem nas inscrições feitas em ossos das pri-
meiras dinastias egpicianas  e nos vasos rituais de bronze. 

Os primeiros oráculos eram de ossos compostos de escápulas de cabras, bois, ovelhas 
ou de carapaças de tartaruga, e nelas eram escritos pequenos textos de cunho preditório; 
aplicações com calor eram feitas e a direção das rachaduras provocadas indicavam então a 
decisão dos espíritos. 

As inscrições presentes nos vasos de bronze já se tratavam, porém, de textos rituais 
e religiosos bem mais elaborados, demonstrando a evolução da escrita e do pensamento. 

À luz dos ciclos de desenvolvimento pessoais, sem perder de vista os traços de caráter 
mais marcantes do cliente e com a aplicação de técnicas seguras de previsão astrológica, 
podemos identificar as épocas em que sua percepção estará alterada e deduzir com a sua 
ajuda a qualidade de momentos determinantes de sua vida, quando eles acontecerão e qual 
a sua duração. 

Podemos, ainda, discutir com o cliente as linhas gerais de uma preparação psicológica 
que lhe possibilite lidar eficientemente com essas épocas e tirar o melhor proveito delas.

Acredito que isso tudo se deva a uma degeneração de um elemento legítimo das for-
mas oraculares de acampamento, e chamado inspiração espiritual, atualmente confundido 
com as mais grosseiras manifestações do psiquismo inferior, mas existente na época em 
que podia ser chamada legitimamente uma arte sagrada, pois se inseria de modo coerente 
e completo dentro da doutrina e das práticas espirituais de uma tradição viva.
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PARA TOMADA DE DECISÕES
O homem dentro do acampamento sempre terá a diretriz da tomada de decisões, isso 

se traduz até mesmo no costume do uso das aramas brancas dentro das tradições ciganas.

As armas brancas simbolizam a força, o poder, vitória e superação. Usadas nos rituais 
de magia, punhais, facas, adagas e espadas tem o poder de transmutar e cortar energias 
entre outras peculiaridades. 

Os ciganos usam o punhal em suas 
andanças para abrir as picadas nas ma-
tas e caminhos, sendo por isso um dos 
grandes símbolos de superação e pio-
neirismo, mas também os utilizam nos 
afazeres domésticos, tarefas simples do 
dia a dia. 

Assim como participantes dos jo-
gos oraculares e ritos.

Muitas são as funções das armas 
brancas para os ciganos, a menina 
quando prometida em casamento, isso 
em algumas famílias, tem um punhal belo e ricamente confeccionado com pedras e ador-
nos femininos, este é envolto em um lenço e como forma de respeito à família do noivo é 
entregue ao mais velho como forma de compromisso.

Nos benzimentos eles também têm seu papel e histórias curiosas, no Brasil em função 
da forte presença de nosso Clã, dos ciganos Kalons advindos de Espanha e Portugal prin-
cipalmente, a perseguição da igreja e santo ofÍcio era muito grande, logo os punhais eram 
confeccionados em forma de cruz, de forma que ao benzer os representantes da igreja 
vissem apenas o símbolo cristão.

Em grupos de dança e grupos irmãos, por respeito a aqueles que nos passaram os pri-
meiros ensinamentos, ou seja, nossa estrutura em tradição, as mulheres não portam seus 
punhais à vista nem tão pouco os utiliza em danças em público.

Nos foi ensinado que o punhal tem uma energia essencialmente masculina, força de 
proteção e segurança... papel do homem dentro do clã, isto não quer dizer que a mulher 
não conheça a força dos instrumentos de corte na dança e magia, claro que conhecemos e 
utilizamos muito, mas respeitamos nosso berço.

Afinal homem e mulher têm seus papéis bem claros dentro da tradição cigana, e se 
respeitarmos a natureza do masculino e feminino a harmonia e equilíbrio serão sempre 
mantidos, esse é o propósito de nossa grande família.
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