


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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CADÉNS BAQUÊ
Os ensinamentos do Universo Cigano se concentram no seu maior bem, que 

é a mediunidade. A mediunidade pode também se manifestar em qualquer ida-
de, como também poderá deixar de acontecer.  Os que se descobrem médiuns, 
devem estudar todas as formas de 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. 

A crença, a fé e o respeito são fatores preponderantes para quem deseja explo-
rar o poder mediúnico, sem eles não há condições que propiciem a ação, concen-
tração absoluta para estar em contato com as forças astrais, por treinamento se 
consegue.  Não tenha pressa, seja passivo e receptivo, se você trabalha com algum 
tipo de oráculo (você mesmo somente com a imantação), tenha em mente que 
seu instrumento (oráculo) não tem nenhum poder mágico.

Todos nós carregamos vibrações mediúnicas, podemos dizer que a manifes-
tação desta faculdade é classificada em alguns tipos de mediunidades mais co-
nhecidos como: Mediunidade falante, incorporativa, auditiva, clarividente, cura-
dora, de psicografia, oraculadora, intuitiva e sensitiva. Muitos nascem com esta 
aptidão natural, outros descobrem que podem “despertar”, afinal, treinamento e 
lapidação do que já existe, nasce de processos iniciáticos. 
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Os Espíritos Ciganos são entidades que já passaram por uma série indes-
critível de dificuldades, que quando chamadas ao trabalho, chegam com muita 
disposição, fazem tudo que estiver ao seu alcance para ajudar. Inclusive reve-
lando oráculos que podem servir de instrumento valioso, para enfrentarmos as 
intempéries da vida material e espiritual.

As manifestações no processo ini-
ciático obedecem a uma classificação 
ampla, como vivências, estudos de 
aperfeiçoamento, estudos do processo 
iniciático, nascimento da magia e ritos 
cerimoniais e muitas outras formas 
de manifestação que se apresentarão 
conforme o neófito for trilhando a 
estrada. As vivencias sazonais aconte-
cem conforme as iniciações ritualísti-
cas, mostrando a força que o mago ci-
gano terá ao observar os eventos com 
visão além das aparências. 

Esse trabalho pode ser um estudo 
em grupo ou individual, que por ser 
feita na atmosfera mais elevada das 
condições rituais. Também os de li-
bertação quando o mago fica pertur-
bado por algum motivo e necessita de 

realizar processos de término de hábitos ou padrões mentais não adequados. 
Este rito se manifesta com determinados tipos de oração. 

Deve-se observar que as vestimentas e os objetos cerimoniais são muito im-
portantes, embora não seja indispensável, vemos que quando entramos num 
ritual, nos despimos de nossa personalidade cotidiana e vestimos uma versão 
mágica a que corresponde ao rito. Somos então, auxiliados pelos símbolos e 
pela vestimenta. 

REGISTRANDO HUMORES, EMOÇÕES 
E OUTRAS SENSAÇÕES CAPTADAS 
ATRAVÉS DO CORPO FÍSICO OU ORÁCULOS.
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Os objetos fazem parte do aparato. Serve para captar energia da totalidade 
para aplicação específica. 

Temos que ter em mente, que para manipular os elementos mágicos, deve-
mos ter algumas prioridades, algum plano, uma espécie de metodologia. 

A princípio, para que a magia tenha efeito, sua energia deve estar toda focada 
a ele, ou seja, a sua necessidade no momento.

A mediunidade do tipo visual ou oracular, se dá de diferentes formas nas 
pessoas, é possível que a pessoa veja em seu canal mediúnico, acontecimentos 
de vidas passadas, presentes e futuras, como num flash, sem estar utilizando os 
olhos físicos, mais sim os portais psíquicos. Os portais são abertos de diferentes 
modos, as vezes parecidos com os demais, por vezes de forma totalmente pecu-
liar, individual, única. Depende muito da aceitação que a pessoa tenha para com 
o trato espiritual. 

O fato de ver tanto com os olhos físicos ou com olhos astrais, precisam de 
uma boa dose de discernimento sempre, pois sem cuidado a nossa mente pode 
criar uma série de situações, que pode interferir fortemente em nossa vida. A 
não-visão (digo sensação) é muito forte e vultos não nítidos também podem ser 
consideradas visões.
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 (Autorização 
dos Mulós Ciga-
nos para Jogar e 

os ter  auxilio 
para oracular)

RITUAL DO 
CADÉNS BAQUÊ
TRABALHO FELIZ
RITO DO ROTI LIHLÁ! - APARATOS

Colocar todos os seus oráculos no tapetinho.

Levar venda para os olhos, com cor e tecido a sua escolha.

Os quatro elementos devem estar obrigatoriamente presentes ao rito.

Levantar (vendado) e reverenciar os quatro pontos cardeais do local, onde estiver sen-
do realizado o rito.

Mostre seus oráculos aos quatro pontos cardeais, e aos quatro elementos, aos quatro 
cantos do mundo, e apresente-os para os astros e espíritos, concentrem-se e ouça dizendo a 
oração do Cadéns Baquê, levante sua Mão direita no tempo, e coloque seu kepara nas mãos 
para o chancelador abençoar.
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(Deve ser feita a noite 
também em sua casa 

depois do rito)

ORAÇÃO DO 
CADÉNS BAQUÊ
CONSAGRAÇÃO

“Lilái, Lilai, Lilai, ke os oráculos sejam autorizados a poder trabalhar, que minhas mãos, 
olhos e voz, sejam benditos nesta hora. Que minha ancestralidade, possa indicar os melhores 
caminhos, e entender os problemas dos aflitos, benze-me grande mãe Sara, me receba como 
filho (a), que bento esteja meus instrumentos, que bento esteja eu“!

Lacio, Aminturah!

 Retire a venda, jogue um de cada vez, e veja o resultado e beije-os. Agradeça a Sara e 
aos seus amigos regentes do jogos. Levante-se e se dirija ao altar e agradeça aos espíritos 
ciganos e ao guardião e volte, perfume tudo e finalize.

Se quiser jogar para alguém o faça naturalmente.
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Dados, Moedas, Dominós, 
Agulhas e Pedras. 

ORAÇÃO DE 
ABERTURA DO JOGO

Meus oráculos queridos, Clêro, Radens, Donim, Fure e Rudaris. 

Que através de vós, possam meus amigos queridos, se apresentar, Tuti Pralê, Andê Tutê, 
Ni Tunai Y Murry Tchey, revele-me o presente, passado e futuro e sobretudo as direções, y 
perica ni drom, ufanar y previsão. 

Traga meus pedidos, pelos ventos e pelos ares, pela água e pelo fogo, pelo poder corpori-
ficado da terra, pela Árzua dos Ciganos, meus Reis do jogo, pela hora da abertura, La Toni 
crivon, revela-me o que necessito saber e orientar. 

Pral Ina Ji, Bondici, Kalonzies, Nom Cabipe.  Aminturah“!

ORAÇÃO DE 
FECHAMENTO
DO JOGO

“Ki Dieula y Kereve ni Dijibe, 

San Tu Ke, 

San Tu Ke, 

Pelas forças que movimentei, 

Naistuke, Naistuke, 

Lacio, Opré Chavalé, 

Optcha!”

Quando se começa a trabalhar com oráculos de acampamento, recomendo que se faça 
nos primeiros tempos (a ser distinguido pela pessoa), a oração dos Sonhos, pois muito 
destas energias podem ser reveladas no tempo onírico.
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ORAÇÃO 
CIGANA DOS
SONHOS
“Quero sonhar o que necessito saber 
Da-me saber o que vai acontecer... 

Que flua em meu sono 
A minha ancestralidade 
Permita-me ver o que vai acontecer 

Que meus amigos astrais 
Tomem conta do meu corpo 
Que meus amigos espirituais 
Tomem conta da minha vida 
Que meus amigos astrais 
Tomem conta do meu sono 
Que eu acorde melhor do que deitei 

Quero sonhar 
Com o que necessito saber 
Autorizem-me ver 
o que vai acontecer 
(Dizer de tuas aflições) 

Meus amigos da luz 
do Astral Superior 
Meus Ciganos 
Limpem minha mente 
Limpem meu astral 
E revelem o que necessito saber 
Que Sara me traga Paz”!
Aminturah!
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