


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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LUNAÇÕES: A LUA EM SEUS 
DOMÍNIOS CÍCLICOS

A Lua é o astro que se movi-
menta mais rápido em nos-
so sistema solar, levando em 

média 28 dias para dar uma volta 
completa em nosso planeta, mudan-
do sua fase principal a cada 7 dias. 

Todo mês ela também percorre 
os 12 signos do zodíaco, ficando em 
média 2 dias em cada um e forman-
do diversos aspectos com outros 
astros.  Na verdade, leva 28 dias e 
meio para que o ciclo se comple-
te, de uma Lua Nova até outra Lua 
Nova, se movimentando cerca de 1 
grau a cada 2 horas.

Com isso, pode-se dizer que este astro tão cultuado e reverenciado ao longo da exis-
tência humana tem um papel importante em nossos ciclos de curta duração, em nossas 
flutuações emocionais e nos altos e baixos das nossas vidas, criando uma dinâmica pessoal 
mensal, semanal, diária e até mesmo horária. Cada fase da lua pode ser interpretada de 
uma maneira e seu conjunto total forma um mosaico das nossas vidas em um determinado 
momento.

À cada mês, há na Lua Nova o potencial de um novo começo e na Lua Cheia um pon-
to culminante. Como a órbita da Lua leva em média 28 dias (e não 30 ou 31), à cada dois 
ou três anos temos um ajuste, com uma segunda Lua Cheia em um mês, chamada de Lua 
Azul.

O mês lunar começa então na Lua Nova, que é quando a Lua e o Sol estão em conjun-
ção. Cada mês lunar traz duas casas opostas quando passa pelo seu mapa astral. 1 e 7 | 2 e 
8 | 3 e 9 | 4 e 10 | 5 e 11 | 6 e 12. 

Dependendo do tamanho das casas em seu mapa astral, caso hajam signos intercepta-
dos, este ciclo pode ser alterado de modo que algumas vezes a Lua Cheia pode cair na casa 
ao lado da casa em que foi oposta na Lua Nova. 

Por exemplo, pode ter ocorrido uma Lua Nova na quinta casa do seu mapa, mas uma 
Lua Cheia na casa 10, em vez da 11, por exemplo.
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CAMINHANDO 
ENTRE AS FASES

Pense em um projeto, por exemplo, que possui seu início, desenvolvimento, percal-
ços, até sua conclusão e resultados. A Lua Nova é a fase inicial, onde há ideias, pla-
nos, desenhos, onde algo surge, e a Lua Cheia são os resultados.

A fase Quarto Crescente tem o papel de proteger e alavancar o que está em andamento 
e a Quarto Minguante ajuda a encerrar questões, para que um novo ciclo se inicie. Saber 
o que cada fase representa é essencial para podermos aproveitar sua influência da melhor 
maneira possível dentro do contexto de nossas vidas.

A Lua Nova e a Lua Cheia recebem o nome de Lunação. Na astrologia, as lunações têm 
o poder de influenciar as questões da Casa astrológica onde ocorre em um mapa astral, 
indicando as possibilidades que podem se realizar ou aspectos que podem ser ativados.

Obviamente, devemos ter sempre em mente que, fisicamente, a Lua não “muda” sua 
forma. O que muda é a relação dela com o Sol. Enquanto o Sol leva 365 dias para andar 
pelos 12 signos do zodíaco, a Lua faz isso em cerca de 28 dias. No 29º dia, ela volta a fazer 
conjunção com o Sol, dando início a outra Lua Nova.

Esta nova lunação recebe a energia e o nome do signo onde a Lua Nova teve início. Por 
exemplo, se foi em Escorpião, será Lunação de Escorpião. Depois de 28 dias virá a Lunação 
de Sagitário, Capricórnio e assim por diante. Nos 3 dias que antecedem a Lunação, a ener-
gia lunar começa a crescer, chegando ao auge no dia exato da Lunação.
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AS OITO FASES DE UM 
RITMO PERPÉTUO

Muitas pessoas conhecem apenas as 4 fases principais da Lua, chamadas também 
de ativas, principalmente aqui no Brasil: Lua Nova, Quarto Crescente, Lua Cheia 
e Quarto Minguante. Porém, a Lua possui mais 4 fases intermediárias, tratadas 

como receptivas: Lua Crescente, Lua Gibosa, Lua Disseminadora e Lua Balsâmica - esta, 
com seus 3 dias finais chamados de “Lua Negra”, a o finalzinho da fase que antecede a pró-
xima Lua Nova.

Examinar cada fase lunar pode fornecer uma perspectiva do desdobramento físico, 
emocional e social que sofremos ao longo do ciclo total, além de proporcionar um guia 
para planejarmos nossas vidas.

1) LUA NOVA - aqui acontecem as chamadas 
épocas de maré alta, onde o Sol e a Lua estão em 
conjunção, praticamente alinhados. A atração gra-
vitacional entre a terra e a lua é muito alta e pra-
ticamente se somam. Astrologicamente, ajuda no 
início das coisas, traz novos começos, mudanças e 
espontaneidade. É um bom período para começar 
novos projetos, fechar acordos ou inaugurar ne-
gócios. Tudo que é iniciado durante a Lua Nova capta uma carga energética altamente 
positiva, que prevê sucesso.

2) LUA CRESCENTE - é a fase intermediá-
ria entre a Lua Nova e a Quarto Crescente. Indica 
uma fase para recolhermos conhecimento e co-
meçarmos a dar forma aos nossos planos.
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3) QUARTO CRESCENTE - aqui a Lua e o 
Sol estão alinhados à 90 graus, formando uma 
quadratura. A gravitação lunar se opõe a do Sol, 
embora não se anulem, algo que gera as chama-
das marés mínimas. Astrologicamente, ajuda na 
expansão, mas também dá lugar ao confronto de 
problemas e assuntos não resolvidos. 

Aqui é hora de resolver questões e tomar decisões. Planos em andamento podem so-
frer empecilhos. É também um bom período para criar bases para seus planos e continuar 
cuidando do que você já iniciou, mesmo que exija um pouco mais de esforço. Tudo gerado 
aqui tende a crescer e prosperar. O carro deve se manter e acelerar-se, aumentando a mar-
cha para não desistir na subida da ladeira.

4) LUA GIBOSA - é a fase intermediária entre 
a Quarto Crescente e a Lua Cheia. É uma fase para 
ajustes finos, onde nossas metas vão se tornando 
mais visíveis, embora seja necessário parar e ana-
lisar o que está dando certo e o que não está a fim 
de fazer os ajustes e filtros necessários à conclu-
são. Deixe de lado tudo o que não funciona para 
refinar o processo.

5) LUA CHEIA - mais ou menos duas sema-
nás após o início da fase de Lua Nova, há um novo 
alinhamento entre a Lua e o Sol. Novamente, uma 
fase de maré alta. É o culminar de todas as outras 
fases, onde tudo que foi feito e preparado final-
mente pode ser colhido. Caso tudo tenha corrido 
bem durante o processo, você colherá bons frutos. 
É um período de realização, revelação e ajuda na 
repersussão das coisas. 

Durante a Lua Cheia, podemos nos sentir também mais desejosos de um relaciona-
mento e ansiarmos por um par, embora as maiores crises também costumem ocorrer du-
rante esta fase. Quem tem mais predisposição à insônia pode sofrer mais no período, que 
é também pouco indicado para se submeter a cirurgias em geral.
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6) LUA DISSEMINADORA - é a fase inter-
mediária entre a Lua Cheia e a Lua Minguante. 
Nessa fase, um maior entendimento entre as pes-
soas permite compartilhar conhecimento e emo-
ções. Ótimo período para mergulhar dentro de 
si e se encontrar, assim como ajudar os outros a 
fazer o mesmo. É uma boa hora para refletir nos 
acontecimentos dos últimos tempos e começar a 

se preparar para resolver o que está pendente.

7) LUA QUARTO MINGUANTE - aqui a in-
fluência gravitacional entre o Sol e Lua novamente 
diminui. Ajuda nas finalizações, sendo um bom 
período para resolver questões pendentes ou fina-
lizar projetos inacabados. De qualquer maneira, 
você deve deixar para trás o que passou e começar 
a planejar o futuro. Torna-se mais fácil terminar 
relacionamentos e se desacostumar dos nossos 
sentimentos durante esta fase. Esta fase também é indicada para cirurgias em geral.

8) LUA BALSÂMICA – é a fase intermediária 
entre a Lua Minguante e a Lua Nova. Aqui, é hora 
de parar um pouco para relaxar, refletir e avaliar. 
Não mexa com o que terminou e não inicie efeti-
vamente novos processos. Liberte-se do passado 
para dar início a um novo ciclo que está chegan-
do, sem amarras ou receios. Faça considerações e 
vislumbre as possibilidades da próxima lunação, 

para plantar uma nova semente, mesmo que esta venha a ser uma nova muda de uma 
mesma planta.
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Os ensinamentos de Hermes Trismegisto nos dizem em sua quinta lei que 
tudo tem seu ritmo, tudo tem seu fluxo e refluxo - tudo sobe e desce. 
Pense nos ciclos de uma planta, por exemplo, desde sua concepção ini-

cial. Fazendo uma analogia com a Lua, nesse caso, a primeira fase da semeadu-
ra, seria como a Lua Nova, um período que se relaciona com semente que está 
no chão, preparando-se para a germinação. Um novo começo foi implantado.

Nos primeiros passos da FASE CRESCENTE, é como se o broto que foi plan-
tado seja atraído para fora da Terra pelos impulsos iniciais da luz. Durante os 
estágios restantes dessa fase, é como se a planta passasse por um processo de 
fortalecimento, mobilizando suas energias contra os elementos da natureza.

Quando a fase de QUARTO CRESCENTE chega, é como se a planta já tivesse 
passado pelos estágios iniciais de sobrevivência e agora está criando raízes. 
Ao ancorar firmemente a sua força vital, a planta é capaz de concentrar suas 
energias no crescimento de caules e folhas com os minúsculos botões, que 
aparecem no início da fase Gibosa.

TUDO TEM SUAS FASES 
E SEU RITMO
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Durante a FASE GIBOSA, 
nossa planta está focada na 
razão de sua existência. Ao 
livrar-se de tudo o que é su-
pérfluo, finalmente chega o 
momento da sua realização ao 
desabrochar em uma flor. A 
Fase da Lua cheia seria a con-
clusão, o auge do processo.  O 
trabalho foi feito e o jardineiro 
pode descansar, curtir e avaliar 
seus esforços.

À medida que a LUA CHEIA 
progride através dos seus qua-
renta e cinco graus, a flor se 
torna o fruto.

A LUA DISSEMINADORA 
é onde fazemos a colheita do 
que foi plantado. O objetivo 
da planta é agora devolver à 
terra, à quem criou e plantou, 
tudo o que ela possui, nutrin-
do outros.

Quando a LUA MINGUANTE se aproxima, a safra acabou, a abundância foi 
compartilhada e o que resta nos campos começa a se decompor. O ciclo está 
terminando.

Durante a FASE BALSÂMICA, as sementes são enterradas de volta no sub-
solo. O que foi plantado antes não existe mais na sua forma original. Este é o 
momento da transição. A luz da Lua já está muito fraca e, no final desta fase, 
desaparecerá na escuridão, em uma última e pequena fase de 3 dias chamada 
de Lua Escura, o carregamento final para reiniciar todo o processo novamente 
com uma Nova Lua Nova.
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Na verdade, a Lua tem grande incidência na regulagem de qualquer 
processo cíclico, qualquer atividade, situação, comportamento ou 
hábito que possua um começo bem definido, que se desenvolva, 

que alcance resultados para depois começar a se diminuir e finalizar.  É 
como um movimento de respiração, o qual se inspira e expira em direção 
à nossa manutenção gasosa vital. Outros exemplos são o ato de engordar 
e emagrecer, gastar e poupar, hábitos básicos como crescimento e corte de 
cabelo e pêlos, manutenção das unhas, etc. 

Como representante do princípio feminino, das emoções, da sensibili-
dade, intuição, gestação, fertilidade e nutrição, possui boa influência sobre 
estes e outros assuntos, tais como:

A LUA E SEUS DOMÍNIOS
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• Inspira uma troca emo-
cional mais fluida ou mais di-
fícil entre as pessoas;

• Atua em nossa dinâmi-
ca emocional, influenciando 
nossos temperamentos e hu-
mores, fazendo as pessoas se 
tornarem mais receptivas e 
alegres, ou tristes e melancóli-
cas, dependendo da fase;

• As fases da lua também estão ligadas a uma maior ou menor carência emocional;

• Reina sobre a capacidade feminina de gestação, fecundação, nutrição e proteção. Pes-
quisas comprovam que durante as trocas das fases da Lua aumentam a incidência de partos 
efetuados, principalmente na Lua Cheia;

• Interage com nosso apetite e metabo-
lismo, assim como na assimilação dos nu-
trientes e líquidos. Logo, atua também nos 
processos de ganho ou perda de peso;

• Altera nossa percepção e desejo por 
algum tipo específico de alimento ou sa-
bor;

• Incide nas marés e nos fluidos dos ve-
getais e animais, incluindo nosso o fluxo 
sanguíneo e linfático;

• Interfere na qualidade do nosso sono 
e sonhos, influenciando noites tranquilas 
ou agitadas;

• Bons aspectos entre a Lua e Netuno influenciam a qualidade do nosso sono. Já maus 
aspectos entre a Lua e Urano podem causar insônia;

• Bons aspectos entre a Lua e Saturno são ótimos para efetuar transações imobiliárias 
ou reparos em casa. Já entre a Lua e Plutão, é bom para descarte de coisas inúteis;

• Lua e Netuno em aspecto tenso também pode causar falta de concentração e baixa 
produtividade. Lua e Mercúrio em tensão podem gerar acúmulo de tarefas ou trabalhos 
inconclusivos;
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• A Lua interage também com a umidade, influenciando momentos propicios a seca-
gem;

• Atua sobre a durabilidade dos vegetais, das frutas e dos legumes, influenciando sua 
conservação ou a velocidade do apodrecimento;

• Pode interagir também 
com a precipitação das chu-
vas. O famoso halo lunar, 
aquele disco de tonalidade 
amarelada que vemos de vez 
em quando em volta da lua, 
geralmente é associado à 
proximidade de chuva;

• Influencia as pessoas a 
participarem mais ou menos 
de eventos sociais e lotarem 
locais como bares, shoppin-
gs, shows e restaurantes;

• O contrário também é 
válido, a lua pode gerar preguiça e recolhimento, ao passo que os lugares podem estar mais 
vazios em determinadas épocas;

• Pode diminuir ou aumentar inchaços, edemas, hemorragias ou interferir na qualida-
de de um período pós-operatório;

• Comércio e demais atividades que dependam da presença ou interação com o públi-
co em geral podem sentir bastante a influência da Lua;

• Bons aspectos entre a Lua e Vênus são bastante favoráveis para encontros, romances 
e uniões;

• De acordo com o signo em que se encontra a lunação, há uma maior ou menor pre-
disposição a encontros românticos, desejos sexuais ou aproximações em geral;

• E por fim... Faz as nossas noites mais bonitas e iluminadas!
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