


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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DIRACHIM 
Ritual do Inverno

O Dirachim é  um período que reafirmamos a vida, 
celebrar o espírito da Terra para que possamos 
chegar até a Primavera. Ele também é conhecido 

como o Festival das Luzes, por todas as velas acesas nessa 
noite. 

No inverno, a maior parte das plantações também per-
dem suas forças e morrem. Apenas algumas delas perma-
necem verdes e inteiras nessa estação tão gelada. Então 
estamos nesse momento de morte, e renascimento, pois 
a terra passa por um período de descanso para reiniciar o 
seu ciclo.

Diversas religiões acreditam que a noite do solstício 
de inverno é a mais poderosa. Assim, magias, orações e 
rituais são muito comuns durante esse dia de entradas de 
uma nova estação.
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MATERIAL:
1 raminho de pinheiro;
1 pau de incenso;
1 cristal de pedra do sol;
4 velas vermelhas;
1 espelho pequeno;
1 papel 7cm x 14cm
1 lápis

PREPARAÇÃO:
Para a realização deste ritual, é necessário que tudo seja feito ao ar livre, numa varanda 

ou ao lado da janela. Isso porque é preciso absorver os raios da Lua e do Sol.

Depois de encontrar o lugar ideal para fazer, disponha as 4 velas vermelhas de modo a 
formarem um quadrado. Coloque no meio delas o espelho e, por cima, o cristal Pedra do 
Sol. Pegue um fósforo e acenda as velas e o pau de incenso.

Em seguida, passe com o ramo de pinheiro por cima de cada uma das velas, no sentido 
horário.  Após, coloque o ramo por cima do cristal.

Pegue o papel e escreva nele os seus pedidos, os seus desejos para essa próxima fase que 
está para iniciar em sua vida. Assim que terminar, dobre o papel em 4 partes e coloque-o 
por cima do espelho, embaixo do cristal.

É necessário que esse altar fique exatamente do jeito que está durante 24 horas. As velas 
e o incenso não podem se apagar, você precisa mantê-los acesos até o fim.

O cristal, o espelho, o ramo de pinheiro e os seus pedidos devem receber a energia da 
Lua e do Sol, transferindo para você toda essa sorte.

No dia seguinte, no mesmo horário, você poderá desmontar o altar. Guarde o cristal e 
o ramo de pinheiro num saquinho e o esconda em um local secreto no seu quarto. Queime 
o papel onde escreveu os seus pedidos. Se preferir, pode colocar as cinzas, embaixo de uma 
árvore ou um jardim. Os restos da vela e do incenso podem ser jogados fora.

Ritual do Dirachim para 
atrair sorte e dinheiro
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KABULIN 
Ritual de Primavera

Criar um altar é uma bela forma de celebrar qual-
quer data ligada à natureza. Escolha um cantinho 
especial em sua casa, mentalize a harmonia e as 

sementes do que você deseja colher no futuro próximo e 
decore este espaço com alguns dos itens que listamos na 
próxima página. 
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MATERIAL:
flores frescas;
ovos;
velas, amarela, rosa, laranja e vermelha
caso seja mãe, uma foto do seu(s) filho(s);
caso queira engravidar, ilustrações de bebês;
coelhos (ilustrações ou pelúcias);
cristais.

PREPARAÇÃO:
Você pode ritualizar a criação do altar reunindo os itens com atenção e meditando 

por algum tempo antes de montar o altar.  Ao colocar cada item, sinta a energia de Amor 
movendo-se por seu corpo e seu espaço, trazendo-lhe renovação, fertilidade e harmonia.

Monte o seu altar
(Escolha os elementos que mais fazem sentido para você)
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MATERIAL:
2 ovos 
170 gramas de mel de abelha
140 gramas de manteiga sem sal
85 gramas de açúcar mascavo
30 gramas de fermento biológico 

(dois tabletes)
200 gramas de farinha de trigo
1 colher (café) de bicarbonato de 

sódio
1 colher (sobremesa) de fermento químico
1 colher (sobremesa) de canela em pó
Raspas de Laranja 

PREPARAÇÃO:
Em uma tigela, misture todos os ingredientes úmidos (mel, manteiga, ovos, raspas de 

laranja). Em outro recipiente, misture os ingredientes secos (açúcar, trigo, bicarbonato, 
fermento, canela). Em seguida, una as misturas em uma mesma tigela; misture até obter 
uma massa homogênea. Asse em uma forma untada por cerca de 35 minutos, com o forno 
a 180 ºC.

Bolo de Mel da Primavera

O bolo de mel é uma das comidas mais simbólicas do início da primavera, pois 
remete às abelhas e sua relação com as flores, permitindo a polinização e o surgi-
mento de novas plantas. Outra forma de celebrar o Ritual é fazer essa receita, que 

é simples e promete agradar toda a família.
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