


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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As Sibilas na 
História e seus Oráculos

Na Pérsia existiu uma pro-
fetisa chamada Sibilina 
Babilônica, e ela profeti-

zou os feitos de Alexandre O Gran-
de. Na Líbia, havia uma Sibila de 
Amon, que num templo de Amon 
(Zeus), que aconselhou Alexandre 
O Grande quando da sua conquista 
do Egito. No templo de Apolo, em 
Delfos, também existia uma Sibila 
de grande poder, procurada por 
pessoas de todo o mundo.

Em Roma, existiu também 
uma Sibila Etrusca, que foi con-
sultada por César. Existiu também 
um Livro Sibilino, um conjunto 
de oráculos provindos da Sibila de 
Cumas, compilado pelo Rei Tar-
quinio 534 a.C. - 509 a.C..

A sibila de Cumas era natural 
da jónia, ( Turquia), e o seu dom 
profético revelou-se desde o seu 
nascimento. A sibila de Cumas 
profetizava as suas revelações em 
versos.

A ela estão ligadas profecias de 
inestimável valor e surpreendente 
veracidade, sobre a grande mudan-
ça que sofreu o império romano, 
assim como sobre o nascimento de 
Jesus e o Cristianismo.
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As sibilas praticavam as artes da adivinhação através do contato com espíritos, fazen-
do-a através de diversos métodos. Alguns deles ainda hoje são conhecidos: piromancia, 
necromancia, leituras de pêndulos e varas, incorporação, etc

A mancia, é o termo Grego que exprime a capacidade de prever o futuro com recurso 
á comunicação com o mundo espiritual.

As Sibilas, consultavam Apolo usando métodos de incorporação, e o seu templo prin-
cipal situava-se em Delfos.

Afrodite era consultada pelas suas profetisas na ilha de Chipre, onde se situava o tem-
plo de Pafos, através de meios necromânticos, usando as entranhas e os fígados de vitimas 
sacrificiais. 

A Deusa Atena era consultada através de um oráculo de ossos e conchas. 

O Deus Asclépio ( responsável por lendárias curas inexplicáveis milagres no campo da 
saúde), possuía o seu Templo em Tebas, e era consultado por incubação, ou seja, através 
dos sonhos.
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As Mancias das Sibillas

O termo piroman-
cia tem origem no 
Grego “piro” que 

significa fogo e “mancia” 
que significa divinação. Por 
isso, esta é uma arte de adi-
vinhação ajudada pelo fogo, 
que solicita às chamas a lei-
tura do futuro. Por exem-
plo, ao observar a chama 
de uma vela, o clarividente 
concentra-se e gere-a para 
obter visões. Uma folha 
de papel também pode ser 
queimada. Na realidade, 
não existem regras. Apenas 
as chamas importam, não a 
fonte.

A Piromancia é igualmente limitada , no sentido em que não consegue responder a to-
das as questões. Coloca-nos no caminho mas as respostas nunca serão precisas. De forma 
a tornar esta prática mais de confiança é necessário que seja feita num quarto isolado sem 
correntes de ar, num sítio calmo. Sem isto, as interpretações podem ser bastante distor-
cidas. Além disso, bons materiais devem ser utilizados. A maneira mais simples é utilizar 
uma vela, neutra e com um pavio em boas condições para que esta possa ser facilmente 
acesa.

Se a chama for clara, direita e bonita, então terá um futuro radiante à sua espera. Feli-
cidade e sucesso vão aparecer. A pessoa consultada não terá grandes obstáculos, tudo irá 
bem na sua vida. Se a chama for dividida em duas pontas, ótimo e se for dividida em três, 
ainda melhor, excelente. 

Pelo contrário, a chama orientada para a esquerda ou para a direita pode ser um sinal 
de morte, doença ou problemas de saúde. Da mesma forma, uma chama intermitente não 
é muito positiva.

Se a chama tiver dificuldades em tomar forma, se tremer ou quebrar, então o futuro 
guarda-lhe algumas dificuldades. Se a chama for facilmente formada e se mantiver fixa, 
então atravessará um período próspero, tudo correrá pelo melhor. Inversamente, se a cha-
ma de repente desvanecer quase ao ponto de se apagar, a resposta é negativa.
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Necromancia

Basicamente, o praticante 
deste ritual convoca um 
espírito de determinada 

pessoa já falecida por meio de 
uma aparição, ou ressuscitan-
do o cadáver do mesmo, pas-
sando a interrogar aquele ente 
sobre acontecimentos futuros. 

Para convocar o morto, o 
mago necessita da ajuda de es-
píritos poderosos, tanto para 
sua proteção quanto para obri-
gar o cadáver ou fantasma a se 
submeter à sua vontade. 

Segundo a tradição, há um 
período de nove dias de espe-
ra a ser observado antes que o 
ritual possa ser realizado com 
sucesso. Durante este tempo, o 
necromante se prepara para a 
cerimônia com longas horas de 
meditação sobre a morte, rea-
lizando sacrifícios de animais, 
abstendo-se de sexo, vestindo 
roupas roubadas de cadáveres, 
comendo pão preto sem fer-
mento, e bebendo suco de uva 
não fermentado.

De acordo com alguns 
grimórios (livros de magia), a 
carne de um cão deve ser con-
sumida, pois é um animal sa-
grado para a deusa Hécate, que controla os fantasmas, a feitiçaria e a morte. 

Após os preparativos necessários, o ritual é realizado em um cemitério, come-
çando à meia-noite em ponto. O necromante, de pé dentro de um círculo mágico 
desenhado em torno de uma sepultura aberta, começa a recitar uma série de encanta-
mentos especiais. 
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Leitura de Pêndulos

O Pêndulo é um instrumento de medição além de serem amplificadores de reflexos 
geralmente imperceptíveis.  Em particular o Pêndulo nos dá suas respostas atra-
vés de suas movimentações ao captar a energia. É necessário que seja feito de um 

material totalmente neutro, por exemplo, os pêndulos de Cristal são mais específicos para 
o campo da Cura, mas podemos usá-lo também para nossas perguntas pessoais e outros 
propósitos onde o cristal é mais sensível, pois tanto emitem quanto captam energia.

Quando recebemos um pên-
dulo tanto de madeira, metal ou de 
cristal ou mesmo feito de outro ma-
terial ele torna-se um instrumento 
magistico que representará a vonta-
de do “Criador” e dos Espíritos da 
Natureza a nosso serviço e de quem 
determinar que ele seja. 

Em primeiro lugar agradeça 
ao Espírito que habita o interior 
desse instrumento (pêndulo), pois 
tudo que vem da Mãe Natureza traz 
consigo um Elemental que o habi-
ta e comanda suas forças. Entre em 
sintonia com ele e peça-lhe licença 
para usá-lo e que ele o auxilie na 
sua utilização. 

Prepare com amor e as melho-
res intenções um círculo riscado 
com giz no chão ou faça um círcu-
lo com cristais e coloque dentro os 
quatro elementos: água (copo com 
água), um vaso de plantinha ou um 
cristal ( elemento Terra), 1 incenso 
aceso (Elemento Ar), 1 vela branca, 
verde ou azul (Fogo). 

Em seguida segure-o entre as mãos leve-o ao seu coração integrando-o completamen-
te as suas próprias forças e mentalize que você o abençoa e o consagra em nome de Deus 
e Deusas e Espíritos da Natureza do Universo e que ele seja uma extensão dessas forças 
trabalhando sempre em nome do Bem-Maior e da Luz. Coloque o pêndulo no centro do 
círculo. 
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Faça uma oração de sua preferência (conexão) e peça que se ative o círculo mágico em 
nome das Forças da Natureza e de toda Criação em nome do Bem maior e da Justiça Divi-
na para que se consagre esse pêndulo e afirme:

“Eu me comprometo perante as forças da Luz que ele será usado sempre para as for-
ças do Bem maior para Eu e para Todos.”

Procure fazer esse ritual nos horários quadrantes onde a energia está mais concentrada 
atuante e pura são ás 6h, 9h, 12h 15h, 18h. Assim que a vela terminar de queimar seu pên-
dulo está prontinho para ser usado agradeça recolha tudo e guarde seu pêndulo. Esta Con-
sagração pode ser usada também para consagrar outras ferramentas de cura e de magia, 
assim como tarôs e tudo o mais que você queira tornar consagrado para que seja utilizado 
em benefício da Cura e da Luz.
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Varetas

As bruxas desenvolveram o fa-
moso método premonitório 
das varetas saxônicas. São 

necessárias sete varetas de madeira, 
três de 20 cm. e quatro de 30 cm. de 
cumprimento. Uma das varetas de 30 
cm. será marcada com sinais mági-
cos e assumirá o papel de vareta Wi-
tan (vareta mestre).

De joelhos, a bruxa (bruxo) co-
loca a vareta Witan no chão, bem 
diante de si e no sentido horizontal. 
Então, ela faz uma oração à Deusa, 
enquanto segura com a mão direita 
as outras seis varetas sobre a Witan. A seguir, ela fecha os olhos e segurando as varetas com 
as duas mãos, mistura-as, enquanto mentalmente se concentra na pergunta.

Mantendo os olhos fechados ela segura as varetas com a mão direita e apanha a ponta 
de uma das varetas com a mão esquerda.  Ainda concentrada na pergunta, ela abre a mão 
direita... Todas a varetas cairão no chão, menos a que está segura pela mão esquerda.

A INTERPRETAÇÃO:
1) Se no solo estão caídas mais varetas longas do que curtas, a resposta é afirmativa.

2) Se existem mais varetas curtas do que longas no chão (excluindo a Witan), en-
tão a resposta é negativa.

3) Se uma ou mais varetas tocam a Witan, significa que poderosas forças estão em 
jogo mas que, com o tempo, a resposta se manifestará.

4) Se uma ou mais varetas não estão tocando o solo (apoiam-se sobre as outras), 
indica que as forças estão em jogo e que uma resposta definitiva ainda não pode 
ser dada.

5) Se todas as varetas apontam para a Witan, significa que o consulente terá um 
papel importante na solução da questão.

6) Se nenhuma vareta apontar para a Witan, quer dizer que o problema se resolve-
rá sem a interferência do consulente.
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