


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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LUA CRESCENTE: 
Qual a sua regência? 

A Lua Cheia é considerada na magia, uma potencializadora de sentimentos, emo-
ções e intenções, por justamente estar 100% iluminada, ela carrega a força da ex-
pansão e materialização.

É representada pela Deusa Mãe e por isso também tem ligações com fertilidade, cui-
dados maternais, mas também com a sensualidade de uma mulher madura e voluptuosa.

É uma lua excelente para diversos tipos de feitiços e trabalhos espirituais, como expan-
são da consciência, fertilidade e gravidez, aumentar a autoestima e magnetismo pessoal, 
confiança em si mesmo, aumentar o fluxo de dinheiro, trabalho, etc. 

E possui dons proféticos, por ser a lua que nos liga com aspectos do inconsciente, as 
nossas sombras e desejos mais profundos.

Há registros de índices do aumento de acidentes durante a lua cheia, por influenciar as 
nossas emoções de modo poderoso e gerar uma atmosfera de intensidade, por isso, uma 
orientação a seguir é tomar cuidado com conflitos pessoais ou com terceiros, durante este 
período; cuidado com nervosismo, negativismo e todo tipo de sentimento que te coloque 
numa via de toxicidade. Evite locais e situações do qual você se sinta sugado/a, incomo-
dado/a e importante focar a atenção na saúde mental, emocional e física, para evitar pre-
juízos.
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Para as mulheres 
que menstruam 
nessa fase lunar, 

pode ser um sinal de 
que elas possuam uma 
regência de maturidade 
e busca por estrutura-
ção de vida. Podem ser 
mulheres mais inde-
pendentes e seguras de 
si, mas bastante apaixo-
nadas e com desejo de 
viver emoções intensas 
e justamente por isso, 
podem sentir-se alta-
mente intuitivas, receber insights durante os sonhos e também sensíveis á flor da pele, 
mais nervosas ou “manhosas”, afinal, esta é a lua cheia e seu poder está no máximo, por-
tanto, tudo ocorre com maior profundidade.

Nesta fase lunar, pode acontecer também do período menstrual ter um fluxo mais for-
te, podem ocorrer mais cólicas, por exemplo. Mas isso é apenas uma observação de modo 
geral, afinal, cada mulher possui uma anatomia, organismo e menstruação que ocorrem de 
modo particular de uma para a outra.

* Dica: Anote num caderninho os teus ciclos menstruais. Note se você menstrua nesta 
lua e como você se sente no período menstrual com esta regência, se você está em sintonia 
com as energias desta lua que pode te deixar mais apaixonada, buscando romance, dese-
jando talvez até ter filhos (ou se já tiver, buscar estar mais próximo deles), sua sensualidade 
e atração podem aumentar, fazendo com que note mais olhares para você. Aproveite esse 
período para refletir sobre a mulher que você é e quais áreas da vida deseja obter maior 
sucesso e segurança ou se está em desarmonia com teu ciclo e a regência desta lua.

LUA CHEIA: E o ciclo menstrual
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O próprio Arcano “A Lua” representa esta fase, por ser a carta de tarot que tem for-
tes ligações com o mundo dos sonhos, a intuição, energia maternal, romance e 
materialização de desejos. Mas como tudo possui luz e sombra, em sua posição 

invertida, A Lua também pode gerar conflitos mentais, ilusão, nervosismo e melancolia.

LUA CHEIA: E o Tarot

LUA CHEIA
e o cabelo

Como já citado na fase da Lua Crescen-
te, esta é uma crendice muito conhe-
cida: cortar o cabelo em alguma fase 

da lua. Há quem diga funcionar muito bem!

Se você deseja que o seu cabelo cresça 
mais rápido e se torne mais volumoso, pode 
optar por cortar as pontas numa noite de lua 
cheia para obter os resultados.
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Magia da lua cheia para 
apimentar a relação (casais)

Se você deseja que seu relacionamento “esquente”, pode usar esta fase da lua a seu favor.

MATERIAL:
1 vela vermelha
1 vela rosa
1 maçã
2 colheres de açúcar
2 canelas em pau
1 pedaço pequeno de papel
Lápis

COMO FAZER: Escreva no papel o seu desejo de forma objetiva, por exemplo: “desejo 
que minha relação se fortaleça na parte sexual” ou “desejo que meu/minha parceiro/a sin-
ta-se ainda mais atraído/a por mim”, pode usar suas próprias palavras.

Pegue a maçã e vá “cavando” seu meio com uma colher pequena ou uma faca (tenha 
cuidado!) para fazer um buraco que servirá para você enrolar o papel e colocar dentro da 
maçã, por este buraco.

Feito isso, espete uma canela em pau de cada lado da maçã e deixe-a em cima de algum 
prato.

Numa panela, derreta o açúcar (2 colheres de sopa), criando um melado e jogue-o 
sobre a maçã.

Numa área externa da casa, em que consiga receber a luz da lua (pode ser quintal, va-
randa, lavanderia, alguma janela, etc), deixe a maçã por toda a noite de lua cheia e acenda 
as velas.

No dia seguinte, retire a maçã do prato (com cuidado, pois o açúcar estará seco e cris-
talizado) e deixe-a num jardim, aos pés de uma árvore bem bonita ou em meio a natureza 
(que esteja bem conservada).

E aproveite momentos prazerosos com o seu amor.
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Banho da Sedução na Lua Cheia 
(para solteiros):

Aqui trabalharemos com o poder pessoal e magnetismo, unificados com a intensidade 
da lua cheia, para você seduzir alguém em um encontro e ter momentos inesquecíveis.

MATERIAL:
1 recipiente com 1 litro de água
Pétalas de rosa vermelha
2 canelas em pau
8 cravos da índia
1 incenso de mel

COMO FAZER: NFaça este banho numa noite de lua cheia em que você vá a algum 
encontro ou sairá para paquerar.

Pegue uma panela e coloque a água, leve ao fogo e assim que abrir fervura, desligue.

Coloque na água quente, as pétalas de rosas, as canelas em pau, os cravos da índia e 
olhando para o banho, mentalize o seu desejo, por exemplo: “desejo que ao cair dessa água 
sobre o meu corpo, eu esteja banhado/a no poder de sedução da lua cheia” (ou pense com 
suas próprias palavras) e deixe tampado por 15 minutos.

Após isso, coe o banho num recipiente e tome-o da cabeça aos pés.

OBSERVAÇÃO: deixe o conteúdo coado num lixo separado do convencional (orgâ-
nico, por exemplo).

Ao sair do banho, não se seque esfregando a toalha, de apenas leves batidas no corpo 
com o tecido. 

Acenda o incenso enquanto se arruma, sentindo o aroma e mentalizando uma noite 
prazerosa. 

Ao terminar de se arrumar, vá curtir o seu momento repleto de magia.
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Expandindo o dinheiro com a 
Magia da Lua Cheia:

Este feitiço é específico para a prosperidade financeira, já que esta fase lunar contribui 
também para a abundância!

MATERIAL:
1 vela prateada e pires
10 moedas douradas (10 centavos e/ou 
25 centavos)
1 pedra pirita (pequena, que caiba na 
carteira)
1 carta (10 de Ouros) de baralho co-
mum

COMO FAZER: Numa noite de 
lua cheia, na área externa da casa que 
se consiga receber a luz da lua, acenda a 
vela e firme no pires, ao redor do pires, 
coloque as 10 moedas, formando um grande círculo e dentro deste círculo, coloque a carta 
do baralho 10 de Ouros e a pedra pirita por cima.

Olhe para a chama da vela e diga:

“Cresça e expanda, na minha carteira

O dinheiro que recebo, no poder da lua cheia!”

Deixe a vela queimar e no dia seguinte, pegue as moedas e coloque-as no bolso, mas 
compre algo com elas, mesmo que barato e simples, assim você estará trabalhando com a 
energia de troca (doar e receber), a carta de baralho e a pedra pirita, você colocará dentro 
da sua carteira. 

Carregue esses amuletos consigo, consagrados na energia desta lua poderosa.
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Lua Cheia - Conclusão:

A lua cheia carrega o fascinante poder de expansão. Mas é necessário conhecimento, 
para realmente prosperar e alimentar-se dessa fonte de energia, a seu favor! A lua 
cheia é a dama das noites, a senhora da magia e mistérios, por isso mexe tanto com 

nossas emoções, os nossos sonhos e nos deixa mais romanticos, com seu encanto e beleza. 
Ela está lá no alto nos observando, aguardando a conexão com suas regências.

Aprecie e vivencie, o poder da lua cheia!
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COMO INVOCAR A DEUSA 
HÉCATE PARA TRAZER MUDANÇAS
ITENS NECESSÁRIOS:

1 vela preta (para a mudança);

1 vela branca (para clarear as 
dúvidas);

1 vela amarela (para iluminar o 
caminho);

Incensos (opcional);

Chaves como símbolo da Deu-
sa para atraí-la e agradá-la.

Na noite que celebramos 
Hécate, por volta da meia noi-
te, vá a algum lugar calmo onde 
possa refletir. Disponha as ve-
las e os incensos (se estiver 
usando) em círculo. Acenda os 
incensos e em seguida a vela 
branca.

Pense sobre o que você quer 
pedir à Hécate, tome o tempo 
que precisar pois precisará de 
clareza total da mente.

Invoque a Deusa pelo seu 
nome, agradecendo pela ajuda 
recebida.

Acenda a vela preta e faça seu pedido, detalhando bem o que está acontecendo.

Por último acenda a vela amarela e peça à Hécate que ilumine seu caminho, afastando 
as sombras com a luz de sua tocha, removendo os empecilhos e transformando os resíduos 
do passado em novos estímulos.

Ao final agradeça novamente, as sobras do ritual podem ser enterradas ou descartadas 
em água corrente.

Lembre-se de que a Deusa Hécate não moldará o destino da maneira que você desejar. 
Ela realizará mudanças para que você siga pelo caminho correto e tome as decisões certas.
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