


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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O DIKLÔ (LENÇO CIGANO)
O diklô é um lenço usado pelas mulhe-

res ciganas, que carrega um significado pró-
prio, dependendo de cada clã que o utiliza. 

Em alguns, o lenço é utilizado somente 
por mulheres casadas; em outros, a jovem 
começa a usar quando menstrua, num sinal 
claro de que já é mulher. 

Também pode ser usado como proteção 
ao sol forte.

Ele pode também simbolizar o compro-
misso com o casamento, numa demonstra-
ção de respeito com a sua família e ao mari-
do, reforçando o conceito de fidelidade. 

Nesse caso, é um insulto para o marido a 
mulher retirar o diklô em público.

O diklô também é usado em homena-
gem à Santa Sara Kali. Durante as celebra-
ções à santa, coloca-se um lenço sobre sua 
imagem como um agradecimento às graças alcançadas, por exemplo uma gravidez ou a 
cura de alguma doença.
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AMARELO / DOURADO – Louvores e agradecimentos 
por uma vitória alcançada, prosperidade e abertura de 
caminhos;

AZUL – Proteção, luz espiritual, poder intuitivo e filhos;

BRANCO – Paz de espírito, casamento, gratidão e harmonia;

LILÁS – Carinho, amor correspondido, transformações e 
combate aos vícios;

PÚRPURA – Traz prestígio e sucesso profissional;

ROSA – Amor, compaixão, equilíbrio e maternidade;

VERDE – Saúde, cura, vitalidade e prosperidade.

Santa Sara que foi jogada ao mar para que 
morresse de sede e de fome, colocou um len-
ço em sua cabeça durante toda sua vida como 
forma de gratidão a Deus por conseguir chegar 
com vida à antiga Petit-Rhône (atual Saint Ma-
ries de la Mer – França). 

Geralmente, as mulheres que não conse-
guiam engravidar, pedem para Sara e conse-
guem essa benção, oferecendo um lenço para 
Sara Kali como demonstração de gratidão.

CORES DOS LENÇOS
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DIKLÔ NA DANÇA

Como o povo cigano é muito alegre, comumente há muita música e bailado quando se 
reúnem. O lenço também é utilizado nas danças para encantar e como uma forma simbó-
lica de limpeza da alma. 

Todas as vezes que um cigano baila, é realizado um ritual. 

Cada passo possui um significado diferente, assim como os movimentos com o lenço. 

É de costume que o diklô tenha o comprimento de um braço, cobrindo apenas a cabe-
ça e seja utilizado para dançar músicas orientais, apenas pelas mulheres. 

É uma forma de celebrar o elemento ar. Em alguns clãs, ao final da apresentação, é 
colocado o lenço no chão, delicadamente, descarregando as energias que foram captadas 
durante a dança.
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