


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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AS TRADIÇÕES CIGANAS
Para um Povo Nômade que absorve um pouco da Cultura de cada lugar, fica bem 

difícil classificar o que são as tradições, mas ao mesmo tempo muito fácil, porque 
os Ciganos tem a preocupação de ensinar os seus mistérios para a próxima geração, 
preservando o seu legado.

Hoje, a Espiritualidade Cigana reconhece os Ciganos de Alma, os que reconhe-
cem e sentem em suas almas que já viveram debaixo de uma lona, já passaram por 
muitos lugares e, quando ouvem os primeiros acordes de um violino, se emocionam 
e deixam suas almas levitarem sobre as suas recordações e sentem no coração o amor 
ao irmão cigano.

Para todos que sentem este chamado, as tradições ciganas será somente um revi-
ver de algo muito natural e para outros será o reaprender e aceitar os costumes. Mui-
to se tem para reviver, muito se tem para aprender, mas quando temos uma Egregora 
para nos acolher, nada nos faltará.
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O BARALHO CIGANO
Muitas vezes somos motivados a estudar e conhecer algum método Oracular que possa 

nos ajudar a desvendar o futuro, ter o conhecimento de um Oráculo é muito mais que isso 
é você ter uma ferramenta orientadora e direcionadora para auxiliar as pessoas a verem 
uma luz no final do túnel.

É um divisor de águas na sua vida e também um constante caminho de aprendizado, 
porque dia a dia nós convivemos com os sofrimentos do nosso semelhante e os nossos, 
e esta ferramenta  mostra todo um caminho que se possa trilhar, não digo que irá aliviar 
todos as dores mas com certeza irá mostrar um caminho, um meio de ver com clareza os 
bloqueios que impedem a resolução do problema.

Este caminho que se inicia com o Oraculo que começa com o seu próprio caminhar  
traz mudanças e também o auto conhecimento,o Oraculo nos traz todo um caminho de 
Evolução.

Então, para mim, o Oraculo  é um farol que me mostra o Caminho.
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Os diversos tipos de 
oráculos que existem, são 
todos possíveis de se apren-
der e ainda que nós ciganos  
tenhamos esta “facilidade”, 
nada impede que uma pes-
soa que ponha realmente 
a “Alma” e tenha “Respon-
sabilidade” no que está fa-
zendo, não possa aprender 
e ainda predizer muito bem.

Muitos Oraculadores 
intuitivos, quando apren-
dem uma técnica para po-
der aperfeiçoar o seu tra-
balho astral, sentem-se muito mais seguros para ajudar a clientela ou a si próprio. Nas 
minhas andanças pela vida afora, pelo meu berço, pelos amigos que fiz pelo mundo, foi 
colhendo inúmeras formas de se oracular, e de se formar predições, que mostro a vocês 
neste trabalho. 

Sempre acreditando que quando colo-
camos respeito, alma, amor e responsabili-
dade, temos o nosso canal espiritual aberto 
pelas diversas correntes espirituais que nos 
auxiliam no trabalho de predição. 

Não importando se você é cigano ou 
não, se você está numa linha Cigana, Mís-
tica, Esotérica, Umbandista, Candomble-
cista  ou em várias outras que existem, o 
que realmente importa é acreditar que os 
oráculos não mentem, é acreditar que po-
demos através dos oráculos conhecer mui-
tas situações que podem ser festejadas ou 
evitadas, é acreditar que oraculando com 
amor, as entidades astrais estarão sempre 
por perto para nos auxiliar em nossa difícil 
jornada.

Os Ciganos desde as épocas mais remotas utilizam a predição de várias formas, sendo 
as cartas, a mais tradicional, apesar de existir uma técnica, é a conjunção da força astral que 
garante o êxito, e as ciganas são profundamente conhecedoras das mazelas humanas, isto 
faz com que digam e façam jus ao velho ditado: “As Cartas Não Mentem Jamais”. 
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As Cartas revelam o caminho, mais não obriga ninguém a segui-lo, porque Deus nos 
deu o livre arbítrio. Quando revelamos parte do caminho a alguém, sabemos da responsa-
bilidade que nos é colocada, conceitos serão dados, mensagens serão transmitidas. Por isso 
as ciganas atendem para ajudar, pela fé, e pelo ato de amor devocional. 

É possível que se aprenda a extrair a força interior que existe dentro de cada um de 
nós, quando buscamos o oráculo, qualquer um deles; com luz, inspiração, energia e amor, 
fazemos com que a essência comece a brotar em forma de intuição.

Os ciganos passam de geração em geração estes ensinamentos, que no passado foram 
um grande mistério. Porém nesta rica Era de Aquário, seguindo o caminho já aberto por 
ciganos e não ciganos, enfrentando várias controvérsias a respeito, escrevo na esperança 
de que o saber “oracular” seja muito útil, estando ao alcance da mão de quem procura que 
está ouvindo o chamado para voltar as suas origens.
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O ALTAR CIGANO
Os Altares Ciganos, em Ofisas, Tsaras, são feitos para que qualquer pedido de ajuda, 

seja algo majestoso e imantado pelo o universo. Ao mesmo tempo serve para agrupar ener-
gias para que não se dissipem. Não há formas ditas “corretas” de se fazer um altar. 

O primeiro passo é vontade e muito amor. É importante ter um lugar para se conec-
tar com a Egrégora Cigana.  Segue aqui o que se coloca em um Altar Cigano por tradição, 
mas siga sempre a sua intuição.

MATERIAL:

• 1 toalha na cor intuida,

• 1 imagem de Santa Sara Kali

• 1 imagem de cigano, 1 imagem de cigana.

• 1 taça de vidro com água limpa. 

• 1 Incensário com incensos a sua escolha

• 1 pandeiro

• 1 pequeno pote de vidro com moedas an-
tigas (que contém a energia do mundo)

• 1 perfumes

• 1 punhal sem bainha (se tiver bainha, 
ponha ao lado)

• 1 baralho

• 1 pote cigano (e outros se for de sua von-
tade)

• Cristais (vários tipos e cores), 

• Castiçais, velas coloridas

• Pirâmides

Consagre tudo e arrume a seu jeito com amor e terá a força destes amigos astrais sem-
pre perto de você. Pode-se oferecer frutas  para os espíritos protetores. 

Seja feliz com seu altar. 
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MODELOS DE ORAÇÕES 
EM PORTUGUÊS E ROMANI

É conveniente que se explique, outros tópicos 
do que já foi esclarecido, que o dialeto ágrafo “Ro-
manês”, que tem grande semelhança com a clássica 
língua Indiana, o “Sânscrito”, o “Armênio”, o “Gre-
go” e o “Persa” e não foge a regra de ter conforme o 
Grupo/Clã, palavras dos países originais, e mesmo 
de onde passaram. 

Sendo assim a universalidade do Romanês 
apresenta diferenças, e até os estudiosos confir-
mam que existem mais de 100 dialetos, resultados 
de dominações e invasões de onde os grupos pas-
saram.  Isto faz com que os ciganos utilizem a base, 
juntamente com palavras do dia a dia e do país de 
origem (os grupos mais conhecidos por falarem 
um romanês mais tradicional, são os Kalderasth, 
os Louvari e os Gurbeto). 

As orações reveladas a seguir, estão em Romanês Caló, comumente falado pelos Ca-
lons, que trazem além das palavras originais em romani, palavras em português e espanhol, 
devido a origem do grupo ser  de Portugal e Espanha.
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“Imploro neste momento a força da predi-
ção que tem a Raça Cigana, peço à Virgem Sara, 
à Virgem Maria e à Dieula, que me permita, a 
visão, a intuição, a capacidade e a clarividência, 
para que eu possa falar o passado, o presente e 
o futuro, para quem vem até a minha tenda.

Meu Senhor e meu Deus, que sois todo po-
der, que criastes o sol e a lua, a água e a luz, o ar 
e a terra, daí-me o fogo do saber, permita que 
os anjos mensageiros astrais, traga até minhas 
lâminas a luz do esclarecimento. 

Que o Senhor Deus esteja comigo nesta 
hora, intervindo e auxiliando neste difícil mo-
mento, que a força da Raça Cigana que eu amo 
de viva fé, de todo o eu coração, corpo, alma e 
vida, possa estar conduzindo-me pelo caminho 
da certa predição. 

Lâminas, pelo poder do Senhor, da Virgem 
Sara, e do poder das Almas Ciganas, não pode-
rão nunca faltar ao chamado do trabalho astral, 
assim seja”.

EM ROMANI

“Ocanar yo hoy diá dabadar barji-
baora, ke abelar gavó zincaló, mancar 
Lachá Sara, y Lachá Macarena, y Mad-
jári e Diela, ke yo abelar y tchúti, zibó 
e buena dicha, kerava mancar emplear 
chusma ke alar tsara, raí Diuela, todo 
zibó kereva fachó y peseta, panhi y lum-
bre, barbau y puesto, donar o yequi ni 
varda. 

Bit chova ke angel parte celeste, ke-
rava palmetera ni  lume tchatcho. Ke o 
sayo Diela rakava com yo hoy diá dives, 
y intervinir y coadyuvar costoso hoy 
curripén. Ke dabadar gavó zincaló, yo 
cámepe di viva creencia, todo tzi, cuer-
po, ànima y djibe, no zibó de djava cha-
chipén  buena dicha. Palmeteras, pielo 
zibó di Raí, di Lachá Sara, di anima 
gitana no imperior afufá en trabajo ga-
guncho, ke Diela marajar”. 

PARA ATENDIMENTO COM AS CARTAS
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PARA EVOCAR SUA 
ENTIDADE CIGANA PROTETORA

 “Eu evoco o Povo Cigano, para que seja  
agora a  minha segurança de hoje até o final de 
meus dias. Onde eu possa lhe dizer do que se 
passa comigo neste momento em que  eu quero 
te  pedir (fazer o pedido). 

Faça com que esta oração seja ouvida nos 
campos físicos e astrais trazendo-me intuição, 
eu peço ao povo cigano, que há séculos, tem o 
dom da vidência dado por Deus, que traga para 
mim a visão, clarividência, e intuição, que eu 
possa saber o que ocorre no presente, aprender 
com o passado e viver pleno, o futuro, meu e 
dos meus, abençoada pela Virgem Sara e por 
Deus, Amém”.

 

 
 
 
 
 

 
EM ROMANÊS CALO

 “Yo llamar ke gayó gitano, thie aves murri 
dukata dabarni del díe pervo finale dos peri-
quetes. Janes so si  mancar  tiempo rato em ke 
rakava (fazer o pedido). 

Furunar ke pervo dabadar seya junellar ni 
cuerpo celeste y galochim, thie thuj , yo abelar 
parkaiva ao gavó gitano, ke abelar ke profec-
ta thie por Diuela,  tchút, zibó e buena dicha, 
ke pinava, ofrenda, dicabelar o passilo, e djibe 
currellar  porvenir, mio y mios, abes por Lachá 
Sara y thie  diel o Diuela”.
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PARA TER INTUIÇÃO DITADA POR 
MESTRES ESPIRITUAIS CIGANOS 
(PARA FAZER DIARIAMENTE ANTES DE DORMIR)

Salve a noite zíngara, salve a lua que 
brilha em todo lugar, Deusa da magia ver-
melha, imanta-me com teus encantos e tra-
ga paz e silencio neste momento. 

Abençoada seja a força astral do orien-
te, abençoada sejam as minhas forças neste 
momento de oração e meditação. 

Que o Povo Cigano esteja em mim ago-
ra com seus poderes abençoados por Sara 
Kali, ajudando-me a resolver meus proble-
mas com sabedoria e justiça. 

Estejam me guardando em nome de 
Dieula esta noite e em todas as noites de 
minha vida.

Amém”.

EM ROMANÊS

Datlé la noche gitana, datlé ni luna 
ke alumbra todo puesto, shuvani chinday 
di fetiche encarnada,  darbani diezmas y 
abelar quietud y durindaina ni momien-
to. Blagois murrô  diezma redano camépe  
djilitge, dhiesmo bar aves murri redano 
ahora dabadar y darbani. 

Ke  gavó romhá   abelar ni  curróphe  
com thie imperior a  blagois murrô traio 
per Lachá Sara Kali, furunar  y proveer 
mio duda gaguncho durindaina. Me ca-
melar anô nombre de Diuela, esta noche 
confarji, la noche di ni dijibe, thie diel o 
Devel”
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Ao se comprar um Baralho, deve o usu-
ário fazer a limpeza das cartas antes que ele 
seja colocado em uso. Para isso, as cartas de-
vem ser passadas uma a uma na fumaça de 
um incenso, sendo sua simbologia mentali-
zada.

Após a limpeza, as cartas devem ser 
guardadas em local próprio, de preferência 
separadas em saquinhos ou em caixinhas 
feita a mão.

RITUAL DE ABERTURA E 
FECHAMENTO DAS CARTAS

RITUAL DE ABERTURA DO 
JOGO DE LÂMINA (CARTAS)

Tirar os sapatos para entrar em conta-
to com os quatro elementos. Abrir a toalha 
sobre a mesa, já em estado de meditação. 

Posicionar cinco moedas, uma em cada 
canto da mesa, e a outra em frente ao con-
sulente. Essas moedas devem ser energiza-
das com algumas gotas de essência. 

Acender a vela colocada no canto supe-
rior esquerdo, invocando a Rainha Cigana 
e o Povo do Oriente. 

Colocar uma taça com água e cristal no 
canto superior direito da mesa.  Acender um incenso para a purificação do ambiente. Po-
sicionar uma drusa de ametista na mesa de jogo. 

Embaralhar as cartas, chamando por três vezes (no mínimo) o nome de batismo do 
consulente. Pedir para o consulente cortar o baralho à sua frente com a mão esquerda, de 
modo fazer três montes. 

Juntar os três montes com a mão direita em sentido contrário ao do corte. Dispor as 
cartas de acordo com o jogo desejado.
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Este ritual é realizado com a moeda re-
lacionada ao consulente, e que após o tér-
mino do atendimento, é colocada acima 
das cartas no centro da mesa.

De cima para baixo: “FECHO O SEU JOGO”...

Da esquerda para a direita: “MAS NÃO FECHO SUA VIDA”...

Com a moeda em pé sobre as cartas: “PARA QUE VOCÊ CONTINUE CAMINHANDO”...

Com a moeda no terceiro olho: “E EU CONTINUE ENXERGANDO”...

Moeda deitada sobre as cartas.

RITUAL DE 
FECHAMENTO 
DAS CARTAS

AUXÍLIO ESPIRITUAL DOS MESTRES

O plano oracular dos espíritos não pode 
ser generalizado em nenhum momento, ain-
da mais se tratando de espíritos ciganos, que 
a exemplo de sua vivência terrena, tem a sua 
própria linha de trabalho. 

Muitos ciganos sejam de alma ou não, se 
interessam pelo mundo espiritual dos Mes-
tres Ciganos, chegando estes a estarem pre-
sentes em muitos cultos de outras raízes no 
único intuito de trabalhar e ajudar os irmãos 
em sua jornada terrena, sendo irmãos de raça 
ou não. 

O culto a estes espíritos tão queridos vem 
ganhando espaço, em toda a sociedade, a me-
dida que a cultura cigana vem sendo mostrada sem reservas, nas suas mais variadas formas 
de expressão, como dança, oráculos, música, literatura e principalmente a literatura dos 
seus rituais mágicos, assim a proteção comprovada destes mentores se faz presente cada 
dia mais forte entre nós.
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No caminho espiritual  existe uma dificuldade em algumas religiões que não tem um 
codificador,  e na vida espiritual dos ciganos, não é diferente. Muito se fala, se diz e se es-
creve, muito médium de alta classificação estão entre os divulgadores mais conscienciosos 
desta cultura, e com a abertura que nos permite a era de aquário, estes mestres estão po-
dendo estar cada vez mais perto de nós, e tem todo seu trabalho um pouco mais facilitado, 
conseguindo penetrar neste mundo complexo e misterioso que é o mundo espiritual dos 
ciganos.

Os filhos dos ventos e das estrelas acreditam nesta era mais rica e espiritualizada, era 
de esperança de entendimento entre os homens.  A estrutura dos Clãs Ciganos Espirituais, 
são também calcados nos ensinamentos que extraem essencialmente a busca  do que exis-
te de melhor no sentimento de cada um, por que acredita-se que tudo que fazemos com 
consciência e amor, só poderá nos levar até a luz. 

Os doze Mestres espirituais, tem a sua organização astral em que como já foi dito, 
cada um tem um domínio, porém isto não impede que espíritos amigos, ajudem a cuidar, 
elucidar e resolver nos mais diversos setores. Os Mestres Ciganos, tem domínio sobre os 
seguintes assuntos: 

CIGANA SULAMITA 
sobre os partos (difíceis, 
amarrados e perigosos)

CIGANA CARMEM 
sobre os males do amor im-
possível (abandonos, con-
trariedades, casos de rivais 
e harmonização de casais)

CIGANA MADALENA 
sobre os problemas do sexo 
(timidez, conquista, medo e 
dificuldades para se entre-
gar na vida sexual)
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CIGANA ESMERAL-
DA  sobre a fartura de ali-
mentos (tanto faz, como tira 
feitiços feitos com comida, 
para os mais diversos obje-
tivos)

CIGANO JUAN sobre 
a família (não deixa que 
pessoas que se amam guar-
de rancor e ódio em seus 
corações, abranda e resolve 
casos de desavença em fa-
mília)

CIGANO ARTÊMIO 
sobre as pessoas que preci-
sam de consolo (ledores de 
sina, oraculadores,  protege 
de inveja, ingratidão e des-
gaste de energia)

CIGANO WLADIMIR 
sobre o trabalho (para con-
seguir emprego, manter e 
crescer)

CIGANO MANOLO 
sobre dom de convencer 
(oratória, capacidade analí-
tica e  bons conselhos)

CIGANO SANDRO so-
bre Astrologia e Cristais (dá 
conselhos principalmente 
para as pessoas que traba-
lham na noite)
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CIGANA NATASHA 
sobre a família pelo amor e 
sustento (desfaz brigas entre 
familiares e ajuda os arrimos 
de família)

CIGANA YASMIM so-
bre a amizade (por brigas de 
motivos de louvés)

CIGANO RAMIRO so-
bre as transformações (pela 
transformação de situações 
difíceis que estamos passan-
do). Estes são os domínios 
em que os Mestres tem como 
especialidade para atuar.
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MATERIAL INDICADO PARA 
MONTAR A MESA DO ORACULADOR

• Oráculo (o que você escolheu, um ou mais de um tipo)

• 5 (cinco) moedas antigas

• Toalha

• Castiçal (qualquer tipo)

• Taça de vidro

• Incensário

• Drusa de Ametista

• Essência 

• Incenso

• Punhal 

• Pedras roladas ou brutas ( todas as cores )

PARA FAZER A PREDIÇÃO DE QUALQUER ORÁCULO CITADO.

OS QUATRO ELEMENTOS
A água para o jogo, é utilizado so-

mente um tipo, apesar dos dois tipos 
existentes, doce e salgada. 

A água salgada não serve para jogar, 
sendo o sal um elemento de limpeza, não 
devendo estar presente à mesa do jogo. 
Pode-se jogar com água mineral, água da 
torneira, água da cachoeira e a melhor 
de todas, por conter todos os elementos: 
água de chuva.

 O elemento ar, representado nas varetas de incenso, tem vários significados. Para lim-
peza espiritual e mesmo para limpar o ambiente aonde se vai jogar. O incenso  continua 
sendo o melhor.
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As velas são representantes de um dos 
quatro elementos da natureza (o fogo, onde 
moram as salamandras) para nós ciganos, 
é símbolo místico de ligação com os planos 
mais elevados do astral, representam o elo 
entre a dimensão carnal e etérica, quando 
imantada tem poderes muito especiais, antes 
de acender uma vela para um santo por ex. 
devemos rolar entre as mãos para doar um 
pouco de nossa energia, assim a magia ficará 
mais completa. 

As velas funcionam como correio astral, 
desde os primórdios dos tempos, por este 
motivo, esta Egrégrora, é forte.  As velas nos dão muitas mensagens que por não ter conhe-
cimento não analisamos. Algumas destas mensagens são: 

• A CHAMA DA VELA ESTÁ MUITO PEQUENA: 
Você esta pedindo algo de maneira errônea, o problema 
não foi bem analisado, você pode estar com seus chakras 
em desequilíbrio, você no fundo não acredita e esta “fa-
zendo por fazer” ou você pode estar cheio de vaidade.

• A CHAMA DA VELA ESTÁ NÍTIDA E VISTO-
SA: Os pedidos serão atendidos.

• A CHAMA DA VELA PARECE FAISCAR E A 
FUMAÇA É ESCURA: Existem más energias em volta 
do caso,  a pessoa pode estar sendo vítima  de demandas 
ou o pedido é impróprio.

• A CHAMA DA VELA ESTÁ OSCILANDO EN-
TRE PEQUENA E GRANDE: Existe uma dúvida no 
pedido, existe ansiedade ou existe persistência duvidosa 
na pessoa.

• A CHAMA DA VELA É GRANDE E AZULADA: 
Período benéfico, plano espiritual elevado ou méritos se-
rão reconhecidos.  

• A VELA QUEIMA ATÉ O FIM: Seus pedidos serão atendidos.

• A VELA QUEIMA RAPIDAMENTE E “CHORA”: Você estava precisando acender 
ou a força astral que recebeu é que estava a espera.

• VELA DE HORAS OU DIAS QUEIMA NO TEMPO CORRETO: Tudo bem, aguar-
de boas notícias.
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Para se trabalhar com os cristais de forma a usufruir o máximo de suas potencialidades 
terapêuticas, é necessário fazer uso de técnicas específicas de manutenção dos mesmos. 

A escolha do cristal é o primeiro passo, embora os especialistas acreditem que é o cris-
tal quem escolhe o proprietário. Através da vibração energética do cristal, a sensibilidade é 
despertada, ocorrendo uma sensação intuitiva de atração por determinada pedra. 

Os cristais se adaptam às energias de quem os usa, assim como do ambiente em que 
encontra; dessa forma, é essencial a limpeza do mesmo após sua aquisição ou após um lon-
go período de uso, para que suas energias sejam renovadas. Confira alguns métodos para 
limpar e purificar seus cristais: 

• Colocar o cristal de imerso por 24 a 48 horas no sal marinho, que remove e purifica 
as vibrações de sua superfície; dando preferência a recipientes provenientes da natureza, 
como vasilhames de barro, vidro e madeira, nunca em potes de plástico, inox ou metal.  
Após o período, lavar em água corrente, sempre com a ponta virada para baixo. 

• Colocar o cristal sob a chuva forte, pelo tempo que se achar necessário. Esta técnica além 
de limpar as impurezas energéticas, tem a vantagem de energizá-los ao mesmo tempo. 

• Acender um incenso e circular por todo o cristal, defumando todas as suas faces. 

• Lavar o cristal na água da cachoeira, mar ou rio, colocando-o em contato direto com 
seu habitat natural. 
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• Enterrar o cristal na terra ou no próprio sal grosso, 
por pelo menos 24 horas. Deixar o cristal imerso em um 
chá feito de arruda, alfazema ou alecrim, permanecendo 
por 24 horas no mínimo. Utilizar gotas de essência na água, 
e deixar as pedras de molho.

• Mentalizar uma luz branca que clareia e purifica toda 
a superfície do cristal, restaurando sua energia. 

Após a limpeza do cristal, ele deve ser energizado, a fim 
de receber as energias positivas oriundas da Natureza, que é sua fonte cósmica restaura-
dora. Energizar um cristal é permitir que sua energia se expanda através da ligação direta 
com o sol, chuva, vento, trovoada, sereno, água do rio, mar ou cachoeira. 

• SOL: deixar o cristal sob a luz direta do Sol, para que o poder solar possa ampliar seus 
dons cristalinos, bem como purificá-los. A energização pelo Sol é de caráter yang, ou seja, 
positivo, masculino e ativo. 

• LUA: deixar o cristal sob a lua, de preferência a Lua Cheia ou a Crescente, evitando as 
fases de Lua Minguante. A energização lunar é de caráter Yin, ou seja, negativo, feminino 
e passivo. 

¶ LUA/SOL – colocar o cristal exposto à luz da Lua durante a noite e depois ao Sol, 
até no máximo às 10:00 horas da manhã. A energização pela Lua/Sol é de caráter Tao, ou 
seja, o equilíbrio do Yang e do Yin. Terra – enterrar o cristal, deixando-o em contato direto 
com a terra, ambiente de sua origem e formação. Chuva – colocar o cristal exposto à chuva 
forte, principalmente quando acompanhada de trovões e relâmpagos.

Programar um cristal é definir qual a função que ele terá que desempenhar. Essa pro-
gramação deve ser o mais objetiva possível.
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ENERGIA DA OFISA E TSARA
A energia da Ofisa, que é o lugar em que o oraculador trabalha com as forças astrais e 

oraculares tem que ser muito bem trabalhado. Principalmente por que quando  começar-
mos a jogar para outras pessoas, energias de muitos tipos entrarão em contato conosco, 
pois toda vez que manipulamos algum tipo de oráculo, vem até nós, pessoas de vários tipos 
de energia, tanto positivas, quanto negativas.  

A energia é trazida ao lugar da consulta, e 
para evitar algum dano no seu local de aten-
dimento,é preciso que lá esteja a sua “guarda” 
por meio de seus potes, assentamentos, fer-
ramentas, seja o que for, assim os protetores 
astrais poderão manter sempre este ambien-
te limpo, facilitando para que o oraculador 
possa continuar ajudando pessoas, sem que 
aconteça acumulo energético negativo, que 
venha o prejudicar. Estando convicto disto, o 
oraculador dissolve a tensão do espaço, onde 
se realiza a leitura e sente o despertar de sua 
intuição.

Para as pessoas que aprenderão os segre-
dos dos oráculos tradicionais utilizados pe-
los ciganos, há de se prevalecer o bom senso 
no contato com os mestres, sempre despre-
zar o orgulho, e a vaidade, pois o verdadeiro 
oraculador  não trabalha em prol disto, e sim 
atende a clientela aflita, evitando com rigor 
os desvios de conduta.  

Quando se tratar de um consulente descrente, terá o  oraculador que traduzir fielmente 
as respostas, para não acarretar problemas para si próprio, em virtude de que se assim não 
fizer, dizendo coisas que o consulente quer ouvir, estará faltando com seu espírito protetor 
e sob pena de juntar energias contrárias. 

Para se jogar qualquer tipo de oráculo, o oraculador, deverá estar como exigido: sem 
vestígios de excitação sexual, se ter ingerido álcool, sem ter relações sexuais no dia (após 
pode, desde que não se esteja trabalhando com forças astrais), não ter vindo de enterro, e 
as mulheres sem estarem menstruadas (com o corpo aberto), independente de onde ocor-
re  a predição. 
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 As Cartas Ciganas refletem a direção da vida da pessoa, no momento em que ela esta 
consultando as cartas, embora também revele a profunda motivação inconsciente do pas-
sado que contribuiu para a situação presente. 

A observação dos símbolos desperta interesse, curiosidade, receios, esperanças e sen-
sações que ativam o inconsciente que permite assim, o retrocesso no tempo e no espaço. 
As Cartas mostram um momento do consulente, à respeito de assunto específico, ou da 
situação que se tem em mente. Desta forma elas não buscam a predição de um futuro já 
traçado e sim a extensão da verdade em qualidade interna, e o significado do momento que 
o futuro pode refletir. 

As Cartas tendem a expressar um período de três fases lunares, mostrando as experi-
ências que conduziram ao tempo atual, e o futuro a conclusão natural das forças em ação 
neste mesmo presente. As Cartas mostram influencias, oportunidades, e motivos ocultos, 
muitos dos quais poderão não se concretizar em fatos ou pessoas.  

Uma vez que o destino que as cartas descrevem, está profundamente enraizada no in-
consciente, os símbolos das cartas, auxiliam a estabelecer ligações necessárias para remeter 
a um conhecimento interior, aí estará a chave do segredo e o conhecimento do provável 
futuro. 
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As Cartas Ciganas 
são uma seqüência de 
simbologia própria que 
por intermédio de Ma-
dame Lenormand, céle-
bre cartomante do sécu-
lo XVIII que, no entanto 
não era de origem Gita-
na. Madame Lenormand 
elaborou 36 cartas e que 
permanece até os nossos 
dias. 

O que se sabe é que 
originalmente as cartas 
não tinham nomes, ape-
nas números, atribuímos 
aos arcanos, nomes usados popularmente e egressos de baralhos com simbologia variável. 

Devido a grande popularidade deste baralho, nos círculos espíritas brasileiros, usamos 
o Panteão Afro Brasileiro para definir os arquétipos de determinadas cartas, assim elas 
passam a representar com mais de um dado interpretativo. Muito já se disse da simbologia 
do Baralho Cigano, cartas que foram popularizadas de várias formas, muitas vezes sem 
esmiuçar, o quanto realmente significam,mas os estudos,treinamento junto com a intuição 
somam para a melhor interpretação.



26

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

Espiritualidade Cigana na Prática - (2022)

O POVO CIGANO E A BRUXARIA
Certa vez, uma cigana disse: “Nem toda cigana 

é uma bruxa, assim como, nem toda bruxa é uma 
cigana.”  

Mas o que elas tem em comum? Em que mo-
mento essas histórias se unem? Sem dúvida as afi-
nidades que as unem está na magia que praticam.  
O uso das velas, das ervas, das pedras, feitiços, pre-
ver o futuro, os oráculos, a bola de cristal, habilida-
des e talentos que encontramos na vida de muitas 
bruxas e de muitas ciganas.

Por algumas vezes me deparei com feitiços re-
alizados tanto por bruxas como por ciganas e que 
possuem praticamente o mesmo receituário, o que 
me faz concordar em parte com Charles Godfrey 
Leland quando este faz uma associação entre o 
Xamanismo, a Bruxaria e os Ciganos no que se re-
fere as feitiçarias praticadas.

Assim, dentro da arte da feitiçaria, es-
tamos juntas, certamente com suas diferen-
ças, mas ainda sim, dentro de um mesmo 
conceito, a prática de feitiços para atingir 
objetivos desejados, feitiços de prosperida-
de, de amor, purificação e por aí vai.

Quando buscamos o que nos une na 
história, encontramos sim pontos em co-
mum, mas infelizmente de uma forma 
cruel e dolorida. Estamos falando da Santa 
Inquisição, quando tanto bruxas como ci-
ganas foram caçadas ferozmente, tortura-
das e queimadas.

Sofremos juntas, nos escondemos, e 
muito conhecimento foi perdido. Mas tan-
to a bruxaria como o conhecimento cigano 
sobrevireram e vivem hoje no coração e na 
rotina de pessoas como nós: bruxas ciganas.
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ANNA: A FADA 
Assim como existem os planetas dos me-

ses, os Deuses e Deusas de cada mês, cores 
adequadas, o Santo e Anjo Guardião, signos, 
etc… Não poderia faltar nossas lindas ami-
gas Fadas.

FADA: ANNA

É uma fada-rainha dos ciganos húngaros. 
Ela é descrita como uma mulher muito bela 
e de escuros olhos e pele negra. Habita um 
recôndito e oculto castelo, onde guarda gran-
des riquezas. Essa fada nos presenteia com 
muita prosperidade e sucesso profissional.

RITUAL PARA ANNA: para esse ritual, 
você precisará de uma pedra, uma vela ver-
melha e um galho de árvore grosso de uns 25 
cm, mas que você encontrar caído no chão.

Acenda a vela e observe a chama quei-
mando por alguns instantes, depois pegue 
o galho e talhe nele as palavras: SUCESSO, 
DINHEIRO, ou aquilo que se dispõe a con-
seguir de bem material. 

Agora apanhe a vela e cubra a pequena 
pedra e as palavras que escreveu no galho 
com cera quente. Volte o restante de vela a 
um pires e deixe terminar de queimar.

Experimente então, a fronteira da cons-
ciência e medite seu pedido enquanto derra-
mou a cera quente (elemento fogo) nos obje-
tos que representam a terra. Para encerrar o 
ritual, enterre o galho e a pedra.

RAINHA CIGANA HÚNGARA
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Consagrações Ciganas: 
KALINATURA

As pessoas me perguntam, quando estão trazidas pelo coração, a uma jornada espiri-
tual, o que é a Kalinatura?

Respondo que apesar de nossa etnia, não ser religião, somos um povo, que vivemos na 
intimidade espiritual. A leitura de mãos, o deitar das cartas, o saber oracular é intrinseco 
dos ciganos. Sendo assim, esclareço que a Kalinatura, não é iniciação, é preparação para 
a estrada dos que amam a espiritualidade, e que com certeza já foram ciganos em outras 
existências, em outras vidas e aquele calorzinho do amor, continuou no coração. 

A celebração da Kalinatura remete a iniciar uma ação, formalizar (pelos laços do amor 
espiritual) um acontecimento. Também tem um significado de ascensão, de um nível de 
existência para um de consciência superior.

Também é uma  cerimônia, na qual é introduzido um novo membro que passa a ser da 
familia astral, após um ritual, onde a espiritualidade, abraça plenamente a pessoa, seja raty 
ou cigano de alma. E consiste no aprendizado de como vivenciar as energias presentes no 
universo da ancestralidade cigana.
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Destacam-se o aprendi-
zado de valores fundamen-
tais para a vida espiritual, o 
que reflete nas atitudes do 
dia a dia. A vida espiritual 
depois da celebração da Ka-
linatura, fortalece, prepara 
para as dificuldades da vida. 
E hoje já ao alcance da Alma 
Cigana, que habita em tan-
tos corações, conduz ao au-
toconhecimento, que é igual 
à conquista da Luz, que trás 
o Rito em si.

Sendo assim ocorre através de transformações constantes dentro da mediunidade que 
significa uma escalada de níveis de consciência.  E quando melhoramos enquanto ser hu-
mano, compreendemos melhor a espiritualidade. Nós que nascemos em acampamento, 
em meio a uma vida dificultosa e bela ao mesmo tempo, sabemos que através dos rituais, a 
pessoa se torna idealizadora e executora de seu próprio destino. 

E quando a força ancestral pode se manifestar, aquele coração cigano (mesmo tendo 
nascido fora da lona), pode se realizar. 

A Kalinatura é um compromisso 
espiritual com o astral, que fortalece o 
elo entre pessoa e sua egrégora cigana 
espiritual. Traz a oportunidade de uma 
pessoa sentir o espetáculo fantástico 
de ser livre, pela consciência, pela ação 
consciente, pela vontade da alma. E isso 
faz com que muitos possam viver a risca 
sua essência mais profunda, seu “Com-
promisso” Astral, assumido diante das 
palavras sagradas, com Amor Intenso, 
Visceral e para a Vida Toda. 

Kalinatura é um momento único, de 
emoção, de lagrima, de felicidade, que só 
pode saber o que se passou no intimo de 

cada um, quem passou por um, feito por quem sabe mover as energias, com tanto Amor. 
Uma celebração que se traduz, em Essência, Ancestralidade, Respeito, Seriedade e Amor.
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CARGOS CIGANOS: 
Para começar a falar disso 

de como funciona a hierarquia 
e estrutura da família, da exis-
tência carnal e espiritual dos 
ciganos tenho que começar fa-
lando da mulher cigana. 

Para nós que vivemos den-
tro de uma cultura intrinseca-
mente machista, temos um pa-
pel muito forte, afinal os dons 
mediúnicos da mulher são 
sempre considerados, apesar 
de aparentemente sermos mais 
frágeis, mais sendo presença indispensável tantos nos cultos quanto nas casas e barracas. 
Afinal qual é o homem, barô, dirigente, filho, irmão, marido, sobrinho, melichs, ratói ou 
qualquer homem que saía para tomar uma decisão forte e que alterasse as vidas dos ciga-
nos, antes de consultar as formas mediunicas, trabalhadas pelas mulheres do clã? 

Na vida espiritual é a mesma coisa. A estrutura dos acampamentos e da vida dos ciga-
nos também é considerada como estrutura espiritual, ate mesmo porque os espíritos ciga-
nos já foram pessoas encarnadas um dia, então a estrutura espiritual vem do mesmo jeito. 

Através de confirmações hierárquicas, e os cargos são: Me-
lichs, Kalinata / Ratói, Manouche / Puri Day / Shuvani, Barô / 
Bába. Seguindo as classificações ergomínicas que os rons uti-
lizam para nomear os grupos, também utilizamos nomes em 
romani para poder definir missões espirituais. O primeiro car-
go pode ser realizado em qualquer idade e por ambos os sexos, 
mesmo que a pessoa tenha sido iniciada no Khértia Drom ou 
não e esteja nos últimos cargos a serem realizados.

Geralmente nós ciganos somos iniciados aos sete anos 
quando após saber a que elemento pertencemos e se temos 
missão mediúnica. Mesmo tão cedo nós ciganinhos já presen-
tes ao trabalho espiritual, realizamos o trabalho de auxiliar e 
trazer os recados dos espíritos quando estes estão incorpora-
dos, traduzindo o que eles falam, servindo os chas, vinhos, ci-
garros, pafeitos, é o trabalho mais sublime, sem o qual não se 
faz culto. 
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O melich (que em romanes quer dizer ajudante ou auxiliar), serve tanto para a cigani-
nha quanto para o ciganinho, eles são responsáveis pelo cuidado das ofisas, mesas, tchaios 
e aparatos mediúnicos em geral. O segundo cargo deve ser dado após o fim do Khértia 
Drom e pode se estender durante ate 30 anos do servir, embora muitos aos 20 anos já se 
mobilizem e trabalhem dentro dos cargos superiores, mas sem voto dentro dos acampa-
mentos, sempre só utilizando a dar conselhos.

Ambos podem ministrar o Khértia Drom. 
Dependendo da pessoa e do trabalho que ela 
exerça tanto espiritual quanto de ramasordé, 
é o cargo que a maioria dos ciganos ficam a 
vida inteira e quando mudam de função aca-
bam não largando as tarefas, visto que estão 
tão acostumados que já fazem naturalmente. 

A Kalinata (mulher) ou Ratói (homem), 
tem aqui as mesmas funções que é cuidar 
para que tudo aconteça dentro do trabalho 
espiritual ou de kumpania. Verificam a segu-
rança do acampamento, ou tsara espiritual, 
cuidam dos que guardam (espíritos), de to-
dos os aparatos, dão ordens aos Melichs, são os olhos e ouvidos dos Barôs e Bábas, são os 
mais cobrados tanto espiritualmente quanto nos seus acampamentos de origem. Um Barô 
ou Bába, se verem algo errado chamarão um deles e os encarrega de resolver o problema, 
as Vourdakies devem ser realizadas por Kalinatas e Ratóis, que devem conhecer seus fun-
damentos profundamente. Dificilmente durante o exercer deste cargo se opõem ou deso-
bedecem as ordens dadas. 

A Kalinata (que em romanês quer di-
zer “Operaria”), é uma mulher que quan-
do exerce seus conhecimentos com padrão 
de comportamento impecável, são pessoas 
muito consideradas, e tem autoridade para 
chegar ate o Barô sem marcar, independen-
te de ela ser mãe ou não, que é uma coisa 
que da autoridade a mulher.

Embora ainda sem voto, são ouvidas 
porque estão dentro da kumpania ouvindo 

a todos. O Ratói (que em romanes que dizer “Sabedor”), é o homem que decide junto da 
kalinata tendo as mesmas atribuições. Astralmente e fisicamente é o homem que coloca 
verdadeiramente as mãos para resolver o que deve ser feito. Dentro das Tsaras fisicamente, 
dentro do mundo encarnado que temos, dentro do mundo espiritual também. Indepen-
dente dele ter constituído matrimonio ou não.
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As fogueiras, são tarefas exclusivas 
dos Ratóis, tanto a arrumação, quanto 
acendimento e definição do que fazer 
com as cinzas que geralmente são entre-
gues as Kalinatas. 

Após 20 anos ativos e com autoriza-
ção pedida e dada, ou 30 anos ativos sem 
pedidos de autorização, tanto a Kalinata 
quanto o Ratói, podem passar pelos ritos 
de Roti Diena e serem chancelados por 
um Barô ou Bába, para ter outras atri-
buições. A mulher Kalinata, terá um grau 
nesta estrutura diferente do homem, depois do Roti Diena, ela conforme o clã e origem ela 
receberá a função de Manouch (que em romanes é nome de clã e quer dizer feiticeira), Puri 
Day (que em romanês quer dizer Matriarca, sua palavra é chanceladora, principalmente na 
magia), Shuvani (que em romanês quer dizer Sacerdotisa, que trabalham na Ramasordé).

Elas podem ter descen-
dência de qualquer linha-
gem de clã, será considera-
do pelo clã de origem. 

O Clã tanto de origem 
encarnada como espiritu-
al será considerado, dado o 
nome a ser definido pelos 
espíritos. Todas terão a mes-
ma atribuição, orientar as 
kalinatas, Ratóis e Melichs. 

Exercer voto, direitos a 
palavra, a ramasordé, e a se 

casar sem autorização do Clã. Assim como ministrar o Roti Diena. O homem não passa 
por este estagio intemediário, ele é logo chancelado Barô. Por isso os ritos diferenciados e 
separados. Apenas em toda a estrutura encarnada, um clã dispensa estes ritos, que são os 
Kalons Latatchos, que são tidos nos clãs astrais, como prontos para o trabalho espiritual. 
Após 15 anos as Manouchs, Puri Day e Shuvanis, podem ser indicadas para ocupar o cargo 
de Bába.

A Bába que tem tanto poder quanto o Barô embora necessite da concordância dele 
para casos mais graves, tem poder de autorizar, mandar, esclarecer, definir e outras atribui-
ções, somente sendo exclusa do Kris Romani, onde somente homens podem estar. 
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Para os Gadjós: Desses cargos expostos a pessoa que fizer parte de uma tsara como 
médium, poderá após autorização astral, passar pelos ritos de preparo para o trabalho as-
tral, embora possam exercer os cargos de Melichs, Kalinata / Ratói, Manouche / Puri Day 
/ Shuvani, nunca serão chancelados Barôs e Bábas. Os espíritos que dirigem as tsaras é que 
tem estes títulos.

Algumas vezes as pessoas chamam os dirigentes, mas em virtude do carinho que se 
desenvolve em torno dessas pessoas não porque elas sejam de fato, a não ser que sejam 
ciganos de sangue, até porque não existe Barô e Bába que não sejam ciganos de sangue. 

O que pode ser alterado em casos específicos, devido as precisões, as idades podem ser 
diminuídas para os casos de necessidade extrema, se não tiver mais ninguém para ocupar. 
Porque a idade para nós é algo muito importante, já que com a vivência se ganha maturi-
dade. Os dirigentes independente do sexo serão chamados de Jutsi (que em romanes quer 
dizer “Soldado”).
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