


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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Todos os planetas influenciam o reino vegetal de modo a imprimir nele 
suas principais características, mas o Sol e a Lua a exercem sua influência 

de maneira mais acentuada. Eis a influência dos planetas numa árvore:

FLORES: VÊNUS        FRUTOS: Júpiter 

FOLHAS: Lua              CASCAS E SEMENTES: Mercúrio  

TRONCO: Marte        RAÍZES: Saturno               SOL: Toda a planta

BANHOS CIGANOS: 
USANDO AS TINTURAS
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 A LUA, embora exerça maior influência sobre as folhas, à medida que passa pelos sig-
nos transmite ao solo e também ao reino vegetal como um todo forças que vão beneficiar 
todas as suas partes. Por exemplo:

 – RAÍZES:  serão beneficiadas pela passagem da Lua pelos signos regidos pelo ele-
mento terra;

 – FOLHAS E CAULES: serão beneficiados pela passagem da Lua pelos signos regidos 
pelo elemento água;

 – FLORES: serão beneficiadas pela passagem da Lua pelos signos regidos pelo ele-
mento ar;

 – FRUTOS E SEMENTES: serão beneficiados pela passagem da Lua pelos signos re-
gidas pelo elemento fogo.
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AS FASES DA LUA também participam do processo vital dos 
vegetais. Através dos tempos, o homem observou que as fases da Lua 
estão ligadas ao aproveitamento correto da luminosidade que, em-
bora menos intensa que a solar, penetra mais fundo no solo e, assim, 
acelera o processo de germinação das sementes. Dessa maneira, as 
plantas que recebem mais luminosidade lunar na sua primeira fase 
de vida, tendem a brotar rapidamente, desenvolvendo mais folhas e 
flores, realizando a fotossíntese com mais eficácia. Então:

LUA NOVA é boa para fazer podas, capinar o mato (por-
que demora mais para crescer), colher raízes suculentas e fazer 
adubação;

LUA CRESCENTE é boa para preparar a terra; semear e 
colher folhas e frutos; fazer enxertos; plantar flores e folhagens 
em vasos;

LUA CHEIA não é boa para plantar nem transplantar e 
muito menos capinar, pois o mato cresce mais rapidamente. A 
seiva das plantas concentra-se toda nas extremidades e o ideal 
é não mexer nas plantas;

LUA MINGUANTE é boa para plantar e colher raízes; co-
lher e armazenar grãos.

A seguir, a descrição das principais características das plantas segundo a influência 
planetária que sofrem assim como alguns exemplos de plantas que representam, no reino 
vegetal, as energias de cada um desses planetas.
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PLANTAS SOLARES:  são de altura média com flores geralmente amarelas com fru-
tos bons de sabor agridoce. Movimentam-se na direção do Sol ou tem a figura deste em 
suas flores, folhas ou frutos. Algumas permanecem sempre verdes e são muito aromáticas. 
Tem grandes poderes mágicos e curativos. São usadas por suas virtudes de adivinhação, 
medicinais e contra “maus espíritos”. 

A maioria das plantas medicinais 
são solares. Exemplos: artemísia, no-
gueira, tanchagem, marcela, estigma 
de milho, erva-cidreira, canela, calên-
dula, babosa, arruda, alecrim, erva-de-
são-joão, laranjeira, camomila, açafrão, 
louro, melissa, girassol.

PLANTAS LUNARES: são de fo-
lhas grandes ou pequenas, mas abun-
dantes; as flores são brancas ou de cores 
claras; os frutos são de gosto insípido e 
sem cheiro e em geral são de aparência 
bizarra; vivem na água ou bem perto 
dela; são frias, leitosas; costumam ser 
usadas nas práticas de feitiçaria. Exem-
plos: agrião, chapéu-de-couro, bana-
neira, abóbora, violeta amarela, trevo, 
margarida, lírio branco.
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PLANTAS MARCIANAS: muitas são 
espinhosas e provocam ardor ao tocá
-las. Os frutos podem ser venenosos, 
são ácidos, amargos e de gosto 
picante. Em geral são arbustos 
pequenos, com flores peque-
nas e vermelhas e podem 
ser prejudiciais à visão. 
Exemplos:orégano, coen-
tro, cajueiro, guaraná, cardo-
santo, alho-poró, alho, erva-de-
bicho,alcachofra, uva-ursi, arruda, 
losna, urtiga.

PLANTAS MERCURIANAS: possuem folhas pequenas 
e de cores variadas; produzem flores e folhas, porém não frutos; são 
sinuosas ou ondulantes e de tamanho médio; as flores geralmente são amarelas, de odor 
penetrante, com sabores diversos, mas um tanto adstringentes. São plantas normalmente 
relacionadas com a mente ou trabalhos na esfera mental.  Exemplos: valeriana, sete  san-
grias, guaco, eucalipto,  canela sassafrás, salsaparrilha, manjerona, hera, funcho, alfazema, 
acácia.
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PLANTAS JUPTERIANAS: são plantas grandes, rústicas, com frutos abundantes e de 
aspecto esplendoroso. Os frutos são doces e as flores são muito bonitas, mas sem perfume, 
em geral azuis, brancas e violetas. Algumas vezes, as árvores podem esconder as flores. 
Exemplos: boldo, baicuru, anis, abacateiro, sávia, sabugueiro, pitangueira, picão, pau-fer-
ro, jurubeba, jambolão, dente-de-leão, carvalho, carqueja, cardamomo, camomila.

PLANTAS VENUSIANAS: são afrodisíacas, com perfume quase sempre suave; pro-
duz sementes em abundância e se dá frutos, são doces e com aroma agradável; são plantas 
pequenas, muito floridas, com flores alegres e belas (cor de rosa) e possuem muitas flores, 
mas sem frutos. Exemplos: stévia, hortelã, gengibre, erva-da-vida, erva-de-bugre, catuaba, 
catinga-de-mulata, algodoeiro, tomilho, poejo, mil-em-rama, malva,cerejeira, bardana, sa-
bugueiro, violeta, rosa.

PLANTAS SATURNINAS: são plantas melancólicas, tristes, sinistras, sombrias, pesa-
das e de caule duro; grandes e de forma rara. Produzem frutos sem flores de sabor amargo, 
acidulado e/ou acre. Se houver flores estas são, geralmente, sombrias, cinzentas ou negras. 
A reprodução é sem sementes, são resistentes e narcóticas e crescem lentamente. Exem-
plos: aroeira, avenca, cavalinha, cipreste, cominho, cancorosa,espinheira santa, salsa, tai-
viá, ipê-roxo, erva-mate, bolsa-de-pastor, amor perfeito.
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