


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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Os filtros também 
são poções. A diferença 

é que os ingredientes 
não são cozidos.

FILTROS 
MÁGICOS
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1-Para que 
servem as poções? 

As poções são recursos da magia que estão 
disponíveis para qualquer praticante de magia que 
queira beneficiar-se delas. As poções podem ser 
usadas em diversas ocasiões; para diversos fins. 

As poções não devem ser usadas banalmen-
te, mas sim em momentos realmente necessários. 
Deve-se  usar as poções como “instrumentos 
equilibradores”, recursos para ativar ou equilibrar 
determinadas energias que encontram-se em ex-
cesso ou em falta. 

Por exemplo, se você está muito apático ou in-
diferente, uma poção com energia de marte é uma 
ótima solução para seu problema! Se você precisa abrir seus caminhos amorosos, use uma 
poção que ative essa energia! Só não vale ficar desequilibrado.

2-Tipos de poções: 
Existem vários tipos de poções que podem ser diferenciadas a partir da maneira como 

são preparadas ou usadas.

POÇÕES PARA INGESTÃO: 
• São todas as poções que podem ser 

ingeridas. 

Ex: Chás; sucos; sopas; cremes; mela-
dos; pós comestíveis. 

POÇÕES/ INALADORES: 
• São poções que bastam ser inaladas 

para que façam efeito. Podem ser inala-
das por quem a faz ou por quem pretende 
encantar. 

Ex: Perfumes; vapores aromáticos.
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POÇÕES/ BANHOS: 
• São poções que se usam sob forma de banhos. 

POÇÕES/ LAVA-PÉS: 
• Poções preparadas exclusivamente para energizar os pés. 

POÇÕES/ ASPERSORES: 
• São aquelas poções que usamos aspergindo por todo o am-

biente que está sendo encantado. Geralmente são poções que são 
usadas para limpeza astral; mas também podem ser poções de 
amor, que são aspergidas no local de um encontro. 

POÇÕES SOLÚVEIS: 
• São aquelas geralmente preparadas com uma concentração 

muito grande de ingredientes e que podem ser misturadas à per-
fumes, óleos , produtos de limpeza e diversos outros preparados. 

POÇÕES/ PERFUMES: 
• Podem ser águas de cheiro, perfumes ou óleos aromáticos que se usam no corpo para 

obter determinada finalidade ou atrair energias ou entidades específicas. 

Que as fadas 
despertem a magia 
desta(s) flor(es)!
Que assim seja 
e assim se faça! 
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POÇÃO PARA PROTEÇÃO 
Ingredientes: 

2 xícaras de água de fonte (mineral) 

1 colher de chá de essência de verbena 

2 colheres de sopa de essência de mirra 

2 colheres de sopa de essência de olíba-
no 

2 colheres de sopa de sal marinho

Ferva todos estes ingredientes numa 
panela esmaltada. Guarde em uma garrafa escura. Use sempre que precisar de proteção, 
passando-a em seus pulsos, testa, nuca e sola dos pés. Pode usá-la também nos pneus de 
seu carro antes de viajar. 

“Que todas as 
correspondências 

astrológicas 
estejam corretas 

para este 
trabalho 
mágico”.
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POÇÃO 
PARA SONHOS

Para os sonhos 
proféticos, beba uma 
infusão de botões de 
rosa ou açafrão antes 
de dormir, isso fa-
cilitará seus sonhos 
e os deixará vívidos 
na memória quando 
acordar. 

VERSOS PARA 
ENCANTAR 
POÇÕES 

Esses versos po-
dem ser usados para 
encantar qualquer 
poção. Eles podem 
ser repetidos diver-
sas vezes (pelo menos 
sete vezes) em voz alta 
ou mentalmente. 

Essa poção de 
ervas, aqui dentro 
do caldeirão, Foi im-
pregnada com a ver-
dadeira magia. Por 
isso digo esse encanto 
com intenção: 

Que tudo será 
abençoado e ninguém 
ficará magoado. Já 
que o retorno triplo na 
mente tenho guarda-
do. Esse é o meu dese-
jo, e que assim seja! 



9

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

PÓS, POÇÕES E TINTURAS NA MAGIA CIGANA- AULA 007 - 2022

POÇÃO DE MEL DE AMOR-PERFEITO 
O amor-perfeito ou “pansy” vem da palavra francesa “pensee”, que significa “pensa-

mento” e sempre se acreditou que estas flores podiam ser utilizadas para fazer que a pessoa 
que amas pense em ti. 

Pode também utilizar o poder do amor
-perfeito para abrir teus caminhos para o 
amor ou aumentar o desejo. Embora pou-
cos saibam, estas flores são comestíveis e 
contém vitaminas A e C. 

Esse mel deve ser preparado em uma 
segunda-feira, em um dia de Lua Nova. 

INGREDIENTES:  1/2 xícara de péta-
las de amor-perfeito, finamente picados; 1 
pote de mel. 

Em primeiro lugar aqueça o pote de 
mel em banho-maria por uns 5 minutos 
(fogo lento). Retire do fogo e depois in-
troduza as pétalas no pote e misture bem 
com uma pequena colher durante alguns 
minutos. 

Enquanto o fazes, outorga poder as pé-
talas repetindo:  “Dou poder a estas pétalas 
com pensamentos de amor e harmonia”. 

Agarre o pote com as duas mãos e diga: 

“Dou poder a este mel com pensamentos de amor e harmonia”. 

Volte a colocar o pote em banho-maria em fogo lento por 30 minutos. Depois deixe 
esfriar o mel e guarde-o em um armário escuro por duas semanas, para que seu sabor se 
torne mais intenso e que aumente seu poder mágico. 

Prepare uma taça de chá de camomila e acrescente três colheres de chá do mel. En-
quanto misturas o mel ao chá, diga:  “Invoco as Fadas das Flores, para que tragam pensa-
mentos de amorosa harmonia. Doce mel feérico do romance e da beleza, atraia doce amor 
como cada novo dia”. 

Logo saia para fora e faça uma oferenda do mel de amor-perfeito às fadas das flores. 
Deixe cair nove gotas do mel no solo, perto da entrada de sua casa e diga: “Dou graças aos 
serviçais das fadas das flores por seus pensamentos de amorosa harmonia. Doce mel feéri-
co do romance e da beleza, atraia doce amor como cada novo dia.”. 



10

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

PÓS, POÇÕES E TINTURAS NA MAGIA CIGANA- AULA 007 - 2022

CHÁ DE FLORES DE TREVO 
Para secar as flores de trevo, espalhe-as sobre uma bandeja e mantenha-as num lugar 

seco por um período de três a cinco dias. E depois que elas estiverem inteiramente secas, 
coloque-as num vidro bem fechado e guarde-o em algum lugar escuro. 

Para fazer o chá de flores de trevo, ponha três colheres de chá destas flores secas (ou 
duas flores frescas) num pequeno caldeirão ou então num jarro. Cubra-as com um quarto 
de xícara de água fervente e deixe em infusão por aproximadamente cinco minutos. 

Depois coe, despeje o chá numa xícara, adicione mel ou açúcar a seu gosto e beba-o 
enquanto estiver quente. 

Este chá de coloração verde-limão é a bebida ideal para ser servida aos amigos. Regido 
pelo planeta Mercúrio e pelo elemento Ar, este chá também pode ser utilizado magica-
mente como uma poção para proteção, amor, remoção de maldições e feitiços, para atrair 
dinheiro ou ainda para banir as entidades negativas. 

O encantamento a seguir deve ser recitado antes de se beber ou fazer uso deste Chá de 
Flores de Trevo: 

Flor que o trevo viu florescer, Peço-lhe por via deste feitiço e poder. Faça com que o bem 
da magia eu veja, Pois este é o meu desejo. E que assim seja!  
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AÇÚCAR DAS FADAS 
3 colheres de sopa de açúcar branco comum 

1 colher de sopa de extrato de baunilha 

1/8 de colher de sopa de colorante alimentar vermelho. 

Misture o açúcar com o extrato de baunilha, adicione o corante para torná-lo cor-de
-rosa. Coloque tudo dentro de um vidro limpo e etiquete como “Açúcar das Fadas”. Agora 
você terá um açúcar para fazer receitas mágicas. Você também poderá usá-lo quando se 
sentir muito esgotada (o) ou simplesmente para acrescentar um pouco de magia a sua vida. 

FILTRO DO AMOR 
Filtro que atrairá amor para sua 

vida. 

1 colher de sopa de flores de hibisco 

1 colher de sopa de flor de maracujá 

1 colher de sopa de folhas de moran-
go 

1 colher de sopa de flores de papoula 

4 raízes de Adão e Eva 

Adicionar: 

20 gotas ou mais de óleo de rosas 

10 gotas de óleo de morango. 

Misture bem todos os ingredientes 
e catalise as intenções de seu sortilégio 
dizendo: 

“Peço que um pretendente apaixona-
do ou um companheiro que seja trazido 
para mim e que o amor se instale entre 
nós. Peço que isso seja correto e para o 
bem de todos. Assim seja!” 

Ande com esse filtro numa bolsa de pano vermelho ou cor-de-rosa. Lembre-se de que 
é a energia e a aura das ervas, não o aroma, que atrairá um amor para sua vida. 
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Guardo todas; um dia vou construir um castelo!”

“Pedras no caminho?
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