


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



AGENDA
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Mas, ao contrário do que se acredita, a palavra “café” não é originária de Kaffa — local 
de origem da planta, e sim da palavra árabe qahwa, que significa “vinho”, devido à impor-
tância que a planta passou a ter para o mundo árabe.

 Uma lenda conta que um pastor chamado Kaldi observou que suas ovelhas ficavam 
mais espertas ao comer as folhas e frutos do cafeeiro. Ele experimentou os frutos e sentiu 
maior vivacidade. 

Um monge da re-
gião, informado sobre o 
fato, começou a utilizar 
uma infusão de frutos 
para resistir ao sono en-
quanto orava.

As tribos africanas, 
que conheciam o café 
desde a Antiguidade, 
moíam seus grãos e fa-
ziam uma pasta utili-
zada para alimentar os 
animais e aumentar as 
forças dos guerreiros. 
Seu cultivo se estendeu 
primeiro na Arábia, in-
troduzido provavelmen-
te por prisioneiros de 
guerra, onde se popula-
rizou aproveitando a lei 
seca por parte do Islã. O Iêmen foi um centro de cultivo importante, de onde se propagou 
pelo resto do Mundo Árabe.

O conhecimento dos efeitos da bebida disseminou-se e no século XVI o café era utili-
zado no oriente, sendo torrado pela primeira vez na Pérsia.

Na Arábia, a infusão do café recebeu o nome de kahwah ou cahue (ou ainda qah’wa, 
do original em árabe. Enquanto na língua turco otomana era conhecido como kahve, cujo 
significado original também era “vinho”. A classificação Coffea arabica foi dada pelo natu-
ralista Lineu.

O café no entanto teve inimigos mesmo entre os árabes, que consideravam suas pro-
priedades contrárias às leis do profeta Maomé. No entanto, logo o café venceu essas resis-
tências e até os doutores maometanos aderiram à bebida para favorecer a digestão, alegrar 
o espírito e afastar o sono, segundo os escritores da época.
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A Lenda do Café
Não há evidência real sobre a descoberta do café, mas há muitas lendas que relatam 

sua possível origem. Uma das mais aceitas e divulgadas é a do pastor Kaldi, que viveu na 
Absínia, hoje Etiópia, há cerca de mil anos. 

Ela conta que Kaldi, observando suas cabras, notou que elas ficavam alegres e saltitan-
tes e que esta energia extra se evidenciava sempre que mastigavam os frutos de coloração 
amarelo-avermelhada dos arbustos existentes em alguns campos de pastoreio. 

O pastor notou que as frutas 
eram fonte de alegria e motivação, 
e somente com a ajuda delas o re-
banho conseguia caminhar por 
vários quilômetros por subidas 
infindáveis. Kaldi comentou sobre 
o comportamento dos animais a 
um monge da região, que decidiu 
experimentar o poder dos frutos. 

O monge apanhou um pouco 
das frutas e levou consigo até o 
monastério. Ele começou a utili-
zar os frutos na forma de infusão, 
percebendo que a bebida o aju-
dava a resistir ao sono enquanto 
orava ou em suas longas horas de 
leitura do breviário. 

Esta descoberta se espalhou 
rapidamente entre os monasté-
rios, criando uma demanda pela 
bebida. As evidências mostram 
que o café foi cultivado pela pri-
meira vez em monastérios islâmi-
cos no Yemen.

O café tornou-se de grande importância para os Árabes, que tinham completo controle 
sobre o cultivo e preparação da bebida. Na época, o café era um produto guardado a sete 
chaves pelos árabes. Era proibido que estrangeiros se aproximassem das plantações, e os 
árabes protegiam as mudas com a própria vida. A semente de café fora do pergaminho não 
brota, portanto, somente nessas condições as sementes podiam deixar o país.
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A partir de 1615 o café começou 
a ser saboreado no Continente Eu-
ropeu, trazido por viajantes em suas 
frequentes viagens ao oriente. Até o 
século XVII, somente os árabes pro-
duziam café. Alemães, franceses e 
italianos procuravam desesperada-
mente uma maneira de desenvolver 
o plantio em suas colônias.

Mas foram os holandeses que 
conseguiram as primeiras mudas e as 
cultivaram nas estufas do jardim bo-
tânico de Amsterdã, fato que tornou 
a bebida uma das mais consumidas no velho continente, passando a fazer parte definitiva 
dos hábitos dos europeus.

A partir destas plantas, os holandeses iniciaram em 1699, plantios experimentais em 
Java. Essa experiência de sucesso trouxe lucro, encorajando outros países a tentar o mesmo. 

A Europa maravilhava-se 
com o cafeeiro como planta 
decorativa, enquanto os holan-
deses ampliavam o cultivo para 
Sumatra, e os franceses, pre-
senteados com um pé de café 
pelo burgomestre de Amster-
dã, iniciavam testes nas ilhas 
de Sandwich e Bourbon.

Com as experiências ho-
landesa e francesa, o cultivo 
de café foi levado para outras 

colônias européias. O crescente mercado consumidor europeu propiciou a expansão do 
plantio de café em países africanos e a sua chegada ao Novo Mundo. Pelas mãos dos colo-
nizadores europeus, o café chegou ao Suriname, São Domingos, Cuba, Porto Rico e Guia-
nas. Foi por meio das Guianas que chegou ao norte do Brasil. Desta maneira, o segredo dos 
árabes se espalhou por todos os cantos do mundo.

O hábito de tomar café foi desenvolvido na cultura árabe. No início, o café era co-
nhecido apenas por suas propriedades estimulantes e a fruta era consumida fresca, sendo 
utilizada para alimentar e estimular os rebanhos durante viagens. Com o tempo, o café 
começou a ser macerado e misturado com gordura animal para facilitar seu consumo du-
rante as viagens.
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Em 1000 d.C., os árabes começaram a preparar uma infusão com as cerejas, ferven-
do-as em água. Somente no século XIV, o processo de torrefação foi desenvolvido, e final-
mente a bebida adquiriu um aspecto mais parecido com o dos dias de hoje. 

A difusão da bebida no mundo ára-
be foi bastante rápida. O café passou 
a fazer parte do dia-a-dia dos árabes 
sendo que, em 1475, até foi promulga-
da uma lei permitindo à mulher pedir 
o divórcio, se o marido fosse incapaz 
de lhe prover uma quantidade diária 
da bebida. A admiração pelo café che-
gou mais tarde à Europa durante a ex-
pansão do Império Otomano.

Rapidamente o café se espalhou 
por toda corte, tão apreciada que se 
tornou a bebida de predileção do pa-
lácio imperial. Tanto é que uma nova 
função surgiu na corte: a de “kahvecibasi” ou cafezeiro-chefe, a pessoa de confiança a fazer 
o café do sultão.

Para ocupar esta função, além é claro de preparar um ótimo café, a pessoa precisava 
ser leal ao Sultão e saber guardar segredos. Os anais da história Otomana registraram um 
grande número de “kahvecibasi” que vieram a ser Grão Vizir (primeiro-ministro) do sul-
tão, tamanha sua importância.

A cultura do café se tornou, então, parte fundamental da cultura social de Istambul.
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Origem dos Símbolos
Quando se fala em origem dos símbolos, estamos falando a partir da Andança dos 

ciganos pelos desertos áridos, onde durante as noite e embaixo da lua aprendemos os sím-
bolos no café  que aquece e prediz. Os ciganos tomaram como ponto de partida, símbolos 
usuais de nossa vida na kumpania para representar, conforme sua força, para dar a diretriz, 
como sinal do que se queria dizer a respeito da pessoa naquele período.

“BEBA DESTA XÍCARA 
E DEIXE QUE DEUS 

FALE NELA”.

“SURCH TARTZNEL”
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Origem da leitura da 
borra de café

A cafeomancia é uma técnica usada para descobrir o futuro através da borra do café. 
Ela foi desenvolvida pelos árabes e era usada pelas odaliscas dos antigos sultões. Esse é um 
oráculo de ajuda no desenvolvimento da intuição, facilitando a comunicação espiritual - 
exercitando a percepção, a medida que se tenta desvendar os significados dos símbolos!

Em tempo: Os desenhos encontrados nas xícaras, serão destacados.
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O café no deserto
O resíduo do pó que sobra numa xícara de café, quando preparada à moda árabe, 

constitui-se numa uma chave capaz de abrir as portas para predizer o destino de quem 
nela bebeu. 

Essa arte foi muito exercitada no passado e seus seguidores alegavam possuir “pode-
res psíquicos especiais.” Nunca, porém, definiu-se com exatidão em que consistiam esses 
poderes. Hoje se sabe que qualquer pessoa que exercite sua intuição pode desenvolver 
consciente ou inconscientemente. Com conhecimento e prática se pode alcançar níveis de 
percepção surpreendentes.

Sabe-se, também, que essa arte,de cunho “Interpretativo” possivelmente desenvolvida 
pelos árabes, tem suas origens alegada por diversos povos.

O simples aprendizado dos significados não será suficiente. É preciso estudar sím-
bolos, buscar relações e aprofundar-se, aprimorando-se. Com o tempo, a intuição vai se 
tornar mais aguçada e as previsões mais claras e próximas da realidade.



13

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

AS ROTAS E OS CAMINHOS CIGANOS - MÓDULO TURQUIA - CAFEOMANCIA - AULA 1

Por outro lado, esta é uma arte exercitada há séculos. A França, no século XVIII, nos 
introduziu essa prática divinatória árabe, usada pelas odaliscas dos sultões antigos que, 
através da borra do café, popularmente conhecido no ocidente como café turco (porque 
não se coa o pó), previa qual odalisca seria escolhida para aquela noite. 

Atualmente, esta prática ainda é respeitada na Turquia e Norte da África, mantendo 
velhas tradições. A Cafeomancia é um excelente oráculo para desenvolver a intuição faci-
litando a comunicação espiritual. 

É um excelente exercício para desenvolver sua percepção espiritual a medida que se 
tenta desvendar os significados os símbolos.

 Para entrar em contato com esse oráculo é também permitir-se atravessar o portal 
do autoconhecimento e do sagrado em sua vida, além de conhecer mais intimamente um 
pouco da crença de algumas culturas que assim fazem uso desta “mancia”. Através da lei-
tura da xícara e do pires é possível saber sobre a vida profissional, espiritual e emocional 
(familia, amigos, relacionamento). 
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PARA FAZER A LEITURA DA BORRA 
DO CAFÉ  É PRECISO ESTAR EM UM 
AMBIENTE CALMO E SILENCIOSO.

Purifique o ambiente com incenso e coloque sobre a mesa em que a consulta será feita 
um copo com água e sal, isso ajudará a afastar energias negativas. Não é aconselhável fazer 
a leitura quando estiver angustiado ou ansioso, faça quando estiver tranqüilo. Isso porque 
os elementais acabam brincando com você, e os desenhos podem sair de forma 

Outro ponto fundamental a ser considerado quando se fala em cultura do café na Tur-
quia é a tradição da rígida separação entre homens e mulheres fora do ambiente familiar. 
Conforme conta o livro de Carlos Andreotti “Café – Chefs”, como consequência desta se-
paração, as mulheres foram proibidas de frequentar as casas de café turcas.

As mulheres do harém do sultão, 
portanto, bebiam café no palácio 
juntas, em sessões coletivas. Depois, 
o fundo de cada xícara era lido por 
uma advinha da corte, que lhes dizia 
seu futuro, em especial em relação 
ao relacionamento com o monarca.

Pode-se dizer que não é com-
pleta a experiência de se tomar um 
café turco, se ela não inclui a leitura 
tradicional da borra. Esse costume 
espalhou-se e, mesmo hoje, as mu-
lheres continuam buscando conhe-
cer seu futuro olhando na borra. 
Comercialmente criou-se até um nome para isso e pessoas ofertam, como um serviço para 
os turistas, a cafeomancia, ou seja, a previsão do futuro pela leitura da borra do café.

É também comum, na Turquia, que uma mulher, prestes a casar sirva café para a famí-
lia do noivo durante uma visita na sua casa.

Se está interessada em casar-se com aquele homem ela coloca açúcar no café dele. Se 
não quer ou não tem certeza, coloca sal na bebida e espera a reação do noivo. Este deve be-
ber o café até o fim, mesmo que temperado com sal. Depois disso, é feita a leitura da borra 
restante na sua xícara, geralmente pela mulher mais experiente da família.

Dizem que não se faz a leitura de café sem antes de virar a xícara de ponta cabeça na 
mesa. Esta é, portanto, mais uma parte do ritual de consumo do café turco, virar a xícara 
na mesa após seu consumo.
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O café na Turquia é preparado a partir de café moído muito fino, com consistência 
de farinha. Ele é tradicionalmente feito em uma panela pequena de cabo longo cha-
mada “cezve” ou “ibrik”. O açúcar, caso o apreciador queira, é colocado já na panela 
para o preparo. É costume, também, inserir especiarias como cardamomo, canela ou 
anis estrelado.

A bebida resultante fica extremamente concentrada, por isso não se deve mexer 
o café após o servir, pois isso perturba a sedimentação do pó e a bebida fica arenosa. 
Cada copo é espumoso e deliciosamente aromático.

O café deve ser negro como o inferno, 
forte como a morte e doce como o amor. 

– Provérbio Turco

Como é preparado?
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Costuma-se servir com um copo de água, pois ela prepara a boca para o sabor do café. 
Justamente por ser muito concentrado, o café turco deixa uma borra de café ao final de se 
tomar a bebida, e é dela que é feita a leitura.

Até quase o final do século XIX os grãos de café eram comprados em grão ainda verde, 
torrados em casa e depois moídos em pequenos almofarizes. No final do século XIX Meh-
met Efendi, um comerciante, herdou de seu pai uma loja de especiarias e grãos de café.

Em 1871 começou a torrar os grãos e a moê-los, vendendo-o já em pó fino e pronto 
para preparo em casa.

Esta loja, chamada Kurukahveci Mehmet Efendi existe até hoje!

Em 1931 Mehmet Efendi faleceu e seus três filhos assumiram o negócio. Construíram 
um edifício no local, onde hoje funciona a sede da empresa e uma loja.

Apesar do café ter esta grande importância no dia a dia e na cultura turca os turcos 
não têm um dos maiores consumos per capta do mundo, pelo contrário, são apenas 0,4 kg.

Segundo estatísticas produzidas pela Organização Internacional do Café (OIC).

Mas foram eles que apresentaram o maior crescimento de consumo de café no mundo, 
entre 2012 e 2016, segundo dados também da OIC: 10,4%.

Eles também não produzem seu próprio café, este é importado em sua maior parte da 
América Latina e, olha só, daqui do Brasil.
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Cafeomancia do Amor
Dentro dessa categoria, é possível direcionar a energia e os pedidos somente para as-

suntos relacionados ao amor. É assim que entra a cafeomancia do amor ou também conhe-
cido como o oráculo do amor.

Quando a leitura for realizada é preciso que todo o pensamento seja voltado para a 
área amorosa, isto é, que as energias estejam prontas para serem ativadas através da curio-
sidade relacionada ao amor.

Mas e a interpretação? É a mesma, a diferença é que ela vai responder somente para 
assuntos voltados ao amor. A cafeomancia pode ser manuseada do jeito que o intérprete 
achar melhor, vai depender muito das intenções, direcionamento das vibrações energéti-
cas e principalmente a limpeza e tranquilidade dos pensamentos.
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Interpretação na Cafeomancia
Para ser especialista na leitura, precisa de conhecimento em espiritualidade e também 

sobre a cafeomancia. Porém, você pode tentar fazer em casa leituras mais simples, que 
funcionarão assim como jogos simples de cartas. 

1- PURIFIQUE O AMBIENTE
Acenda um incenso de sua preferência e ande por todo o cômodo onde a leitura acon-

tecerá. Sobre a mesa, coloque um copo com água e sal.

Respire bem fundo e aproveite para fazer uma meditação, esteja confiante de que seus 
sentimentos estão controlados e calmos, para que nenhuma angústia ou ansiedade atrapa-
lhe no momento da interpretação.

 
2 - PREPARANDO O CAFÉ

Material: xícara branca, pires banco, pó de café, açúcar e água.

Modo de fazer: misture em uma panela uma colher de pó de café, uma colher de açú-
car e uma xícara de água. Leve ao fogo e deixe ferver bem. Depois, coloque o café em na 
xícara branca e deixe descansando por alguns minutos. Beba o café lentamente se concen-
trando no pedido.

Atenção:  Se o seu pedido é voltado para 
o amor, coloque a cafeomancia do amor em 
prática!

Quando terminar de beber, coloque o pi-
res sobre a xícara e vire com um movimento 
preciso e rápido. Deixe assim por mais alguns 
minutos. Pronto! A xícara está pronta para a 
leitura.

3 - LEITURA E INTERPRETAÇÃO
Lembre-se que a interpretação será sempre da esquerda para direita. Se concentre e 

não deixe nenhum pensamento negativo te atingir. Olhe para borra com muita atenção 
e procure figuras que se formam e anote todas, comece pela parede da xícara depois pas-
sando para o fundo. O importante é usar a imaginação e visualizar qualquer símbolo ou 
imagem.

Se as imagens se formarem a esquerda da asa: passado que influência fortemente no 
presente. Se as imagens se formarem a direita da asa:  ansiedade  e antecipação.
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ALIANÇA
Casamento bem sucedido.

ANIMAL DOMÉSTICO
Um amigo está com problemas.

ÁRVORE
Dê mais atenção à sua saúde.

ARANHA
Pessoas conspirando contra você.

BENGALA 
Alguém vai se aproximar de você.

BOLA
Problemas e desafios se aproximam
 
BORBOLETA
Aventuras amorosas.

CHAPÉU (BONÉ)
Encontro com um homem.

CÃO
É preciso confiar.

CASA
União futura.

DUAS ALIANÇAS
A harmonia familiar.

DRAGÃO
Um conflito inesperado.

ESCADA
Com sabedoria ultrapassará todos os obstá-
culos.

ESTRELA
Mudança positiva na sua vida.

FLECHA
Desgosto amoroso.

FERRADURA
Entrada de dinheiro extra.

Alguns símbolos
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FOLHA
Sucesso.

GATO
Traição e 
desonestidade.

LAÇO
União perfeita.

LINHAS RETAS
A sua vida será 
bastante tranquila.

LINHAS 
PARALELAS
Tenha pensamentos 
mais positivos.

LUA:
LUA CHEIA 
Amor é correspondido;

LUA NOVA 
uma desilusão amorosa.

MAR - Confusão e angústia

NINHO
Amor verdadeiramente correspondido.

OVO - Felicidade.

PÁSSARO
Boas notícias chegarão.

PEIXE
Entrada de muito 
dinheiro.

PERA
Grandes investimen-
tos aparecerão.

PIRÂMIDE
Atração por uma 
pessoa.

PORTA
Novos momentos.

QUADRADO
Ilusão e desencanto 
por uma pessoa.

RAIOS Fase turbulenta.

SAPATO - Transformação positiva.

SETA - Notícias negativas.

SERPENTE
Pessoa falsa e que só faz intrigas e fofocas.

TESOURA
Desentendimento entre você e alguém.

TRIÂNGULO
Novas oportunidades profissionais.

VELA
Relacionamento amoroso positivo.
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