
Aula de Apresentação



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 cawminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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Não tem como escrever sobre o 
povo cigano sem se aprofundar na 
sua cultura tão mágica e inspiradora. 

Dessa forma vamos estudar os Futicos 
(pertences) da Cigana e os segredos da Ofisa.
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Para nós, a Lua Cheia é o maior elo de 
ligação com o “sagrado” quando são reali-
zados os grandes festivais de consagração, 
imantação e outros festejos em geral. 

As celebrações da Lua Cheia, acontecem 
em torno das fogueiras acesas, do vinho e 
das comidas, com danças e orações. Somos 
atentos observadores do Céu e verdadeiros 
adoradores dos astros e da magia elemental. 

Estamos sempre atentos para os ciclos 
naturais, através dos quais desenvolvemos a 
magia. Na culinária a alquimia é feita com 
amor e encanta quem se alimenta e nutre o 
espírito, são indispensáveis: o cravo, a ca-
nela, o louro, o manjericão, o gengibre, os 
frutos do mar, as frutas cítricas e as frutas 
secas, o vinho, o mel, as maçãs, as peras, os 
damascos, as ameixas e as uvas que fazem 
parte inclusive dos segredos de uma cozi-
nha afrodisíaca. 

O punhal, o violino, o pandeiro, o leque, 
o xale, as medalhas e as fitas coloridas; a co-
ruja, o cavalo, o cachorro e o lobo são sím-
bolos sagrados para nós. 

A verbena, a sálvia (que deve ser culti-
vada sozinha, por que é muito ciumenta), o 
ópio, o sândalo e algumas resinas extraídas 
das cascas das árvores sagradas, são ingre-
dientes indispensáveis na manufatura casei-
ra de incensos, velas e sais de banho, mes-
clados com essências de aromas inebriantes 
e usados no dia-a-dia.
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ESCOLHA UMA TOALHA para a sua mesa na cor que a intuição te mostrar, tomando 
cuidado para que a estampa não tire a atenção das cartas que precisam ser o foco principal. 

A toalha que você for usar, vai representar a saia da cigana (caso você esteja ligado às 
tradições ciganas, por laços de sangue ou de alma. Lembre-se que muitas vezes as ciganas 
sentadas no chão, jogam sobre suas saias...

A toalha que você usar vai servir também para guardar suas cartas, se você quiser. Eu, 
particularmente, gosto de colocar meu baralho de atendimento em um saquinho dourado, 
e guardo na minha Possothy.

É aconselhável que os quatro elementos estejam simbolizados na mesa de jogo. Incen-
so, vela, água, moedas ou cristais, representando Ar, Fogo, Água, Terra.

Escolha uma taça ou copo para usar apenas na sua mesa de jogo. A cor da vela pode 
variar de acordo com o dia da semana, com a cor preferida pela entidade que o guia, ou 
pode ser simplesmente branca. Quem trabalha com entidade Cigana poderá usar a cor 
preferida da Cigana ou Cigano.

OS ELEMENTOS MÁGICOS 
DA MESA CIGANA
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OS CRISTAIS não apenas representam o 
elemento terra como, também, são usados para 
expandir o dom da visão e intuição.

Assim, é muito comum que se coloque uma 
drusa de cristal de quartzo, uma ponta de quart-
zo, ametistas. Não precisam ser cristais caros e 
grandes, mas aquele que “falar” com você, sem-
pre será adequado. 

Você poderá, também, ter uma taça /re-
cipiente com pequenos e variados cristais. Ao 
contrário da vela e da água, seu uso não é obri-
gatório.

O INCENSO pode ser substituído por um 
perfume que você ofereça, se for o caso, à ciga-
na que lhe inspira no jogo. Pode-se usar ambos, 
perfume e incenso.

MOEDAS que representam o elemento Terra, podem ir sendo colocadas, ao longo do 
tempo, num pequeno Baú que será, então, colocado na mesa de jogo. Tradicionalmente 
as moedas quanto mais antigas mais desejáveis (idem para as moedas de outros países), 
porque isso fala da propriedade, que tem o dinheiro, de passar por várias mãos, e da im-
portância de não segurá-lo mas trocá-lo pelo que nos é 
importante. Não é o valor total das moedas que impor-
ta, mas sim seu valor simbólico! Pode-se usar apenas 
uma moeda de 01 centavos.

A TAÇA deve conter água limpa e filtrada, ou mi-
neral se possível. O recipiente, embora simbolize o 
sagrado feminino, a nossa parte encarregada de esta-
belecer contato em níveis mais profundos através da 
intuição (entre outros significados), na mesa de jogo 
sua função principal é de limpar e diluir as energias 
negativas, além de facilitar nossa comunicação com 
outros planos,a água transmuta as emoções e traz o 
equilíbrio.

O PUNHAL pode ser simples e pequeno. Se você 
não seguir nenhuma tradição, ainda assim pode usar 
uma faca/punhal como símbolo de proteção! Mas lem-
bre-se que o punhal não é obrigatório para quem não 
segue a tradição cigana e nem é essencial para que você 
comece a treinar os atendimentos.
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Na tradição cigana deve-se usar um punhal, voltado para o consulente ou voltado para 
fora (a ponta) a partir da nossa posição, quando jogamos para nós mesmos.  Esse punhal 
é um instrumento que tem como função “cortar” qualquer negatividade, impedindo que o 
oraculista seja prejudicado. Gosto de colocá-lo sobre a boca da taça (O que foi cortado será 
diluído e purificado pela água, formando assim um conjunto poderoso). A única coisa que 
não pode faltar, além do baralho, é amor .

Outros elementos que podem ser colocados na mesa: O baú da cigana, onde você guar-
da as joias, bijuterias, moedas, lenço e baralho, velas, diferente do Baú das Moedas. Flores, 
frutas, fitas coloridas, pandeiro, castanhola... Todos os elementos que forem ser usados, 
devem ser consagrados para o uso no jogo. Tome cada um deles, limpe-os com incenso e 
impregne o objeto com sua energia, mentalizando que eles são como uma espécie de pro-
longamento do seu braço! 

Ofereça, para a sua Mentora, à Cigana que caminha com você,  ou simplesmente torne 
importante, pessoal e sagrada, sua relação com seu instrumento.

Os cristais devem ser limpos, antes de serem usados. Você deve aprofundar seu conhe-
cimento com leituras e cursos, aqui estão apenas algumas informações para a sua mesa de 
atendimento.

Ao se sentar à mesa, concentre-se limpando de sua mente qualquer pensamento e, se 
for o caso, faça uma oração dirigida a seu guia, à santa Sara, aos Mestres Ciganos do astral, 
saudando sua amiga Cigana.
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Os Altares Ciganos, em Ofisas, Tsa-
ras, são feitos para que qualquer pedido 
de ajuda seja algo majestoso e imantado 
para o universo. 

Ao mesmo tempo serve para agrupar 
energias 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 
conectar com a Egregora Cigana. Segue 
abaixo o que se coloca em um Altar Ci-
gano por tradição, mas siga sempre a sua 
intuição.

Altar Cigano
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MATERIAL:

• 1 toalha na cor intuida;  • 1 imagem de Santa Sara Kali; 

• 1 imagem de cigano e • 1 imagem de cigana (conforme sua intuição);

• 1 taça de vidro com água limpa; • 1 Incensário (com incensos a sua escolha);

• 1 pandeiro;  • 1 par de castanholas; • 1 perfume;

• 1 pequeno pote de vidro com moedas antigas (que contém a energia do mundo);

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

• 1 baralho; 1 pote cigano (e outros se for de sua vontade); • Cristais (vários); 

• 1 castiçal; • velas coloridas; • 1 pirâmide. 

Consagre tudo e arrume do seu jeito.  Faça isso com amor e poderá contar com a força 
destes amigos astrais sempre perto de você.  Pode-se oferecer frutas e vinho. 

Seja feliz com seu altar. 
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