
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

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". 
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INTRODUÇÃO 

 

O plano dos espíritos não pode ser generalizado em nenhum momento, 
ainda 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 Mestres Ciganos, chegando 
estes a estarem presentes 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 gadjó, à medida 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. 

  No espiritualismo em geral, existe uma dificuldade em algumas 

religiões que não tem um decodificador, e na vida espiritual dos ciganos, não 
é diferente. Muito se fala, se diz e se escreve, 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 
podendo 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ORIGEM E HISTÓRIA DO CIGANO WLADIMIR  

O Cigano Wladimir não revela a sua origem, diz que é “do mundo”, 
porém acredita-se que ele seja de origem russa (provavelmente 
Frunkaléshti), pelo modo de se expressar cheio de “erres”, existe, a província 

de Wladimir (nome oficial desde 1364), que é capital da atual Oblast. O Rei 
dos Ciganos andou por todo o mundo, é protetor do trabalho e das mulheres. 

A história mais conhecida do Rei, é de que ele era um cigano ourives, 
especialista em fundição de metais e incrustação de pedras preciosas.  

Um dia de Kumpania na Espanha foi procurado por um senhor, que 

ouvira falar da perfeição de seus serviços, solicitou ao cigano um colar com 
a efígie (retrato) de uma bonita dama em relevo. O cigano então disse que 
teria que ver uma pintura ou a dama para que pudesse retrata-la. O 

cavalheiro concordou e mostrou-lhe uma pintura, logo Wladimir reconheceu 
a mulher de tristes olhos negros que vira passar numa luxuosa sege, quando 

estava comerciando numa praça Granadense.  

Perguntou ao comprador se devia “caprichar”, se era presente de 
amor? O senhor disse que sim, que faria daquela dama uma rainha. Assustou-
se Wladimir. Era notório que a moça estava sendo obrigada a isto. Pediu ao 

senhor que a enviasse ao seu encontro, para que ao conhece-la pudesse 
talhar todas as linhas de seu rosto com perfeição no ouro.   

No dia combinado a moça de olhos tristes chegou até a kumpania 

acompanhada. O cigano disposto a descobrir que mistério envolvia, pediu que 
voltasse em outros dias, e com o tempo ia ganhando a confiança dela. Um 

dia a moça como que a adivinhar o que se passava e pensando em ter ajuda, 
contou que o pai dela era um comerciante em dificuldades, e que o senhor 
que encomendou a joia era um banqueiro disposto a ajuda-lo em troca de 

sua amizade e posteriormente sua mão.  

Tentava o senhor conquistar o seu coração. Wladimir ficou pensativo, 
pensando como poderia ajuda-la. Não conseguiu. A jóia ficou pronta o senhor 

deu-lhe uma rasa de ouro (36 kilos) e algumas pedras preciosas. Soube-se 
logo do casamento dos dois. Wladimir esqueceu o caso. Uns dois anos depois 
quando de volta à Granada soube que a senhora estava para ganhar neném, 

e enviou uma zíngara para ajudar no parto, o senhor gostou muito da ideia, 
e acolheu a cigana em sua casa.  

Dias depois o trabalho de parto começava e a moça ao dar à luz, 

acabou falecendo. O esposo que lhe devotava imenso amor, ficou muito 
triste, conversando com Wladimir, ele disse que ela não o amava, mais que 

o fizera muito feliz, o cigano para reanima-lo disse que na ocasião da feitura 
da jóia, ela havia lhe dito completamente o contrário.  

Disse-lhe ouvir que seria feliz ao lado de um cavalheiro tão distinto. 
Disse-lhe do costume cigano da “Pomana”, e ofereceu que seu Clã fizesse, o 

senhor aceitou. Fizeram então as 03 pomanas, na terceira o senhor teve um 
sonho com a finada, se dizendo bem e que ele cuidasse do bebê, além de 



 
 

 
 

falar que as rezas estavam fazendo muito bem. Pediu que Wladimir fosse 

recompensado, por tudo que ele estava fazendo.  

Assim o cavalheiro foi tentar fazer, chegando como velho amigo na 
kumpania, recebido pelo cigano ourives, falou do sonho que teve com sua 

mulher e queria agradecer, Wladimir disse não querer nenhum presente de 
agradecimento. Pediu apenas para que ele protegesse as mulheres. Assim o 

gadjê o fez e foi abençoado pela Shuvani do Clã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LENDAS  

 

Wladimir contou-me que desde criança tinha preocupação com as 
mulheres, achava que elas trabalhavam demais, imputavam-nas grandes 

responsabilidades e que elas eram generosas e capazes de grandes ações. 
Desde moço foi apreciador do feminino, ciganas e gadjís apaixonavam-se por 
ele. Num dia de muito trabalho, caiu febril de paixão por uma jovem senhora 

muito rica e influente na época, dedicou-lhe intenso amor.  

A gadjí também o gostava. O cigano fazia jóias e encastoava pedras 
preciosas em anéis, para lhe presentear. Tocava seu violino com ardor e 

encantamento ímpar, inspirado na dama. O pai da moça, um homem 
poderoso e de coração duro, não estava gostando daquele envolvimento e 

pensou em mandar exterminar toda a romhá. 

A Shuvani avisou do que aconteceria. Wladimir foi ter com o homem e 
propôs uma conversa, o homem disse que ele se arrependeria. O cigano fez 
toda a romhá levantar acampamento e irem para Sicília. A djully, entregou 

todas as jóias a Wladimir e pediu-lhe que fugisse. Ele disse não poder atender 
o pedido.  

Disse que lutaria até o fim. Ela sabia que seu pai estava a perseguir 

Wladimir. Falou que iria para Sicília com ele. A predição não era boa para os 
dois. A família da djully quando soube, perseguiu-o, ele fez um caminho para 

ela e outro para ele. No meio da jornada foi morto sem piedade, 
desencarnado foi correndo manter contato com a sua amada. Os homens 
queriam exterminar toda a romhá e a gadjí.  

Quando ela avistou o clã em Sicília foi capturada, chorava pensando 

em Wladimir, quando o espírito deste apareceu, e disse: - Não te desesperes 
minha rainha, trarei logo o teu socorro. Ela compreendeu de imediato, e ficou 

mais calma. Quando foram exterminar a romhá, Wladimir estava à frente da 
kumpania, os homens não entenderam, afinal era o cigano que eles haviam 
matado.  

Fugiram com medo. As Shuvanis viram a moça e a libertaram. Por isso 
ele é considerado o Rei dos ciganos, porque morreu, mais continuou 
protegendo os ciganos, como protege até hoje. Seu Ditado Favorito é: O 

homem tem a força, mas a mulher tem o ventre, não meça forças, porque 
sairá perdendo.  

Wladimir cuida para que também as Leis Ciganas ditas pela Kris 

Români sejam seguidas. São elas: Leis ciganas 

 

 

 



 
 

 
 

Os piores pecados que um cigano pode cometer: 

01 – Falta de respeito aos anciãos. 

02 -  Não cumprir a palavra dada. 

03 -  Abandonar os filhos, antes ou depois de nascer. 

04 -  Separar-se do cônjuge 

05 -  Provar da maternidade antes do casamento. 

06 - Ter falta de pudor, nas vestes ou em outra ocasião. 

07 -  Roubar em recinto sagrado, como igrejas e cemitérios. 

08 -  Ofender a memória dos mortos, se já morreu é melhor deixar como 
está, pois nada do que se diga, irá fazer mudar. 

09 -   Ter falta de educação com as pessoas em geral. 

10 -  Negar ajuda a quem precisa. 

 

Obs: Hoje em dia, em virtude de a Raça Cigana ter que acompanhar a 
evolução dos tempos, estas “Leis”, não são mais tão rígidas assim 
(principalmente as que estão nos números, 04 – 05 – 06), sendo possível 

entrar em entendimento sobre as questões. No entanto as leis transcritas 
aqui, estão em forma original, como foram formuladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ORÁCULOS DE WLADIMIR 

 

 

 

Wladimir trabalha com o baralho cigano, dados, dominós, vidência e 

em algumas ocasiões cristais diversos ou a bola de cristal. É rei e por isso 
não costuma oracular como outros, mais quando o faz, é certeiro o que diz. 

Costuma oferecer melão aos consulentes ou de outros ciganos e pelo 
modo que a pessoa come, ele vê o problema que a pessoa está passando. 

Costuma ajudar às mulheres e aos desempregados primeiro. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INFLUÊNCIA DE WLADIMIR   

                     

Sente-se no ar a influência de Wladimir, por ser forte e positiva, em 

locais onde a espiritualidade é trabalhada, se de linha cigana, ele reina, 
adorado e amado por todos. Sua energia conduz a características como: 
Cortesia, amabilidade, respeito, organização, justiça, busca pelo amor 

universal, elegância, honestidade, disposição para ajudar, alegria, 
imponência, bem viver, amizade, astúcia, estilo. Onde houver uma linha de 

espiritualidade, a força do cigano sempre trará, diálogo, perfeccionismo, arte, 
religiosidade, coragem e respeito, principalmente às mulheres. Wladimir é 
um rei, mas tem alma de guerreiro, traz sempre impulso e força criadora. 

 

ERVAS, PLANTAS E CRISTAIS 

Suas ervas são: Erva dinheiro em penca, amor agarradinho, espada de 
São Jorge, pétalas de rosa salmão e vermelhas e hortelã. Suas plantas são: 

Parreira, Artemísia e Plantação de trigo. Os cristais são: Quartzos branco e 
citrino e sodalita, este por ajudar em horas de decisões difíceis, e alinhar 
chakras. 

 

FUNDAMENTOS DE SUA MAGIA 

 De Wladimir: Baralho Cigano, melão, açúcar cristal, erva dinheiro em 
penca, moedas, punhais. Seus fundamentos são poderosos, ao oferecer um 

pedaço de melão para o consulente, verá a reação da pessoa, conversará e 
dançará, assim vai captando a aura, se ele presentear com um cubo de 
açúcar, o consulente terá um amigo para sempre. 

 



 
 

 
 

CORES 

A cor favorita de Wladimir é o vermelho sangue, o azul rei também é 
de seu agrado, assim como blusões brancos de mangas fofas. O rei gosta 
muito de usar um lenço vermelho na cabeça à moda pirata, e não dispensa 

nunca o diklo. 

 

OFERENDAS 

 

 

 Wladimir é o rei dos ciganos, e como rei preocupa-se com mais do que 

ninguém com o bem-estar de sua romhá. Ajuda aos que precisam de 
trabalho, às mulheres, idosos, crianças e guerreiros. Nunca pede oferendas, 

os consulentes satisfeitos é que dão. A fruta melão, e o açúcar em cubo, 
fazem abrir um largo sorriso. Mais o que mais gosta é de lenços vermelhos, 
punhais com pedra e jóias de ouro.   

 

CULINÁRIA (PRATOS PREFERIDOS) 

Seus pratos favoritos são: Armianca (salada de alface, e tomate com 
cogumelos, queijo, berinjela frita, uva passa e hortelã), sarmá (arroz com 

lentilha e carne seca), salmava (folha de parreira com recheio de bacalhau), 
mamalyga (polenta), mol (vinho), civiaco (pão) e frutas frescas. 

 

 



 
 

 
 

SEUS APARATOS DE MAGIA 

 

 

Cada espírito como vimos tem a sua vida pregressa e sua história que 
podem devido a experiência de cada um ter trajes que diferem um do outro, 

por isso cito os trajes mais comuns dos Mestres, sem que isto se apresente 
como ideia definitiva.  

O Cigano Wladimir, apesar de maduro, se apresenta viril e sutil, se 
mostrando apenas quando realmente quer, apesar de seu porte ser de Rei. 

Ele prefere sempre a cor vermelha nos lenços, e muitos detalhes em dourado 
principalmente nos boleros, ama o ouro e está sempre vestido como se fosse 

festa, nada para ele é simples. Trabalha com essências, frutas e cristais, 
porém só perfuma a quem julga merecer, já que sua imantação tanto levanta 
quanto derruba, e as vezes “até o tombo é gesto de quem ama”, diz ele. 

 

O TRABALHO COM OS MÉDIUNS 

Este Cigano é responsável pelo trabalho, porque sabe que o trabalho é 
uma das coisas mais importantes na vida de um ser, esteja no plano físico ou 

astral. Costuma ajudar a conseguir trabalho, e “tomar conta” da jornada 
astral. Wladimir, tem grande preocupação com as mulheres, que são 

responsáveis pelo grande milagre da continuação da raça. Do sétimo Clã 
comanda os outros e foi consagrado no sétimo, por que o número sete 
significa perfeição. 

  

 

 



 
 

 
 

SUA ENERGIA DE PROSPERIDADE 

 

Todos sabem que o mundo é feito de energia, que tudo contém 

energia, que todos os seres têm uma energia que é distinta em cada 
indivíduo.  

Sabemos que a essência de cada pessoa é parte vital de sua 
personalidade, e que cada um tem o livre-arbítrio, do querer, querer o que é 

melhor para si, querer o que acha que lhe convém. No entanto existem 
pessoas que mesmo tendo consciência disto não fazem uso de suas 

possibilidades, por conformismo ou até por não saber lidar com sua energia 
natural, que ao longo da vida é moldada e por vezes deformada pelas 

situações sobre as quais não temos controle.  

  Esta energia interage com as forças do universo, com a alma do 
mundo, com a essência do mundo em que vivemos o que faz com que 
possamos modificar o que aprendemos que “seria assim”.  

Assim estaremos entrando em contato com as ditas Energias de 

Prosperidade de Wladimir, utilizando as forças naturais do universo para viver 
mais e melhor, deixando para trás crenças que não nos ajudam em nada, 

acreditar na força mística da energia sutil que o mundo possui para que 
possamos viver mais felizes. A vontade é uma força indescritível, uma 
“matéria” na qual precisamos “trabalhar”, para que o “milagre” de termos 

consciência plena de nós ocorra. 

Todos nós temos necessidade de nos realizarmos em algo, e mesmo 
assim quando ocorre, ficamos impulsionados, tão compromissados, tão 

estressados que esquecemos da parte mais importante: “nós mesmos”. 



 
 

 
 

Começa então um processo terrível, desgastante, nos deixando escravizados 

e precisando de ajuda para que possa se reafirmar como vitória, e ser 
valorizado sem que consuma toda a nossa energia criadora e de prazer pela 

vida.  

É isso que passo agora a vós: * “Cuidar de si, é cuidar da obra da 
criação, é zelar pelo universo”, você é a obra e o zelador, isso fará com que 

você saiba:  * “que aquele que tem, mais lhe será dado, e aquele que não 
tem até o pouco que tem, lhe será tirado”.   

Wladimir, dentro de sua imensa sabedoria diz: Não nascemos ladrões, 
exploradores, nem de caráter duvidoso. Também não nascemos inseguros, 

incapazes e nem burros. Ao dar os primeiros passos caímos algumas vezes, 
com o passar do tempo acostumamos a nos equilibrar e conseguimos andar, 

este exemplo devia ser aproveitado como a maior lição de todos os tempos 
em nossa vida. Por que se caímos tanto, precisamos de auxílio das mãos 
adultas para conseguir o equilíbrio e andar; porque nós, adultos não 

precisaríamos de ajuda para “andar”. Se nos acostumamos a cair até levantar 
de vez para andar, porque não podemos nos acostumar a “lutar” para vencer 

de vez, o nosso maior inimigo: Nós mesmos.  

A voz interior será ouvida, e assim o que foi condicionado será revisto, 
toda a sua vida através dos tempos e o modo que tem vivido. O comodismo 

e baixa autoestima são fatores preponderantes, para que a insatisfação se 
instale, acompanhada da incapacidade, assim impedindo a realização de seus 
planos e sonhos. Por este motivo precisamos começar a mudar, ideias pré-

estabelecidas (nem sempre por nós), aceitação passiva, e, sobretudo cuidar 
sempre de nós nos mínimos detalhes para começarmos a ter entendimento, 

discernimento e armas para viver melhor. 

Nós somos o que determinamos ser, isto é fato. Tendo que conviver 
com as responsabilidades de nossas escolhas, por menor que sejam para o 
resto de nossas vidas. De algo que nos impulsione e ampare em nossos 

primeiros passos em direção a nossa maior conquista: O bem viver conosco! 
Entre virtudes e defeitos, descobriremos uma verdade que mudará tudo: 

Somos especiais e únicos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

O CAMINHO DO TRABALHO 

O ritual de sentir, falar e saber que temos sentimentos bons a respeito 
de nós mesmos, nos fortalece em tudo. Depois de tudo que já sabemos, que 
já descobrimos, faremos uma ritualística para nós. Este acontecimento deve 

ser constante, um verdadeiro ritual. 

A palavra além de emanar uma grande energia, usada corretamente, 
mandará uma mensagem ao cérebro clara e vitoriosa. A palavra é tão 

importante que quando nos utilizamos positivamente traz um ótimo resultado 
sempre. Por isso temos que nos amar, repetir sempre: “Eu me Amo”. Parece 

brincadeira? Mas o fato é que nos traz uma ótima aura a nosso favor. 

O poder espiritual da palavra é grande e comprovado. Por isso ela atrai, 
tanto quanto afasta energias benéficas ou malignas. Quando estamos 
deprimidos, tristes, infelizes, a atuação desta força astral que nos “levanta” 

precisa estar em sintonia com o íntimo do que somos, pois assim, mesmo 
quando estamos sem força, ela terá condições de atrair, pessoas positivas 

que ajudarão no tratamento que precisamos ter para sair da situação em que 
estamos. 

Quando experimentamos o poder de falar que nos amamos sempre, 

este hábito cria um elo com o nosso espírito, a crença negativa, pode nos 
arruinar, e derrubar as nossas oportunidades, porque não vamos ter 
percepção do que acontece em nosso caminho. 

Quando decretamos que não nos amamos, o subconsciente registra o 

que você diz para si mesmo. E isto é muito mais fácil de acontecer do que o 
contrário. Valorize-se, não creia que a felicidade vem de fora. Porque não 

vem, vem de dentro, de oportunidade a você mesmo. Tudo irá fluir mais 
rápido é certo. Pare de se sabotar, melhore a comunicação de que pensa a 
respeito de si, dizendo diariamente muitas vezes ao dia: “Eu me Amo”. E faça 

por onde ter uma postura que vale a pena. 

Posso dar exemplo do que digo a vós: Certa vez havia uma senhora, 
dona de casa que estava vivendo muitas dificuldades financeiras. Morava ela 

na beira de uma estrada bastante movimentada, um dia um caminhão passou 
com um carregamento de farinha de trigo, uma saca de 50 kl, caiu em frente 

à sua casa, fechada e o caminhão foi embora.  Ela por não se amar, não ter 
sua criatividade liberada, fez uma partilha da farinha e continuou em 
dificuldades. 

Posso vos atestar com certeza, que se ela se estimula a sua 

autoestima, se amasse, teria sua criatividade aberta, e em conjunto com 
forças astrais positivas a história que se passou teria sido outra. Como?  

Esta Sra. que tem grande ajuda de sua família poderia apanhar a 

farinha, e entrar em contato com uma destas pessoas que a vinha ajudando 
regularmente e pedisse alguns gêneros para que ela pudesse fazer salgados 

para vender (onde quisesse, na praia, no portão de uma escola, ou 



 
 

 
 

congelados na vizinhança), e vendesse minorando a situação financeira de 

sua família.  

Não ela não fez isto, continuou com suas dificuldades apesar de ter 
tido a oportunidade, apenas ela não viu. Porque? Por que ela já havia 

decretado uma série de imperfeições em si mesma (não sei cozinhar, não sei 
isto, não sei aquilo, nunca dará certo, etc....).  

Isto é característico de uma pessoa que não está bem consigo, seus 

talentos serão difíceis de serem descobertos, esta prática de não se amar é 
tão forte que passa a ser natural, e tem de ser mudada. Se amar é o melhor 
remédio para males que você nem imagina que tem. 

Suas tarefas cotidianas que você tem que cumprir; são tarefas que 

serão efetuadas com mais perfeição, a partir do que você estabeleça uma 
meta principal e urgente em sua vida: Se amar, se aceitar, priorizar-se, 

entrar em sintonia com estas forças astrais que querem estar nos 
beneficiando.  

Descobrir seus talentos aperfeiçoa-los, não ter descrença em relação a 

si, não ser seu inimigo, não se tratar como um fracassado, se “Amar”, sempre 
mais, mais e mais. Trará para você um benefício que você desconhece, um 
mundo de cores e possibilidades se descortinarão à sua frente. Um remédio 

simples que fará toda a diferença, amar a si mesmo, esta é a chave do 
caminho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PROTEÇÃO PARA AS MULHERES 

 

 

O Rei Cigano sempre teve a preocupação com as mulheres, trabalho, 

tsara e como manter o necessário dentro da família. 

Por isso ele é o Protetor das Mulheres e do Trabalho, porque ele 
acompanha a dedicação, o empenho e a preocupação na sobrevivência de 
todos, Wladimir acompanha o trabalho e o dia a dia, o empenho, enfim tudo 

o que se precisa crescer. 

Quando precisamos de trabalho, pedimos a Wladimir que a nova porta 
de trabalho se abra e o novo ciclo comece. 

Fazemos os pedidos junto com a oferenda de melão, açúcar e rosas, 

girassóis e Wladimir sempre mostra a nova oportunidade. 

Este cuidado com as mulheres e com todas da Família, sempre vai 
estar presente, Wladimir representa o Pai, Irmão, o Amigo, enfim ele é Rei 

Cigano o Grande Protetor. 

 

 



 
 

 
 

A Fogueira do Cigano 

O povo cigano também acredita em presságios e avisos provenientes 

da natureza e de seus elementos. Na verdade, eles são muito inteligentes a 
ponto de identificarem as mensagens oriundas das forças naturais e tomarem 

seus cuidados e prevenções. Eles são meteorologistas natos não necessitando 
de instrumentos ou outras sofisticações para saber quando vai chegar uma 

tempestade, uma nevasca, ou um sol de rachar.  

Sabem reconhecer quando há água por perto, ou a viagem prosseguirá 
em terreno árido e seco. Pressentem os perigos das selvas, das matas pelos 
movimentos dos animais, pela revoada dos pássaros e outros sons peculiares 

da natureza. É sábio o povo que sabe ouvir a natureza, convivendo com ela 
pacífica e respeitosamente, e nisto o povo cigano é mestre.   

O convívio harmonioso, que de certa forma podemos dizer que um 

cigano é mais uma das manifestações da Mãe Natureza ou Natureza 
travestida na forma humana, sinônimos, mãe e filho, ou ainda, uma 
expressão mais abrangente, uma autêntica família. Por isso a Vida Cigana é 

mágica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ELEMENTAIS DO FOGO  

 

 O elemento do Fogo é o mais importante, pois ele é uma expressão do 

Fogo Sagrado. Uma de suas atividades construtivas, no plano físico, é 
purificar através da incineração de detritos e de corpos humanos, a qual 
permite o retorno dos respectivos elementos ao Sol, para uma repolarização. 

A atividade destrutiva do fogo é demonstrada na queima de construções e 
florestas e também em relâmpagos, na tempestade e no uso de armas de 

fogo, bombas etc..  

No Sol, nas estrelas, nas fogueiras ou nas brasas, no nosso coração... 
sentimos a luz da vida. O fogo é o elemento das transmutações, das 

transformações. Sua força luminosa indica o caminho que deve ser seguido 
por aquele que conhece os ensinamentos do Universo. O fogo é a chama que, 
acesa dentro de nós, faz brilhar nossa aura e nossos olhos, revelando a força 

de nosso espírito. Ele conduza cada um à sabedoria interior.  

 

O reino do FOGO  

 As Salamandras, ou Espíritos do fogo, vivem no éter atenuado e 
espiritual que é O invisível elemento do fogo. Sem elas, o fogo material não 

pode existir.  

 Elas reinam no fogo com o poder de transformar e desencadear tanto 
emoções positivas quanto negativas. As Salamandras, segundo os 

especialistas, parecem bolas de fogo e que podem atingir até seis metros de 
altura. Suas expressões, quando percebidas, são rígidas e severas. Dentro 
de todas as formas energéticas (o fogo, a água e o mineral), estes seres 

adquirem formas capazes de desenvolver pensamentos e emoções. Esta 



 
 

 
 

capacidade derivou do contato direto com o homem e da presença deles em 

seu cotidiano. Por tal motivo, as Salamandras desenvolveram forças 
positivas, capazes de bloquear vibrações negativas ou não produtivas, 

permitindo um clima de bem-estar ao homem.  

 O homem é incapaz de se comunicar adequadamente com as 
Salamandras, pois elas reduzem a cinzas tudo aquilo de que se aproximem. 

Muitos místicos antigos, preparavam incensos especiais de ervas e perfumes, 
para que quando queimados, pudessem provocar um vapor especial e assim 
formar em seus rolos a figura de uma Salamandra, podendo assim sentirem 

sua presença. Paracelso afirma que muitas Salamandras são vistas na forma 
de bolas ou línguas de fogo correndo através dos campos ou irrompendo nas 

casas.  

 Para muitos aqui no Brasil, costuma- se chamar estas aparições de 
"fogo - santelmo". Mas, a maioria dos místicos, afirma que as Salamandras 
são Seres gigantes, imponentes e flamejantes em roupas fluidas, com uma 

armadura de fogo. Elas são as mais poderosas dos elementais e têm como 
seu regente um magnífico espírito flamejante chamado Djim, terrível e 

aterrorizante na sua aparência.  

 Os antigos sábios sempre foram advertidos para manter- se à distância 
delas, pois os benefícios derivados do seu estudo freqüentemente não eram 

proporcionais ao preço que se pagava por eles. Elas possuem especial 
influência sobre as criaturas de temperamento ígneo e tempestuoso. Tanto 
nos animais como no homem, as Salamandras trabalham através da natureza 

emocional por meio do calor corpóreo, do fígado e da corrente sanguínea. 
Sem sua assistência, não haveria calor.  

 

Transformador de Emoções 

O elemento fogo representa a energia vital relacionada com a vida, é 

uma energia universal, entusiástica, irradiante que quando nos habita nos 
inunda de uma vontade incrível de viver. Transmite um calor, entusiasmo, e 

nos faz ver e sentir a vida cheia de cor, de alegria e luz – Intuição 

A energia do elemento Fogo é extremamente dinâmica, é inspirada e 
inspiradora, flui espontaneamente e é auto motivada. Pessoas com 
predominância da energia de fogo no seu mapa astral, geralmente são 

autocentradas, focadas na sua identidade pessoal, podem ser impessoais e 
sentem-se como se fossem canais de vida. 

A predominância na energia de elemento fogo torna as pessoas diretas, 

objetivas, espontâneas, precisam de liberdade para se auto expressar e 
garantir o seu espaço.  

Muitas vezes até inconscientemente se expressam com uma enorme 

liberdade que chegam até a manifestar uma simplicidade infantil. As pessoas 
com muita energia de elemento fogo, caso não sejam conscientes e 



 
 

 
 

cautelosos, podem ser extremamente ofensivos com a sua franqueza e 

espontaneidade. 

Quando a energia de fogo não está trabalhada e é excessiva, a falta de 
controle da pessoa pode ferir e magoar por falta de sensibilidade para com 

os outros. As investidas excessivas podem soar como ataques impulsivos que 
causam danos aos sentimentos das outras pessoas se não tiverem 

conscientes de quem são e se tiverem baixo valor próprio. 

 

A Fogueira 

Muitas são as festas ciganas que acontecem relembrando nossas 
origens como nômades, na velha Rússia ou na bela Andaluzia. Músicas, cores, 

risos! No meio de tudo uma linda e sedutora fogueira que ilumina e aquece, 
tornando a festa mais encantadora. Muitos se animam em dançar em volta 
da cigana, mas, o que representa a dança cigana em torno da fogueira? 

Quando se dança perto da fogueira a mulher deve saber que está 

realmente realizando um Ritual milenar das heranças com toda força e poder 
que representa e não deve ser um momento penas para "dançar" e divertir a 

si e aos outros 

A dança da fogueira na Cultura Cigana é um ritual denominado "Ritual 
do fogo" ou “Ritual da fogueira cigana e, na verdade, é uma função de 

iniciados”. Neste ritual as mulheres acendem o fogo e dançam à sua volta 
reverenciando e invocando seus ancestrais, pedindo-lhes boas energias 
também, esperança, confiança, vida longa, prosperidade... Os movimentos 

que fazem ao dançar em volta da fogueira movimenta o ar que alimenta as 
chamas renovando assim as energias. È um ritual usado desde nos 

nascimentos, casamentos, batismos e desencarne. 

Por isto, ao se dançar perto da fogueira não se deve ter sentimentos 
de inveja, disputa ou ter pensamentos de baixa vibração como mágoas, 
ódios, incompreensão! 

É importante saber que em volta da fogueira dançam somente as 
ciganas de qualquer idade e cada dança de acordo com sua herança, não 
havendo duas ciganas de movimentos exatamente iguais, pois cada uma 

invoca e faz a representação das heranças que traz em sua caminhada cada 
movimento é representativo de suas experiências, de suas lembranças, de 

suas vidas passadas, dos lugares que passou e dos amores que viveu.  

Se prestarmos a atenção é como se cada cigana que movimenta seu 
corpo e seu espírito em torno da fogueira conta uma história: às vezes uma 
história alegre, outras, uma história triste; mas, cada uma conta apenas a 

própria história. 

 



 
 

 
 

MAGIAS DOS ORÁCULOS CIGANOS 

 

ORÁCULO DAS MOEDAS 

Tenha sete moedas, de preferência moedas de igual valor e, se 
possível, deixe-as reservadas somente para este fim. Antes de usá-las pela 

primeira vez, faça uma limpeza passando-as pela fumaça de um incenso de 
sua preferência. Sacuda as moedas entre suas mãos enquanto mentaliza o 
que deseja saber. Em seguida deixe-as cair sobre uma superfície plana. A 

posição em que caírem determinará a resposta à sua pergunta. 

 Confira o resultado: 

SETE COROAS – Significam “sim”. 

SEIS COROAS – ”Há alguns detalhes incertos, mas o resultado é favorável”.  

CINCO COROAS – Significam “tem tudo para dar certo”. 

QUATRO COROAS – Significam “pode haver melhor caminho”. 

TRÊS COROAS – Significam “há detalhes mal explicados”.  

DUAS COROAS – Significam “pense um pouco mais”. 

UMA COROA – Significa “é muito arriscado”. 

NENHUMA COROA – Significa “não”. 

Pratique sempre para aperfeiçoar sua técnica, e concentre-se bem 
antes de fazer suas perguntas ao Oráculo! 

 

POTE CIGANO COM GRÃOS PARA PROTEÇÃO: 

Esta é uma tradição Cigana que cria uma proteção poderosa para sua 

casa. 

Você vai precisar de: 

1 Pote pequeno, 

Os grãos: Ervilha, Arroz com Casca, Amendoim, Grão de Bico, Lentilha e Trigo 
(TODOS EM GRÃOS), 

Um Quartzo Citrino, 3 moedas atuais. 

 



 
 

 
 

Modo de preparar sua magia cigana: 

Coloque os grãos dentro do pote na sequência que desejar. Em seguida 

as três moedas atuais, com o valor virado para cima, e o quartzo citrino no 
meio delas. Deixe energizando por três dias, sob o luar da Lua Crescente, e 

peça à lua que empreste sua força mágica, para que nada falte na sua casa. 
Coloque dentro de casa, num lugar bem alto. Poderá ser em sua varanda, 

mas o mesmo não pode ficar a mostra é algo muito pessoal. Tente colocar 
em lugar que só você tenha acesso, um local meio escondido e alto da casa. 

 

Oração aos 7 Ciganos 

 

“Sete Ciganos! 

Que eu possa olhar a estrada de terra batida, 

as pedras do caminho e sentir vossas presenças. 

Quando me sentir só que eu possa olhar para as árvores da estrada, 

e sentir através de leve aragem as vossas forças. 

Que na minha tristeza eu escute o som do violino cigano, através do 
canto dos pássaros que se torne impossível eu ficar impassível, 

porque é a vossa música dizendo que estais junto de mim. Que eu 

possa ir as montanhas e campos e descubra a beleza da natureza, 

e sinta o maravilhoso poder de Deus se fazendo presente. Que eu 
possa deixar o orgulho, a tristeza, as decepções e obstáculos na 

terra, 

pois nada mais existe perante toda essa festa de cores, 

toda essa luminosidade que vem do arco-íris, 

e representa as irradiações dos sete ciganos. 

Que eu me sinta purificada neste ritual de cores e beleza. Feliz e 
vitoriosa com a presença dos 7 ciganos na minha estrada. 

Que assim seja! E assim será!” 

 

 



 
 

 
 

CONEXÃO COM O CIGANO WLADIMIR 

Faça esta magia em local aberto, e se não tiver condições, faça próximo 
a uma janela. 

Você vai precisar de: 

 

 1 Maçã bem grande; 

 1 m de fita vermelha; 
 Pétalas de uma rosa vermelha; 
 1 taça e uma adaga (faca); 

 1 vela de sete dias branca; 
 1 caixa de incensos Floral; 

 Mel e um prato de papelão dourado; 
 Lápis e papel branco sem pauta. 

Lave a maçã e corte-a no sentido horizontal com a adaga (faca). Escreva 

os nomes das pessoas que deseja unir no papel branco, coloque este dentro 
da maçã e uma as duas partes envolvendo com o laço vermelho e fazendo 
um laço. 

Coloque no prato de papelão, cubra com as pétalas de rosa e regue 

bastante mel, enquanto visualiza a família bem unida e em paz, e diga que 
esta adoçando as pessoas para que se entendam, se amem e fiquem em paz 

com a força de Sara e do Cigano Wladimir, que é encantado do Amor e da 
Prosperidade. 

Em frente ao prato, coloque a taça com um pouco de água com açúcar e 

acenda a vela do lado direito da taça. Ofereça aos anjos da guarda de todas 
estas pessoas. Acenda os incensos ao redor e circulando em volta do prato. 
Pronto, está feito, e deixe tudo ali até acabar a vela. Jogue os restos no lixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

O DIA A DIA EVOLUTIVO  

 

O Dinheiro é tema complexo, profundo e em torno de si, podem até 
haver alterações de moral.  É compreensível, só que a maioria das pessoas 

não sabem como lidar com o dinheiro, porque desde os tempos imemoriais, 
através de religiões que sempre tiveram cunho político e popular, 
conseguiram propagar ideias que convinham a si como instituição.  

Codificando quase sempre o dinheiro como sujo. Não é verdade, e dizer 

que estes conceitos precisam ser revistos é preciso e necessário. É urgente 
que ao menos sejam questionados. Porque quem faz o que sempre fez, vai 

continuar obtendo os mesmos resultados, dinheiro é bom e todo mundo 
gosta, então codificaremos o mental e o astral para vencer. Cada dia de uma 
vez, fazendo esta transmutação, você verá os resultados. 

 

A Amizade, é preciso sempre estar sendo considerada não em 
números, mais em profundidade. Ou então se autoquestionar. Eu sei mesmo 
o que é amizade? Se eu morresse hoje, quem viria ao meu enterro? E porquê? 

Eu iria ao de quem e porquê? Muitas pessoas têm inúmeros “amigos” e por 
vezes é preciso um tratamento de choque ou situação extrema para que ela 

possa reconsiderar.  

Creio não ser preciso, desde quando queremos o melhor para nós, 
podemos ter mais vida social normal, e saber quem são nossos amigos de 
verdade. Ainda discernir a qualidade de influência destas pessoas que 

gravitam em torno de você, se tenho uma amiga que gosto muito, mas ela é 
pessoa negativa e pessimista, o que vai me trazer de bom? Conseguirei 

modifica-la? Se a resposta é não, lhe digo, se esta pessoa não é amiga nem 
dela, será sua?  

 


