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O Povo Cigano e a Magia
Este livro é totalmente voltado para os costumes e tradições deste povo
milenar.
Os Ciganos são místicos por excelência e quando nascem já possuem este
Dom de manipular os elementos da natureza e o Dom oracular.
Desde criança já são iniciados nestes elementos, que só aflora a sensibilidade
das crianças ciganas.
Os Ciganos respeitam a natureza e sempre observando-a, usam o poder das
ervas, das flores, perfumes e essências e utilizam de seu potencial para
melhorarem suas vidas no dia-a-dia e obter os resultados desejados.
Tudo o que for colhido da mãe natureza é pedido permissão a estas forças e
só colhem o necessário.
Os Ciganos são muito sensitivos isso se deve ao contato direto com a
natureza e a vida no “tempo”.
Sempre usando sua sabedoria milenar fazem suas magias, rituais,
encantamentos, banhos e talismãs para atrair sorte, amor e dinheiro.
Os Ciganos usam muito do poder mental para obterem o que querem, pois
magia é a transformação e manipulação de energias.

O Poder dos
Elementos da Natureza
Os elementos da natureza são:
Fogo, água, terra e ar.
A fogueira é algo que não falta em um acampamento cigano.
Serve para aquecer o acampamento, afugentar os animais e na parte
ritualística e magística o fogo é considerado pelos ciganos um espírito
sagrado que os ajuda e protege.
O Fogo
É usado para purificação de energias nocivas, o fogo aquece os corações e
alimenta a alma.
A Água
É a fonte da vida é usada para limpeza física e espiritual.
O Ar
Para os ciganos é a força que pode mudar tudo de uma só vez.
Leva os pedidos para céu.
A Terra
É firmeza e certeza. Esta energia passa confiança e determinação para os
ciganos.

Os Elementos usados na Magia
Cigana
Muitos são os elementos usados pelos ciganos.
Ervas secas ou frescas, sementes, frutas, fitas, punhais, agulhas, velas,
espelhos, incensos, entre outros.
Com receitas antigas que são passadas de pai para filho e de mãe para filha,
ficando sempre dentro do mesmo clã, por ser um ensinamento oral, nada fica
registrado em livros.
Nos clãs ciganos antigos existia uma cigana que detinha muitos
conhecimentos, ela era chamada de Shuvani, ou feiticeira cigana.
Toda cigana tem seus conhecimentos sobre remédios, poções e magias, mas a
Shuvani tinha muitos mais, por já ter vivido mais tempo e aprendido mais.
A caminhada dos ciganos pelo mundo faz com que ele seja um eterno
absorvedor de conhecimentos.
Os ciganos por onde passam aprendem algo de novo no local que estão, e
através de lendas e histórias que ouvem, associam certos elementos ao
potencial que querem obter através deles, ex:
O Louro
Era usado para fazer coroas de imperadores romanos e os Deuses gregos
eram sempre vistos com elas.
Devido a este fato os vencedores de olimpíadas são coroados com o louro.
Este elemento denota vitória, prosperidade, riqueza, nobreza.
Muitos encantamentos para atrair prosperidade financeira é feita com o louro
pelos ciganos.
A Maçã
Além de seu formato e cor parecidos com um coração, quem não conhece a
história de Adão e Eva?

A maçã é uma fruta atrativa, pois Eva não resistiu à tentação e a comeu
compartilhando com Adão.
Após experimentarem esta fruta os dois conheceram o amor e o sexo.
Seu formato nos lembra o de um coração e a sua coloração vermelha, a
paixão
Por isto é muito usado em encantamentos ciganos para atrair o amor e a
paixão.
O Mel
As abelhas e as formigas são atraídas por sua docilidade, os ciganos
observando esta qualidade do mel fazem encantamentos que atraem amor,
prosperidade, fortuna, e etc.
É muito usado para acalmar e deixar as pessoas doces.
A Hortelã
Considerada a erva dos Deuses gregos.
Conta à lenda que um Deus grego ao visitar um mortal, encontrou a mesa
totalmente coberta com Hortelã. Ficando satisfeito com tal gentileza
transformou o pequeno casebre do mortal em um palácio.
É considerada uma erva de transmutação, no qual energias negativas são
transmutadas em positivas.
Bom para sexualidade.
O Anis-Estrelado
Seu formato é igual a uma estrela, e os ciganos adoram as estrelas por seu
brilho, são como os olhos de Deus a observá-los.
Muito usado nos encantamentos ciganos para atrair prosperidade, amor e
proteção.
A Flor de Lótus
Muito usada nas culturas egípcia e indiana.

Flor que denota a espiritualidade, muito encontrada nos papiros egípcios e na
arte indiana.
É usada para pedir proteção espiritual, assim como abertura da mediunidade.
A Canela
Árvore originaria da Índia e já é conhecida há mais de 2500 a.c. , seu nome
científico derivado de uma palavra Indonésia significa “madeira doce”.
Por isso está ligado seu uso ao poder atrativo de amor, prosperidade, fartura,
pois “doce” é um elemento atrator.
Os Incensos
São muito importantes para os ciganos.
Denota o elemento ar e por seus aromas diferenciados, são sempre acesos
para a limpeza do ambiente, para a concentração, meditação e conexão com o
Astral e com os ciganos espirituais.
Pode ser usado simplesmente para perfumar um local e então a vibração do
mesmo torna-se suave e quem adentrar neste local sentirá a diferença.

Os Talismãs e Objetos Mágicos
usados pelos Ciganos
Símbolos, amuletos, e talismãs são objetos de proteção, de força, ao qual se
atribui um poder místico que estão ligados com sua forma e a simbologia que
os mesmo representam.
O punhal, o violino, o pandeiro, o leque, o xale, as medalhas e as fitas
coloridas; o coral, o âmbar, o ônix, o abalone, a concha marinha (vieira), o
hipocampo (cavalomarinho), o cavalo são objetos com finalidades magísticas
para o Povo Cigano.
A verbena, a Sálvia, o ópio, o sândalo e algumas resinas extraídas das cascas
das árvores, são ingredientes indispensáveis em vários encantamentos,
banhos e rituais puros ou mesclados com essências de aromas inebriantes.
Sendo utilizados antes de ter contatos sociais e comerciais, nos encontros
amorosos e de uma forma sutil lhe dará grandes poderes de magnetismo
pessoal, luz interior se refletindo para fora, atração e uma infinidade de
fatores positivos que beneficiarão sua vida.
ÂNCORA
Simboliza segurança. É usado para trazer segurança e equilíbrio no plano
físico, financeiro, e para se livrar de perdas materiais.
CHAVE
Simboliza as soluções. É usada para atrair soluções de problemas. O
símbolismo da chave é a abertura de portas, novas oportunidades.
ESTRELA DE 5 PONTAS
Pentagrama (estrela de 5 pontas) simboliza o Homem de braços e pernas
abertos.

Simboliza evolução. É usado para proteção, além de estar associada à
intuição, sorte e êxito. A estrela representa o domínio dos cincos sentidos.
Também conhecida como o Pentagrama.
ESTRELA de 6 PONTAS
Simboliza proteção. É usado como talismã de proteção contra inimigos
visíveis e invisíveis. Também conhecida como Estrela Cigana e Estrela de
David. Possui seis pontas, formando dois triângulos iguais, que indicam a
igualdade entre o céu e a terra. Representa sucesso e evolução interior.
FERRADURA
Simboliza energia e sorte. É usado para atrair energia positiva e boa sorte. A
ferradura representa o esforço e o trabalho. Os ciganos têm a ferradura como
um poderoso talismã, que atrai a boa sorte, a fortuna e afasta a má sorte.
LUA
Simboliza a magia e os mistérios. A lua é usada geralmente pelas ciganas,
para atrair percepção, o poder feminino, cura, fertilidade entre outras.
Atentando sempre as fases: nova, crescente, cheia e minguante. A lua cheia é
o maior elo de ligação com o sagrado, é quando a lua está na plenitude de sua
forma.
MOEDA
Simboliza proteção e prosperidade. É usado contra energias negativas e para
atrair dinheiro. A moeda é associada ao equilíbrio e à justiça e relacionada às
riquezas materiais e espirituais, que é representada pela cara e coroa.
PUNHAL
Simboliza a força, o poder, vitória. É muito usado nos rituais de magia, tem o
poder de cortar energias negativas. O punhal também é usado na cerimônia
cigana de casamento.
RODA

O grande símbolo do Povo Cigano é o Círculo Raiado (representando a roda
da carroça que os leva pelas estradas da vida).
Contém 16 raios no círculo representando as tradições ciganas.
Simboliza a Samsara, representando o ir e vir, o circular, o passar por
diversos estados, o ciclo da vida, morte e renascimento, e é usado para atrair
a grande consciência, a evolução, o equilíbrio. É o grande símbolo cigano, e é
representado pela roda dos vurdóns que gira.
Samsara (sânscrito) - Literalmente significa “viajando”. O ciclo de
existências, uma sucessão de renascimentos que um ser segue através de
vários modos de existências até que alcance da liberação.
Vurdón (romanês ou romani
– idioma cigano) - Significa “carroça”.
TAÇA
Simboliza união e receptividade, pois qualquer líquido cabe nela e adquire
sua forma. Tanto que, no casamento cigano, os noivos tomam vinho em uma
única taça, que representa comunhão eterna.
TREVO
É o símbolo mais tradicional de boa sorte. Trevo de quatro folhas: traz
felicidade e fortuna. Quando se encontra um trevo de quatro folhas na
natureza, podem-se esperar sempre boas notícias.
Ditado Cigano
“A sabedoria é como uma flor, de onde a abelha faz o mel e a aranha faz o
veneno, cada uma de acordo com a sua própria natureza”.

As Fases da Lua
O Povo Cigano tem um grande respeito e uma grande adoração pela Mãe
Lua.
Sempre utilizam-se de suas diferentes fases para fazerem suas magias, rituais
e encantamentos.
Lua Crescente
Para pedidos de crescimento espiritual e material.
Lua Cheia
Para pedidos de prosperidade e abundância.
Lua Minguante
Para pedidos de diluição de energias negativas, maléficas e enfermiças.
Lua Nova
Para pedidos de abertura de caminhos, novos começos. Para descoberta de
coisas ocultas.

Orações Ciganas
Oração Cigana da Fogueira p/ Cigana Isabelita
Que este fogo da mãe natureza possa purificar à todos das energias negativas,
para que nada possa atrapalhar a harmonia.
Que as chamas desta fogueira internalizem no íntimo de cada um e que em
dias ou noites de solidão esta chama se acenda e nos aqueça com a esperança
de dias melhores.
Que esta chama se irradie e expanda até nossos irmãos necessitados de um
conforto, quando forem procurá-los. E que o poder do fogo faça parte de
nossas almas a partir de hoje.
Que o Povo Cigano que está todo ao nosso redor, estenda as mãos sobre
nossas cabeças e nos abençoe, nos irradiando sua força, sua honradez e sua
coragem, pois fazemos parte deste povo encantado.
Os Filhos Mágicos da Natureza.
Amém !

Oração à Santa Sara p/ Cigana Isabelita
Tu Sara Kali que estás no céu, olhem para nós teus filhos que estamos aqui
na terra.
Nos cubra com sua misericórdia e amor.
Que o seu manto nos envolva a todos neste momento, tirando de nós todas as
tristezas, as doenças, as invejas, as mágoas.
Tu que sofreste em vida, sabe o que cada um de nós está passando, nos dê
força para superarmos todas as provações e as dificuldades, que envolvidos
por seu amor, sairemos ilesos de tudo isto.
Tu minha mãe Sara nos conceda, saúde, felicidade, harmonia, prosperidade,
amor, fé e paz de espírito.
Segure em minha mão, e como uma mãe bondosa que olha para uma criança,
nos leve para os caminhos que devemos trilhar e nunca nos deixe cair, nos
caminhos que nos levará para longe de ti.
Santa Sara, que eu seja digno do seu amor e de sua proteção, abençoe minha
vida, a de minha família, a de meus amigos e de meus inimigos, para que
assim ele possa se distanciar de mim, e não mais me direcionar nenhum mal.
Permita que eu beije suas mãos e o seu coração, que eu seja seu filho
abençoado para todo o sempre.
Amém!
Psicografado por Solange Ruiz

Oração do Amanhecer
Salve o Sol, a Natureza, o Orvalho da Manhã!
Salve Deus todo Poderoso,
que me dá a felicidade de tomar a benção a toda Natureza.
Salve o Vento, o Sol, a Chuva, as Nuvens, as Estrelas e a Lua!
Salve as forças das Águas, a Terra, a Areia e o Solo Fértil!
Que belo seja seu remédio!
O pão que parto a mesa, seja multiplicado!
O Trigo que carrego comigo, seja minha prosperidade.
Que o Universo me abrace e que os quatro elementos:
Terra, Água, Fogo e Ar,
me dêem as forças necessárias para todas as dificuldades de minha vida.
Que meus caminhos sejam abertos, hoje e sempre,
com toda a pureza do Elementais e dos Anjos Mensageiros de Deus.
Amém.

Oração de um Cigano
Oh! Poderoso Grande Rei Cigano.
Que nessa hora venho saudar.
Saúdo as forças das estrelas. Saúdo as ondas
do mar. Saúdo todas tribos ciganas
que nessa hora estou à invocar.
Pedindo licença ao teu povo para trabalhar.
Saúdo as montanhas, os vales, as gotas de orvalho,as areias.
Teu povo dança feliz invocando a vida e a beleza.
Em suas músicas há a graça do bailar livre em liberdade a sonhar.
Teus tesouros são infinitos por que nem um preço
pode pagar o valor da liberdade dos pés descalços a caminhar.
Tuas jóias tem o brilho mais caro.
Teus homens ciganos poem a mão ao peito para seu talismã esquentar.
Tuas mulheres abanam seus leques para os maus espíritos afungentar.
Tuas fogueiras possuem as salamandras mais altas que nos olhos de teu povo
sabe brilhar.
Aquece-nos agora oh! Grande Rei para que essa oração não possa acabar.
Enquanto um cigano olhando ao céu orar.
Amém !

Magias e Rituais Ciganos
Magia Cigana para Atrair Dinheiro
1 Tacho de cobre
8 Imãs
7 Moedas douradas
1 Pirita
Canela em pó
Ritual
Dentro do tacho fazer um círculo com os imãs e grudar as moedas neles.
Colocar a pirita no centro e polvilhar canela.
Faça o seguinte pedido:
“Que Deus e minha Santa Sara, abram as portas do financeiro e tragam todo
o dinheiro que eu preciso neste momento”.
Deixar o tacho perto da porta de entrada de sua casa ou de seu
estabelecimento comercial.
E todo dia fazer o mesmo pedido.

Magia Cigana para Atrair Prosperidade e Proteção
1 Panela de barro com tampa
7 Moedas douradas
1 Cebola Roxa
1 Litro de vinho tinto doce
Ritual
Colocar a cebola e as moedas dentro da panela e derramar o vinho, de modo
que cubra a cebola e tampe.
Faça o seguinte pedido:
“Deus, Santa Sara e todo o Povo Cigano que atraia a prosperidade e
proteção para minha vida (comércio, negócios e etc)
Amém!
Toda semana completar o vinho e reforçar o pedido.

Magia Cigana papa Vender Imóvel e Limpeza do
Ambiente
½ Kg de Arroz cru
1 litro de Martini branco doce
Ritual
Misture o arroz com o martini e em cada cômodo da casa colocar um
punhado.
Fazendo o seguinte pedido: “Que Deus e o Povo Cigano possa limpar a casa
de todo mal existente, para que possa ser vendida.”
Amém!
No dia seguinte, juntar todo o arroz e levar até uma praça e despejar no pé de
uma árvore bem frondosa.

Magia Cigana para Prosperidade (Lua Cheia)
1 Pão de milho redondo
1 Punhado de arroz cru
7 Moedas douradas Canela em pó
Ritual
Faça um círculo no centro do pão, retirando um pouco do miolo.
Preencha a cavidade com o arroz e coloque as moedas douradas de modo que
fiquem em pé.
Polvilhe tudo com a canela em pó.
Enquanto estiver montando o pão, vá pedindo o que deseja, mentalizando o
povo cigano para que eles lhe ajudem a conseguirem a prosperidade
merecida.
Ao terminar faça a seguinte oração:
“Minha Santa Sara me ajude a conquistar minha prosperidade, meu
crescimento material e espiritual”.
Que os Clãs Ciganos me tragam esta benção, na força desta lua cheia e que
assim eu possa prosperar e dar o melhor a minha família”.
Amém!

Banho Cigano papa Fortuna
2 Litros de água
3 Moedas douradas
1 Anís estrelado
7 Gotas de essência de sândalo
Ferva as moedas e o anis estrelado, quando o banho estiver morno, coloque 7
gotas da essência.
Após o seu banho de higiene, coloque o banho em um recipiente e eleve-o
acima da cabeça e faça seus pedidos aos “Ciganos Dourados”, que tragam a
fortuna que você merece.
Jogue este banho do pescoço para baixo.
As moedas e o anis (após secar) coloque-os em um saquinho amarelo ou
dourado e leve-o sempre consigo na bolsa, no bolso e etc.

Magia Cigana para Harmonizar Casais e Ambientes
(Lua Crescente)
12 Rosas vermelhas
Mel
Canela em pó
Pó de Sândalo
Fitas Coloridas de Cetim
(menos preta)
Ritual
Pegue um par de rosas por vez e amarre uma fita colorida. Fazer até ter 6
pares de rosas com uma fita de cada cor.
Sempre pedindo que o casal se uma cada vez mais e que traga harmonia e paz
para sua casa.
Depois coloque as rosas num vaso derrame mel em cada rosa e polvilhe com
a canela e jogue o pó de sândalo na água do vaso. (as rosas sem espinhos)

Magia Cigana para União
2 Espelhos redondos
Foto ou nome das pessoas
1 Vela azul clara
1 Vela vermelha
Ritual
Cole uma foto em cada espelho ou escreva o nome.
Colocar os espelhos um de frente para o outro, atrás de cada um acenda a
vela (azul p/ o homem e vermelha p/ mulher).
Pedir que Santa Sara que os uma cada vez mais para que possam ser felizes.

Magia Cigana para Encontrar o Amor
2 Maçãs bem vermelhas
1 Vela rosa
1 Vela azul clara
7 Fitas coloridas (menos preta)
Mel
Canela em pó
Ritual
Coloque as duas maças em um prato branco, envolva-as com as fitas (não
amarre), derrame mel e polvilhe a canela.
Acenda as duas velas juntas em um outro prato e derrame mel em volta delas.
Faça o seguinte pedido:
“Ciganas do Amor que conhecem todas estas terras, abram os caminhos do
amor e tragam até mim a pessoa do meu destino para que eu possa ser feliz”.

Banho Cigano para Atração (só para mulheres)
3 Rosas vermelhas (só as pétalas)
Canela em pau
Essência de Verbena
Açúcar
Ritual
Ferva as pétalas com a canela. Quando o banho ficar morno acrescente o
açúcar e a verbena.
Eleve-o acima da cabeça e peça “As Ciganas do Amor” que imantem o banho
com todo o seu poder de sedução.
Jogue do pescoço para baixo. As pétalas e a canela coloque em um vaso de
flor sem espinho.

Magia Cigana para Afastar maus Espíritos
1 Vaso de crisântemo Sal grosso
Ritual
Colocar o vaso na frente da porta de sua casa, jogue sal grosso na terra do
vaso e em volta dele.
Faça o seguinte pedido:
“Que Santa Sara e o Povo Cigano protejam sua casa de maus espíritos.” (Se
sua vibração é ruim, só estará atraindo o que tu vibras)
Refaça a magia, assim que a flor morrer.

Magia Cigana para Remover Energias Nocivas
1 Ovo
Ritual
Passe o ovo no corpo, pedindo que todo o mal, energias negativas enfermiças,
passem para o ovo.
Depois quebre-o.
As cascas podem ser jogadas no lixo.
(Certos casos o ovo fica duro como pedra, não pode ser quebrado com ajuda
de qualquer objeto).

Magia Cigana para Saúde
1 Punhal
Ervas secas: Jasmim, Manjericão e Sálvia
Ritual
Com o punhal ou adaga, risque na terra um estrela cigana (6 pontas) dentro
da estrela faça uma fogueira e queime as ervas secas fazendo o seguinte
pedido:
“Que Deus e Santa Sara tragam a saúde para todos os que moram em sua
casa”.
7 Agulhas virgens

Magia Cigana com Agulhas
7 Agulhas virgens
Ritual
Coloque-as em um recipiente com água e deixar 7 noites da lua nova.
Após 7 dias, jogue a água e deixe que sequem nos primeiros raios de sol.
Guardá-las em um saquinho próprio. Para usá-las faça o seguinte:
Se quiser obter respostas simples “Sim ou Não” coloque-as em um prato
fundo, façam uma pergunta e jogue água lentamente.
Se as agulhas se cruzarem, a resposta é não.
Se as agulhas se mantiverem separadas, a resposta é sim.
Servem também para riscar símbolos nas velas e fazer os seus pedidos.

Símbolos
Coração
Amor, paixão, relacionamento
Folha
Bem estar físico e mental
Estrela
Proteção, boa fortuna
Olho
Proteção contra mau olhado
Barco
Boa viagem
Ferradura
Boa fortuna e sorte
Taça
Bom relacionamento, união aos recém casados
Podem untá-las com essências, para potencializar a magia.

Magia Cigana para Pedidos Especiais
1 Vela de 7 dias amarela
7 Folhas de louro
7 Moedas de maior valor Essência de flor de laranjeira
Ritual
Em um local apropriado (altar, mesa, aparador e etc) coloque a vela em um
pires e regue com a essência.
Colocar as 7 folhas de louro em volta e uma moeda em cima da folha de
louro.
Peça a Santa Sara que atenda o seu pedido especial.
Faça a oração de Santa Sara todos os dias até acabar a vela.

Magia Cigana para Pedidos Urgentes
1 Vela vermelha 7 dias Mel
Canela em pó Papel e lápis
Ritual
Escreva o seu pedido e coloque em um pires.
Acenda a vela vermelha em cima do pedido, em volta cubra com mel e
polvilhe a canela.
Faça a oração de Santa Sara todos os dias.

Magia Cigana com as Cartas (Tarô Cigano)
Para entrevista, estudos e concursos.
1 vela amarela e levante as seguintes cartas:
Os livros, O Sol e a Sorte
Ritual
Acenda a vela e deixa as cartas em pé, faça o seu pedido para que tudo ocorra
bem, sempre pedindo a proteção de Santa Sara.
Para negócios
1 vela vermelha
Cartas:
Os livros, A matéria e Os
Caminhos
Faça como o Ritual acima.
Para ter confiança
1 Vela laranja
Cartas:
A Segurança, Os Sentimentos, As Soluções
Faça como o Ritual acima.
Lachi Bar (Boa Sorte)
Que Santa Sara e os Clãs Ciganos os acolha e os abençoe!
Espaço Cultural Tsara Gitana
www.portalcigano.com.br
portalcigano@portalcigano.com.br
www.facebook.com/portalcigano
Marcelo Ruiz e Solange Magrin Ruiz

