
RITUAL CIGANO DA LUA CHEIA 

Tudo começa com um banho de limpeza energética. 

Banho: aqueça 3 lts de água, quando começar a borbulhar desligue o fogo e acrescente 1 

punhado de sal grosso, 7 folhas de louro e  7 cravos. Tampe o recipiente e aguarde 30 

minutos. Coe. 

Tome seu banho normal, depois despeje o banho de limpeza do pescoço para baixo. 

Mentalize que está sendo purificado(a) e que todas as energias densas estão sendo levadas 

embora.  

Preparo do ritual 

*Deixe uma música cigana de fundo. 

Antes de começar deixe a energia cigana te tocar e entoe esse mantra: Luz dos ciganos, me 

oriente em seu caminho reluzente.( repita 3 x) 

Vai precisar de: 

1 pedaço de papel branco 

1 maçã vermelha 

1 fita vermelha 

12 cravos da índia 

Canela em pó 

Mel 

Perfume de sua escolha 

1 taça de vinho tinto 

1 rosa vermelha 

1 vela branca comum 

Modo de fazer: 

Escreva num pedacinho de papel: 

“Santa Sara me abençoe e me faça digna de suas dádivas.” Escreva suas iniciais e sua data de 

nascimento. 

Enrole o papelzinho, fazendo um canudinho fino. 

Faça um furo no meio da maçã, onde fica o seu cabinho.( para colocar dentro o canudinho de 

papel). 

Em um local acima da sua cintura prepare: 

Num prato branco coloque a maçã, coloque o canudinho de papel no furo que fez, pegue os 

cravos da Índia e espete na maçã, um a um, em volta de toda ela. Para cada cravo que espetar 

mentalize um desejo, faça um pedido.  



Adicione algumas gotas do seu perfume em um pouco de mel e vá colocando o mel sobre a 

maçã. ( nesse momento estará ancorando a sua essência no ritual) 

Pegue canela em pó e jogue por cima da maçã. 

As pétalas da rosa vermelha coloque dentro do prato ao redor da maçã. 

Encha uma taça de vinho e coloque ao lado esquerdo do prato. Faça um laço na taça com a fita 

vermelha. Tampe a taça com um guardanapo. 

Em um pires, acenda a vela ao lado direito do prato. 

Importante fazer o ritual recebendo a luz da lua. Ao ar livre ou recebendo a energia por uma 

janela. 

Quando tudo estiver pronto, cante em voz alta ou mentalmente: 

“Oh cigana tu és linda como a lua 

Aqui e agora para ti minha alma é nua. 

Oh cigana, minha tsara é teu recanto 

Eu aceito teus mistérios e encantos.” 

No dia seguinte tome o vinho da taça ou use o vinho no banho(derrame sobre o corpo todo na 

hora do banho e depois se lave normalmente). Guarde a fita vermelha contigo, pois será seu 

elemento de ligação com a energia cigana. 

Leve a maçã na natureza, perto de uma árvore frondosa ou de flores.(peça licença à natureza) 

Veja se a vela derreteu bem, se a cera derretida formou alguma imagem ou símbolo. 

Na noite do ritual pode ter sonhos reveladores  

 

 

 

 


