
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

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 
 

Shuvanni - 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". 

 
 

 



 
 

 
 

Querida Mestra Rhose  

 

“É com grande alegria que escrevo estas palavras, aliás alegria 

redobrada por nos reencontrarmos neste nosso maravilhoso universo cigano. 

Digo reencontro porque se hoje eu me dedico aos oráculos do povo 

cigano devo e muito ao curso que fiz contigo de Baralho Cigano, foi neste 

curso que tive o meu primeiro contato com a cultura e com os amados filhos 

do vento. E foi a partir dele que comecei a estudar e pesquisar este 

maravilhoso universo oracular que envolve os gitanos, passando a conhecer 

e viver intensamente estes valores. 

E dentro deste processo fui abençoado com a honra de trazer está nova 

versão das Runas Ciganas, fruto de uma imersão muito profunda nos 

símbolos que são usados pelos ciganos há séculos e também na história que 

desenvolveram lá em terras da Grã-Bretanha e mais especificamente na 

Escócia. 

As Runas Ciganas são para mim um filho que vi nascer e que agora 

vejo crescer ao saber que através da querida Universidade Holística Carmem 

Romani Sunacai vai realizar o meu maior sonho que é ver este conhecimento 

chegar nas pessoas certas e principalmente sendo ensinada com todo o amor 

e carinho que este oráculo merece. 

Sou imensamente grato a Cigana Carmem por abrir as portas desta 

Universidade e receber as nossas Runas Ciganas e sou grato também aos 

meus mestres ciganos, em especial ao Cigano Igor Bartholomeu que sempre 

me guiou nos caminhos do conhecimento e dos valores ciganos. 

A vida é realmente uma grande Roda Cigana e fico feliz por poder 

compartilhar minha jornada mais uma vez com você querida mestra Rhose.  

E para quem for receber este conhecimento tenha a certeza que vai 

estar sendo muito bem guiado e orientado, entregue a uma profunda 

conhecedora dos grandes mistérios e conhecimentos que envolvem os filhos 

do vento. 

Que as Runas Ciganas tragam para vocês a mesma satisfação e alegria 

que trouxe a minha vida e que cada Runa possa revelar o seu elo de ligação 

com o universo cigano que te guia.  

É o que desejo de coração! ” 

 

LORD GIL CIGANO 

 

 

 



 
 

 
 

TÓPICOS 

 

RUNAS CIGANAS 

ARMAZENANDO SUAS RUNAS 
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RUNAS CIGANAS 

 

As runas são um Oráculo que entre o século I e X, foram os 
direcionadores para busca incessante do caminho da Espiritualidade a 

conexão com o Divino, a resposta dos Deuses. 

Mas existem vestígios de que alguns destes símbolos foram usados na 
Suméria e na Índia perto de 5.000 A.C. Este oraculo tem vários nomes e 

diversas variações além de servirem como alfabeto, as runas serviam 
também como um sistema de símbolos usados, como muitos outros, em 

magia e divinação.  

Existem muitas lendas e aplicações envolvendo as runas. Enquanto 
consideradas como alfabeto mágico, são empregadas na confecção de 
talismãs e cada runa é associada a um Deus distinto.  

Na sua interpretação, existe um significado espiritual e um significado 
mundano em cada uma das runas. Atualmente as runas foram redescobertas 
como sistema de símbolos e ganharam imensa popularidade como meio 

divinatório.  

As Runas tornaram-se numa ferramenta de desenvolvimento pessoal, 
transformação e estudo interior profundo. A Magia Cigana, no entanto, vamos 

abordar as runas de forma diferente das mais conhecidas impressas com o 
alfabeto nórdico. 



 
 

 
 

Vamos fazer uma introdução às runas ciganas. Não existe muita 

informação sobre as runas ciganas além de que é um sistema rúnico usado 
para divinação. A etnia cigana tem sido parte integrante da nossa sociedade 

há centenas de anos e sempre tem sido notada pelas suas capacidades 
psíquicas e conhecimento das coisas que estão por vir.  

A magia cigana é conhecida mundialmente. Desde conhecedoras do 

passado a leituras do futuro, os métodos de divinação mais conhecidos dos 
Ciganos são: 

 O Significado das 5 Runas; 
 A bola de cristal, 

 A leitura de mãos,  
 As cartas de Tarot; 

 A leitura da Borra de Café. 

As Runas Ciganas são, como irá descobrir, um método simples de 
divinação. Os seus símbolos e significados são fáceis de recordar e os 
lançamentos para leitura são básicos e fáceis de compreender.  

As runas com desenhos estão relacionadas com os hieróglifos do Antigo 
Egito, talvez ligando de novo o povo cigano a uma herança egípcia. Apesar 
de descobrir que os significados são de natureza simples, deve confiar na sua 

voz interior como seu guia.  

Qual é a sua percepção ao observar os símbolos rúnicos? Use a sua 
intuição e se tornará adepto da leitura das Runas Ciganas para si e para os 

outros! Tal como veremos, cada runa possui pelo menos um significado ligado 
a uma ideia ou objeto.  

Estes significados serão úteis para interpretar os lançamentos das 

runas. As runas podem ser vistas como uma viagem – uma odisseia espiritual 
na qual o viajante encontra O Significado das Runas seus obstáculos, recebe 
dádivas e aprende lições vitais que o ajudarão no seu desenvolvimento 

enquanto ser humano.  

Usando as runas para o conhecimento do nosso próprio ser, como um 
método de desenvolvimento pessoal, mais   importante   do   que   os   seus 

‘verdadeiros’   significados será aquilo que elas realmente nos comunicam.  

Assim como um livro que abrimos numa página aleatória, à procura de 
uma mensagem diária ou uma resposta às nossas questões, os significados 

de cada runa podem ajudar-nos a redescobrir a nossa essência a cada 
momento do nosso caminho. Assim, as runas poderão ser usadas como 
outras ferramentas idênticas como o Tarot ou o I Ching. Como qualquer 

método divinatório, obterá maiores resultados das suas runas sintonizando-
se primeiro com elas e mantendo essa ligação.  

Uma forma de o fazer é senti-las nas suas mãos permitir que as runas 

sejam imersas pela sua energia, estabelecerá um laço muito útil entre si e 



 
 

 
 

elas, este motivo, muitos preferem que mais ninguém toque nas suas 

próprias runas.  

O Significado das Runas é importante que aprenda o significado de 
cada runa. Experimente segurar a runa enquanto lê e aprende o seu 

significado, isto deixará mais claro o significado da mesma para ambos, mas 
não deixe de usar a sua intuição e experiência de forma a usar a sua própria 

interpretação, aquilo que ela significa para si.  

 

Runa: Pássaros Significado: Representa crianças, uma mensagem, 
viagens físicas ou espirituais. Talvez um nascimento, uma nova ideia ou 
criação.  

 

Runa: Olho Significado: O Terceiro olho ou terceira visão, conhecimento, 
intuição. Olhe para dentro em busca da resposta certa, talvez você mesmo a 
tenha. Esta runa também representa a pessoa que coloca a questão. Em 

qualquer posição, a runa representará a pessoa para quem a leitura é feita.  

 

Runa: Espigas Significado: Colheita das nossas ações, aquilo que 
semeamos é o que colhemos, talvez de natureza cármica. Esta é indicativa 

de que o trabalho duro está prestes a dar fruto ou pode estar relacionada 
com o fim de algo.  

 

Runa: Lanças Cruzadas Significado: Os problemas são evidentes, 

representa confusão, discussão, conflitos, cruzamento de caminhos. Desafio, 
raiva, e dúvida também são representados por esta runa.  

 

Runa: Lua Significado: Energias femininas, relacionada com uma mulher, 

direta ou indiretamente ligada com a pessoa a quem é feita a leitura. Caso a 
leitura seja feita para uma mulher, esta runa também pode representar uma 

visão nublada, um mal-entendido ou uma confusão.  

 

Runa: Anéis Significado: Indica laços, liga situações, também pode 
significar relacionamentos, laços que estão unidos, dependendo da força para 
sobreviver a uma situação.  

 



 
 

 
 

Runa: Raio Significado: Finais drásticos, grave mudança, fim de uma 

situação, geralmente de uma forma negativa, não é uma boa runa numa 
posição de resultado final. Combinada com outras runas, prevalece o 

significado das outras runas... por exemplo, morte de uma ideia, ou fim de 
um relacionamento.  

 

Runa: Estrela Significado: Altos ideais, ideias criativas e energéticas, um 

resultado brilhante ou felicidade são evidentes.  

 

Runa: Sol Significado: Aspectos positivos para a leitura. Geralmente 
pertence a uma figura masculina, um homem ou talvez qualidades 

masculinas inerentes a quem a leitura é feita, no caso de uma mulher. 
Energias masculinas, força, resistência, superação de obstáculos.  

 

Runa: Água Significado: Tal como a água, esta runa representa o 
movimento fluido constante, energias contínuas e forte conteúdo emocional 

(fluxo de emoções). As emoções estão a toldar a visão, a situação irá 
continuar como está até que as emoções sejam controladas. Consagrando as 

suas Runas Recomenda-se que prepare as runas antes de as usar pela 
primeira vez. Pode fazê-lo simplesmente segurando as suas runas.  

Mantenha uma mente aberta e familiarize-se com cada símbolo, talvez 

mesmo olhando para o nome de cada uma delas e dizendo-o para si mesmo. 
Isto permitirá que as suas energias entrem nas runas para uma leitura mais 
personalizada.  

Se quiser fazer uma leitura para outra pessoa, deve deixar que ela 

coloque as suas energias nas runas. Disponha as runas e faça com que a 
pessoa para quem está a ler, coloque as mãos abertas, de palma para baixo, 

logo acima das runas. Não existe um tempo de tempo certo para o fazer, faz-
se simplesmente  

Certifique- se de que repete o processo para si mesmo antes de voltar 

a ler as suas runas. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ARMAZENANDO AS SUAS RUNAS  

As runas são fornecidas com uma pequena bolsa para armazenagem. 

Recomendamos que coloque as suas runas num local onde você costume 
estar muitas vezes para que as suas energias pessoais sejam continuamente 

absorvidas pelas runas para uma ligação espiritual mais profunda.  

À sua cabeceira ou no seu altar, ou em algum lugar que seja especial 
para si, são locais ótimos para armazenar as suas runas até voltar a usá-las. 

O seu relacionamento com o seu conjunto de runas será, a partir deste 
momento, de natureza pessoal e espiritual, pelo que estes pormenores são 
importantes. Uma vez que não existem relatos históricos de divinação pelas 

runas, virtualmente qualquer método que se escolha pode ser considerado 
válido.  

No entanto, algumas características das runas tornam-nas mais 

apropriadas a alguns métodos do que outros. Por exemplo, a maioria das 
runas são gravadas em pequenos pedaços de madeira, barro ou pedra.  

Estas são mais apropriadas a serem lançadas, misturadas. 

Verifica-se pelas descrições de divinações rúnicas constantes na 

literatura Nórdica, referindo o fato de serem ‘lançadas’, ‘espalhadas’ ou 
'misturadas'.  

A melhor forma de aprender a nadar é saltar logo para a água! A coisa 

mais importante, no entanto, é que se sinta confortável com o método que 
escolher. Se sente necessidade de uma leitura mais estruturada do que aquilo 
que um simples lançamento lhe oferece, use um padrão para o pano onde vai 

lançar, que tenha algum significado para si para dar à leitura um contexto 
mais tangível.  

As próprias runas deverão mostrar-lhe como querem ser lidas. 

Tamanhos, formas e materiais diferentes prestam-se a diferentes métodos e 
através da meditação e experimentação, você será capaz de escolher uma 
técnica que se adeque melhor tanto à sua personalidade como à das runas.  

Certifique-se apenas que o seu método é consistente. A maioria das 
pessoas acaba eventualmente por desenhar o seu próprio método de leitura, 
mas, entretanto, aqui estão alguns para começar:  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MÉTODOS 

As runas Ciganas podem ser lidas pelos menos de três formas 

diferentes. Concentre-se numa questão e tire uma ou três runas para 
determinarem a resposta.  

 

Uma Runa  

Representa uma visão generalizada sobre a natureza da questão. Use 
este lançamento quando quer saber uma ideia ou rumo para a situação 
presente.  

 

Três Runas  

Este é o lançamento mais comum para as runas Ciganas. Representa 
o passado, o presente e o futuro, por esta ordem. Coloque as suas runas lado 
a lado e leia desta forma:  

 A primeira runa reflete como a situação se formou;  

 A do meio e segunda reflete a situação atual, como ela é hoje;  
 A terceira e última runa prediz o que o futuro trará se continuar desta 

forma.  

 

O Método Lançamento 

Consiste em simplesmente deitar na mesa as runas de dentro da bolsa. 
Leia cada pedra que fica voltada para cima de uma forma combinada ou uma 

percepção geral do cenário. Isto precisa de alguma prática, mas é de grande 
visão interior. 

 


