


...que os ciganos do astral formam uma falange de 
luz que possuem vertentes constituindo 9 clãs, cada 
um com a sua especialidade? 

Você sabia...



...que os ciganos espirituais do oriente possuem 
uma incorporação diferente de outras falanges? Eles 
trabalham de forma muito sutil, o que chamamos de 
irradiação e/ou canalização. 

Você sabia...



São muitas as curiosidades e formas de 
trabalhos dessa falange cheia de luz e alegria. 
Vamos conhecer algumas dessas curiosidades?

• Os clãs espirituais de trabalho desta falange 
são: Dourados, Cura, Amor, Guardiões, Beduínos, 
Andarilhos, Tuaregues, Encantados, Sorte;



• Uma forma de nos conectarmos 
com os ciganos do Astral e fazê-los 
presentes em nossas vidas é montando 
um altar cigano com elementos como: 
leque, punhal, vela, incenso, taça com 
água, flores vivas, moedas, cristais, uma 
imagem de Santa Sara e o que mais 
vier no seu coração. Ative esse altar 
acendendo velas para o povo cigano, 
fazendo preces e meditando em frente 
ao altar;



• O Povo Cigano do 
Astral trabalha na fre-
quência da alegria. A 
dança e a música são 
usadas para elevar a 
frequência vibratória 
dos encarnados. 
Facilmente nos senti-
mos mais leves após 
uma dança cigana;

• O balançar do le-
que e da saia serve 
para limpar mias-
mas e larvas astrais 
do campo energé-
tico das pessoas;



• Os ciganos guardiões utili-
zam o vinho para transmutar 
energias negativas;

• Muitas ciganas espirituais 
que trabalham na Umbanda 
podem ser consideradas 
pombagiras-ciganas;

• O Povo Cigano do Astral 
não trabalha com amarração 
amorosa, pois o que eles 
mais prezam é a liberdade e 
o livre-arbítrio de todos;



Os ciganos da sorte estimulam a ativação da glândula 
pineal das pessoas que trabalham com oráculos e 
outras formas de orientação;

• As falanges ciganas chegaram em massa na 
psicosfera do Brasil do ano 2000 em diante para 
trabalhar com a cura, disseminando as terapias 
holísticas e leituras de oráculos;



• Santa Sara é a mentora dos ciganos do Astral por 
ter uma linda história de resgate em vida com uma 
aldeia cigana em Saint Marie de La Mer, no Sul da 
França;

• Os ciganos do Astral são muito invocados para 
trazerem prosperidade material para as casas e 
famílias;



• Existe um horóscopo cigano próprio fazendo 
correlação com o horóscopo tradicional, utilizando 
símbolos de sua cultura;

• Os símbolos ciganos trazem energia de proteção 
e prosperidade e são encontrados facilmente em 
casas de ciganos e não ciganos.



• Se você se identifica com essa cultura, sente euforia 
com as músicas, fitas, cores e roupas, facilmente 
você possui em sua equipe espiritual uma egrégora 
cigana.

• Optchá é uma saudação do dialeto romani que 
significa “Salve”.

Salve o Povo Cigano de Luz! Optchá
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