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        A História ‘romântica’ atribuída ao Baralho Cigano 
     Esta era a história fictícia contada, antigamente, nos cursos sobre o 
Baralho Cigano para criar uma aura mágica e encantar os alunos:  
A famosa senhora chamada Mlle. Lenormand ( Marie Anne Adelaide 
LeNormand ), que teria profetizado fabulosos acontecimentos aos 
fidalgos da França dos tempos de Napoleão Bonaparte, inclusive, sua 
esposa, Josefine, teria sido sua cliente e recebera inúmeras previsões 
pessoais e informações sobre as vitórias de seu marido e sua queda. 
  Conta-se que encontraram Mlle. Lenormand ( Sec.XVIII ) morta em sua 
casa e que segurava em uma de suas mãos as cartas que usava em vida 
para as suas adivinhações. 
   Após a sua morte, seu sistema de leitura teria sido publicado com as 
figuras de suas cartas redesenhadas. 
   Muitos acreditam que essa publicação teria a explicação com exatidão 
da forma de leitura de Mlle. Lenormand, dando o poder para qualquer 
pessoa conseguir enxergar o seu futuro como o de outras pessoas.   
  Entretando, a verdadeira história sobre o Petit Lenormand, com 36 
cartas, é que foi publicado, originalmente, como parte do “Jogo da 
Esperança” em 1798, e foi rebatizado como Petit Lenormand depois de 
Mlle Lenormand ter morrido. Seu nome foi usado sem autorização, 
simplesmente para associar os baralhos à famosa cartomante, um golpe 
de marketing.  
A própria Lenormand usava uma variedade de baralhos comuns, que ela 
atribuía suas próprias anotações e interpretações.    
   Apesar de alguns autores interligarem o Baralho Cigano ao Tarô, não 
existe nenhuma analogia direta entre estes dois oráculos. A origem 
histórica do tarô cita a Itália, representando uma aproximação maior com 
os nossos tempos, não à antiguidade, o Egito, como afirmam alguns. 
Entretanto, o Petit Lenormand não recebeu o mesmo intrincado modelo 
psicológico e oculto do Tarô, já que este possui 78 lâminas, no total, 
contra as 36 cartas do Baralho cigano.   
  Além desses fatores, existe uma diferença muito mais clara entre as 
duas técnicas divinatórias, impossibilitando real ligação entre as duas, já 
que o Tarô necessita de uma gama muito maior de atenção e devido 
conhecimento dos arquétipos e estudos aprofundados dos seus símbolos 
enquanto a técnica apresentada pelo Baralho Cigano, mas ambos podem 
ser usados pela cartomancia, sendo que o Petit Lenormand, ou baralho 
cigano, expressa o método de forma bastante simples, com desenhos 
corriqueiros, demonstrando os interesses de qualquer ser humano de 
vida comum ou complexa, que tem família, que trabalha, que viaja, que 
ama e assim por diante, facilitando o entendimento e a leitura do destino 
por quem tenha tal interesse.   
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O SIGNIFICADO DAS CARTAS 
 

1- O Cavaleiro/O mensageiro- EXU- (09 de Copas) Indicará algo que saiu 
do mundo das idéias e está a caminho da realidade.  Ótimas notícias ou algo que virá 
ao seu encontro. Pode indicar o estrangeiro ou aquilo que vem de outra realidade. Ação 
e atitude. Não importa se há dificuldades no caminho, mas o intuito de chegar é maior. 
 

2- Paus/Os Obstáculos/O trevo- (06 de Ouros) Tudo o que estiver próximo 
dessa carta estará à mercê do destino.  Algo que surge no seu caminho para um 
aprendizado ou por carmas.  Apesar de trazer obstáculos ou obras do destino, indicará 
as surpresas da sorte, por momentos boa sorte, noutros momentos má sorte, mas nada 
dura para sempre, nem a tristeza, nem a felicidade. “Tempo de seca”. 
 

3- O Navio/O Mar – YEMANJÁ – (10 de Espadas) Pode indicar viagens, 
riqueza, boa situação na vida.  Mudanças positivas no cotidiano. Movimento e 
progresso. 
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4- A casa/O Equilíbrio-(Rei de Copas) Proteção em família ou intimidade. 
É o nosso lado interior.  Representa a família, filhos, antepassados, infância e os pais. 
Corpo físico. 
 

5- A Árvore- OXÓSSI-(07 de Copas) Pode indicar fé e proteção.  
Fertilidade. Boa saúde se estiver próxima da pessoa indicada ou realização se estiver 
perto de cartas positivas.  Indica também fartura e abundância.  
 

6- As Nuvens/O Vento- INHASÃ –(Rei de paus) Indica nebulosidade na 
vida da pessoa.  Ao escurecer, não se consegue ver com clareza a solução. Essa carta 
deve se manter afastada da figura da cliente para denotar um pouco mais de 
facilidades em sua vida. Dificuldade passageira que o vento levará embora. 
 

7- A Cobra/A Serpente/O Arco-Íris - OXUMARÉ –(Dama de Paus) 
Indica uma “Troca de Pele”, ou seja, uma mudança.  Às vezes, a troca de pele causa 
dor, mas, normalmente, essa carta indica falsidade, traição e perdas pela ambição ou 
por falsos amigos.  Intrigas intencionais. Medicina. Forte atração e paixão. 
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8- O Caixão/As perdas- (09 de Ouros)- Se esta carta aparecer 
perto da figura da pessoa, indicará doença séria, perda de dinheiro, falência 
ou morte.  Para não ser pragmático ou categórico, também indica lentidão 
ou falta de ação. Será melhor ter essa carta afastada.  
 

09- O Ramalhete/A Chuva- NANÃ BURUKU- (Dama de 
Espadas) – Muita felicidade, ganhos, bom humor e Alegria. Presente. 
Surpresa. Lidar com pessoas de todos os tipos. Mundo social. 
 

10- A Foice/As Transformações- OBALUAIÊ – (Valete de 
Ouros)- É uma carta mensageira de mudanças e transformações.  Para saber 
se ela fala de mudanças boas ou ruins, deve-se observar as cartas que a 
envolvem na jogada.  Pode indicar perigo de corte ou acidentes, mas ela 
também fala de trabalho e atividades. Para se ter algo bom, o esforço é 
necessário. 
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11- O Chicote/A Magia- (Valete de Paus) – Sofrimentos ou a 
intenção de fazer maldade, ferir com palavras ou até agressão.  Discórdia, 
febres e moléstias. Desgaste e pena.  Feitiço. 
 

12- Os Pássaros/As Alegrias- (07 de Ouros) – Liberdade.  Indica 
namoro e estado juvenil da alma.  Pode indicar viagens ou o desejo de se 
libertar de algo. Vínculo afetivo leve. 
 

13- A Criança- IBEJI – (Valete de Espadas) – Indica uma 
pessoa boa ou a bondade do cliente.  Naturalidade e espontaneidade.  
Criança a caminho, fertilidade, pequenas fofocas ou falta de malícia. 
Inexperiência numa função. Algo que se inicia. 
 

14- A Raposa/ As Armadilhas- (09 de Paus) – Se essa carta 
estiver próxima da figura que representa o cliente, a pessoa deverá ter 
cuidado com pessoas espertas que visam seu próprio benefício acima de 
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qualquer coisa, mas pode, também, indicar a necessidade de malícia e 
esperteza. Cuidado com palavras gentis demais ou sedução. Carta do 
político e do vendedor. Estudar melhor o terreno. 
 

15- O Urso/ As Falsidades- (10 de Paus) – Há alguns livros que 
indicam essa carta como uma figura forte e de segurança, mas outros 
indicam o perigo de falsidade. Orgulho que não se dobra. Ego. “Amigo 
Urso”, aquele que abraça você e quebra os seus ossos. Resistência. 
 

16- As Estrelas/ A Sorte- (06 de Copas)- Boa sorte e proteção, 
mas poderá indicar falta de experiência.  Necessidade de oração e ligação 
com o Anjo da guarda, pois o momento de evidência traz inveja. Carisma e 
brilho pessoal. Destino escrito nas estrelas. 
 

17- A Cegonha/Garça/As Novidades- (Dama de Copas)- Pode 
indicar mudança de residência e viagem se surgir ao lado da carta que 
representa a cliente. Indicará fertilidade, chegada de novidades ou 
oportunidades. Maturidade. Codifica uma pessoa mais velha. 
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18- O Cão/O Aliado- (10 de Copas)- Fidelidade e Amizade 
verdadeira desde que se apresente próxima da carta da cliente.  Ao surgir 
longe, pode indicar a necessidade de amigos ou perigos que surgem sem ter o 
apoio deles para se defender. Lealdade. Amigo momentâneo como um 
médico, conselheiro, etc. É o símbolo do Anjo da Guarda. 
 

19- A Torre/A Espiritualidade- (06 de Espadas)- Solidão ou 
segurança de uma vida longa.   Observe se há cartas ruins ao redor para 
indicar se sua paz futura será ameaçada.  Pode indicar necessidade de se 
isolar ou ver as coisas do alto sem se envolver. Indica, também, investimento 
material , mas abdicando das questões mais íntimas. 
 

20- O Jardim/As Ervas- OSSÃE-(08 de Espadas)- Significa que 
teremos uma ótima companhia e, se estiver próxima da carta indicadora, 
mostrará uma amizade fiel e duradoura.  Festa e alegria.  Reunião. Prazer. 
Aproveitamento da vida. 
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21- A Montanha/As Pedras- XANGÔ- (08 de paus)- Pode indicar 
um inimigo ou obstáculo se aparecer próxima da carta indicadora da cliente.  
Indica, também, justiça e processos demorados.  Se longe, anunciará 
proteção de amigos. Algo em nossa vida do qual não se pode fugir: Ela se 
encontra ali, portanto, ou se circunda a montanha ou a escala. 
 
 

22- Os Caminhos- OGUM- (Rainha de Ouros)- Deve-se observar 
se há cartas nefastas à volta para saber se esses caminhos serão tortuosos ou 
não.  Indica o que está reservado no seu caminho. Novos sentidos. Trajeto 
que será tomado. O rumo que a vida está seguindo. Representa a própria 
vida da pessoa. 
 

23- O Ratinho/Os Desgastes- (07 de Paus)- Alerta a pessoa sobre 
furto ou problemas de saúde se surgir próxima da figura indicadora.  
Observe se há cartas boas ou ruins por perto para indicar a gravidade do 
fato.  Indica também problemas espirituais e pessoa de energia ruim. 
Vampirismo. Problemas de saúde ou qualquer tipo de fragilidade que nos 
tira a paz ou a prosperidade.. 
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24- O Coração/Os Sentimentos- (Valete de Copas)- Muita alegria 
e felicidade. Pode indicar amor em vista (observando sempre as cartas ao 
redor). Sistema nervoso e sentimento desequilibrado com cartas nefastas ao 
redor.  Pessoa de bom coração ou se aconselha a trabalhar com o que gosta. 
 

25- O Anel/As Alianças-(Ás de Paus)- União forte e poderosa no 
amor ou sociedade.  Do lado direito indica casamento e do esquerdo possível 
separação ou algo que se foi.  Assessoria ou consultoria com pessoa que 
conhece com profundidade a questão. Unir-se com pessoas fortes ou sábias. 
 

26- Os Livros- (10 de Ouros)- Pode indicar conhecimento ou 
estudo. Muitas vezes, indica um segredo.  A verdade vindo à tona. 
Mistério. Documentos importantes. A história da vida que foi escrita e 
como se desenrola até o desfecho. 
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27- A Carta/O Aviso- (07 de Espadas)- Serão ótimas notícias se 
estiver ladeada de cartas positivas.  Pode representar um aviso importante 
no jogo do baralho cigano. Conversação. Diálogo. Documentação de menor 
importância. Contas. 
 

28- O Cavalheiro/O Homem- (Ás de Copas)- É a representação do 
cliente (masculino) ou, no caso de cliente mulher, representará a pessoa 
amada ou outra muito importante do sexo oposto. 
 

29- A Dama/A Mulher-(Ás de Espadas)- É a representação da 
cliente (mulher) ou, no caso de cliente homem, representará a pessoa amada 
ou outra muito importante do sexo oposto. 
 

30- Os Lírios/Os Rios- OXUM- (Rei de Espadas)- Paz e 
harmonia.  Figura do Pai ou mãe.  Com cartas ruins indicará desgostos 
familiares.  Se essa carta estiver na cabeça da pessoa, essa será virtuosa, mas 



 

 

O Baralho 
Cigano 

  

  

LLEE  PPEETTIITT  LLEENNOORRMMAANNDD  
 
 

 

 

 
11 

se estiver abaixo dos pés será duvidoso. Normalmente, essa carta neutraliza 
outras nefastas. 
 

31- O Sol- OXALÁ- (Ás de Ouros)- Objetivos claros e futura boa 
fortuna.  Se surgir longe da pessoa indicará fracasso, principalmente nos 
negócios. Esclarecimento. Verdade. Nada ilícito dará certo. Retidão. 
 

32- A Lua/As Honrarias-(08 de Copas)- Será sempre positiva se 
estiver próxima da carta indicadora do jogo.  Reconhecimento pelo trabalho 
realizado.  Merecimento. Premiação. Conquista adquirida pelas próprias 
mãos. Emoções. Mudanças de humor. 
 

33- A Chave/As Soluções- (08 de Ouros)- Abertura de caminhos 
ou soluções de problemas, mas deve aparecer perto da carta indicadora do 
jogo para indicar se as soluções surgirão rapidamente ou não. Boa idéia.    
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34- O Peixes/A Matéria- (Rei de Ouros)- Dinheiro que chegará na 
hora certa, que se ganhará honestamente.  A carta precisa estar perto de 
cartas positivas. Prosperidade. Mesa farta. Sucesso. Aquisição. Conquista. 
 

35- A Âncora/A Segurança-(09 de Espadas)- Lucros nos negócios, 
sucesso e segurança.  Apoio de alguém ou necessidade de pés no chão.  Pode 
indicar grau de fé. Senso de realidade. 
 

36- A Cruz/A Vitória- (06 de Paus)- Em alguns locais, essa carta 
indica situações com sacrifício e sofridas lutas até se obter a paz necessária.  
Para os ciganos, indica a melhor carta do baralho cigano. Vitória adquirida.  
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Síntese do significado dos símbolos: 
 
Paus- Elemento FOGO – Querer – Intuição e fé. 
Copas – Elemento ÁGUA – Saber- Amor, sensibilidade e generosidade. 
Espadas- Elemento AR- Ousar- Frieza ou intelecto e 
contatos/comunicação. 
Ouro- Elemento TERRA- Calar- Ambição, trabalho e realização. 
 
ÁS- Início. 
6- Impasse, dúvida, sensibilidade. 
7- Ação e experiência. 
8- Matéria. 
9- Fim de Ciclo, estudo e análise. 
10- Intelecto ou posição de sucesso. 
 
Valete- Jovem (Homem ou mulher) ou criança. 
Rainha- Mulher ou mãe. 
Rei- Homem ou Pai. 
 
COPAS e OUROS- Pessoas claras. 
ESPADAS e PAUS- Pessoas morenas. 
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Como jogar: 
 
  A técnica de leitura do baralho cigano é binária, ou seja, deve ser 
interpretada através de cada par de cartas. 
  Observando cada junção de duas cartas se obtém a resposta da questão. 
 
  Observa-se a latitude e longitude (a leitura poderá ser horizontal ou 
vertical). 
 
  Embaralha-se o maço de cartas e pede-se que o cliente corte em três montes; 
juntando os montes novamente no sentido contrário ao do corte. 
Você poderá usar várias formas de leitura: 
 
*Quatro fileiras de nove cartas (TRADICIONAL); 
*Quatro fileiras de oito cartas e uma Quinta fileira com quatro cartas  
( A última fileira representará o conselho ou o “x” da questão ). 
 
*Duas cartas para cada área: Amor, trabalho, saúde, dinheiro, família e 
espiritualidade. 
 
 

 
*Como o método acima de 6 cartas por coluna horizontal. 
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*Através do jogo do horóscopo cigano - duas cartas para cada setor: 
1)O Punhal- Personalidade da pessoa ou o que se passa no momento; 
2)A Coroa- Ganhos e finanças; 
3)As Candeias- Expressão, comunicação e irmãos; 
4)A Roda- Família e o interior da pessoa; 
5)A Estrela- Namoro, afeto, prazeres e criatividade; 
6)O Sino- Trabalho, rotina e saúde; 
7)A Moeda- Casamento e sociedade. O que falta na pessoa; 
8)A Adaga- Mudanças, investimentos e a morte; 
9)O Machado- Fé, religiosidade, viagens e estudos; 
10)A Ferradura- Carreira e sucesso; 
11)A Taça- Mundo social. Amigos e política; 
12)As Capelas- Medos e limitações. Sofrimento. 
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RITUAIS: 
 Clamando Pela Ajuda dos Ciganos P/ Ter Intuição      
  *Material- Uma adaga, uma taça com vinho tinto, cinco moedas antigas, 
um baralho cigano, uma toalha da cor que desejar, uma vela branca, um 
incenso do aroma desejado, uma pedra de ametista, uma turmalina ou ônix 
negra, um óleo essencial de preferência de rosas e um pão sovado.  Escolha o 
início da Lua Cheia, no máximo até o seu terceiro dia.  Pode-se enfeitar o 
ritual com Rosas, principalmente as vermelhas. 
*Preparação- Num local sem muito movimento de pessoas, tranqüilo, 
prepare uma mesa com a toalha da cor escolhida. Disponha sobre ela uma 
taça com vinho tinto, o pão sovado num ponto central, acenda a vela, o 
incenso, abra o baralho cigano em forma de leque com as figuras aparentes e, 
pegando as moedas, uma por uma, molhe o dedo indicador no óleo essencial e 
envolva cada moeda com o líquido citando a frase abaixo:  
“Povo Cigano dos Quatro cantos do mundo 
  Do Ocidente e do antigo Oriente 
  Do Norte e do Sul 
  Ajude-me a responder as dúvidas dos meus consulentes” 
  
 Vá colocando as moedas, ungidas uma a uma, em cada canto da mesa e a 
Quinta e última no centro.  (A última moeda será o seu trunfo, onde residirá 
sua força imantada. Se for jogar para alguém, deixe a Quinta moeda perto 
da pessoa, se for jogar para você, aproxime a moeda da sua posição.) Retire 
quatro pedaços do pão e molhe na taça de vinho, disponha em pires 
separados que representarão os pontos Cardeais.  Coloque os pires com o pão 
embebido com vinho nos quatro cantos da casa até que a vela acabe de 
queimar. Se tiver música cigana, coloque-a para tocar e festeje comendo um 
pedaço de pão e bebendo um pouco do vinho. Se possível, prepare a mesa na 
posição leste do quarto ou da casa, onde o sol nasce todos os dias. 
  Após algum tempo, como uma celebração homenageando os ciganos, o 
ritual deve ser preparado novamente. 
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       Ritual de consagração 
 
    A mais simples consagração se faz com um bom incenso de rosas 
vermelhas ou amarelas (7 varetas, uma por dia), uma vela branca para cada 
dia, a Bíblia com o Salmo 2 e uma taça com água.  Durante sete dias, 
acenda um incenso e abra o baralho em leque, sempre com as figuras 
expostas. Mantenha a taça com água por esse mesmo período de sete dias. 
Leia em voz alta o salmo 2, sempre no mesmo horário, de frente para o 
baralho. Durante sete dias, acenda a vela nesse momento. Reserve as cinzas 
das sete varetas, UMA POR DIA NO MOMENTO DA ORAÇÃO, num 
pires e, no sétimo e último dia, espalhe essa cinza em cada carta do baralho 
cigano.  Guarde o baralho num tecido colorido, retirando-o de lá só quando 
for jogar. ( Jogue a água fora ). 
 
CONSAGRAÇÃO OCULTISTA 
 
   Essa consagração é muito profunda e transmite uma magia que pode ser 
sentida pelos bons sensitivos. Trata-se da consagração elemental.  Consiga 
uma caixa de madeira de 10 a 15 cm, uma pedra de ametista, uma adaga, 
sementes de girassol e 3 fitas finas de cetim, cada uma com as cores 
vermelha, amarela e rosa.  Aguarde a entrada da lua crescente, amarre as 
fitas em volta do baralho cigano, uma a uma, na seqüência das cores citadas 
acima, da mais escura até a mais clara.  A cada laço dado, peça a proteção 
dos ciganos para conseguir prever o futuro das pessoas. Coloque o baralho 
dentro da caixa de madeira, a ametista, a adaga e cubra tudo com sementes 
de girassol, fechando a caixa logo em seguida.  Abra um buraco no chão ( se 
possível onde haja plantas, flores ou árvores frutíferas ) e enterre a caixa 
pelo período de sete dias. Passando esse tempo, desenterre a caixa, retire o 
baralho, retire as fitas colocando o baralho num tecido colorido.  Devolva as 
fitas à caixa, feche-a e volte a enterrá-la esquecendo-se dela e de tudo o que 
há dentro.  
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  *Treine com o baralho cigano no período de lua cheia que se segue após o 
ritual. Depois de algum tempo, acenda uma vela branca no local onde você 
enterrou o seu baralho. 
 

 
 
 “A      Deusa      BASTET” 
 
    Na mitologia do antigo Egito, BASTET era uma das esposas de Rá e se 
encontrava no poder luminoso dos raios solares. 
    Governava os gatos selvagens e lutava contra a serpente do mal, 
chamada APEP, que tentava atacar o Deus Supremo sempre que Ele 
atravessava e o reino da escuridão. 
    Bastet é uma divindade com corpo de mulher e cabeça de gato, sempre 
representada com um chocalho numa das mãos e na outra um cesto. 
     Ter um gato em casa e cuidar dele com carinho, dá-nos acesso ao campo 
astral e impede que o lado negro da magia tenha força sobre nós.   
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RESUMO PARA AJUDAR NO TREINAMENTO 

1) O Cavaleiro - Ação e atitude. Mensagem. Mensageiro. 

Busca de ideal. 

2) O trevo – A resposta depende da sorte. À mercê do 

destino. Obstáculos. 

3) O Navio – Viagem. Progresso. Cultura diferente. 

Avanço ou mudança. 

4) A Casa – Família. O interior ou proteção da pessoa. A 

intimidade. 

5) A Árvore – Fertilidade. Proteção. Fartura. Fé 

fortalecida. 

6) As Nuvens – Fase difícil. Momento obscuro. Passará 

se for sábia. 

7) A Cobra – Falsidade. Traição. Mudança. Medicação. 

Atração física. 

8) O Caixão – Lentidão. Inércia. Fim. Falta de ação e 

falta de vontade. 

9) O Ramalhete – Alegria. Bom humor. Mundo social 

harmônico. Presente. 

10)  A Foice – Transformações. Trabalho. Esforço. Corte 

necessário. 

11)  O Chicote – Magia. Dor. Sofrimento. Problemas de 

saúde. 

12)  Os Pássaros – Liberdade. Flerte. Afeto livre. Viagem. 

13)  A Criança – Pureza. Falta de malícia. Início de algo. 

Há de amadurecer. 
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14)  A Raposa – Malícia. Pessoa interesseira. Sedutora. 

Esperteza. 

15)  O Urso – Orgulho. Ambição. O ‘EU’ em 1º lugar. 

Resistência. 

16)  As Estrelas – Boa sorte. Carisma. Brilho pessoal. 

Destino.  

17)  A Cegonha – Novidades. Fertilidade. Pessoa madura. 

Credibilidade. 

18)  O Cão – Lealdade. Anjo da Guarda. Quem ajuda e 

aconselha. Amigo. 

19)  A Torre – Isolar-se p/ ver melhor. Reserva. Foco na fé 

ou na meta.  

20)  O Jardim – Reunião. Festa. Local de lazer. Prazer. 

Aproveitar a vida. 

21)  A Montanha – Justiça. Algo do que não podemos 

fugir. A realidade. 

22)  Os Caminhos – A vida. A história. O rumo da questão. 

23)  O Ratinho – Furtos. Doenças. Baixa freqüência. 

Energia ruim. 

24)  O Coração – Afeto. Fazer o que gosta. Sentimentos 

bons ou ruins. 

25)  O Anel – Associações. União. Casamento. Elo de 

cumplicidade. 

26)  Os Livros – Verdade vinda à tona. Segredo. 

Documentos. Estudo. 

27)  A Carta – Notícias. Comunicação. Meios de 

comunicação. Contas. 
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28)  O Cavalheiro – Representa o cliente ou outra figura 

do sexo masculino. 

29)  A Dama – Representa a cliente ou outra pessoa do 

sexo feminino. 

30)  Os Lírios – Paz. Influência de pessoa madura ou 

sábia. Corta algo ruim. 

31)  O Sol – Esclarecimento. Verdade. Resolução. 

Sucesso. 

32)  A Lua – Sentimento. Merecimento. Mudança de 

humor.  

33)  A Chave – Idéia. Invento. Solução. Abertura de 

caminhos. 

34)  Os Peixes – Dinheiro. Prosperidade. Ganhos. 

Possessiva. 

35)  A Âncora – Solidez. Apoio. Firmeza. É preciso ter pés 

no chão. 

36)  A Cruz – Luta para se obter paz. Vitória depois de 

sacrifício. 
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Considerações finais  
O curso de Baralho Cigano é muito dinâmico, mas não é tão 
difícil como algumas pessoas pensam. 
Anote dúvidas e tente relembrar sempre as informações 
citadas na apostila e, principalmente, nas dicas extras dadas 
em sala de aula. 
Enrole o baralho num tecido bonito, colorido, e durma com ele 
sempre que possível (método cigano).  Nunca deixe as pessoas 
manusearem as suas cartas, exceto para fazerem os cortes. 
Evite fumar, mesmo que você tenha visto cartomantes fazerem 
isso enquanto jogavam cartas. 
Tenha sempre consigo as moedas ungidas para os ciganos, 
uma taça com água ou vinho ou suco de uva, uma vela branca, 
incenso, uma adaga apontada para o cliente e uma pedra de 
turmalina ou ônix negra.  
Não gaste muito tempo num jogo.  Tome banho de ervas 
periodicamente e leia o Salmo 91 para funcionar como um 
‘passe’ de limpeza. O Salmo 2 ajuda a obter intuição.  
O baralho, ao ficar muito velho e desgastado, queime-o e 
adquira outro novo, refazendo todo o ritual de consagração. 
Não minta nunca numa consulta e tenha bom senso com 
relação à cobrança.  
Tendo outras dúvidas, escreva para astromilenio@gmail.com  e 
terei o imenso prazer de ajudar você a obter a segurança que 
precisa para realizar excelentes consultas. 
 
Boa sorte! 
Augusto G. Henriques.                                                                           

astromilenio.yolasite.com 
hellianthus.yolasite.com  
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