


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:

Shuvani - 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”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora





4

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

FORMAÇÃO COMPLETA EM BRUXARIA CIGANA - Aula 1 - (2021)

O  verdadeiro 
poder mágico 
reside dentro 
de nós e em 
nossa volta. 

Desde que 
respeitemos 
a natureza 
e os dogmas 
da Arte, 
podemos 
usufruir 
desse poder.

A Energia
na Bruxaria
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Por nós termos sido criados pelos Deuses, também somos divinos e por isso temos 
poderes para transformar tudo em nossa forma. Essa magia é algo que nos conecta 
ao Sagrado, e por isso deve ser bem utilizada. Assim, ela preenche as nossa vida e 

todos ao redor.

Além disso, três itens que se manifestam magicamente.  São eles: 

1) A vontade para o desejo se manifestar;

2) A energia que precisa ser criada e canalizada para ser direcionada ao desejo; 

3) As habilidades para manipular a energia criada para fazer o desejo acontecer.
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A magia é a projeção das forças naturais para gerar efeitos necessários. Segundo Scott, 
há 3 formas que são essenciais para gerar energia.

O PODER PESSOAL: é a força vital que sustenta 
a existência terrena. A partir do Sol, Lua, alimentos, 
água absorvemos energia para então a liberarmos na 
nossa respiração, movimentos, exercícios, e até mes-
mo no sexo e durante o trabalho de parto. Nesse caso, 
o poder pessoal é gerado, é mergulhado de um pro-
pósito específico e então liberado e direcionado para 
o seu objetivo.

 O PODER DA TERRA: assim como o nome diz, 
é o poder que está dentro do planeta e materiais na-
turais. Seriam os cristais e pedras um ótimo exem-
plo, assim como as plantas e ervas. Cada um possuí 
poderes únicos que podem ser utilizados durante os 
rituais, dependendo do propósito.

O PODER DIVINO: é a energia existente na Deusa 
e no Deus, e que se manifesta tanto no poder da Ter-
ra quanto no poder pessoal.  É um poder universal que 
criou tudo o que existe. Então podemos entender que 
a partir do momento em que se pratica a magia, estará 
colocando o poder pessoal em movimento.

O Significado da Magia
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A prática de feitiços

A palavra feitiço vem do grego “Facturus”, que significa ação 
sobre o futuro. Entende-se como feitiço a magia realizada 
com o nosso poder pessoal e o poder da Terra, os elementos 

naturais com o propósito de provocar mudanças em nossa volta, de 
acordo com a nossa vontade.  Mas lembre-se, sem ferir alguém.

Dentro da Bruxaria Cigana, são feitos os rituais que envolvem os 
feitiços, porém tem a ligação com divindades. Rituais envolvem uma 
cerimônia toda preparada com velas, incensos, instrumentos e regras 
de como iniciar o ritual e o finalizar.

Tanto feitiço quanto os rituais tem um propósito, uma finalidade, 
seja ele a prosperidade, saúde, amor, etc. Eles criam circunstâncias 
favoráveis para que aquilo que foi desejado se materialize. E para isso 
acontecer, é necessário estar em harmonia com a natureza.
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– Na crença de que rituais e po-
deres adormecidos dentro de nós 
precisam ser despertos para trans-
formar e curar a vida.

– Na convicção de que devemos 
buscar através da natureza formas 
de entrar em contato com ela, bus-
cando nossa reconexão com os seus 
fluxos naturais que invariavelmen-
te trazem mudanças interiores em 
cada ser.

– Na Afirmação da vida e de sua 
sacralidade da Terra como símbolo 
da perfeição, totalidade, unidade, 
completitude e cura para todos os 
males.

– Nas forças da natureza como a 
energia sustentadora da vida, vendo 
nela a própria Deusa manifestada.

– Na preservação e cuidado com 
a natureza considerado templo e mo-
radia dos Deuses que acreditamos.

As principais formas de 
harmonia com a Bruxaria
como religião da natureza:
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Conclusão

Magia é a forma como usamos a energia, tanto pessoal quanto da natureza, para 
mudarmos algo em nossa volta. Para aqueles que não se conectam com divin-
dades, são feitos feitiços, enquanto que aqueles que se conectam com alguma 

divindade que possa lhe ajudar com um propósito (por exemplo: Afrodite para alguma 
questão do amor), são feitos rituais.

De qualquer forma dentro da bruxaria é trabalhado a energia. Perceba que há formas 
de “energizarmos” os cristais. Então é essencial saber o que é essa energia, como trabalhar 
com ela.

Inclusive, precisamos sempre cuidar da nossa própria energia. Exercitando-se, alimen-
tando-se direito, pois a falta de energia pode nos fazer mal, assim como o seu excesso.
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