
AULA 19



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
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Eclipse Solar

O Eclipse Solar ocorre sempre na Lua Nova, a Lua posiciona sua órbita entre o Sol e a 
Terra, criando uma sombra na luz emanada pelo Sol. Além disso, a Lua precisa atravessar 
o plano orbital da Terra (“linha dos nodos”). E isso só ocorre às vezes, pois o plano da 
órbita lunar é ligeiramente rotacionado em relação à órbita da Terra em torno do Sol. Se 
esse ângulo não existisse, teríamos eclipse em toda Lua Nova.

A cada ano, a depender das condições astronômicas, é possível haver, no mínimo, 
dois eclipses solares e, no máximo, cinco.

Ao longo da ocorrência do Eclipse Solar, duas áreas são projetadas na superfície ter-
restre:

UMBRA: onde se manifesta o eclipse na sua forma total.

PENUMBRA: onde o eclipse ocorre apenas parcialmente, com 
uma breve sombra.

Por isso, em alguns lugares da Terra é possível ver o eclipse completo, e em outras 
parcialmente. A forma como o eclipse se apresenta, também depende da distância entre 
Lua – Terra – Sol.
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Quando a Lua está mais perto da Terra e a Terra está longe do Sol, forma-se uma som-
bra completa. Já quando a Lua está mais longe da Terra, forma-se uma sombra incompleta. 
Por isso, existem diferentes tipos de eclipse solar:

ECLIPSE SOLAR TOTAL: quando toda a luz do Sol é ocultada 
pela Lua;

ECLIPSE SOLAR PARCIAL: quando apenas parte do Sol é ocul-
tado pela Lua;

ECLIPSE SOLAR ANELAR: quando o tamanho da Lua não é o 
suficiente para encobrir todo o Sol, formando um “anel solar” em 
volta da Lua;

ECLIPSE SOLAR HÍBRIDO: quando o eclipse é total em alguns 
pontos da Terra, e anelar em outros. Isso ocorre devido ao grau 
de inclinação da órbita lunar.
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Eclipse Lunar

Já o Eclipse Lunar só acontece na Lua Cheia. Neste caso o planeta Terra está entre o 
Sol e a Lua.

Aqui também o eclipse lunar só ocorre quando a órbita da Lua coincide com o plano 
orbital da Terra. Sem essa a pequena diferença de inclinação na órbita da Lua (que é de 
5,2º), sempre ocorreria eclipse lunar na Lua Cheia.

Da mesma maneira que o solar, o Eclipse Lunar também tem as áreas de penumbra e 
umbra, e diferentes tipos de eclipse:

ECLIPSE LUNAR TOTAL: ocorre quando toda a lua é encober-
ta pela sombra da Terra.

ECLIPSE LUNAR PARCIAL: apenas uma parte da lua é enco-
berta pela sombra.

ECLIPSE LUNAR PENUMBRAL: A Lua é encoberta pela som-
bra da Terra, mas de maneira mais “fraca, na faixa da penumbra, 
apenas diminuindo o seu brilho.
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O significado dos eclipses 
na Bruxaria

SEGREDOS DO MUNDO

Os Eclipses são sempre sinais de alerta na Astrologia. No passado, muitos astrólogos 
associavam o acontecimento do eclipse como algo nocivo. Algumas culturas até mesmo 
interpretavam como final dos tempos.

Os eclipses representam mudanças significativas em nossas vidas. 

E elas podem até mesmo ser a morte de nosso ego e o renascimento de uma nova fase.

NA ASTROLOGIA, O SOL REPRESENTA O EU, NOSSA ESSÊNCIA. 

A LUA REPRESENTA AS EMOÇÕES.

Tipos de Eclipse Lunar e Solar
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Os Eclipses Solares sempre acontecem com Lua Nova e indicam novos começos, estan-
do mais focados em questões práticas e de ego. Já os Eclipses Lunares são sempre em Lua 
Cheia e dizem respeito a questões emocionais.

O significado específico que cada eclipse nos traz, está sempre ligado também a confi-
guração total do céu no momento em que ele ocorre. 

Em que signos estão posicionados a Lua e o Sol no momento, que aspectos eles estão 
fazendo entre si e com os outros planetas?

 

RITUAL PARA CONQUISTAS FINANCEIRAS
• Montar o Altar com os 4 Elementos

• Fazer os pedidos na medida 7x14 cms, não esqueçam de colocar DNA, e podem es-
colher um símbolo com as Oghans ou Runas.

• Coloque o seu Caldeirão no Centro dos 4 Elementos e dentro dele, coloque as seguin-
tes ervas:

• Canela em Pó; • Cravo; • Calêndula; • Alecrim; • Alfazema; • Sálvia

INVOCAÇÃO:  (Magia do Dinheiro – Dolar)

Na hora do eclipse, coloque a nota no vidro da janela e levante a cabeça para o céu se-
gurando a carteira com força. 

Neste momento feche os olhos e mentalize muita positividade e as energias do eclipse 
trazendo muita abundância para a sua vida.

Coloque a nota de novo na carteira, e a partir deste momento ela será transformado em 
um amuleto para atrair dinheiro.
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