


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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A MARCA DO CURADOR
você tem? 
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Localizada na base do 
dedo mínimo, a marca do 
curador é composta de 

quatro ou mais linhas paralelas.

Este sinal indica que a 
pessoa não apenas possui um 
grande desejo de ver curada as 
pessoas ao seu redor, mas que 
também possui o dom de ser 
um curador, seja por profissão 
na área de saúde e bem-estar, 
seja simplesmente por meio 
de uma palavra de consolo e 
de acolhimento, com um pen-
samento positivo ou oração ou 
com alguma técnica terapêuti-
ca, entre outras formas.

Ou seja, sempre focada no 
bem-estar de todos com quem 
encontra, sua doação, de algu-
ma forma, permitirá que ela se 
conecte com aqueles que pre-
cisam de cura e orientação, e 
nesse momento, é praticamente 
automático o seu entendimento 
dos sentimentos daqueles que 
estão sofrendo.

Esta pessoa tem até o poder 
de curar, animar ou trazer espe-
rança com um simples olhar e 
seu poder de restaurar a outra 
pessoa, acontece em nível físi-
co, mental e emocional.

Sua missão é sempre gran-
diosa, pois sempre faz a dife-
rença na vida de quem se apre-
senta diante dele ao precisar de 
algo ou alguma ajuda.



6

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

FORMAÇÃO COMPLETA EM BRUXARIA CIGANA - Aula 3 - (2021)



7

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

FORMAÇÃO COMPLETA EM BRUXARIA CIGANA - Aula 3 - (2021)

AS MARCAS ESPECIAIS
A ESTRELA:
 Simboliza a Sorte e a proteção.

No Monte de Vênus: Felicidade no amor.

No Monte da Lua: Intuição apurada, 
pensamento original.

No Monte de Júpiter: Ambição.

No Monte de Saturno: Sabedoria.

No Monte de Apolo: Talento artístico, sucesso.

No Monte de Mercúrio: Estatuto social.

A CRUZ:
Alerta para dificuldades e para mudanças.

No Monte de Vênus: Disputas em família.

No Monte da Lua: Deceções.

No Monte de Júpiter: Casamento feliz.

No Monte de Saturno: Fatalismo.

No Monte de Apolo: Desilusão.

No Monte de Mercúrio: Infidelidade.
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O TRIÂNGULO:
 Harmonia e Facilidades.

No Monte de Vênus: Racionalidade.

No Monte da Lua: Aptidões científi-
cas.

No Monte de Júpiter: Boa capacida-
de de trabalho.

No Monte de Saturno: Consciência 
espiritual.

No Monte de Apolo: Diversidade de 
talentos.

No Monte de Mercúrio: Charme.

O QUADRADO:
 Força e estabilidade.

No Monte de Vénus: Proteção na 
vida amorosa.

No Monte da Lua: Proteção em via-
gens.

No Monte de Júpiter: Boa utilização 
dos talentos.

No Monte de Saturno: Postura oti-
mista.

No Monte de Apolo: Grandiosidade.

No Monte de Mercúrio: Paz de espí-
rito.
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 A ILHA:
 Dificuldades pontuais.

No Monte de Vênus: Frieza afetiva.

No Monte da Lua: Melancolia.

No Monte de Júpiter: Egocentrismo.

No Monte de Saturno: Negatividade, depressão.

No Monte de Apolo: Arrogância.

No Monte de Mercúrio: Inquietação.

Existem outras marcas menos importantes, 
mas que ainda assim devem ser tidas em consideração:
- Linhas – problemas temporários.

- Forquilhas – Se estiverem viradas para cima trazem influências positivas.

- Grelhas – Indicam dificuldade em utilizar os recursos de que se dispõe. 
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