


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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OS PLANETAS

SOL: O símbolo que representa o Sol é formado por 
um circulo que representa o espírito e um ponto localiza-
do no centro. 

Esse ponto, por sua vez, significa a posição do sol em 
relação aos demais planetas, dentro da Astrologia, o Sol é 
o que nos guia para o nosso propósito principal na vida.

Da mesma maneira que o Sol é a fonte de energia pri-
mária do nosso sistema solar, o Astro-Rei também é aque-

le que alimenta o nosso espírito e ilumina a nossa consciência.

LUA: A Lua é representada por dois meio-círculos, 
formando a imagem de uma lua crescente. Dessa forma, 
indica fortemente a receptividade e a sensibilidade às de-
mais pessoas. Como um astro que tanto recebe quanto 
reflete a luz do Sol, toda a receptividade envolvida tam-
bém simboliza nossa intuição, nossos sonhos e nosso 
subconsciente.
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MERCÚRIO: Mercúrio tem tudo a ver com a consci-
ência. O crescente sinaliza a aptidão para compreender os 
sinais do inconsciente e uni-los ao que já temos consciên-
cia.  Dessa forma, somos mais sensíveis e enxergamos o 
mundo e as situações com mais clareza.

O círculo indica o intelecto, que pode ser tomado pela 
arrogância, quando muito tensionado. Por outro lado, 

também revela pessoas muito idealistas, se o ponto mais acentuado for o crescente. 

A cruz abaixo do círculo, por sua vez, costuma a falar das coisas mundanas. Des-
sa forma, quando é muito acentuada, representa uma motivação materialista ao se 
comunicar, bem como frieza e manipulação.

VÊNUS:  O planeta Vênus estabelece a maneira como 
nos vemos nos outros e como os outros se veem em nós mes-
mos. Ele abrange as ideias do superconsciente coletivo e une 
com as realidades conscientes, baseando nossos sentimentos 
e estímulos.

Vênus também é visto como irmão da Terra, um com-
plemento ou parceiro. Por isso, os símbolos desses planetas são extremamente seme-
lhantes. Enquanto o símbolo de Vênus é composto por uma cruz sob um círculo, o 
símbolo da Terra é composto por uma cruz sobre o círculo.

MARTE: Na simbologia de Marte, a seta indica a ativi-
dade dinâmica, enquanto o círculo se trata da força de von-
tade individual. Quando equilibrados, a seta e o círculo, es-
tabelecemos uma troca de vitalidade com o mundo de forma 
saudável. 

Assim, desenvolvemos confiança e disciplina para atin-
girmos nossos objetivos.
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JÚPITER: Quando a cruz e o crescente de Júpiter 
estão em equilíbrio, o planeta nos fornece maior capa-
cidade de perceber e explorar o verdadeiro potencial 
das circunstâncias para aprender com elas e evoluir 
nossa realidade. 

Dessa forma, conseguimos utilizar todo o apren-
dizado e os princípios, sem esquecer da consideração 
pelas demais pessoas. Quando há desequilíbrio, com a 
cruz sendo superior ao crescente, podemos desenvolver mais fascínio pela aventu-
ra, sem manter o pé no chão. 

Mas, de outra forma, com o crescente prevalecendo a cruz, podemos nos tor-
nar muito mais materialistas e superficiais, esquecendo outros aspectos sensíveis e 
importantes da vida.

SATURNO: Formado por uma cruz 
e um crescente, o símbolo de Saturno diz 
respeito à nossa compreensão com base em 
experiências passadas, nos proporcionando 
maturidade e capacidade de viver coletiva-
mente, com responsabilidade e paciência.

No entanto, quando há desequilíbrio e a 
cruz de Saturno está mais acentuada, pode-
mos nos tornar pessoas insensíveis e frias.  
Enquanto isso, quando o crescente está mais 

acentuado, nossa mente fica fechada a novas ideias, ficamos presos no passado e 
abandonamos completamente a individualidade.
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ALFABETO RÚNICO
Substituir cada letra pelo símbolo das Runas.

O principal significado de cada nome está em sua primeira letra, esta será a regente da 
interpretação.

Segue o significado de forma simplificada, que deve ser utilizado interpretar os nomes 
e conhecer mais sobre si mesmo, e para potencializar os pedidos feitos para a realização.

A – Comunicação, compreensão da comunicação e do espiritual, mediunidade.

B – Fertilidade, saúde e regeneração, nutrição, gaia, amor maternal.

C-Q-K – Paixão, fogo, criatividade efêmera, positivismo e força vital.

D – Despertar espiritual, renascimento, esperança espiritual.

E – Lealdade, parceria, companherismo.

F – Prosperidade, abundância, desapego material, sucesso profisisonal.

G-X – Troca de energias, dar para receber, sacrifícios.

H – Crise antes da mudança, renovação constante, atrasos, falta de controle.
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I – Imobilidade, introspecção, gelo.

J-Y – Colheita, plantar, cuidar, abundância, honrarias.

L – Intuição, emoções, feminilidade, flexibilidade, imaginação.

M – Inteligência racional, individuação, altruísmo, a família e o clã.

N – Fracasso e dificuldades, perseverar mesmo nas dificuldades, baques.

O – Família, ordem social, os antepassados, negócios de família.

P – Potencial para magia, oráculos, cura terapêutica, jogos, sexualidade.

R – Viagem jornada, rapidez, evolução constante.

S – Brilho pessoal, energia contagiante, sucesso, orgulho.

T – Vitória justa, entusiasmo de sucesso, batalha e guerra, foco.

U – Saúde, força, tenacidade, progresso, transição para vida adulta.

V-W – Alegria, prazer, busca pela perfeição, esperança.

Z – Proteção espiritual, acesso a mentores espirituais.

Ei – Força nas adversidades, disciplina.

Th – Força reativa, impulso erótico, energia impulsiva.

Ing – Criação de algo novo, evolução cíclica de vida e morte, progresso.
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SÍMBOLOS CELTAS



11

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

PÓS, POÇÕES E TINTURAS NA MAGIA CIGANA- AULA 004 - 2022


