


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



3

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112    carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

GEOMETRIA SAGRADA- AULA 2 - Aplicação Prática da Geometria Sagrada

APLICAÇÃO PRÁTICA 
DA GEOMETRIA SAGRADA
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O melhor caminho para conhecer a Geometria Sagrada e começar a aplicar no seu dia 
a dia, é importante fazer alguns passos que irão potencializar o resultado do símbolo esco-
lhido e trazer o resultado prático para sua vida.

1º PASSO:
Escreva o seu nome e aplique a numerologia, você precisa conhecer os seus números e 

quantas vezes eles se repetem para fazer o seu sigilo.

Escreva o seu nome completo e veja os números.

Exemplo:
     1    9 1     1     9       1

M A R I A  D A  S I L V A 

4      9        4      1   3 4
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Neste exemplo não interessa a soma dos números e sim como vamos aplicar no quadro 
mágico do Sol, para escrever nosso sigilo.

Este será o 
Sigilo da Maria da Silva



6

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112    carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

GEOMETRIA SAGRADA- AULA 2 - Aplicação Prática da Geometria Sagrada

Agora os pedidos vamos trabalhar com o símbolo do Hexagrama

O Hexagrama é um símbolo do Geometria Sagrada para :

Os triângulos “determinados” no hexagrama ou Sigilo de Salomão, sem levar em con-
sideração as intersecções (que convencionalmente são mais entrelaçamentos do que jun-
ções), são equivalentes a dezesseis ângulos retos. 

Este é o número contido no octaedro, o sólido platônico composto de oito triângulos 
eqüiláteros de lados iguais. Ele foi atribuído pelos platônicos ao elemento ar, o mais pró-
ximo do tetraedro em leveza.

Imprima e recorte o símbolo, escreva os seus pedidos e depois faça o seu sigilo em 
cima dos seus pedidos, e tenha o seguinte material:
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VELAS: 

2 amarelas

1 brança

1 vermelha

1 verde 

1 rosa 

1 marrom

PEDRAS:
7 citrinos para os pedidos de construção financeira e trabalho

7 quartzo branco para os pedidos de visualização clara do caminho.

7 quartzo rosa para os pedidos de construção de relacionamemntos.

ERVAS: 
Calêndula para os pedidos para dinheiro em espécie

7 Rosas Branças para visualização do caminho

7 rosas vermelhas para os pedidos de relacionamento

Confira nas próximas páginas o material 
para impressão e mãos à obra! 
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