


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 cawminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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1º elemento:
O elemento Ar, que nas magias de Maria Padilha, está presente no seu 

perfume, a base do perfume é de rosas vermelhas. O aroma vai encantar 
para que ocorra a mudança no padrão de pensamento, e as rosas verme-
lhas, despertam o melhor que está no íntimo de cada pessoa, o seu senti-
mento verdadeiro.
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2º elemento:
O elemento Fogo, as velas vermelhas que as-

sim que ativamos na magia, o elemento já come-
ça a agir, o elemento fogo traz ação, movimento, 
alegria e claridade necessária para ver o verda-
deiro, a luz retiram as sombras, mostram a rea-
lidade como ela é, mas é preciso ter em mente o 
número de velas que serão colocadas na magia 
para corresponder exatamente ao que se está pe-
dindo para esta Senhora.

1 vela no pedido
O número 1, é o número do líder, mas a liderança vem com a iniciativa e a no-

vidade, coloque 1 vela quando o seu pedido for para iniciar novos projetos ou novo 
relacionamento, mas não esqueça precisa da parte de quem está fazendo a magia a 
iniciativa. 

3 velas no pedido
O número 3 é a conexão com a espiritualidade através do triângulo com a ponta 

para cima, mas se colocarmos a ponta para baixo, vamos trabalhar o sagrado femi-
nino, a magia com 3 velas pedimos, superação das nossas dificuldades com a sexua-
lidade.

5 velas no pedido
O número 5 é o número da expansão, mas para expandir também temos que ter 

as atitudes e pensamentos voltados para a expansão e crescimento, quando coloca-
mos 5 velas vamos trabalhar com a força do pentagrama e o crescimento é para todas 
as áreas da nossa vida.

7 velas no pedido
O número 7 é o número da perfeição, quando ativamos 7 velas no pedido, esta-

mos fazendo a conexão espiritual plena e pedindo para que nossos pedidos alcancem 
a plenitude e levem o melhor para cada pessoa envolvida na magia.
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3º elemento
O elemento água, que para as Magias de 

Maria Padilha, está representada na cham-
panhe, a sua bebida, a água é condutora e 
também a que limpa emocionalmente as 
mágoas e tristezas dentro de magia, por-
que estas são paralisadoras das atitudes e 
sentimentos, o champanhe traz o álcool e 
a junto com a água limpam, conduzem e 
transformam, mesmo que uma situação es-
teja negativa, este elemento pode mudar o 
padrão.

4º elemento
O elemento terra, que na Ma-

gia esta representado pela maçã, 
símbolo do pecado, na verdade é 
o símbolo do conhecimento que 
liberta, trazendo para o quem faz 
a magia a estabilidade necessária 
para continuar dentro das suas es-
colhas.

A maçã com a forma, nos pro-
porciona o elemento perfeito e 
agre gador, unindo em sua volta 
todos os elementos.
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5º elemento
O elemento sopro, que está 

representado no seu cigarro, a 
magia do sopro, afasta todo mal 
que possa atrapalhar o seu pedi-
do, funcionando como um tsu-
nami, levando para bem longe o 
que poderia vir atrapalhar.

Coloque o mesmo número de 
cigarros ao de velas, o fogo trans-
formador combinado com o ele-
mento sopro + o número de certo 
dentro da magia é a combinação 
certa, para tudo acontecer.
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6º elemento
O elemento mel, este elemen-

to traz o adoçar + ligar + esquen-
tar, o mel na magia, representa o 
elemento fogo também, quando 
colocamos este elemento nos 
nossos pedidos, este ativador e 
agregador, junto com os outros 
elementos resultando na realiza-
ção do pedido .

7º elemento
O último elemento é o símbolo 

que vamos usar para ancorar o pedi-
do, este é o último elemento que une 
todos e que expande para a realização 
plena do pedido.

Vou sugerir 2 símbolos:

SOL                VÊNUS
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