


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





4 Os Sete Segredos de Maria Padilha - Aula 6  - (2022)

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com



5 Os Sete Segredos de Maria Padilha - Aula 6  - (2022)

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

Significado do Pentagrama
O Pentagrama é um símbolo de proteção conhecido dentro da Bruxaria e 

faz parte de todos os Rituais.
Este símbolo foi passado para as bruxas modernas através da tradição de 

magia cerimonial. As Bruxas  usavam este símbolo como reapresentação de fé 
e proteção.

Para elas, as cinco pontas do pentagrama representam os 5 elementos (Ter-
ra, Ar, Fogo, Água e o Espírito).
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Significado 
da Cruz Solar

A Cruz Solar representa a luz e o movi-
mento do Sol que era extremamente impor-
tante para as Bruxas da antiguidade.

Como um símbolo protetor, a Cruz Solar 
evoca o poder do Sol, assim como os guardi-
ões das Quatro Direções.

A Cruz Solar representa tanto o equilíbrio 
(no centro) como o infinito (nas extremida-
des). É um símbolo que representa a eterni-
dade e o renascimento.
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Significado da Hamsa 
(Mão de Fátima)

Este amuleto em forma de mão é popular em todo o Oriente Médio. Ham-
sas são usados como jóias e são pendurados em portas e janelas

Este símbolo possui o “Olho que tudo vê” em sua palma da mão, e é usado 
para afastar o mal olhado. A mão direita aberta representa poder e bênçãos.

As bruxas modernas às vezes dizem que a palma da mão significa proteção, 
enquanto os dedos representam as cinco bênçãos: Amor, Dinheiro, Saúde, 
Sabedoria e Poder.



8 Os Sete Segredos de Maria Padilha - Aula 6  - (2022)

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

Significado do Olho de Hórus
O Olho de Hórus  é um dos símbolos de proteção mais duradouros da his-

tória. Caracterizado em antigos amuletos egípcios e obras de arte, simboliza o 
poder divino. 

As formas dentro do Olho estão ligadas à geometria sagrada e à matemá-
tica sagrada.

Também é popular como um amuleto de proteção contra as más energias, 
a má sorte e os malfeitores.
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Significado do Tríquetra
Triquetra (ou Escudo Celta) é algumas vezes usado como um símbolo pro-

tetor pelos pagãos e cristãos celtas. O nó de três pontas representa a Deusa 
Tríplice ou a Santissima Trindade.

Como não tem começo nem fim, o nó entrelaçado significa uma proteção 
que não pode ser quebrada. O círculo também é um símbolo da eternidade.



10 Os Sete Segredos de Maria Padilha - Aula 6  - (2022)

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

Significado do Bindrune
Um Bindrune é um sigilo composto de Runas, 

ele combina as propriedades de cada runa em um 
único símbolo.

Bindrunes podem ser criados para qualquer 
propósito mágico, mas eles são normalmente usa-
dos em amuletos de proteção. 

O Bindrune é usado como um amuleto de pro-
teção ou em um sigilo mágico.
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Significado do Hexagrama
A estrela de seis pontas (Hexagrama) é um importante símbolo esotérico e 

religioso e é composto de dois triângulos entrelaçados.
O símbolo é nomeado para o rei bíblico Salomão, que foi conhecido por 

praticar a invocação de um espirito com a ajuda de um anel com este símbolo.
Dizia-se que o hexagrama representa a autoridade de Deus e oferece ao 

portador proteção contra o mal.
É também a ligação terra e o céu, assim como é no alto é no embaixo e for-

ça dos triângulos representando o masculino e o feminino.
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