


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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GEOMETRIA SAGRADA- AULA 8 - O CAMPO DE MAGIA

A magia se manifesta com a geometria sagrada. Podemos 
perceber que tudo que conhecemos no universo tem uma 
geometria correspondente. 

O universo é um grande campo de magia, criado com a 
geometria sagrada.  A geometria sagrada pode ser utilizada 
para mudar a realidade, criar ou acessar outras realidades. 
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Algumas vezes criamos campos de magia de forma inconsciente, quando pensamos e 
esse pensamento gera emoção, essa vibração quando repetitiva cria uma geometria e essa 
geometria junto com a nossa energia cria a magia, como portais etc. 

Disciplinar a mente é fundamental para que não criemos magia de forma inconsciente. 

Algumas doenças que se manifestam no corpo físico podem ter sido criadas por for-
mas-pensamento má intencionada nossa ou de outras pessoas. 

A geometria sagrada pode ser utilizada para criar campos de proteção extra-físicos, o 
pentáculo (pentagrama dentro do círculo) por exemplo, pode ser consagrado como amu-
leto ou conjurado, criando o campo de proteção.
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GEOMETRIA SAGRADA- AULA 8 - O CAMPO DE MAGIA

Tabela Horários Mágicos 
para Potencializar o Trabalho 

Mágico com os Cristais
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SOL: Fama, sucesso, fortuna, prosperidade;

LUA: Vidência, sensibilidade, sonhos, coisas ocultas, intuição; 

MARTE: Lutas, Batalhas judiciais, Coragem, Força e ousadia; 

MERCÚRIO: Assuntos da Mente, Intelecto, novos negócios, 
novos projetos e empresas; 

JÚPITER: Assuntos financeiros, novos negócios, novos pro-
jetos, empresas;

VÊNUS: Amor, afeição, Uniões, Beleza, casamento, arte;

SATURNO: Rege tudo de natureza durável e responsável. 
Compra de imóveis, terras, construções e tudo que for de lon-
go prazo.
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