


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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AS VERTENTES 
DA BRUXARIA
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TRADIÇÕES DE BRUXARIA 
Tradições de bruxaria ou feiticeiras são con-

juntos de crenças e práticas de bruxaria específicas 
e independentes, estabelecidas a partir da influ-
ência de culturas locais ou pela criação de novas 
linhas iniciáticas, geralmente a partir de um ini-
ciado de grau elevado em outra tradição. 

Como a bruxaria em si não é uma religião nem 
é fundada em estrutura dogmática rígida, com 
o uso de tecnologias de informação modernas, 
grupos de praticantes (chamados “covens” quan-
do em vertentes modernas) puderam se expandir 
para além de fronteiras geográficas locais, o que 
levou a uma considerável multiplicação de tradi-
ções de bruxaria entre fins do século XX e início 
do século XXI. 

BRUXARIA ANCESTRAL
Tradição de bruxaria que venera deuses an-

teriores ao período histórico, tendo entre suas 
crenças principais a de que o ser humano não é 
superior aos demais animais e que tudo no uni-
verso segue o mesmo fluxo, por eles chamado de 
“Dança da Deusa”. Seu fundador, G.L.Taliesin, foi 
iniciado e membro do Conselho de Anciãos da 
Tradição Ibérica, entretanto as experiências mís-
ticas pelas quais passou desde o início o levaram 
a desenvolver ainda dentro da Tradição Ibérica 
uma veneração à parte, voltada a deidades mais 
antigas que as lusitanas, veneradas em seu con-
ventículo de origem. 

Acumulando-se divergências ideológicas e fi-
losóficas, o cisma que deu origem à nova tradição 
foi natural e inevitável, com a criação da Ordem 
Sagrada de Bennu, sediada no Brasil. 
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STREGHERIA
Tradição de bruxaria natural da região onde hoje é a 

Itália, tendo suas raízes nos cultos neolíticos a uma deusa-
mãe naturais da região do Mediterrâneo e do Egeu e cons-
truída sobre mitos de diversos povos, dentreeles os micê-
nicos e etruscos.  A veneração da stregheria é centrada na 
Deusa Diana e, segundo sua tradição, a linhagem formal 
das streghe teve início com uma sacerdotisa da Deusa Dia-
na chamada Arádia. 

TRADIÇÃO ALEXANDRINA
Contemporâneo de Gerald Gardner, Alex Sanders fun-

dou a Tradição Alexandrina, bastante similar à Wicca, po-
rém pertencente a outra linha iniciática e mais liberal quan-
to à exigência de nudez ritual. 

TRADIÇÃO DIÂNICA
Caracterizada pela supremacia do culto à Deu-

sa, em relação ao culto ao Deus, a Tradição Diânica é 
considerada a linha feminista da bruxaria, sendo que 
alguns de seus grupos só admitem membros do sexo 
feminino.

TRADIÇÃO IBÉRICA
Tradição de bruxaria que cultua antigos deuses da Península 

Ibérica, em especial da Lusitânia. A origem de tal linhagem se 
perde no tempo. 

Apesar de os registros mais antigos de linha inciática da Tra-
dição Ibérica datarem de fins do século XVIII, cogita-se que por 
motivos de perseguição religiosa não eram tomados registros an-
tes do início do século XX, sendo provável que tal tradição tenha 
sido fundada pelas bruxas de aldeia da região onde hoje é Por-
tugal em cima de práticas e conhecimentos da cultura celtibera, 
anteriores à conquista romana. 
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TRADIÇÃO ESCANDINAVA
Forma de bruxaria reconstrucionista, voltada as práti-

cas de magia e feitiçaria entre os povos Escandinavos pré-
cristãos, como o Seiðr, Galdr e magia rúnica, bem como 
também os Galdrastafur, bastões mágicos islandeses. 

Normalmente praticantes dessa tradição estão ligados 
aos movimentos religiosos do neopaganismo germânico. 

WICCA TRADICIONAL OU GARDNERIANA
Mãe de diversas tradições de bruxaria modernas, a Wicca tradicional foi fundada por 

Gerald Gardner em meados do século XX, a partir do sincretismo entre a bruxaria tradi-
cional inglesa e a alta magia ensinada na Ordem Hermética da Aurora Dourada. 

Diversos iniciados por Gardner deram origem a outras tradições, ainda assim consi-
deradas wiccanas, motivo pelo qual passou a se chamar a bruxaria ensinada por Gardner 
de Wicca tradicional. 
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CONHECENDO ALGUMAS RAMIFICAÇÕES 
E ESTILOS DE BRUXAS

BRUXA CERIMONIAL BRUXA ECLÉTICA
Uma pessoa que combina as práti-

cas de bruxaria e magia cerimonial. São 
os que mais freqüentemente usam uma 
combinação de disciplinas e geralmente 
enfatizam cabala ou magia egípcia em 
seus rituais. 

Uma abordagem individual na qual a 
bruxa escolhe a partir de diferentes tradições 
e cria um formulário personalizado de bru-
xaria que atenda às suas necessidades e ca-
pacidades individuais. Elas não seguem uma 
determinada religião ou tradição, mas estu-
dam e aprendem muitos sistemas diferentes e 
usam o que funciona melhor para elas. 

FADA BRUXA
Uma bruxa eclética, que 

procura entrar em comunhão 
com os povos do país das fa-
das e espíritos da natureza em 
seus trabalhos magia. 

Elas não têm nenhuma 
organização ou tradição e 
desenvolveram a sua própria 
vontade através da prática co-
mum. (Não confundir com a 
bruxa verde).
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Uma praticante de 
feitiçaria, que usa as 
ferramentas da cozinha 
para trabalhar suas ma-
gias e criar seus rituais, e 
que lida com o lado prá-
tico da religião, magia, e 
os Elementos da Terra. 
Algumas pessoas que 

ouvem o termo “cozinha da bruxa” podem pensar que é 
uma arte magica de cozinhar, mas é muito mais. 

É sobre a descoberta do sagrado nas tarefas diárias, 
não importa o quão banais que possam parecer ser. Um 
tipo mais popular de feitiçaria, é sobre como trabalhar 
com as energias da natureza para fazer a cozinha e a 
casa num lugar seguro e sagrado. 

BRUXA VERDE BRUXA XAMÃ BRUXA HEREDITÁRIA

BRUXA SOLITÁRIA

Uma praticante de feiti-
çaria cujo foco é a utilização 
de artigos naturais e lugares 
meio à natureza. O objetivo 
da bruxa verde é a realização 
mágica através da comu-
nhão com a Mãe Natureza e 
utilizar as suas energias. 

É um caminho de natu-
reza xamânica, uma vez que 
são praticantes de uma espi-
ritualidade na Terra. Elas se 
engajam em voo espiritual 
e na viagem para o “Outro 
Mundo”.  Elas podem, nessa 
qualidade, serem parteiras e 
curandeiras. Em aldeia elas 
representam o limite que 
existe entre este mundo e o 
mundo espiritual. 

Conhecedora da tradi-
ção de família de bruxas, ela 
é alguém a quem foi ensina-
do “Os Velhos Caminhos”, 
transmitido através das ge-
rações.  Embora possa ter 
nascido em uma família com 
a tradição, você não necessi-
ta de ser uma bruxa, precisa 
de conscientização e uma 
aceitação do que é necessário 
para se tornar uma bruxa. 

Pratica sozinha suas ma-
gias, sem um coven e sem 
seguir nenhuma tradição. Às 
vezes, elas estão entre  as bru-
xas naturais cujas habilida-
des foram desenvolvidas em 
vidas anteriores.  Existe uma 
lenda em que, após praticar 
por várias vidas, o conheci-
mento da “arte” é despertada 
quando se passa a puberda-
de, e é o que se afina melhor 
com os Ciclos da Terra.

BRUXA DE COZINHA
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