


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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Objetos usados na Strega
A CONCHA: a mais antiga ferramenta que se tem conheci-

mento na Strega é a concha. Elas representam o útero feminino, a 
deusa, e é muito usadas em invocações. elas podem ser de vários 
tamanhos mas do tipo da concha da “Shell”, são colocadas em al-
tares com água do mar com uma pequenina concha no centro da 
maior para representar o poder da lua, a concha maior simboliza a 
grande deusa e a menor o pedido a ser feito para a deusa, ela pode 
ser preenchida com licor Stregha que ao pegar fogo representa a 
divindade.

A VARINHA: pode ser feita de árvores frutíferas 
tomando um galho delas de forma consagrada. Cada 
árvore tem um poder respectivo que imanta a varinha 
com este poder.  Quando formos colher um galho de 
uma árvore para fazer uma varinha devemos fazer uma 
reverencia a o espírito dela. A varinha representa a ex-
tensão do braço humano e ela pode ser usada desde 
debelar uma demanda espiritual até mandar uma men-
sagem. É o símbolo do elemento ar.

O CÁLICE: O cálice é uma derivação da con-
cha, também simbolizando o útero sagrado, a mes-
ma associação feita à concha, o cálice está associado 
a compaixão e ao poder pessoal.

A ESPADA OU ATHAME: também chamada 
espada da razão, ela é necessária para manter a esta-
bilidade mental. E associada ao elemento fogo onde 
foi forjada.

O PENTAGRAMA: O pentagrama 
original Stregha eram feitos em rochas 
ou substâncias naturais como madeira, 
couro. Eles sempre foram usados como 
símbolos de proteção e para delimitar 
um espaço sagrado.
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NANTA BAG: A Nanta bag é usada na Stregha para manter sempre perto da bruxa 
seus objetos usados para os rituais e para ela criar sua magia em qualquer lugar e qualquer 
tempo. Ela é feita de couro ou tecido de algodão e nela temos representações em miniatu-
ras das ferramentas usadas em rituais. Uma típica Nanta bag contém:

•	 um cálice
•	 uma varinha ou a própria semente da árvore
•	 um pentagrama cunhado em uma moeda
•	 uma pedra representando a terra
•	 uma pena representando o ar
•	 um incenso
•	 duas velas pequenas brancas
•	 um pedaço de corda com os nós
•	 um pequeno copinho para o licor
•	 uma pequena concha, um símbolo da deusa
•	 uma porção de sal
•	 algumas ervas 
•	 seu objeto de poder pessoal, que pode ser 

um amuleto, um cristal etc…

A VASSOURA: A vassoura é usada na Stregha como 
proteção e para rituais de banimento, a vassoura é um sím-
bolo de como uma bruxa Stregha pode viajar no astral, se 
projetar para qualquer lugar, entrar em qualquer porta e 
em qualquer área.  Em rituais de banimento ela é usada 
atravessada na porta de entrada com o sal para remover as 
energias negativas, quando atra-
vessamos a vassoura na porta 
de entrada de uma casa estamos 
impedindo a entrada de qual-
quer energia.

TESOURAS: As tesouras 
são usadas para quebrar feitiços 
e para ajudar nas conexões as-
trais, deve ser colocadas sobre as 
janelas ou atrás das portas para 
cortar qualquer maldição.
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O CALDEIRÃO: É usado nos rituais em celebração e oferendas aos deuses e espíritos. 
O ponto central do altar da bruxa Stregha é a chama azul gerada pela queima do Stregha, 
um licor preparado especialmente para os deuses que pode ser colocado no caldeirão ou 
na concha.

ORATÓRIO: O oratório é usado para representar um templo sagrado suportado por 
duas colunas esse oratório deve ser colocado sobre a terra e de maneira que oferendas 
possam ser feitas nesse lugar, o oratório é o ponto principal onde os velhos espíritos se co-
municam com a Stregha.  A imagem da deusa, de um anjo pode estar contido no oratório, 
um prato com leite, vinho e mel deve ser oferecido aos deuses, velas acesas, jóias, pinturas 
e os objetos pessoais da bruxa.
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Deuses e Deusas
AGENORIA: deusa etrusca para despertar ações                                   

ANTERUS: deus da paixão.

APLU: deus etrusco do tempo.

ASTRÉA: deusa da justiça.

BELCHANS: deus etrusco do fogo.

CARMEM OU CARMINA: deusa dos encanta-
mentos e dos feitiços.

CALTHA: deus etrusco do sol.

CLOACINA: deusa etrusca de tudo que é sujo e obsceno.

CHARUN: deus etrusco do submundo, sua fun-
ção é governar a morte e transportar as almas 
para a vida após a morte.

COMOS: deus das bebidas.

CORVUS: mensageiro dos deuses.

CÓPIA: deusa da prosperidade.

DIANA: deusa triplice, jovem, mãe e anciã, a 
deusa das bruxas.

DIANUS: deus da fertilidade, deus cornudo das 
florestas, consorte de Diana.

EGÉRIA: deusa etrusca das fontes, ela possuia o 
dom da profecia.

FANA: deusa da terra, das florestas e da fertili-
dade.

FAUNOS: o masculino de Fana.

FEBRUUS: deus etrusco da purificação inicia-
ção e morte.

FELICITAS: deusa etrusca da boa sorte.

FERONIA: deusa etrusca que protege a liberdade dos homens, a vida nas florestas e as 
cabanas aos pés das montanhas.

FORTUNA: deusa do destino, da fortuna, da sorte e da fertilidade.
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FURINA: deusa etrusca da noite e dos ladrões.

HORTA: deusa etrusca da agricultura.

JANA: deusa da lua.

JANUS: deus etrusco do sol, dos portais, dos 
limites, associado com jornadas.

LOSNA: deusa etrusca da lua.

LUPERCUS: o deus lobo, deus da agricultura.

NETHUNS: deus etrusco da água fresca.

NOX: deusa da noite.

PERTUNDA: deusa do amor sexual e dos pra-
zeres.

TAGNI: nome mais velho do deus da bruxaria.

TANA: deusa das estrelas.

TANUS: deus das estrelas, consorte de Tana.

TUCHULCHA: deusa etrusca da mor-
te, ela é parte humana, parte pássaro, 
com cobras nos cabelos e nos braços.

UMBRIA: deusa das sombras e de tudo 
que é secreto.

VEIVE: deusa etrusca da vingança, é 
retratada com um jovem coroado de 
louros com arco e flecha nas mãos.

VESTA: deusa do fogo e do coração.

ZIRNA: deusa etrusca da lua, ela é re-
presentada pela meia lua.
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