
Bruxaria Natural 

O Despertar de seu sexto sentido 

 

Profissional: Tânia Gori (Bruxa e Escritora) & Eqipe UNICB 

 

Conteúdo: História da Bruxaria; Pilares da Bruxaria; Elementos e 
elementais; Instrumentos Mágicos e Formação de Altar; Utilizando as 
forças naturais em seu cotidiano; Roteiro para montagem de um ritual; 
Celebrações e Ritos de Transformações de nosso dia a dia; Coven; 
Calendário Lunar; Proteção e Defumação Psíquica; Magia das Cores e dos 
Chakras; Radiestesia dentro da Bruxaria; Aconselhamento Metafísico - a 
arte da terapia natural; Simbologia e Magia simpática; Mitologia; Noções 
dos Oráculos: Tarô Tradicional, Runas, Astrologia e Numerologia; Ervas e 
Poções mágicas; Física Quântica aplicada a Magia Natural; Viagem Astral 
e Cozinha de Bruxa. 

 

Objetivo: Durante a nossa vida procuramos em diversas partes do mundo 
respostas sobre, quem somos e porque estamos aqui, quando temos todas 
elas respondidas dentro de cada um nós. É só procurar... Desde os 
primórdios o ser humano sempre utilizou os seus cinco sentidos (visão, 
olfato, tato, paladar e audição) para que pudesse viver em harmonia com 
a natureza e seus semelhantes e o 6o. Sentido (intuição ou 
paranormalidade) para poder entrar em contato com a natureza invisível 
do planeta. O 6º. Sentido sempre fez parte de cada um de nós 
independente de nossa vontade, porém em muitos casos adormecidos por 
uma existência inteira, justamente por desconhecer todo o seu potencial. 
A palavra Bruxa, diferente do que dizem, vem do grego antigo que 
significa desabrochar. Da mesma maneira que aprendemos Filosofia, 
Historia para entendermos aspectos da humanidade estudamos a 
Bruxaria que é a ciência da transformação, ou seja, para sairmos de nossa 
rotina do dia-a-dia precisamos enxergar a vida através dos olhos da alma 
para podermos desabrochar em uma vida repleta de oportunidades para 
amar, prosperar, harmonizar-se com a natureza e viver em equilíbrio com 
tudo o que nos rodeia. Faça o curso Bruxaria Natural e conheça uma 
ciência diferente repleta de mistérios revelados. Seja bem vindo! 

 


