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Buckland's Complete Book of Witchcraft has influenced and guided countless students,
coven initiates, and solitaries around the world. One of modern Wicca's most
recommended books, this comprehensive text features a step-by-step course in
Witchcraft, with photographs and illustrations, rituals, beliefs, history, and lore, as well
as instruction in spellwork, divination, herbalism, healing, channeling, dreamwork,
sabbats, esbats, covens, and solitary practice. The workbook format includes exam
questions at the end of each lesson, so you can build a permanent record of your
spiritual and magical training. This complete self-study course in modern Wicca is a
treasured classic—an essential and trusted guide that belongs in every Witch's library.
Praise: "A masterwork by one of the great Elders of the Craft. Raymond Buckland has
presented a treasure trove of Wiccan lore. It is a legacy that will provide magic, beauty,
and wisdom to future generations of those who seek the ancient paths of the Old
Religion."—Ed Fitch, author of Magical Rites from the Crystal Well "I read Buckland's
Complete Book of Witchcraft with much pleasure. This book contains enough
information and know-how for all approaches: the historical, the philosophical, and the
pragmatic . . . quite entertaining, as much for the armchair enthusiast as for the
practicing occultist."—Marion Zimmer Bradley, author of The Mists of Avalon "Never in
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the history of the Craft has a single book educated as many people, spurred as many
spiritual paths, or conjured as much personal possibility as Buckland's Complete Book
of Witchcraft."—Dorothy Morrison, author of The Craft
Todos conhecem o estereótipo clássico da bruxa: a velha feia que veste preto, tem
verrugas no nariz e mora em uma casa, também velha, em companhia de gatos que
são, claro, pretos. Embora essa imagem seja consagrada por filmes e desenhos
animados, poucos sabem que se trata do resultado de uma longa história que
relacionou os verdadeiros princípios da bruxaria com uma arte esotérica e que foi
resultado de uma autêntica campanha de difamação orquestrada pela Igreja. Essa
campanha, criada para minimizar o poder que os bruxos tinham e mostrá-los como
possuidores de conhecimentos pouco ou nada ortodoxos, gerou uma imagem folclórica
que até hoje é difícil de ser separada do termo que supostamente representa.
Conhecidas como criaturas misteriosas envoltas em sombras, as bruxas são,
historicamente, figuras cercadas por mitos e lendas. Mas onde elas surgiram? De onde
vem sua associação com o mal? E por que estão sempre associadas a poções e
feitiços?
Studies the historical, anthropological, and religious manifestations of witchcraft,
arguing that modern witchcraft in the West is in fact a serious religion that offers
valuable insights
Witchcraft & Wicca.
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Walter Skeat (1835-1912) was one of the greatest investigators of the roots of the
English language, and his remarkable scholarship was instrumental in the revival of the
great works of early English Literature. His astonishing detective work into the origins
and development of the world's most widely used language provides an unsurpassed
guide to its flexibility and richness.
Based on the confidential correspondence, the author reveals the extent to which
censorship destroyed the intents of playwrights, novelists, and producers
Este livro-reportagem reúne matérias jornalísticas sobre as religiões mais e menos conhecidas
da cidade de São Paulo. Através de vivências religiosas, o objetivo é trazer maior
entendimento sobre a diversidade de crenças e até onde a fé pode chegar na vida das
pessoas. Dos tradicionalistas católicos aos rituais de bruxaria wiccanos, a busca pela paz
interior é encontrada de diversas maneiras. Os caminhos são diferentes, mas o destino final é
o mesmo.
Two complete volumes in one. Liber Null contains a selection of extremely powerful rituals and
exercises for committed occultists. Psychonaut is a manual comprising the theory and practice
of magic aimed atthose seeking to perform group magic, or who work as shamanic priests to
the community.
An insider's look at the history of Witchcraft The evolution of Wicca is as dynamic and colorful
as the Witches who helped shape it. One of the most enigmatic and progressive practitioners
of his time, Gerald Gardner was arguably the most instrumental Witch in spreading the Craft
around the world. Drawing on his decades of personal involvement with Wicca, Michael
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Howard offers an intimate portrait of Gerald Gardner's life and traces the history and
development of modern neo-pagan Witchcraft. Howard reveals little-known facts and stories
surrounding the men and women who shaped Wicca over the past sixty years, including
Aleister Crowley, Alex Sanders, and influential initiates such as Doreen Valiente. From the
Museum of Magic and Witchcraft on the Isle of Man to the origins of the Book of Shadows,
Modern Wicca tracks the expansion of Wicca as it spread from the United Kingdom to the
United States and beyond-and takes you inside the political controversies, behind-the-scenes
rivalries, and once-guarded secrets of pagan ritual, Wiccan spells, and the Craft of the Wise.
Praise: "This is an extremely important book, representing an account of Wiccan history from
somebody who has himself been a major actor in it."—Ronald Hutton, author of The Triumph of
the Moon
From the author of the highly acclaimed Wiccan Roots, this is the first full-length biography of
Gerald Brosseau Gardner (1884-1964) a very personal tale of the man who single-handedly
brought about the revival of witchcraft in England in the mid 20th Century. From his birth into
an old family of wealthy Liverpool merchants, through an unconventional upbringing by his
flamboyant governess in the resorts of the Mediterranean and Madeira, it tells how, having
taught himself to read, his life was changed by finding a book on spiritualism. During a working
life as a tea and rubber planter in Ceylon, Borneo and Malaya, he came to know the native
people and was invited to their secret rituals. But it was only on his retirement to England,
settling on the edge of the New Forest in Hampshire, that destiny took him firmly by the hand.
Through various twists and turns involving naturist clubs and a strange esoteric theatre, he
became friends with a group of people who eventually revealed th
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ELEITO UM DOS MELHORES LIVROS BRASILEIROS DE HORROR DA DÉCADA PELO
RENOMADO SITE BIBLIOTECA DO TERROR. Nina parte da pequena cidade em que morava
em busca de uma vida melhor. Tudo o que ela mais deseja é deixar para trás as terríveis
lembranças de quando fora brutalmente violentada. As coisas não são fáceis e sobreviver é
uma luta, mas ela vê em Angel, uma jovem imponente e determinada, a companhia e o apoio
de que tanto necessita. A nova companheira a introduz no universo do ocultismo, e Nina,
fascinada diante de um novo horizonte de bruxarias, feitiços e rituais, demonstra uma vocação
acima da média. Mas o passado bate novamente a sua porta. O desejo de vingança leva a
jovem ao lado obscuro da magia. Totalmente sem controle, ela adentra um mundo diabólico
de pesadelos, ruína e destruição. Um mundo de horror supremo. "Terminei a leitura de
Suprema. Espero conseguir dormir essa noite. Amém!" Amanda Azevedo | Lendo e
Comentando
Cunningham's classic introduction to Wicca is about how to live life magically, spiritually, and
wholly attuned with nature. It is a book of sense and common sense, not only about magick,
but about religion and one of the most critical issues of today: how to achieve the much
needed and wholesome relationship with our Earth. Cunningham presents Wicca as it is today:
a gentle, Earth-oriented religion dedicated to the Goddess and God. Wicca also includes Scott
Cunningham's own Book of Shadows and updated appendices of periodicals and occult
suppliers.

Born Alphonse Louis Constant, French magician Éliphas Lévi (1810–75) wrote
prolifically on the occult sciences. His Histoire de la magie was first published in
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1860. In it, Lévi recounts the history of the occult in Western thought,
encompassing its biblical, Zoroastrian and ancient Greek origins, various magical
practices of the medieval and early modern periods - including hermeticism,
alchemy and necromancy - and the role of magic in the French Revolution. The
last section of the book describes nineteenth-century magical practices and
includes details of Lévi's own occult experiences. Prepared by Arthur Edward
Waite (1857–1942), this English translation was first published in 1913. An editor
and translator of numerous magical texts, Waite includes here a preface
comprising an eloquent defense of Lévi and intellectual magic. The original
French edition is also reissued in the Cambridge Library Collection.
Uma síntese crítica das religiões mais proeminentes, com maior enfoque no
cristianismo. Quimera é um compêndio que aborda as origens e discrepâncias
das religiões mais proeminentes, principalmente o cristianismo, a mais
destacada de todas, com intensa análise e questionamento dos aspectos mais
polêmicos e das sérias consequências na História e no caráter do homem.
Quimera dá ao leitor uma visão geral das religiões, suas origens, influências,
aspectos negativos e positivos, procurando manter o máximo de imparcialidade,
dentro do mais estrito senso lógico possível. Esta obra literária também enfatiza
e analisa muitos pontos inconsistentes e contraditórios na Bíblia. Quimera
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aprofunda-se na origem das sagradas escrituras hebraicas, revelando que as
mesmas não são tão únicas e originais como muitos creem, e que seus textos
têm origens em mitologias e culturas muito mais remotas no tempo. A obra em
questão contempla toda a influência que as crenças e as culturas dos povos do
passado na região da antiga Mesopotâmia e áreas adjacentes, berço das três
religiões mais importantes, exerceram umas sobre as outras, e o quanto isto foi
crucial à formação do povo hebreu e o impacto nas religiões abraâmicas,
principalmente no cristianismo e na Bíblia. Quimera analisa e levanta questões
delicadas sobre o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. A obra perscruta o
porquê da profusão de religiões e templos, principalmente cristãos, na
atualidade. Quimera é uma obra muito contundente nos temas em questão, na
tentativa de induzir o leitor ao questionamento e, consequentemente, à busca do
conhecimento....
Depois de muitos anos tomei coragem de escrever um livro sobre WICCA.
Nesses mais de 13 anos de estudos e praticas sempre fui um divulgador da
Antiga Religião da Deusa. Porém nunca tinha percebido a necessidade de
escrever algo especifico sobre o assunto. Fiz vários textos, lecionei vários cursos
e palestras tanto on line quanto presencialmente nos estados de MG, GO e DF.
Dediquei-me a um programa de radio, grupos de estudo, blogs, entre outros,
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para tratar do assunto, responder duvidas e orientar os iniciantes. Até que
percebi que um livro, uma obra, faria o mesmo trabalho, o mesmo papel de
informar, instruir, orientar e levar o conhecimento aqueles que se trilham os
caminhos da magia. Juntei varias perguntas e indagações que recebi durante
todos estes anos e respondi, trazendo de uma maneira clara e explicita a
verdade sobre a bruxaria, o paganismo e a Wicca. O objetivo deste manual é
puramente informativo. Trata se de uma referencia para aqueles que buscam
entender a religião da Grande Mãe. Espero e desejo que seja uma leitura
bastante enriquecedora e prazerosa! E me coloco a sua disposição para sanar
duvidas e compartilhar experiências! Uma excelente leitura e FIAT LUX! Que os
portais se abram para você! Bem vindo (a) aos caminhos sagrados e encantados
da antiga Arte dos sábios!
Nos dias de hoje é fácil nos depararmos com bruxas ou bruxos em vários locais,
chegando a ser algo comum; mas, como sabemos, nem sempre isso foi assim.
Os praticantes da antiga arte tinham de manter sob sigilo suas atividades, sob
pena de pagarem com a vida por sua indiscrição. Perseguições, destruição e
morte era o cotidiano de quem seguia a Bruxaria. 'A Bruxaria Hoje' foi um
importante marco nesta conquista.A obra traz os rituais na concepção de
Gardner, baseados nas mais diversas fontes.
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Taking the reader into the heart of one of the fastest-growing religious
movements in North America, Sabina Magliocco reveals how the disciplines of
anthropology and folklore were fundamental to the early development of NeoPaganism and the revival of witchcraft. Magliocco examines the roots that this
religious movement has in a Western spiritual tradition of mysticism disavowed
by the Enlightenment. She explores, too, how modern Pagans and Witches are
imaginatively reclaiming discarded practices and beliefs to create religions more
in keeping with their personal experience of the world as sacred and filled with
meaning. Neo-Pagan religions focus on experience, rather than belief, and many
contemporary practitioners have had mystical experiences. They seek a context
that normalizes them and creates in them new spiritual dimensions that involve
change in ordinary consciousness. Magliocco analyzes magical practices and
rituals of Neo-Paganism as art forms that reanimate the cosmos and stimulate
the imagination of its practitioners. She discusses rituals that are put together
using materials from a variety of cultural and historical sources, and examines
the cultural politics surrounding the movement—how the Neo-Pagan movement
creates identity by contrasting itself against the dominant culture and how it can
be understood in the context of early twenty-first-century identity politics.
Witching Culture is the first ethnography of this religious movement to focus
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specifically on the role of anthropology and folklore in its formation, on
experiences that are central to its practice, and on what it reveals about identity
and belief in twenty-first-century North America.
A Bruxaria Hekatina é um caminho na bruxaria intensamente conectado com a
deusa Hekate, incluindo práticas devocionais, ritualísticas e mágicas. Em outras
palavrasm pense em tudo o que uma bruxa ou bruxo normalmente faz: rituais,
feitiços, divinações, meditações, trabalho com com animais, plantas, espíritos,
etc. Agora, coloque em tudo isso uma "pitada" de Hekate: essa é a Bruxaria
Hekatina.Este livro é para aqueles que estão começando a trabalhar com
Hekate, assim como para aqueles que já trabalham com ela há algum tempo,
mas gostariam de aprender mais sobre a deusa e aprofundar sua prática.O livro
é dividido em três partes:PARTE 1 - Conhecendo Hekate: A Chave BrancaQuem é Hekate?- Culto à Hekate- Hinos à Hekate- Os Muitos Aspectos de
Hekate (epítetos)PARTE 2 - Correspondências: A Chave Vermelha- SímbolosHorda de Hekate- Animais- Jardim de Hekate- Outras CorrespondênciasPARTE
3 - Bruxaria Hekatina na Prática: A Chave Preta- Como Começar- AltarComunicação com Hekate- Divinação com Hekate- Devoção Diária- Incensos e
Óleos- Preparação para Rituais com Hekate- Oferendas- Roda do Ano: Eventos
Mensais- Roda do Ano: Eventos Anuais- Feitiços, Poções, Banhos e outras
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magias com Hekate- Ritual da Corda de Hekate
As non-literates, the Celts left no written record of their lives, their beliefs, and the stories which
were such an important part of their culture. Here Dr. Green uses the works of contemporary
commentators from the Classical world, later Christian scribes recording oral traditions, and
archaeological evidence to discuss Celtic myths and their religious beliefs and rituals. Photos.
A Book of Shadows is a book containing religious texts and instructions for magical rituals
found within the Neo-pagan religion of Wicca. The first Book of Shadows was created by
Gerald B. Gardner, (an author as well as an amateur archaeologist and anthropologist), in the
late 1940's or early 1950's, which he used in his Bricket Wood coven and then in later covens
which he founded. The concept was adopted by other traditions. The current Book of Shadows
is a compilation of manuscripts found in his museum after his death.
CURSO BÁSICO DE INTRODUÇÃO A BRUXARIA MODULO 1 é um livro que foi escrito
pensando nas pessoas que estão começando na arte da bruxaria mas não sabem por onde
começar pois só encontra livros e artigos fantasiosos na internet. Conteúdo do curso: 1.
Descobrindo a bruxaria *Sobre a Palavra Bruxaria *Tradições e autores 2. Introdução a Roda
do Ano *Sabbath *Solstícios e Equinócios 3. A Lua e suas fazes *Esbás *Tabela com as
correspondências planetárias 4. A astrologia na Bruxaria *Conhecendo os símbolos
planetários *Correspondências astrológicas modernas 5. Zodíaco *Atribuições modernas dos
signos *Símbolos do zodíaco e elementos correspondentes 6. O Pentagrama *O Pentagrama
Invertido *Quem é Baphomet 7. Os 4 Elementos *Características e Pontos Cardeais
*Elementais e Ferramentas Mágicas correspondentes 8. O Altar *Montando o Altar *Altar
Wicca 9. Consagração dos instrumentos Mágicos *Baqueta *Ritual de consagração *O athame
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*Encantamento do athame *Água e Sal / Exorcismo e consagração 10. Como abrir um círculo
mágico *Abrindo o Círculo mágico
O Êxtase da Deusa, é uma proposta de mudança, um novo olhar para um antigo paradigma,
em que através de rituais com a sua linguagem mágicka, pretende nos guiar através dos
caminhos da Mulher de Poder, da sapiência, despertando a magia, em cada uma, ou um, que
ouvir o seu chamado. E para isso, para ouvir o que esse vocare tem a nos dizer, precisaremos
empreender uma descida ao mundo subterrâneo, vaginal e uterino da Bruxaria.
A new edition of a classic on Malay weaponry and war, originally published in 1936 in an
extremely limited printing now virtually impossible to find. In addition to his work in description
and classification of all sorts of Malay weaponry, Gardner spent significant effort in discussions
on the origin of the keris (or kris) and its close association with occult beliefs among Malays, an
interest of Gardner's which was to have a huge effect on him, later in life. Following his
retirement from the British Civil Service in Malaya, not long after the original publication of this
book, Gardner returned to the UK, where he focussed his interests on magic and witchcraft, his
writings and efforts eventually serving to revive the tradition. Garner is considered by many to
be the 'Father of the Wicca Movement'. This book will be of interest to all who wish to
understand the timeless link between weaponry and warfare, superstition and magic, in the
greater Malay world.
A comprehensive guide to a growing religious movement If you want to study Paganism in
more detail, this book is the place to start. Based on a course in Paganism that the authors
have taught for more than a decade, it is full of exercises, meditations, and discussion
questions for group or individual study. This book presents the basic fundamentals of
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Paganism. It explores what Pagans are like; how the Pagan sacred year is arranged; what
Pagans do in ritual; what magick is; and what Pagans believe about God, worship, human
nature, and ethics. For those who are exploring their own spirituality, or who want a good book
to give to non-Pagan family and friends A hands-on learning tool with magickal workings,
meditations, discussion questions, and journal exercises Offers in-depth discussion of ethics
and magick
The history of American Paganism - with so many invented lineages, so many solitary
practitioners, so much resistance to staid definition, so much hiddenness - can be hard to
decipher. But in Her Hidden Children, author Chas S. Clifton relates many never-before-told
stories of the origins of Paganism and Wicca in the United States, describing the people,
publications, and organizations that allowed Paganism and Wicca to take root and become
"nature religion." With a timeline, glossary, and photos of important figures, Her Hidden
Children is important for any student of Paganism or American religion.
O livro relata as diversas religiões que aqui chegaram com os imigrantes que vieram de todos
os cantos do planeta e aqui decidiram construir suas vidas.
Onde quer que eu vá e diga que sou Wicca a duvida que paira é sempre a mesma: Wicca
aceita gays? Fora os milhares de e mails que recebo por dia ,com a mesma pergunta: Qual é
a visão da Wicca referente a homossexualidade? Com base nestas questões decide criar
essa coletânea com opniões de site, fóruns e outras religiões... Dois temas polêmicos em um
mesmo livro: Sexualidade e Religião. Polêmicos mas porém discutíveis! Dizer que
determinados assuntos não podem ser debatidos é uma imensa ignorância de pessoas que
temem o que é novo. Não pretendo chocar, nem ir contra conceitos e tabus antiquados da
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sociedade, mas mostrar que as diferenças existem independente de nossas vontades.E que
saber lidar com que é diferente é um passo para amar o próximo pois ninguém é igual a
ninguém, todos somos diferentes,temos nossos conceitos , ideias, gostos e enfim.Acredito
que é difícil amar o próximo pois não respeitamos aquilo que não é igual a nós. E já falando
de religião a bíblia diz que Deus ama a TODOS! Isso mesmo,não é nenhuma novidade pra
quem lê a bíblia com frequencia.E quando Deus disse que ama a TODOS quer você queira ou
não ele não exclui ninguém.Ele ama o dona de casa que levanta cedo todos os dias, o
adolescente viciado em drogas, o idoso, o mendigo, o assassino, o estuprador, o ladrão, a
prostituta, a bruxa, o homossexual,o pastor que desvia o dizimo da igreja para comprar uma
mansão em Nova Yorque, o marido que bate na esposa, o filho que mata os pais, a
macumbeira, a vizinha fofoqueira,o gerente do banco que cobra horrores em sua conta 5
corrente e inclusive ama você.É a todos, se fosse alguns ele teria dito:Alguns! E se tivesse
excluído alguém deste amor teria dito amo a todos exceto... Então citaria o nome dos
excluídos, porém este é um Deus de todos não só de alguns.Julgar está na mão dele,não na
nossa. Porque!? Eis a duvida!? Deus é uma força SUPERIOR e muito EVOLUIDA.Ama a
todos de igual maneira porque não enxerga aparências e sim os corações. Acredito que com
esta obra as pessoas poderão ver que a homossexualidade não é mais um bicho de sete
cabeças. E que Deus ama também os homossexuais e permite que eles existam pois ?não cai
uma folha de uma arvore sem a permissão de Deus...? Convido você a ser maduro o
suficiente para tratarmos de um assunto comum. O homossexualismo sempre vai existir,
assim como a fome, a guerra, a violência, o desmatamento e o preconceito. Gays ou não
todos somos filhos de Deus e você pode expressar sua fé onde se sentir bem.Se você confia
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e acredita em Deus a mudança virá do alto pra você, caso você perceba que não mudou é
porque Deus te aceita como és. Escolhi a Wicca pra tratar deste assunto pois é uma religião
de liberdade, de escolhas e de vivencias. Wicca para Gays foi escrito para pessoas que
acham que todas as religiões descriminam e julgam o homossexualismo.Irei na primeira parte
do livro tratar do tema no sentido geral, buscando respostas em todas as religiões, ou pelo
menos metade delas. Já na segunda parte o tema será abordado somente na visão Wicca,
com rituais, vivencias e etc. 6 Este livro trata se de uma coletânea de informações retiradas de
sites, pesquisas no Google, opiniões particular do autor, copias de fóruns e etc. Então vamos
para esta viagem colorida!
A close-up look at witchcraft and the Wicca religion traces the history of Wicca, describes its
reverence for the Earth and the feminine aspect of the Divine, and examines its rituals, how
they work, and their meaning. (New Age)
A look into the underlying principles behind modern magic in Witchcraft, this investigation
provides an integrated training system for both solitary Witches and coven-based trainees in
the form of magical energy practice and cosmology. By fully explaining the values of
Witchcraft, this work makes numerous Wiccan practices approachable, including Circle
casting, raising energy, elemental work, and drawing down the moon. Illustrating how Wicca is
a modern, nondogmatic, and dynamic tradition still in a state of evolution, this book also
features a history of the spirituality of Witchcraft.
"This book offers a fascinating account of the development of Western sexual magic through
the nineteenth and twentieth centuries. Urban focuses on an extraordinary set of historical
figures, and his rich analysis illuminates the sexual—and supernatural—undercurrents that have
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shaped modernity."—Randall Styers, author of Making Magic: Religion, Magic, and Science in
the Modern World
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