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Tal	como	então,	Lezley	ainda	tem	um	mad	cat	e	ainda	será	bom	para	você	se	você	dar-lhe	chocolate.	Não	há	dúvida	de	que	existem	outros	que	podem	ser	utilizados,	mas	esta	mais	rigoroso	tempo	do	ano	funciona	melhor	para	mim.	Extinguir	a	chama,	e,	em	seguida,	coloque	as	mãos	sobre	o	teu	coração	(três	batimentos	cardíacos),	o	seu	dedo	indicador
e	dedo	médio	de	sua	mão	dominante	para	os	teus	lábios	(três	batimentos	cardíacos),	e,	em	seguida,	para	o	seu	brow	(três	batimentos	cardíacos).	Quem	bebe	as	águas	de	que	esconde	bem	É	ver	as	coisas	de	que	ele	não	se	atrevem	a	dizer	É	o	lado	obscuro	da	bitola	da	via	que	conduz	a	mim	Kleidouchos,	Soteira,	Hekate,	As	sombras	já	passaram	por
minha	vida,	maus	momentos	como	toda	a	gente	tem.	Hecate	deu-me	a	uma	coisa	que	estava	faltando	na	minha	vida	mundana,	o	total	envolvimento	e	dedicação	a	ela.	Que	eu	deveria	tomar	as	lanternas	de	cada	lado,	e	EU	deveria	iluminar	a	minha	própria	maneira	e	por	refletindo	a	luz	da	iluminação	eu	posso	ver	o	que	faz	com	que	seja	mais	fácil	para
as	pessoas	a	compreender	o	que	eu	estou	mostrando	para	eles.	Massa	é	representada	pelas	montanhas,	(três	picos	em	cada	lado	de	simetria	e	triplicity),	que	são	em	preto-e-branco,	frisando	mais	uma	vez	os	pilares,	mas	talvez	também	nos	leva	a	refletir	sobre	o	que	está	acontecendo	entre	o	estado	que	é	liminar	nem	branco	nem	preto.	Eu	quero	dizer
por	todo	o	lado!	A	dura	intensa	energia	solar,	que	parecia	irradiar	de	uma	frequência	tão	hostil	à	minha	própria	subtil	vibração,	logo	removida	a	novidade	de	que	estavam	se	tornando	cada	vez	mais	sólida	manifestações.	Há	vários	anos	QUE	contribuiu	com	um	ensaio	de	Hekate	chaves	para	o	cruzamento	no	meu	uso	de	aconite	para	fazer	uma	arvore
pomada	para	uso	em	Ceias	Hekate,	e	os	resultados	que	alcançou.	Ela	tinha	três	cabeças,	e	em	vez	do	crânio	cabeça	capa	e	cortou	em	duas	das	suas	mãos	com	a	espada,	tridente	em	os	outros,	ela	realizou	duas	lanternas.	Abdera	e	titubeia.	Ela	apressadamente	me	mostrou	uma	foto	que	ela	tinha	tomado.	Eu	sempre	me	pareceu	ter	um	fogo	dentro	e
simplesmente	não	sabe	como	ou	onde	a	orientá-la.	Este	tablet	contém	a	deusa	nomes	Iphimedeia,	Pereswa	e	Diwija.	No	entanto,	é	interessante	notar	que,	durante	os	ritos	de	Eleusinian	grego	Thesmophoria.	Como	a	minha	crença	religiosa	tornou-se	solidificado,	o	meu	amor	pelo	primitivismo	cresceu.	Universidade	de	Cambridge	~Press,	Cambridge,
2009	Cole,	Susan	G.	O	mais	fácil,	o	mais	íntimo	para	a	compreender	com	exatidão	é	visualizar	a	camareira	ou	Magistra,	colocado	na	posição	vertical	no	centro	do	espaço	de	trabalho	-	a	encruzilhada	-	com	seus	braços	levantados	para	o	céu	à	noite.	Talvez	o	facto	de	que	ela	é	muitas	vezes	retratado	como	três	mulheres	mais	velhas	datas	da	prática	de
ter	uma	máscara	perante	cada	um	dos	três	caminhos	encontro	numa	encruzilhada.	Trata-se	de	um	muito	extasiado	e	xamânica	ritual	do	divino	poder.	Tinnekke	Bebout	(ESTADOS	UNIDOS	DA	AMÉRICA.	salvador,	de	todo	o	mundo,	cão-moldado,	o	rotor	do	destino"	PGM	IV	[	2270-80].	Você	transportar	a	minha	energia	para	as	novas	terras	e	ela
florescerá.	O	oracle	em	relação	a	cobras	de	Hekate	trabalhar	dois	a	dois	parece	estar	a	ganhar	forma.	Ela	tem	nunca	deixe-me	para	baixo	ainda.	Na	minha	própria	experiência	pessoal,	a	maioria	dos	modernos-dia	Hekate	seguidores	que	encontrei,	embora	não	todos,	têm	sido	também	os	vegetarianos	de	uma	descrição	ou	um	outro;	muitos	que
adoptaram	as	suas	dietas	desde	muito	antes	da	sua	chamada	para	o	serviço	de	Hekate.	Incentivado	assim	a	minha	ode	afasta-se	para	você.	Eu	estava	vendo	as	visões,	visões	do	espírito.	Abrir	a	mente,	ouvir	suas	palavras,	gritar-lhes,	porém,	pode	ser	apenas	para	você	mesmo	para	ouvir.	Eu	estava	sentado,	tremores,	olhando	além	da	pessoa	na	frente
de	mim	em	direção	ao	início	da	manhã	mist	que	afunda	lentamente	para	trás	em	frente	ao	moinho	de	água,	que	foi	no	final	de	outubro	no	Norte	da	Inglaterra,	a	última	coisa	que	eu	realmente	queria	fazer	era	sentar	em	mais	nada	mas	um	algodão	vestido	ao	ouvir	alguém	me	informar	do	meu	magickal	insuficiências.	Os	dois	eram	líderes	das
tonalidades	dos	mortos,	e	foram	associados	com	o	retorno	anual	Primavera	de	Perséfone	E	Coré.	Mas,	agora	estou	contente	para	os	mistérios	que	permanecem	misteriosas.	Titan	Perses:	obscuro	deus,	cujo	nome	significa	"	destruidor",pai	de	Hekate.	Obrigado	a	Georgi	Mishev	por	serem	uma	fonte	de	inspiração	pela	sua	dedicação	em	servir	os	deuses
com	honra	e	para	a	partilha	tanto	das	suas	pesquisas	e	idéias	comigo	nos	últimos	meses.	O	meu	amigo	tinha	chegado	e	tudo	o	que	eu	poderia	fazer	era	respirar	...	Você	pode	encontrar	para	fora	mais	sobre	.	Pão	poderia	ser	substituído	Leite	Uma	oferta	padrão	de	chthonic	divindades,	uma	vez	mais	leite	de	cabra	seria	adequado	Tainha	Os	peixes	foram
muitas	vezes	incluído	como	um	sacrifício	para	ela,	e	a	tainha	foi	particularmente	sagrado	Azeite	de	Oliva	Uma	oferta	padrão	de	chthonic	divindades	Cebola	A	tradicional	oferta	apotropaico	Psammeta	UM	bolo	sacrifical	Vila	Sésamo	As	sementes	utilizadas	no	apotropaico	Hekate	mágica	Espadilha	Os	peixes	foram	frequentemente	incluídos	em	seus	ritos
como	um	sacrifício	Água	Uma	oferta	padrão	de	chthonic	divindades	Vinho	Uma	oferta	padrão	de	chthonic	divindades	Na	encruzilhada	Um	dos	Hekate,	a	maioria	das	características	distintivas	do	mundo	antigo	foi	a	sua	tríplice	natureza.	Os	oráculos	caldeus,	o	conjunto	do	ritual	trance-profetiza	que	datam	de	cerca	do	segundo	século	EC	(bem	depois
lunar	Hekate	greco-romana	da	identidade	já	havia	sido	formada)	também	retratam	Hekate	como	uma	deidade	solar	ou	fogo;	a	origem	da	alma	cósmica	e	uma	deusa	da	força	vital	vida,	retratados	como	(ou	identificada	com)	espiral	e	serpente-como	fogo	ou	energia.	Ele	vai	nascer	através	de	mim	novamente.	Por	essa	altura	eu	sabia	quase	nada	de
Hekate.	Matar	a	sede,	beber	o	espírito.	Naquela	noite,	acordei	em	um	suor	frio,	mesmo	que	o	ar	em	volta	de	mim	no	quarto	conglomeradas	em	tenebrosas	gavinhas	da	exalação	de	ar	quente	fôlego	contra	a	blizzard	de	presságio.	Schodde	encontra-,	Pe.	George	F.	Uma	sacerdotisa	tem	movido	as	cidades	a	viver	no	mesmo	lugar	e	tem	feito	sua
dedicação	a	Hekate.	No	entanto,	as	primeiras	funções	do	chthonian	divindades	não	eram	simplesmente	limitadas	para	os	processos	de	morte,	nem	a	definição	da	palavra	chthonic	inteiramente	significa	como	tal.	Para	aqueles	de	vocês	que	querem	trabalhar	com	a	fada	neste	momento	você	pode	invocar	Hekate	em	seu	aspecto	de	Propylaia.	Jen	Ricci
(Inglaterra,	REINO	UNIDO)	Bruxa	solitária	Jen	é	baseada	no	Sul	de	Londres	onde	ela	normalmente	compartilha	sua	casa	com	um	gato	preto	e	dois	filhos	-	o	dela.	Junto	com	a	taça	de	vinho	branco,	coloque	também	um	grande	vaso	de	água	sobre	o	altar,	para	ser	carregado	com	a	luz	da	lua	cheia.	Eles	produziram	uma	filha	chamada	Aradia	messiânica
que	foi	enviado	para	a	terra	para	ensinar	as	bruxas.	Eles	têm	a	capacidade	de	mudar	o	mundo,	de	uma	maneira	que	pode	ser	de	massa	agitando	magnitude	-	ou,	em	muitos	casos,	formas	mais	subtis.	Assim,	é	literalmente	o	que	é	recebido	na	parte	de	trás	da	cabeça	e	falou	através	da	boca,	isto	é	inspiração	ou	profecia.	Outro	profeta	se	levantará,	e	dar
uma	nova	febre	do	céu;	uma	outra	mulher,	desperta	o	apetite	e	culto	da	serpente;	outra	alma	de	Deus	e	besta,	misturam-se	em	o	em	forma	sacerdote;	um	outro	sacrifício	deve	manchar	a	tumba;	outro	rei	reinará;	e	a	bênção	não	é	mais	ser	derramado	para	a	Hawk-místico	cabeça	Senhor!	".	Eu	não	achei	esta	particularmente	preocupante,	ou
surpreendente,	como	meus	avós	e	demais	antepassados	herald	de	Sciacca,	na	Sicília.	Sobre	o	pilar	esquerdo	Hermes	e	sobre	o	direito	Hekate.	Callimachus	hinos	e	epigramas.	O	pleno	significado	de	este	não	afundar	em	no	momento,	e	ela	só	foi	ao	longo	dos	anos,	como	a	minha	paixão	por	ambos	Hekate	e	Kali	cresceram	lado	a	lado,	que	cheguei	a	ver
a	minha	duas	deusas	como	refletindo	minha	própria	necessidades	pessoais	e	localização.	O	amarelo	e	o	verde.	Não	é	muito	grande	em	comparação	a	outras	florestas	do	mundo,	mas	para	Queens,	ela	passou	para	sempre,	especialmente	quando	você	está	pouco.	Desta	vez,	minha	ode	é	uma	sirene	de	música,	cada	nota	perdida	no	mar	borbulhante	de
espuma,	como	se	dissipa-se	em	nichos	rochosos	ao	longo	do	promontório.	Faltam	as	dimensões	ou	limites	espaço-temporais,	ela	assume	diferentes	formas	e	nomes,	a	fim	de	encontrar-se	com	ela	o	adorou	desejos	mais	secretos.	EU	de	repente	percebi	que	o	labrys	não	era	apenas	um	machado	-	que	também	representou	os	pulmões	com	o	eixo	vertical
representa	a	a	traquéia.	Estas	contribuições	são	expressões	da	forma	como	a	Deusa	Hekate	é	visto	hoje	em	diferentes	tradições	espirituais	e	culturais,	mostrando	claramente	como	multifuncionais,	ela	continua	a	ser.	UM	ritual	semanal	para	fazer	sacrifícios,	meditar	e	ouvir	seus	ensinamentos.	Para	se	sentir	completamente	perdido	no	meio	da	noite	é
uma	coisa,	mas	para	ser	totalmente	asfixiado	pela	sua	própria	escuridão	é	outro.	Quando	cheguei	em	casa,	criou	um	santuário	para	que	coloquei	apenas	uma	imagem	da	deusa,	também	com	duas	velas	~	um	vermelho	e	um	preto	~	e	uma	pequena	tigela	de	sementes	como	ofertas.	Do	monumental	portão	de	entrada	ao	altar,	existem	dez	linhas	de
etapas	que	levam	à	pedra-estrada	pavimentada.	A	papiros	mágicos	gregos	na	tradução,	Chicago,	University	of	Chicago	Press,	1986	Bonnefoy	Yves	(ed)	e	Wendy	Doniger	(trans).	Comus:	UM	Masque.	Trata-se	de	um	tempo	interno	para	contemplação.	Para	mais	de	Orryelle	ritual	da	tatuagem	trabalho	ver	www.crossroads.wild.net.au/pic.htm.	Sua
descendência	será	derramado	em	minha	honra	ou	eles	vão	estar	vazio	para	a	vida."	Possessão	transe:	"Quando	eles	são	nove,	todos	eles	serão	públicos	e,	mais	uma	vez,	a	devotos	e	peregrinos	que	chegam	a	receber	e	a	fazer	sacrifícios.	O	Erinyes	também	são	citados	ao	lado	Hekate	em	seu	disfarce	de	Deusa	da	lua	Selene	nos	papiros	mágicos	gregos	,
bem	como	um	outro	encantamento	do	mesmo	livro	de	feitiços	que	as	petições	Hekate	para	convocar	as	Erinyes	(PGM	IV.	Mais	de	uma	década	se	passou	desde	as	noites	dos	teus	sonhos	de	infância,	e	tenho	seguido	o	seu	caminho	através	de	vários	países,	culturas	e	idiomas.	Sempre	que	você	precisa	para	localizar	onde	estão	seus	medos	internos,
convidar	a	Deusa	Hekate	para	caminhar	com	você	e	ser	seu	guia.	A	suicídios,	o	inquieto	mortos,	o	preso,	e	até	mesmo	alguns	membros	da	seita	Aghori	ao	mundo	é	o	hotspot	de	liminares	divindade.	Isso	foi	quase	uma	hora	quando	eu	poderia	tranquilamente	contemplar	este	desprendimento	embora.	Queremos	ver	os	outros	intencionalmente	por
minutos.	Pareceu-me	que	ela	tinha	alguma	causou-lhe	a	ter	uma	má	reação,	e	não	foi	uma	coisa	que	não	está	sendo	dito	aqui.	Ainda	o	suficiente	para	ouvir	a	música	que	toca,	starlight	Cada	um	sua	própria	nota	e	retumbante	em	perfeita	harmonia,	E	assim,	o	nosso	espírito	pode	se	juntar	à	música,	Abraçada	pelo	distante	almas	que	vão	para	além	do
vazio,	Vamos	expandir,	nós	somos	um,	que	pode	tornar-se,	Emily	Cardagem	Figura	52	-	sacerdotisas	Andrea	e	francisco	Na	sequência	da	sua	Luas	Excertos	de	um	diário	de	viagem	Por	Andrea	Salgado	Reyes	Tendo	renovado	minha	dedicação	a	Hekate	para	o	dia	13	luas	em	Janeiro	de	2009,	senti-me	confiante	sabendo	a	forma	geral	do	que	está	por	vir.
Em	vez	de	ter	um	enorme	definir	decisão,	corte-a	para	cima	pode	ser	um	melhor	uso	do	meu	tempo	como	EU,	então,	compreender	o	conjunto	mais	claramente.	Normalmente	o	nosso	Ritual	Metamórfico	as	produções	de	teatro	tinha	apenas	solto	semi-scripts	(muitas	vezes	coletivamente	elaborados)	ou	mesmo	apenas	parcelas	ou	conceitos	básicos	que
os	artistas	intérpretes	ou	executantes/invokers	semi-improvisado	em	volta,	e	não	havia	quase	sempre	alguns	rituais	unrehearsed	espontânea	ou	elemento.	Ele	é	chamado	de	"Hekate'	como	consagrada	a	Hekate."	[Comentário	sobre	os	oráculos	Caldeus,	Michael	Psellus]	(C	14.°	CE)	Figura	feminina	entre	dois	homens	os	pilotos,	Que	tenha	sido
identificado	como	possivelmente	sendo	Hekate-Artemis	-	Bendis-Cybele	.	Champigny	(ESTADOS	UNIDOS	DA	AMÉRICA.	A	minha	primeira	meditação	foi	de	7	anos	de	idade.	Ritual	Magick	Sexual	Meu	parceiro	e	eu	tinha	sido	explorar	sexo	e	magick	sexual	gnosis	por	alguns	anos,	mas	só	foi	o	último	par	de	anos	que	temos	utilizado	esta	técnica	dentro
de	um	ritual	formal	que,	fisicamente,	bem	como	astrally.	Suas	criações	incluem	o	tarô	ou	Transparente	inovadora,	o	tarô	ou	de	Sidhe,	e	o	transparente	Oracle	,a	setenta	card	deck	com	base	transparente	sobre	os	sete	sentidos,	que	faz	mandalas	circulares	quando	as	placas	são	em	camadas.	Lá	estava	ela	-	Hekate	em	todo	o	seu	esplendor	indescritível.
As	chamas	pareciam	muito	maiores	do	que	poderiam,	eventualmente,	ter	sido,	ou,	talvez,	foi	que	eu	tinha	ficado	menor,	naquele	momento,	que	é,	que	eu	nunca	vou	saber	realmente.	Hekate	Soteira	pode	ser	difícil	de	compreender	e	que	ela	pode	ser	tão	abrangente	que	pode	ser	difícil	de	visualizar	ou	entender	de	todas	as	qualidades	que	ela	possui
para	este	papel.	Isis,	deusa	egípcia	da	magia,	que	se	tornou	universal	como	uma	deusa,	e	que	foi	apresentada	pelo	relator	com	Hekate	para	um	período	de	C	2.ª	CE.	Figura	44	-	Reflexões	de	Shay	Skepevski	Na	encruzilhada	Trabalhando	com	Hekate	como	a	corporificação	de	Transição	Por	Katherine	Sutherland	Encruzilhada	há	muito	tempo	servido
tanto	os	profissionais	terapêuticos	mágicos	e	artistas	em	um	sentido	metafórico	e	metafísico.	Hekate:	liminares	Ritos,	Londres,	Avalonia,	2009	Herbert,	Frank.	Eu	vi	com	a	minha	visão	interior	como	Hekate	abriu	seus	braços	para	eles,	aproximou-se	dela	e	desapareceu,	enquanto	elas	iam	perto	dela.	Com	o	tempo	sua	decisão	foi	clara	que	já	era	tarde
demais	para	encontrar	alguém	para	assumir	a	parte,	mas	ela	concordou	em	fazer	isso	para	a	câmara	anterior.	Eu	sabia	que	iria	me	encontrar	com	as	pessoas	que	me	dão	que	o	conhecimento	dela.	Por	profissão,	ela	é	um	tradutor	e	intérprete.	Derks	A	Sagrada	Vida	por	Tim	Furlow	A	presença	do	iluminante	Dorn	Simon-Sinnott	Pintura	Hekate	por
Emily	Cardagem	Na	sequência	da	sua	Luas	por	Andrea	Salgado	Reyes	Ela	lidera	o	caminho	por	Henrik	Holmdahl	Os	sacrifícios	serão	feitos	por	Morgana	Sythove	As	fortunas	de	Hekate	pela	Madre	Van	der	Merwe	Intocada	pelo	Michael	Ellis	Um,	dois,	três	...	Várias	coisas	me	deu	através	deste	período	de	dor	intensa	e	de	ajuste	de	que	abordei	apenas
arranha	a	superfície	do	que	eu	tive	que	enfrentar	durante	este	período:	uma	era	enérgico	e	com	grande	intensidade	física	práticas,	energizando	meu	sistema	para	processamento	mais	rápido-	eu	estava	fazendo	danï	regular	classes	e	adicionado	uma	Suzuki	teatro	físico	intensivo	a	estes	para	uma	semana	muito	intensa	durante	o	pico	da	minha	crise.	As
três	aves	só	assisti	e	estava	Como	EU	inclinou	a	cabeça,	e	mais	uma	vez	jurou	fidelidade	Desta	vez,	plenamente	consciente	no	meu	corpo	e	alma	Recordo-me	da	minha	deusa,	como	você	chamou-me	a	primeira	vez	E	você	que	lhe	estão	cometidas	com	esse	conhecimento	e	poder	E	a	eterna	juventude	de	minha	alma	em	troca.	Seu	principal	desejo	é	que
ele	nunca	vai	deixar	de	ser	primeiro	e	acima	de	tudo	um	estudante,	sempre	aprendendo	e	experimentando	coisas	novas.	600	A.C.	Hekate	entronizado	e	em	uma	pose	mais	freqüentemente	associada	com	a	grande	Mãe	deusa	Kybele.	A	resposta	é	simples…por	enquanto,	demora	para	você	encontrar	o	perdão	e	o	seu	significado.	A	minha	estrutura	foi
simples,	mas	sincero.	Cada	templo	com	três	altares,	sendo	um	para	a	jovem	donzela	que	olhei	depois	com	as	minhas	próprias	mãos,	o	Coré.	O	verde	cura	mas	a	sua	mordida	abre	o	portal	dos	mundos,	a	dor	de	suas	presas	e	as	mudanças	que	isso	traz	consigo	abrir	os	caminhos,	os	portais.	Gratidão	a	Hekate	para	nos	ajudar	Encontrar	e	iluminar	os
nossos	medos.	Atordoados	pela	experiência	desta	revelação	da	humanidade	as	suas	origens	através	da	sagrada	geometria,	de	núcleos	de	átomos	de	explosão	do	cube	da	matéria	em	si,	eu	sento	no	cogito	-	do	cube,	uma	representação	tridimensional	do	seu:	altura	=	seu	CÃ©u	estrelado	realm	acima;	largura=	a	amplitude	e	extensão	da	própria	terra	e
profundidade	=o	Abzu,	Mar	Grande	-	Mara,	Maria	Lucifera,	o	pesaroso	luz	sobre	as	águas	...	Hekate	é	apenas	um	catalisador	para	decapagem	a	sua	vida	de	coisas	que	deveria	ter	sido	resolvida	há	muito	tempo.	É	inútil	guarda	contra	uma	deusa	que	parece	desfrutar	infligindo	dor	em	nós.	Enquanto	ela	falava	isso	de	mim	seu	rosto	alterado	para	cada
fase	da	vida,	ela	falou	de	como	fiz	a	minha	reflexão	de	auto	no	exterior	fizeram	bem.	Quando	é	chamado,	ela	pode	enviar	seus	antepassados,	animais,	ou	seres	de	outro	espírito	oferecem	informações	valiosas	para	você	em	um	sonho	ou	visão.	Eu	não	posso	ajudar,	mas	sinto	que	tenho	sido	recrutados…	e	que	ela	tem	sido	pacientemente	em	meu	caso
por	muito	tempo	...	Na	iconografia	grega	Hecate,	aparece	sob	um	número	de	outras	formas,	com	pequenas	diferenças	no	que	se	refere	ao	número	de	braços,	rosto,	de	objectos	simbólicos	que	ela	detém.	Ela	vive	no	submundo,	juntamente	com	Hades	e	Perséfone.	Om	Kali	Krim.	[	Neo-Attic	base,	Roma].	como	se	a	minha	consciência	estava	indo	para
cima	em	um	estado	de	frenesim	místico,	ao	contrário	de	"para	baixo",	como	é	comum	com	a	meditação.	[Gravado	Gema	romana].	Eu	acho	que	é	o	maior	dom	que	ela	lhe	dá,	e	eu	sempre	vou	honrar	a	sua	através	dos	meus	atos	e	pensamentos,	sabendo	que	ela	é	a	luz	nas	trevas,	pelo	nascimento,	morte	e	renascimento.	(C	2.º	CE)	"Vim,	uma	deusa	em
armadura	completa	e	com	as	armas."	[Caldeu	oráculos]	(C	2.º	CE)	Hekate	em	uma	longa	quitão	(manto)	rolamento	com	duas	lanternas,	Com	hounds	ao	seu	lado.	Ekaterina	Ilieva	(Bulgária)	Ekaterina	Ilieva	(Plovdiv,	Bulgária)	é	uma	sacerdotisa	e	co-fundador	da	Threskeia	-	uma	tradição	pagã	baseada	na	trácias	crenças.	Hekate	é	bem	conhecida	por	sua
capacidade	de	facilmente	atravessar	liminares	limiares:	transições	entre	todas	as	fases	do	ser.	Em	ambos	os	casos	trata-se	de	um	liminar	neste	momento,	e	que	é	a	força	motriz	para	obter-se	a	vê-los.	Quando	isso	acontecer	você	vai	conhecer	este	oráculo	fala	verdade".	34,12	(Dezembro	de	1939),	272-274	Lugar	&	John	Gwyn	Griffiths	(trans).	Ele	é	um
Neopagan	Sacerdote	e	co-fundador	da	"disciplina	eclética"	sombra	magick	tradição	e	formação	coven	Opus	Aima	Obscuræ,	e	é	uma	rádio	e	DJ	de	música	Gótica	e	industrial.	O	meu	marido	família	é	mexicano	e	tem	muitos	curiosos	crenças	e	costumes,	que	se	reconciliar	com	a	sua	tradição	religiosa	católica,	o	mais	conhecido	e	talvez	o	mais	significativo
de	suas	festas	é	Los	Dias	De	Los	Muertos	ou	o	Dia	dos	Mortos,	que	é	um	feriado	nacional	no	México	e	Católica	coincide	com	o	Dia	de	Todos	os	Santos	em	1º	de	novembro.	Figura	38	-	tríplice	Hekate,	a	franquia	de	Aigina	Figura	39	-	o	caminho	por	Tina	Georgitsis	Iluminando	o	Caminho	Tina	Georgitsis	Hekate	veio	em	meu	auxílio	durante	um	momento
negro	na	minha	vida.	Derks	Eu	devo	muito	a	Hekate.	Mas	a	noite	ainda	é,	portanto,	ainda	assim	...	Nike:	grego	vitória	deusa,	muitas	vezes	representado	com	asas	e	ostentando	uma	coroa.	(C5th-C	4.ª	A.C.)	Hekate,	de	perfil	com	elevada	lanternas,	no	seu	direito	é	Kybele	na	um	Leão	de	cavaleiros	e	para	ela	À	esquerda	a	Hermes,	com	oito	raios	X.	Seu
rosto	era	o	de	um	jovem,	talvez	na	sua	tarde	anos	vinte,	trinta	e	poucos	anos,	uma	beleza	clássica	com	uma	selva,	e	no	meu	sonho	ele	passou	de	ser	humano	a	ser	meio	vaca,	então	o	lobo	e,	em	seguida,	algo	como	uma	cabra,	antes	de	virar	para	trás	em	uma	forma	humana	novamente.	Com	um	manual	de	instruções	para	mim	para	formar	um	ritual	na
segunda	lua	cheia	de	hoje	Lúcifer	parecia	para	retirar.	A	exceção	é	o	saco	de	lua,	que	aqui	estão	para	ser	carregada	com	a	energia	e	Hekate	para	ser	tomado	de	altares	domésticos	dos	participantes	e	aqueles	que	enviaram	brindes	votiva.	Eu	sou	ÍSIS,	DEMÉTER	a	mãe	força,	o	Creatrix,	o	abundante,	um	que	conduz	a	vida	ou	a	morte,	a	terra	e	todos	os
seus	filhos.	Serpente	pura	energia.	O	que	é	que	eu	vou	fazer	com	um	essenciais	camelo?	Isso	pode	aparecer	para	ser	menos	dinâmico	do	que	um	único	impulso	em	uma	direção,	mas	o	potencial	está	lá	para	as	duas	lanternas	de	ponto	em	uma	direção	e	ao	mesmo	tempo	sugerir	duas	vezes	o	poder,	mas	também	estar	em	equilíbrio.	Este	pode	ser	um
momento	para	trabalhar	com	cabeça	animal	Hekate	ou	com	as	energias	dos	animais	que	são	associados	a	ela.	A	envelhecer	e	a	entrada	na	idade	adulta,	comecei	a	estudar	o	efeito	de	diferentes	deusa	e	outros	ensinamentos	ocultos	que	o	Celtic.	Em	vez	disso,	podemos	aprender	a	dar	valor	medo	ao	descobrir	o	que	ele	tem	a	nos	ensinar.	Ela	fala	por
mim,	e	luta	para	se	concentrar	nas	suas	palavras.	Mas	eu	queria	ir	para	a	Turquia.	Hecate	concede-lhe	apoio	e	ajuda	a	quem	a	solicitar	e	a	adoração	dela,	para	que	as	forças	espirituais	desenvolver	e	obter	supremacia	sobre	as	influências	negativas	da	psíquica	e	mental.	O	que	é	da	maior	importância	para	mim	como	o	editor	e	compilador	deste	livro	é
que	o	leitor	vai	conhecer	e	compreender	que	o	trabalho	apresentado	neste	volume	não	foi	trazido	por	mim,	mas	pela	luz	orientadora	do	tochas	da	deusa	Hekate	si.	Olhando	para	uma	floresta	vizinha	glitch	ainda	neste	campo,	vejo	dois	cães	pretos	através	do	ar!	Eles	pareciam	um	pouco	transparente	e	com	efeito	fantasmagórico.	Entre	os	'feitos'	raízes
às	vezes	eu	coloque	alguns	Aconite	como	decoração.	Eu	comecei	entrar	em	contato	constante	com	outros	devotos	de	Hekate	e	acrescentei-lhe	como	patrono	ao	meu	Liceu	dentro	do	Fellowship	of	Isis.	Hekate	excita	a	insanidade	que	nos	liberta	das	limitações	e	ilusões	da	alma	racional,	em	um	êxtase,	primal	e	idolatrada	estado	onde	estamos	aptos	a
encontrar	idéias	e	realização	de	nossa	própria	verdade	e	imanente	divindade.	Traça-lhe	fogo	eterno,	que	é	muito	forte,	e	assim,	nos	sentimos	ultrapassados	em	relação	e	os	tremores,	o	arauto	do	alvorecer	transforma	a	minha	ode	a	um	glorioso	Magnificat	...	eu	podia	sentir	o	poder,	a	subida	ventos.	Ao	mesmo	tempo,	ela	foi	muitas	vezes	visto	como
protetor,	uma	vez	que	ela	poderia	comandar	os	espíritos	para	deixar	certas	pessoas	sozinhas,	ou	mesmo	enviar	almas	mortas	para	proteger	a	vida.	Cavalo	é	um	dos	mais	proeminentes	dos	animais	associados	a	Hekate,	especialmente	cavalos	brancos.	Eu	disse	a	meu	marido	os	cartões	não	têm	bom	aspecto	e	eu	odiava	trazendo	esta	notícia	para	ele.	Eu
comecei	a	tremer,	minha	respiração	vivificado	e	o	meu	coração	bater	forte	e	forte	como	eu	olhei	para	ela	na	descrença.	Mas	agora,	com	a	nova	visão,	estamos	permitindo	que	a	desdobrar	em	função	das	suas	próprias	linhas,	suas	melhores	linhas;	e	permitimos	que	ensinar	e	guiar-nos.	Estes	servem-nos	como	os	ossos,	para	que	a	musculatura	do	mito	e
rito	anexar.	Figura	16	-	Hekate	da	Cartari,	1571	Os	anjos	Hekate	Por	Thomas	Starr	Os	anjos	são	os	poderes	que	mantêm	o	universo	em	funcionamento.	Por	que	uma	deusa	grega	aparecesse	para	mim	no	México?	Como	minha	consciência	aumentou	para	coincidir	com	o	voo	da	minha	alma	em	todo	o	escuro	deserto	atravessar,	EU	era	parte	para	a	mais
poderosa	de	experiências.	Eu	vim	para	abraçar	este	aspecto	da	minha	mente,	e	que	a	partir	dessa	experiência	com	Hekate,	a	minha	ansiedade,	minha	"maldição"	da	loucura	agora	se	tornou	uma	bênção.	Ou	eu	virei	chillier	de	neve	da	cabeça	aos	pés,	e	do	meu	brow	-	como	o	orvalho	úmido	começou	a	suar.	Às	vezes	eu	ouvi	os	cães	locais	gritando
enquanto	trabalhando	com	Hekate	no	culto.	Os	três	de	nós	estão	agora	como	um	formando	um	Hektarion…	sob	o	disfarce	de	Antaia	(Emissor	de	visões	noturna),	Brimo	(assustadora/crepitar	de	Fogo),	e	Propylaia	(um	antes	do	Gates)	que	expressam	sua	essência.	Mantivemos	contato	e	em	Setembro	de	2005,	organizámos	uma	visita	cultural	ao	antigo
santuário	de	Hekate	em	Lagina.	Ela	era	deslumbrante,	vestindo	um	suéter	laranja	e	calças	jeans	muito	moderno	para	a	Idade	do	Bronze	deusa!	Seus	olhos	tinham	um	brilho	suave	que	lhes	são	peculiares	e	eu	sabia	que	era	Hekate.	Watkins,	1921	Milton,	John	&	Jessie	M.	Desde	Hekate	também	foi	por	vezes	considerado	para	ser	a	amante	do
submundo,	juntamente	com	Perséfone,	foi	muitas	vezes	venerada	próximo	entradas	suspeitas	para	o	submundo.	O	meu	marido	pediu-me	para	fazer	uma	leitura	de	tarô	ou	ele,	que	geralmente	nunca	fez.	Como	um	sinal	de	devoção,	ofereci	Hekate	uma	moeda	que	foi	uma	dracma	QUE	EU	tinha	mantido	de	uma	das	minhas	primeiras	viagens	a	Grécia	e
de	um	ferro	velho	chave.	Temos	que	encontrar	os	Chthonic	deusa,	Hekate!	Fui	eu	que	vos	escolhi	Hekate	como	o	ponto	focal	de	este	ritual	porque	ela	é	a	Deusa	das	encruzilhadas,	o	local	de	escolha	--	um	lugar	liminal	onde	podemos	mudar	o	nosso	curso	e,	por	sua	vez,	o	resultado	da	nossa	vida	(ela	não	é	uma	divindade	do	destino	manifesto!)	Hekate	é
uma	deusa	da	transformação	e	renovação,	e	estes	são	os	aspectos	da	sua	que	são	focadas	no	durante	o	rito.	Ela	tinha	uma	poderosa	e	graciosa	presença	ainda	comandava	e	se	sentia	familiarizado	como	eu	tinha	visto	ou	conhecido	antes	dela.	Por	exemplo,	assim	como	a	serpente	ferramenta	ou	templo	votivo	é	de	uma	massa	(Providência	Divina	-	do
destino),	que	devem	ser	jogados	para	cima	para	o	ar	e	permitir	que	se	degradem	naturalmente,	exposta	ao	ar.	Na	bruxaria	tradicional,	temos	que	entender	esta	como	Rainha	do	Mundo,	ou	no	mundo.	Sem	essa	experiência,	a	nossa	percepção	da	realidade	é	apenas	uma	ilusão.	Como	eu	estava	em	pé	diante	do	altar,	as	minhas	palavras	a	minha	oferta,
eu	percebi	que	eu	estava	fazendo	mais	do	que	invocar,	eu	estava	ligado	à	energia	divina,	eu	podia	sentir	a	cursar	em	todo	o	meu	corpo	inteiro.	Os	segredos	e	gnose	que	almejamos	tanto	ainda	estão	desvendando	a	uma	tremenda	velocidade,	quase	todos	os	dias.	"Eu	sou	um	suicídio,	vão	me	perdoar?"	"somos	todos	filhos	dos	deuses,	não	sou	seu	juiz,
abordagem	a	Deusa	para	receber	a	paz".	Londres,	esfera	Livros	Ltd,	1979	D'Este,	Sorita	&	David	Rankine.	Propylaia	significa	"	um	antes	do	gate"	e	as	estátuas	de	Hekate	Propylaia	foram	encontrados	nas	entradas	dos	templos	e	das	casas	comuns	dos	povos	para	ela	era	uma	guardiã	dos	caminhos	de	entrada,	de	uma	forma	eficaz,	ela	protege	as
entradas	e	saídas,	os	lugares	de	passagem.	Em:	revista	norte-americana	de	Arqueologia	90:	307-18.	Quatro	ramos	do	Mabinogi.	Queremos	vê-lo	como	o	Homem	ou	prisioneiro	na	Lua	(como	descrito	por	Robert	Cochrane,	no	Robert	Cochrane	Cartas,	p164);	desacreditados	primeiro	assassino;	Mestre	dos	quatro	ventos,	e	o	Omega	de	"Alfa	e	Omega".	Ela
parecia	ser	a	epítome	de	uma	progressiva	ruptura	em	nosso	clan	que	havia	sido	lentamente	ocorrendo	ao	longo	dos	últimos	anos.	Para	a	tradicional	caça	às	bruxas,	o	cavalo	tem	várias	associações	e	todas	estas	vão	nos	servir	bem.	Em	seguida,	encerrou	esta	parte	do	rito,	todas	partilham	de	comida	e	bebida.	Eu	levei	o	meu	tempo,	pois	foi	isso	que	a
situação	justifica,	e	embora	eu	tivesse	de	voltar	atrás	em	bruxaria,	eu	nunca	disse	que	eu	nunca	iria	voltar.	Ela	joga	o	globo	no	ar.	Ela	estava	vestida	com	um	vestido	branco	buckskin	foi	inqualificável,	e	radiante.	EU	estava	obtendo	imagens	da	sua	mente	-	uma	mulher	dos	anos	1930.	Moldar	o	curso	da	minha	vida	com	luz	luminosa	E	torná-lo
carregado	de	coisas	boas,	Da	doença	e	o	mal	de	meus	membros.	Eu	queria	seguir	o	seu	chamado!	OBS.:	Eu	comi	o	seu	azeitonas."	Hekate	deve	ter	um	senso	de	humor	e	QUE	desde	então	sempre	ofereceu	a	azeitona	no	meu	devocional.	Este	fantã¡stico	e	diversidade	geográfica	reflecte-se	nos	ensaios	e	outras	contribuições	a	este	trabalho.	Desde	então,
Hekate	tornou-se	uma	grande	influência	no	seu	trabalho.	Mackie,	Hilário	Susan.	No	templo	da	mina	está	completa	sem	estes	três	altares.	No	equinócio	da	primavera,	no	entanto,	podemos	ver	a	brilhante	promessa	de	sol	preenchidas	com	os	narcisos	amarelos,	e	a	lixa	d'água	que	bloom	neste	momento	são	uma	mais	adequada,	já	que	proporciona	a
Hekate,	a	saffron	é	sagrado	para	ela.	A	dança	termina	com	Édipo	deitado	antes	dela	na	entrega,	e	quando	ela	traz	downs	sua	lâmina	na	cena	final,	ele	treme	em	êxtase	ao	invés	de	resistência	a	essa	pequena	morte.	Seu	contínuo	paixões	reside	nas	artes	esotéricas,	com	uma	ênfase	na	cruz	diversificação,	a	trabalhar	para	cultivar	redes	e	comunidade
onde	diversos	eventos	baseados	em	sistemas	de	crenças	e	práticas	tradicionais	podem	ser	compartilhados	e	para	oferecer	uma	melhor	compreensão	e	educação	através	destes	experiências	comuns.	Tudo	o	que	ela	pode	fazer	é	deixá-la	lanternas	refletem	em	objetos,	para	que	eu	possa	tentar	dizer	o	que	está	acontecendo.	Dorn	Simon-Sinnott	(Irlanda).
Os	outros	estavam	no	interior	de	um	círculo	energético	e	eu	estava	dentro	de	um	outro,	se	uniram	por	um	canal	estreito	que	me	controlado.	A	alma	da	pessoa	vai	estar	presente	em	graus	variados	em	diferentes	tempos.	Essas	histórias	e	imagens	demonstram	que,	para	alguns	devotos,	pelo	menos,	Hekate	também	assumiu	o	papel	de	mãe	deusa,	o	que
não	é	surpreendente	tendo	em	conta	a	sua	fusão	com	a	mãe	deusas	como	Rhea,	Kybele	e	Isis.	Hino	de	Diadochus	Hekate	e	Janus,	5.ª	century	CE,	trans.	Inquieto	mortos:	UM	nome	dado	para	aqueles	que	as	almas	não	ir	para	o	submundo,	geralmente	através	da	falha	de	conduta	adequada	nos	ritos	funerários,	ou	porque	tinha	cometido	suicídio.	Eu	me
sinto	como	um	mais	completo,	mais	livre	e	mais	forte	comigo.	Figura	17	-	A	partir	de	1571,	Cartari	Figura	18	-	Vikki	Bramshaw	Balançar	com	a	serpente	Um	estudo	da	serpente	anelado	Hekate	Por	Vikki	Bramshaw	"	...	O	meu	ritual	se	transformou	em	muito	extasiado	e	rito	xamânico,	com	o	sopro	de	cada	canto	me	senti	cada	vez	"higher"	...	Com	ela
que	eu	transcendem	as	estrelas,	dança	sobre	a	lua	e	segure	a	tocha	aloft	para	que	outros	possam	encontrar	a	sua,	e	a	sua	maneira	dentro	da	serpentina	da	tenebrosa	enchem	as	sombras	da	noite.	Ela	é	escura	que	é	onde	às	vezes	eu	fico	mais	confortável	para	ser.	Hordern,	J.	O	único	lugar	em	que	eu	pudesse	colocar	o	santuário	estava	enfrentando
uma	porta	para	um	espaço	de	armazenamento	que	foi	em	uma	área	entre	a	porta	da	frente	e	a	porta	que	leva	para	a	cozinha	de	minha	casa.	Assim	Hekate	Soteira	como	a	alma	do	mundo	é	a	força	que	dá	vida	e	luz	para	todos	os	seres	vivos.	Durante	o	meu	estudo,	o	que	evidentemente	ainda	não	terminou	como	o	mar	de	conhecimento	é	interminável,	e
encontrei	alguns	muito	surpreendente	as	coisas	acidentais	que	explica	meu	interesse	e	empenho	espiritual,	por	assim	dizer,	exatamente	neste	hipóstase	da	grande	deusa	-	ou	seja,	Hekate.	A	ligação	entre	Hekate	e	fadas	podem	ser	encontradas	mais	cedo	do	que	isso,	no	entanto,	em	William	Warner	a	épica	obra	Albion,	Inglaterra	(1586).	Brian	está
confuso	com	a	relação	entre	doença	mental	e	magick,	mas	acha	que	é	provavelmente	parte	do	crescendo	e	sendo	britânico.	Só	por	ignorância	é	que	ela	desprezado	e	escarnecido.	2769-2782.	Eu	tive	sorte	o	suficiente	para	encontrá-los	e,	juntos,	nós	começou	reunir,	organizar	e	preservar	as	antigas	crenças	que	tinha	sido	arruinada	por	tanto	tempo.	Ao
final,	todos	eu	amei	tinha	virado	fora,	que	já	não	é	capaz	de	testemunhar	o	horror	ou	a	minha	incapacidade	de	sair.	Que	rompesse	o	véu,	seguido	por	uma	convocação	do	grande	Magickal	Energia.	Mesmo	em	os	oráculos	Hekate	serve	como	o	ponto	de	equilíbrio	sobre	a	liminar.	Com	uma	forte	convicção	pessoal	em	Destino	e	seus	poderes	EU	não
alterar	as	circunstâncias	da	narração	tradicional	-para	as	circunstâncias	estão	muitas	vezes	fora	de	nosso	controle,	em	vez	disso	EU	mudou	a	forma	como	os	personagens	percebem	e	reagem	a	essas	circunstâncias.	Isso,	eu	esperava,	iria	me	dar	mais	equilíbrio.	Potência	é	entregue	ao	nível	da	alma.	Ela	é	um	Mentor	Irmã	dos	Mystai	e	ensina	as
mulheres	a	tradição	Lunar	Mistério	que	tem	vindo	a	recriar	os	ritos	de	Hekate	para	a	era	moderna.	Religião	e	antigo	rito	se	tornaram	um	só.	Cambridge,	Cambridge	University	Press,	1985	Argila,	Jenny	Strauss.	A	sua	aceitação	é,	naturalmente,	muito	mal	interpretada	como	"pecado	original",	quando	deveria	ser	visto	como	"o	fim	do	pecado."	O	pecado
é	entendida	como	as	obras	da	natureza.	Reflectionless,	opaco	e	vazio	de	simpatia,	carinho	e	toda	a	emoção;	e,	no	entanto,	este	pungente	libidinosa	pavor	sua	mão	esquerda	subiu	em	relação	a	mim	e	na	palma	da	mão	em	espiral	uma	talha	dourada	cobra	antes	que	ela	transformou	a	carbonização	das	cinzas.	Uma	coisa	que	eu	acho	que	vale	a	pena
mencionar,	é	que	ela	é	muitas	vezes	retratado	como	exploração	diferentes	objetos	em	suas	mãos,	incluindo	itens	como	uma	foice	com	a	qual	ela	é	dito	para	ser	capaz	de	cortar	os	fios	de	prata	que	nos	liga	à	vida.	Não	há	nada	nas	experiências	de	perda	e	enterrar	muitos	amigos	e	dizendo	o	mesmo	último	adeus	a	um	muito	amada	namorada	poderia	ter
preparado-me	para	isso.	Quantas	vezes	você	pode	bater-te?	Quanto	a	Hekate	e	Kali,	que	nunca	se	fundiram	novamente	em	meus	sonhos	desde	que	o	tempo	no	templo	quando	eu	era	uma	criança.	Ela	traiu	teto	e	mesa.	Londres,	F.	Envenenamento	foi	colocado	para	baixo	para	a	água	a	seus	pais	lugar	visto	que	nessa	altura,	bebi	mais	do	fluxo	(uma	vez
que	foi	riacho	de	montanha	água),	e	os	diagnóstico	baixos	níveis	de	arsénico	no	mesmo	suprimento	de	água	das	explorações	agrícolas	da	região.	A	descrição	que	se	segue	vai	ajudar	a	expandir	a	sua	apreciação	e	percepção	da	extraordinária	deusa.	Gray,	faz	referência	a	essa	compreensão	em	uma	linha	de	rima:	"…	o	pessoal	que	é	propriedade	da
menina	…"	Muitos	populares	escritores	tentaram	igualar	este	símbolo	com	o	Unicórnio	Deus	da	Wicca,	mas	isso	é	uma	questão	de	simples	mal-entendidos.	No	entanto,	eu	estava	sendo	observado…	instintivamente,	virei-me	e	atrás	de	mim	havia	três	-seu	número-	enormes	corvos,	em	igual	distância,	olhando-me…Eu	tive	que	rir.	Ele	estava	em	todo
lugar	que	eu	olhava.	[The	Athenian	Lekythos]	(462	A.C.)	"E	o	vermelho-pés	maiden,	clemente	Hekate,	anunciou	a	dizendo	que	acontecerá."	[Pythian	Odessa	4,	Pindar]	(Mid	C	5.ª	A.C.)	"Ó	Senhor	Helios	e	fogo	sagrado	O	spear	de	Hekate	da	encruzilhada	Que	ela	não	tem	como	ela	viagens	Olympus	E	habita	no	triple	formas	da	terra	santa	Ela	que	é
coroado	com	folhas	de	carvalho	E	as	bobinas	de	wild	serpentes."	[A	raiz	Cortadores,	Sófocles]	(440	A.C.)	Hekate	com	seus	dois	lanternas	levando	Perséfone	para	trás	a	partir	do	submundo.	A	sua	escuridão	dissolve	tudo	A	existência	simultânea	desses	três	processos	no	seio	da	criação	expressa	claramente	as	declarações	incluídas	na	antiguidade	grega
escritos,	que	a	criação	do	universo	não	ocorrem	apenas	uma	vez,	no	passado,	nem	o	universo	ser	destruído	uma	vez	no	futuro,	e	que,	em	vez	de	cada	instante	esses	aspectos	se	manifestam	como	raios	solares	criando	a	ilusão	de	continuidade	e	realidade.	A	declaração	de	Macbeth	que	"bruxaria	celebra	Hecate	pálido	ofertas"	e	"black	Hecate's
convocação"	pode	muito	bem	ter	influenciado	o	uso	posterior	de	seu	nome	para	descrever	a	cabeça	de	um	covine	no	século	xix	como	fizeram	por	Scott.	Assim,	ela	é	uma	brilhante	deusa	de	na	altura	do	Verão	que	os	incêndios	e	radiância	queimar	longe	todas	as	negatividades	e	iluminar	os	dons	que	temos	recebido.	Para	mim	Hekate	é	uma	deusa
compassiva	e	alegre,	ela	não	é	uma	terrível	rainha	dos	horrores,	ela	é	muitas	vezes	descrita.	Figura	33	-	Altar	de	pedra	de	Hekate	pelo	MDL	Figura	34	-	a	queda	por	Emily	Cardagem	Batismo	de	Fogo	Por	Mark	Alan	Smith	Pós	carreira	militar	e	profundamente	envolvido	com	o	real	estate,	eu	também	estava	com	o	que	eu	achava	que	era	o	pico	da	minha
feitiçaria	prática	e	envolvimento	com	Hecate.	Minha	devoção	pessoal	a	Hekate	coincidiu	com	a	minha	descoberta	da	Wicca,	que	escrevi	sobre	o	meu	contributo	para	Hekate	chaves	para	o	cruzamento.	Em	três	partes	-	a	história	Hekate	mitos	e	poderes;	Hekate,	bruxas	e	fórmulas,	ritos	e	rituais.	Nós	a	entendemos	como	uma	distração	do	objetivo	maior
por	causa	do	medo	ou	da	ilusão.	Após	o	ponto	de	orgasmo	no	astral,	Hecate	me	tinha	deixado	e	foi	novamente	no	âmbito	do	pedra.	De	certa	forma,	eu	me	torne	uma	encruzilhada;	o	físico	e	o	astral	convergindo	para	permitir	algo	verdadeiramente	magickal	para	acontecer.	O	grupo	que	desejam	formar	um	Wiccan	coven	em	Espanha	estão	agora	em
segurança	sob	a	égide	de	um	coven	noutros	países	da	Europa.	Partimos	para	o	centro	de	saúde.	Assim,	é	o	seu	terceiro	papel,	que	de	Hekate	Chthonia,	onde	ela	acumula	inúmeros	testemunhos.	Morgana	é	o	co-editor	da	revista	bilíngüe	internacional	Wiccan	Rede,	que	foi	fundada	em	1980,	e	cocoordenador	da	Silver	Circle,	a	Wiccan	rede	nos	Países
Baixos.	Muitas	vezes	ter	de	compreender	os	elementos	constitutivos	de	uma	situação	e,	em	seguida,	aguardar	e	vê-la	como	um	todo,	para	se	saber	como	outras	pessoas	estão	a	reagir	a	elas.	Olhando	exasperação,	EU	levantar	meus	braços,	à	espera	que	o	vento	para	levar	a	minha	lembrancinha	-	a	primeira	chave	para	o	seu	Reino.	Assim	que	ela	se
torne	sua	nutriz,	e	estes	foram	os	seus	privilégios.	Durante	o	período	de	Natal	de	2004	eu	conheci	Atheneris	em	Amesterdão;	ela,	de	facto,	conheço	um	monte	de	Harran.	Através	do	escuro	pode	curar.	Todas	as	noites,	à	meia-noite,	eu	corri	uma	temperatura	elevada	e,	como	resultado,	EU	hallucinated	-	ratos,	cobras	e	outros	terríveis	criaturas	e	foi
sempre	que	a	mulher	fora	da	janela.	O	pão	simbolizava	a	presente	encarnação,	o	romeira	a	busca	ocultismo	sabedoria	e	o	mel	a	doçura	dos	frutos.	Ela	mostra-se	a	mim	em	muitas	formas	e	faces.	Eles	são	colocados	em	locais	onde	os	acidentes	rodoviários	teve	lugar,	e	que	as	fotos	do	falecido	e	as	ofertas	no	interior.	Sua	Sagrada	os	incêndios	também
são	as	chamas	das	fogueiras	Hekate,	sendo	a	luz	que	orienta	a	iniciar	através	do	percurso	de	iniciação	nos	mistérios.	Em	primeiro	lugar,	gostaria	de	agradecer	a	todos	aqueles	que	contribuíram	com	o	seu	conhecimento,	experiências	e	compreensão	da	deusa	Hekate	através	dos	seus	ensaios,	prosa	e	arte.	Em	qualquer	caso,	o	xamã	médico	ajuda	a
orientar	a	parte	perdida	alma	volta	ao	corpo	e	mantê-lo	lá.	Eu	olhei	para	ela,	mentalmente	dizendo-lhe	este	acto	era	para	ela;	a	energia,	sacramento,	sangue,	todos	para	ela.	Kronos:	grego	Titan	deus	do	tempo,	marido	de	Rhea	e	pai	de	Zeus,	que	depôs.	UM	camelo?	O	marido	dela,	meu	tio	Jay,	muitas	vezes	trabalhou	muito	longas	horas	e	teve	um
maravilhoso	hábito	de	estar	sempre	no	lugar	certo,	na	hora	certa,	só	quando	ele	era	mais	necessário.	A	maior	parte	dos	populares	deusa,	os	feitiços	e	encantos	é	Hekate-Selene	,	e	o	mais	popular	deus	ApolloHelios	.	(C2nd-C	4.º	CE)	Hekate	Triformis	com	sete	raios	provenientes	de	uma	única	cabeça	(Raio	central	é	cortada).	O	seu	corpo	maldições
lançadas	sobre	ela".	Eu	estava	segurando	um	exemplar	do	livro	Hekate	chaves	para	a	encruzilhada	que	me	ajudou	muito	na	compreensão	Hekate	através	das	experiências	dos	outros	sendo	narrados,	bem	como	através	da	visão	sintética	das	diversas	funções	da	deusa	Hekate	dada	na	introdução	do	livro.	A	mais	no	cruzamento,	encontrei-me,	os	mais
destacados	que	senti	não	apenas	Hecate,	mas	mesmo	Lúcifer.	Coloque	para	baixo	os	livros,	a	dança	sob	a	luz	de	uma	lua	cheia	e	contemplar	durante	o	escuro!	Num	Ritual	Eu	trabalho	com	Hekate,	essencialmente,	sobre	a	escuridão	da	lua,	isto	é,	quando	o	apelo	é	mais	forte.	Londres,	Hurst	Robinson	&	Co.,	1824	Bernabe,	Alberto.	Desejando	manter	o
anonimato	que	aqui	são	Aedos	Alala	(Turquia),	MDL,	UMNO	(UK),	Pedro	(Canadá)	e	Izzy	Purplespoon	(UK).	As	cidades	de	ambos	os	lados	do	nosso	no	litoral	sofreram	muito	e	um	deles	foi	atingido	por	uma	enorme	onda	de	maré.	Entre	eles	estava	um	labrys	-	o	icónico	duplo	ax	do	Minoans.	Uma	outra	grande	categoria	é	constituída	por	mulheres	que
pediram	para	ajudar	na	hora	do	parto,	ou	para	iniciar	o	fluxo	de	leite	deixando	inúmeras	pequenas	estátuas	e	desejos	escritos.	Trata-se	de	uma	cor	geralmente	associada	com	magickal	poder	e	por	isso	é	uma	cor	apropriada	para	a	serpente,	um	símbolo,	também,	de	magickal	power,	que	ventos	como	caduceu	da	ponta	do	buraco	gateway	para	o	fundo
da	pintura.	Naqueles	primeiros	dias	da	humanidade,	nômades	caçadores	marcado	seus	corpos	com	símbolos	que	representam	sua	filiação	tribal,	para	repelir	espíritos	negativos,	ou	ainda,	de	mostrar	devoção	às	suas	divindades.	Eu	encontrei	nova	parentela	clan	em	Seattle	e	Portland,	e	novas	alianças	magickal	e	criativas	foram	forjadas.	A	experiência
da	caça	às	bruxas	que	puxa	para	baixo	a	lua	eu	vejo	como	as	Maenads	de	Dionísio,	que	alcançam	sua	união	mística	com	o	seu	deus,	cujas	almas	são	liberados	pelo	seu	intoxicante	incêndios.	Em	outras	palavras,	o	que	nos	instrui	para	ir	no	nosso	caminho,	para	a	direita,	para	a	esquerda	da	linha	reta?	Estudou	design	em	Croydon	Art	College	e	mais
tarde	estudou	ilustração	no	Recife.	Infelizmente,	como	eu	descobri,	esta	pequena	dádiva	tinha	um	preço	quando	realizada	neste	momento;	ele	intensificou	o	fluxo	do	black	horror	que	estava	se	afundando-me	espiritualmente.	Cada	camada	do	cérebro	desenvolvido	separadamente	em	nosso	processo	evolutivo.	A	lua,	na	sua	maioria	estão	encobertas	por
nuvens,	mete	a	cabeça	debaixo	da	apenas	o	suficiente	para	nos	saudar	que	denota	o	início	do	nosso	ritual,	a	iluminação	do	céu	suficiente	para	expor	a	vista	panorâmica	silhuetas	da	linha	de	árvores	que	nos	rodeia.	Isso	levou	a	uma	transição	suave	para	uma	mulher	espírito	que	disse-nos	que	ela	agiu	como	um	oráculo.	Isso	já	aconteceu	muitas	vezes,
quando	estou	a	trabalhar	com	os	meus	clientes,	e	inúmeras	vezes	quando	estou	trabalhando	para	me	curar.	Definitivamente	não	é	humano,	de	qualquer	forma.	Foi	a	minha	mãe,	que	praticavam	a	antiga	tradição	celta	da	deusa	artesanais,	que	me	ensinou	a	lidar	com	este	"dom".Eu	aprendi	sobre	ervas	para	fins	medicinais,	bem	como	mágica.	Olhando
para	a	sua	imagem	sobre	o	santuário,	eu	liguei	para	ela,	invocada	ela	...	Agora	eu	tinha	um	nome	que	vai	ser	mais	fácil	para	encontrar	para	fora	mais.	Temos	utilizado	esta	familiarizado	chant	por	Patricia	Witt:	"Hekate,	Ceridwen,	dark	mãe	levar-nos-ão,	Hekate,	Ceridwen,	vamos	renascer."	O	altar	central	com	skrying	bowl	foi	deslocado	para	o	centro
do	círculo.	Mas	ele	foi	em	casa,	onde	eu	aprendi	que	não	há	mais	de	uma	religião,	em	seguida,	basta	todos	a	constante	babbles,	chamados	religiosos	educadores.	Embora	tenha	sido	difícil,	tenho	encontrado	um	ponto	de	equilíbrio	entre	o	meu	lado	e	disparates	druídicos	e	enganadores	inédita	amor	do	Hellenic	deuses	que	funciona	bem	para	mim.	Sua
prática	é	uma	eclética	mistura	de	Xamã,	Feri,	e	Eleusinian	influência,	e	concentra-se	fortemente	sobre	os	Chthonic	mistérios	da	morte,	transformação	e	Renascimento.	Esta	serpentina	mãe	é	a	matriz	da	vida	e	da	morte	-	ela	é	a	parteira	e	reaper,	levando-nos,	e	para	além	de	todos	os	mundos.	Retornando	a	Londres,	encontrou	e	foi	iniciado	em	um
Coven	Alexandrino	que	trabalhou	com	Hekate.	No	entanto,	a	confirmaçao	na	minha	própria	vida	tinha-se	tornado	tão	marcados	que	logo	parecia	(pelo	menos	pessoalmente)	ainda	mais	magickally	carregada	de	ténues	pedaços.	Ouvi	a	minha	sagrada	chamada,	cantaram	a	sete	ventos.	Eu	finalmente	entendi	essa	parte	de	mim,	e	eu	sinto	como	se	agora
eu	tenho	uma	"fundação"	para	a	minha	mente,	como	se	eu	sou	mais	real.	E,	em	seguida,	ME	pisou	em	cima	da	linha,	e	sentiu	uma	sensação	de	alívio.	Ela	também	foi	dito	para	conter	as	chaves	para	os	Campos	Elísios	no	submundo.	Ela	é	uma	sacerdotisa	de	Hekate	e	já	contribuiu	para	a	antologia	Hekate:	Chaves	para	a	encruzilhada	e	sacerdotisas
Pythonesses	Sibyls,	tendo	uma	particular	paixão	no	trabalho	oracular.	O	Livro	das	Bruxas.	(1931)	Die	Glaube	an	der	Hellenen	I-II,	Berlim.	Talvez	eu	tivesse	cometido	um	erro	no	rito?	A	ideia	de	testar	uma	divindade	fez-me	sentir	um	pouco	como	um	adolescente	precoce	e	repugnante,	que	exige	que	o	professor	pula	através	dos	arcos	antes	respeito	é
dado,	mas	eu	não	conseguia	ver	outra	opção,	eu	não	faço	ideia,	EU	não	saber.	Embora	a	Hermes	é	freqüentemente	associado	como	contrapartida	da	Hekate,	ela	se	sente	completo	como	uma	entidade	em	seu	próprio	direito,	sem	a	necessidade	do	sexo	masculino	estar	presente.	O	título	do	livro	foi	inspirado	pela	visão	que	pegam	fogo,	ele	também	tem
muitas	outras	camadas	de	significado,	as	quais	são	igualmente	importantes.	Em	vez	disso,	as	raízes	de	Los	Dias	De	Los	Muertos	acredita-se	ser	de	um	antigo	festival	Asteca	que	é	regida	pela	deusa	Mictecacihuatl.	Draco,	símbolo	arcaico	de	Tiamat,	Titanic	birther	de	deuses	e	Mãe	de	toda	a	Criação,	guardião	e	protector	do	Abzu	nula,	e	o	eterno
abismo,	os	ventos	sopram	sobre	o	North	star	acima	de	mim,	como	se	no	abraço.	Thea	é	também	um	transe	médio,	Ocultismo	bibliófilo	e	contribuindo	autor	de	livros	As	sacerdotisas	Pythonesses	Sibyls	e	de	uma	gota	de	água	publicado	por	Avalonia.	Ela	tinha	mudado	de	posição,	sentado	na	posição	vertical,	com	os	braços	estendidos	e	a	cabeça	jogada
para	trás.	Eles	se	juntam	e,	em	seguida,	cada	um	continua	na	sua	própria	direção.	Se	você	sente	resistência	enquanto	trabalha	com	a	senhora,	simplesmente	fluir	com	as	vibrações	em	mão,	alterando	as	suas	intenções.	O	zumbido	do	Abismo	tomou	uma	nova	dimensão	com	a	chegada	em	minha	casa,	em	legiões,	pouco	flying	formigas.	A	manhã	do
primeiro	dia	de	ritual,	levanto	às	8	da	manhã.	Um	símbolo	pode	ser	aleatória,	dois	podem	ser	mera	coincidência	(ou	de	outra	divindade	que	partilha	alguns	dos	mesmos	símbolos),	mas	cinco	ou	seis?	Grande	honra	vem	cheia	facilmente	para	ele,	cuja	oração	a	deusa	recebe	favoravelmente,	e	ela	confere	riqueza	sobre	ele;	para	o	poder	é	sem	dúvida	com
ela".Não	podemos	fazer	ofertas	para	o	seu	para	incentivar	a	nossa	colheita	própria.	Outras	possíveis	explicações	para	o	seu	triplicity	são	o	fato	de	que	ela	as	regras	dos	três	reinos:	terra,	mar	e	céu,	ou	as	três	principais	províncias	da	vida	humana:	o	nascimento,	a	saúde	e	a	morte.	Qualquer	tentativa	para	encontrar	qualquer	emprego	noutro	lado	foi
bem-sucedida	com	a	maioria	dos	aplicativos	que	estão	sendo	estranhamente	completamente	ignorada.	Edimburgo,	William	Blackwood	&	Filhos,	1910	O	Tudor,	Dumitru.	Ela	tem	estabelecido	Comunidad	Paganus,	um	neo-pagãs	e	comunidade	pagã	no	Chile,	em	uma	colina	com	vista	para	o	mar.	Não	para	um	dia	de	toda	a	minha	gravidez,	que	as	trevas
me	deixa,	até	27	de	Setembro	2008,	quando	eu	acordei	a	ouvir	o	meu	segundo	filho	mais	velho	Amer	contando	a	minha	filha	Aisha	"Mama	vai	nascer	o	bebê	hoje".EU	tendem	a	ouvir	quando	Amer	fala	como	ele	é	uma	criança	muito	talentosa.	O	nightjar	ruma	assustadoramente	à	frente	de	mim,	e	tremer	involuntariamente.	Em	vez	disso,	alguns	febre
abaladora	abalou-me,	e	dez	dias	e	dez	noites	eu	estava	deitado	na	minha	cama.	Em	alguns	casos,	trabalhar	com	o	outro	lado	da	alma	perda,	quando	as	pessoas	estão	realmente	subliminar	segurando	a	parte	de	alguém	da	sua	alma.	o	pânico	veio	por	cima	de	mim.	Ela	regras	as	doenças	e	a	saúde,	a	sanidade	e	a	loucura.	Abra	o	seu	palmeiras	chegando
para	o	céu,	então,	alcançar	e	tocar	a	Terra.	Com	toda	a	honestidade,	eu	não	esperava	que	alguém	para	ser	capaz	de	relacionar-se	com	esta,	mantenha	em	mente	a	exaustão,	mentalmente,	fisicamente	e	emocionalmente	durante	todo	este	tempo	em	que	me	senti	completamente	como	um	refém.	Para	mim,	o	grande	segredo	é	pedir	ao	santuário	para
formar-se,	pedindo	Hekate	para	ajudá-lo	com	o	seu	esforço,	então,	reunir	as	peças.	Quando	internados	no	hospital	por	uma	ambulância	com	urgência	depois	de	sofrer	uma	grave	paroxismo,	um	muito	mais	testes,	descobriu-se	que	tinha	sido	envenenado	por	arsênico	e	muito	próximo	da	morte.	Johnston,	S.	Ela	já	contribuiu	para	as	sacerdotisas
Pythonesses	Sibyls	e	de	uma	gota	de	água.Você	pode	entrar	em	contato	com	ela	por	e-mail	-	[email	protected]	Brian	Andrews	(Inglaterra,	REINO	UNIDO)	Brian	Andrews	é	uma	artista	com	base	no	Sul	de	Londres.	Ela	voltou	e	não	podia	esperar	para	me	dizer	o	que	ela	tinha	visto:	o	zelador	tinha	mostrado	a	ela	alguns	artefatos	nas	adegas.	POR	QUE
EU	teria	vindo	de	qualquer	forma,	pelo	doce	Eros,	no	início	o	anoitecer.	Eu	sou	a	estrela	que	se	levanta	do	mar,	O	twilight	sea.	Ele	pode	ser	fácil	de	cair	neste	padrão	de	procura	em	apenas	um	aspecto,	mas	eu	gostaria	de	incentivar	a	criatividade.	A	anoitecer	e	o	ar	é	denso	de	nevoeiro.	Artemis	está	também	relacionada	com	a	serpente	e	Hekate,
nomeadamente	Artemis	Iolcos	que	na	narrativa	de	Diodorus	Siculus	é	descrito	como	'cavalo	sobre	as	serpentes"	-	um	modo	de	viajar	que	os	estudiosos	(como,	por	exemplo,	a	Farnell)	ter	descrito	como	"adequado	apenas	para	Hekate".Algumas	imagens	de	Athena	também	eram	uma	reminiscência	da	serpente	anelado	Hekate,	e	estatuária	precoce	de
Athena	mostra	como	a	sua	corporalidade	e	expressiva	deusa,	fortemente	entretecidas	com	cobras,	enrolado	na	sua	cabeça,	e	bordejada	seu	xale.	Eu	tinha	acabado	de	começar	a	abrir	os	olhos	para	um	monte	de	acontecimentos	paranormais	e	na	simbologia.	"A	deusa	chega,	ela	visage	velado,	o	seu	caminhar	abre	caminhos	A	deusa	se	acende,	ela
camuflada	visage	A	deusa,	ela	vem	A	oferta	de	incenso	criada	pela	mente	e	coração	É	recebido	para	a	glória	do	maiden	Bendito	seja	a	mão	que	preparou	o	pão	Bendito	seja	o	coração	que	em	siblinghood	deu-lhes	forma	Bendito	seja	os	pés	que	caminham	o	recinto	sagrado	Nesta	terra	embebida	de	sangue	Muitas	almas	vagueiam	as	ruas	clamando	por
justiça	Eles	são	transviados	filhos	que	esta	noite	através	deste	trabalho	Começam	a	compreender	que	a	paz	é	uma	porta	aberta	Bendito	seja	o	coração	que	sofre	por	seus	irmãos	E	levante	a	mão	e	espírito	ajuda	vinham	Quando	uma	criança	que	sofre	encontra	e	passos	sobre	o	espaço	sagrado	Do	mundo	Alma,	transformação	é	a	sua	resposta	Este	altar
tem	sofrimento	e	dá	alegria	Este	altar	tem	abundantes	subsídios	por	doença	e	saúde	Este	altar	acende	a	profunda	escuridão	...	O	Caldeu	oráculos	descrever	como	Hekate,	em	pé	sobre	o	limiar	entre	o	material	e	o	espiritual	os	planos	de	existência,	a	sida	mortais	para	a	realização	em	transe	como	estados	em	que	eles	poderiam	receber	profecias	e
instruir	daemons	e	bebidas	espirituosas	e	utilizar	esfera	celeste.	Ela	também	pode	ajudar	a	transformá-las	em	sonhos	e	visões	úteis	que	irão	ajudar	a	mudar	o	futuro.	Ela	certamente	veio	para	mim	em	meus	sonhos;	talvez	não	todas	as	noites,	mas,	sem	dúvida,	várias	vezes,	em	constante	e	persistente.	Para	obter	mais	informações	sobre	o	trabalho
Magin	visita	www.maginrose.com.	enviar	a	Erinys,	Orgogorgoniotrian	(Gorgon)	...	A	Unicórnio	Deus	não	tinha	deixado,	de	fato,	a	intensidade	da	energia	negra	agora	aumentou.	O	serpente-cingiu	Devorador	da	morte	prematura,	greve,	não	uma	loucura	aqui,	Mas	escutai	estas	Pilgrim's	chaves,	cada	uma	para	passar	teu	muitos	portões	Divina	e	Santa
Creatrix,	pacificador	e	destruidor	de	mundos	e	de	vida,	Guia	luminoso,	aceitar	estas	ofertas,	E	derramar	bênção	sobre	nós.	A	primeira	curiosidade	ocorreu	quando	eu	comecei	a	experimentar	e	compreender	o	seu	papel	no	sistema	Caldeu	Soteira,	estes	são	uma	coleção	de	fragmentos	filosóficos	escritos,	dentro	de	um	leque	variado	de	autores	que	se
proponham	ao	conhecimento	e	sabedoria	transmitida	de	uma	antiga	raça	de	filósofos	e	mágicos.	Hekate	deixe-me	ser	na	minha	escuridão,	quando	eu	estava	a	profunda	que	ela	ia	levantar-me	com	o	seu	sussurro	"Seu	Filho	está	chegando,	ele	precisa	de	você."	e	EU	seria,	de	certa	forma	encontrar	o	meu	caminho	de	volta.	Este	vem	com	muita	dedicação
e	atenção.	Tenho	novamente	no	comando.	Assim	Hekate,	Rainha	do	inquieto	mortos	é	também	uma	deusa	da	vida	e	da	abundância,	de	riqueza	espiritual	e	de	transformação.	Este	ponto	de	vista	também	é	coerente	com	o	entendimento	de	Neo-Platonist	Hekate.	EU	não	re-usar	algumas	peças	ou	fazer	uso	de	fontes	antigas,	uma	vez	que	o	poder	da
repetição	no	ritual	não	deve	ser	subestimada,	mas	eu	sempre	envidará	esforços	no	sentido	de	incluir	algo	novo.	Zagreus:	primeira	forma	do	deus	Dionísio,	antes	de	ser	morto	e	renascido.	Muitas	pessoas	achavam	que	Hekate	foi	responsável	por	coisas	que	não	vão	bem	na	sua	vida,	ou	quando	eles	foram	torturados	pelos	espíritos	(real	ou	imaginada)	ou
as	suas	próprias	memórias.	Abaixo	estão	os	números	do	marido	e	mulher	cuja	sepultura	este	teria	marcado.	Chthonic	deidades	da	religião	grega	eram	adorados	nos	altares	próximo	ao	solo,	por	isso,	se	você	deseja	trabalhar	com	Hekate	neste	aspecto	como	configurar	um	altar	no	chão	(ou	se	não	for	possível,	com	uma	mesa	baixa	ou	primeira	prateleira
de	uma	estante)	seria	apropriado.	Que	foi	até	a	primeira	vez	que	trabalhei	com	ela	sozinha	e	eu	percebi	que	a	entidade	que	encontrei	era	nada	como	o	feio	crone	criatura	que	eu	tinha	ouvido	falar	que	tantas	pessoas	falam.	Nós	viagens	entre	a	Inglaterra	e	a	Índia,	mantendo	os	santuários	domésticos	tanto	em	nossas	casas.	Sua	Sagrada	incêndios	são
também	os	incêndios	que	queimam,	e	ter	queimado	no	passado	ou	vai	queimar	no	futuro,	em	altares	e	santuários	erguidos	em	sua	honra.	Exemplos	de	fontes	literárias	que	falam	de	Hekate	incluem:	·	O	segundo	idílio	do	Pharmakeutria	de	Theokritos,	com	uma	vívida	descrição	de	como	um	Simaetha	maldições	ela	amante	enganoso	Delphis,	com	a	ajuda
de	Hekate.	Enquanto	que	para	alguns	ela	foi	a	caça	às	bruxas	deusa,	para	outros	ela	foi	o	príncipe	dos	anjos	e	daimons,	que	fez	previsões	sobre	Jesus	e	o	Cristianismo.	(Sorita	d'Este,	Hekate	chaves	para	a	encruzilhada,	Avalonia,	2006)	Bibliografia	Alexander,	Christine.	Ela	é	a	chave	que	destranca	a	porta	para	o	deep	realms	dentro	de	nossa	própria
mente,	e	ela	traz	a	tocha	que	ilumina	as	paisagens	da	nossa	obscuridade	interior,	revelando	os	tesouros	e	os	terrores	do	nosso	inconsciente.	EU	simplesmente	nunca	sabia	quando	ele	iria	chegar,	este	terror,	minha	própria	vida	pessoal,	respiração	pesadelo.	Antigos	precedentes	a	ideia	de	Hekate	dando	nascimento	a	Lúcifer	pode	ser	visto	em	Bendis
(que	foi	apresentada	pelo	relator	com	Hekate)	dando	nascimento	a	Sabazius	(que	foi	apresentada	pelo	relator	com	Dionísio	e	particularmente	associada	com	Hermes).	Com	isso,	levantou-se,	levantou	minhas	mãos	para	a	lua,	as	lágrimas	streaming	para	baixo	o	meu	rosto,	eu	estava	lutando	com	a	minha	própria	alma,	o	meu	próprio	coração,	e	disse:	"
Minha	mãe	Hekate	salve-me!	Cura-me!	Livre-me!"	Em	seguida,	para	minha	surpresa,	diante	de	meus	olhos	separados	lua	cinco	vigas	caíram	e	começou	lentamente	chegando	para	mim,	tal	como	ela	me	enviou	as	sementes	....	Uma	noite	de	verão	eu	olhei	através	do	meu	álbum	de	fotos,	e	eu	achei	uma	foto	do	plutónio	mencionado	anteriormente,	e
decidido	a	investigação	mais	aprofundada.	A	cultura	predominante	do	Oeste	provavelmente	deriva	do	Judaísmo	e	mesmo	a	maioria	dos	Magickal	tradições	têm	uma	ligação	com	o	Judaísmo,	incluindo	Wicca	(oh	sim!),	através	da	Kabbalah	e	o	subsequente	Grimoire	tradições.	Mais	uma	vez,	veio	a	mim	Hecate	na	mesma	imagem,	como	antes	com
excepção	desta	vez	em	sua	mão	esquerda	ela	realizou	uma	tocha	e	na	do	lado	direito,	uma	serpente.	O	século	xvi	viu	Hekate	re-emergente	com	uma	vingança.	Assim	tenho	sempre	encontrado	que	os	versos	em	Liber	Al	têm	um	número	de	significados,	que	podem	ser	descobertos	em	tempos	diferentes,	e	isso	pode	ser	um	erro	para	tentar	e	fazer	com
que	o	todo	de	um	versículo,	quando	ela	poderia	ser	apenas	as	peças	que	são	significativas	para	uma	determinada	chave	para	a	codificação	para	o	que	você	está	procurando.	No	cultos	místicos	em	Magna	Grecia,	Austin,	da	Universidade	do	Texas,	2009	Clarysse	e	col.	Ele	ameaçou	de	nos	deixar	com	uma	seqüência	de	números	para	decifrar,	mas	em	vez
disso	conclui	que	os	números	e	a	matemática	são	importantes	na	magia	e	não	deve	ser	ignorado!	Morgana	(Países	Baixos)	Morgana	é	uma	Gardnerian	Alta	sacerdotisa	Wiccan,	que	nasceu	no	Reino	Unido,	mas	tem	vivido	nos	Países	Baixos	desde	1974.	Livro	após	livro	QUE	EU	devorava,	e	ainda	muitas	vezes	eu	me	perguntava	sobre	a	deusa	QUE	EU
tinha	visto	na	minha	visão	-	até	que	um	dia	houve	um	grande	avanço.	saltando	com	passos	rítmicos	...	Tendo	em	conta	factores	como	o	número	de	vezes	que	o	arquivo	PDF	para	o	ritual	foi	transferido,	como	muitas	pessoas	empenhadas	em	um	dos	grupos	de	internautas	para	fazê-lo	e	também	o	feedback	recebido	posteriormente,	agora	podemos	fazer
uma	estimativa	conservadora	que	havia	cerca	de	3000	pessoas	que	participaram	e	acendeu	uma	chama	de	Hekate	no	dia,	em	até	69	países	abrangendo	todos	os	seis	a	habitavam	continentes	do	mundo.	A	cobra	também	passou	a	ser	associado	com	os	poderes	do	fogo	e	do	sol,	a	fertilidade	e	a	prosperidade,	estados	alterados	de	consciência,	e	até
mesmo	o	êxtase	viagem	da	alma;	todas	as	noções	que	lembram	as	antigas	origens	de	Hekate	e	que	será	discutida	mais	detalhadamente	no	decorrer	deste	estudo.	EU	propriedademe	novamente.	Ela	cujo	grito	primal	afasta	todo	o	céu	estrelado,	Ungirt,	tendo	irresistível.	Depois	de	encontrar	Wicca	nos	primeiros	anos	da	adolescência,	Sara	Croft	cresceu
e	se	tornou	uma	bruxa	solitária	e	artista	que	gasta	seu	tempo	estudando	história	religiosa	e	da	história	da	arte	Hekate	primeiro	tocou	a	sua	vida	em	2007	e	desde	então	tem	levado	a	uma	gradagem	trek	através	do	deserto.	A	idéia	de	purificação	novamente	remonta	ao	fogo	purificador	de	Hekate,	lanternas	e	sua	ligação	com	o	nascimento.	Esta	não	foi,
você	compreende,	um	dourado	luminoso	angélica	juvenil	forma;	porém	estou	mais	do	que	ciente	de	sua	capacidade	de	se	manifestar	desta	forma.	Como	Terry	Pratchett	diz:	"Toda	a	gente	acaba	por	se	trata	de	uma	caça	às	bruxas,	em	alguns	casos,	para	pedir-lhe	para	parar."	Esta	foi,	obviamente,	já	nos	tempos	antigos.	As	Bruxas	Esbat,	em	novas
dimensões	Magazine	Vol.	Logo	que	eu	era	o	lar,	as	coisas	começaram	a	ir	surpreendentemente	bem	para	mim:	lotes	de	negócios	provenientes	de	lotes	de	novos	e	interessantes	amigos,	meus	feitiços	tendo	aumento	súbito	e	surpreendente	os	resultados…	e	ela	concordaram	com	ela.	Comecei	a	rezar	e	pedir	um	desejo,	uma	mágica	...	Quando	eu	escrevi
a	invocação	acima,	não	foi	nada	mais	do	que	isso,	uma	invocação,	as	palavras	e	o	espírito	conflituosa	de	um	ritual,	para	desenhar	a	energia	da	deusa.	Ela	me	levou	cerca	de	dois	anos	de	pesquisa,	leitura,	hesitando,	perguntando-me	por	que	razão	de	todas	as	outras	deusas	exatamente	esse	especial	foi	constantemente	na	minha	cabeça.	mas	nada,
testes	confirmaram	que	eu	estava	com	criança.	De	minha	parte,	EU	bem	que	poderia	tentar	resistir	à	noite.	Duas	fontes	de	iluminação	e	tento	olhar	para	o	objeto	de	ambos	os	ângulos.	Ela	entrou	em	minha	vida	de	repente	e	sem	aviso,	e	com	que	quase	tudo	mudou.	Meteoritos,	ou	Baetylic	pedras,	foram	conectadas	com	um	número	de	divindades,
incluindo	Hekate,	a	quem	foi	dito	para	possuir	um	meteorito	negro	que	poderia	realizar	bebidas	espirituosas,	ser	um	lugar	de	divindades	para	habitar,	e	profetiza.	Ainda	cantando	LEFARIOUS	LLUCHEZ	nós	três	convergem	em	um	braço	da	encruzilhada.	Entre	eles	são	modernos	místicos,	filósofos,	Magos,	raiz	dos	trabalhadores,	Theurgists,	Sorcerors,
agoureiros,	bruxas,	Wiccans,	os	druidas,	Thelemites	e	uma	multidão	de	outras	tradições	e	práticas.	[Defixio,	Atenas	Agora].	Eu	sou	um	seguidor	"em	formação":	isso	é	muito	claro	para	mim,	que	algo	está	sendo	preparado	para	mim	para	fazer,	para	a	qual	ela	terá	a	minha	habilidade	e	conhecimento,	que	ainda	estou	adquirindo.	Este	pequeno	milagre
portended	diante	de	mim	como	uma	revelação,	no	centro	deste	crimson	globo	uma	pequena	forma	apareceram	e	EU	admirava-o	por	ele	foi	o	meu	filho	e	eu	sabia	no	meu	coração	que	era	assim.	Imbolc:	Imbolc	é,	na	maioria	das	vezes,	associado	a	uma	deusa	que,	escusado	será	dizer,	não	é	Hekate,	mas	Brígida/Esposa.	Frígia:	antigo	reino,	que	era	parte
da	Anatólia,	e	que	foi	absorvida	na	Grécia,	no	que	agora	é	central	e	oeste	da	Turquia.	(De	um	três-dirigido	Hekate,	a	pressa	não	existe	eles	clamavam)	[O	Flyting	de	Montgomery	e	Polwart]	(1586)	"Vimos	Hecat	novos	canonizados	o	Sourantisse	do	inferno,	E	Plutão	ruins,	holliday	para	todos	os	que	ali	habitam	...	Apesar	iconografia	popular	não	é	muito
frequente	ver	ela	em	qualquer	triplo	ou	tríplice	manifestação:	muito	mais	frequentemente,	ela	aparece	como	a	única	mulher,	mas	a	sua	aparência	pode	ser	completamente	diferente.	O	meu	primeiro	pensamento	foi	o	de	verificar	os	múltiplos	de	334,	já	que	este	é	um	dos	primeiros	passos	para	mim	na	busca	de	conexões	numérica	significativa.	Nós	dois
visualizam	o	cruzamento	como	no	anterior	rito.	EU	SOU	TODOS,	singularidade	e	ilimitada	possibilidade.	Samotrácia:	ilha	grega	observou	como	um	centro	de	Hekate	culto,	com	referência	a	ter	lugar	nos	inícios	do	Zerynthian	cave	lá.	A	entrada	do	prédio	monumental,	com	três	entradas	e	uma	apsis	na	extremidade	ocidental	apoiada	por	quatro	colunas
Jónicas,	é	conectada	com	o	stoa	com	uma	porta.	Lampades	aqueles	que	carregam	lanternas	e	luzes	com	Hekate."	[F63,	fragmentos,	Alkman]	(C	7.º	A.C.)	"Única	proposta	tímida	Hekate,	brilhante	e	penteado,	a	filha	de	Perseaeus,	ouviu	a	menina	de	sua	caverna"	[Homéricos	Hino	a	Deméter].	Deite-os,	enquanto	você	dizer	várias	vezes:	"EU	atirar	os
ossos	de	Delphis".	O	poder	da	alma	mantém	o	corpo	vivo.	Como	o	outro	jovem	estava	tremendo	de	medo,	ela	disse-lhe	para	não	se	preocupar,	pois	ele	tinha	um	bom	coração.	Estamos	em	Viena,	na	Áustria,	após	passar	um	dia	architextural	oggling	em	opulência	e	espantosa	arte";	a	paisagem	do	meu	laptop	blots,	a	maioria	dos	genéricos	discoteca
pancada	abaixo	do	flat,	mas	agora,	poderia	ser	em	qualquer	lugar	e	talvez	anywhen.	Talvez	foi	esta	fé	ou	talvez	uma	coisa	totalmente	diferente,	mas	foi	por	esta	altura	que	as	tensões	que	o	transmundane	energias	colocado	sobre	a	minha	alma	começou	a	diminuir.	Originalmente,	o	termo	hebraico	She'ol	apenas	significou	o	lugar	do	morto,	e	não	era
necessariamente	um	lugar	de	tormento.	A	minha	maior	fraqueza	sempre	tinha	sido	ganho	material.	A	encruzilhada	é	também	um	iniciática	"ground	zero".Para	tirar	fotografias	aéreas,	eliminação	dos	restos	indesejados	lá	e	isso	pode	se	aplicar	a	uma	indesejável	resquícios	do	Self.	O	r-complex	foi	o	primeiro	a	formar-se,	assim,	o	instinto	do	medo
origina-se	da	mais	profundamente	enraizadas,	parte	primordial	de	nosso	cérebro.	Ou	talvez	de	Hekate	alcançá-los?	Na	comunhão	da	plena	posse	eu	necessário	para	pedir	a	minha	bela	Dark	Queen	por	que	ela	tinha	colocado-me	por	tudo	isto.	Considerando	que	no	equinócio	da	primavera,	nós	estávamos	ansiosos	para	o	retorno,	e	plantando	nossas
sementes	para	a	colheita	que	preparam-se	agora	para	entrar	a	metade	escura	do	ano.	Os	centros	de	energia	na	parte	de	trás	da	cabeça	já	há	muito	havia	sido	inaugurado	em	este	rito	e	eu	encontrei-me	libertado	de	todas	as	manifestações	físicas	e	mundano	de	qualquer	espécie.	A	sincronização	com	o	movimento	rápido	foi	um	drumming	eucarística	em
sintonia,	como	um	profundo	batimento,	uma	pulsação	e	eu	sabia	que	este	meu	bebé	em	crescimento	em	sua	mão.	Figura	3	-	Os	três	formados	Hekate	da	mitologia	da	Grécia	e	Roma,	1887	Tabela	de	conteúdo	Agradecimentos	Notas	Editorial	Antes	de	começar…	Prefácio	Sorita	d'Este	Os	Torchbearers	Hekate	A	Hekate	crônicas	por	Sorita	d'Este
Cronograma:	Visões	de	Hekate	Threskeia	por	Georgi	Mishev	O	Red	véu	por	Ekaterina	Ilieva	Hekate's	Angels	por	Thomas	Starr	Balançar	com	a	serpente	por	Vikki	Bramshaw	Deusa	da	Suprema	consciência	por	Jade	Sol	Luna	Do	céu	à	terra	por	John	Canard	Ode	a	Hekate	por	Shani	Oates	O	Hekatine	cepa	por	Trystn	M.	Você	são	os	Lightbearers	na
escuridão,	os	prenúncios	de	mudança.	Ele	está	atualmente	trabalhando	em	uma	série	de	livros	sobre	astrologia.	Para	nós,	isso	representa	a	força	da	serpente	que	está	enrolado	sobre	as	raízes	da	palavra	árvore.	Um	dos	Hekate,	muitos	animais	enfrenta	é	o	cavalo,	então,	quando	você	experimentar	andar	de	"noite-mare",você	pode	encontrar-se	em	uma
viagem	pela	deusa	ela	mesma.	Se	ou	não	Dionysos	originados	da	mesma	pátria	como	Hekate	antes	que	eles	se	tornou	conhecido	na	Grécia,	e	a	plena	medida	da	sua	associação,	é	um	tema	que	levanta	muitas	questões	interessantes	e	as	possibilidades	e	merece	um	estudo	da	sua	própria.	Este,	em	seguida,	torna-se	algo	muito	difícil	de	contrariar.	Não
obstante,	ainda	teve	que	fazer	a	viagem	de	Turgut	e	Lagina.	É	o	Aeon	de	Set/Anubis.	Nós	terminamos	a	sessão	após	o	aterramento	e	a	estanqueidade	nossos	canais	de	energia.	Ela	orientou	os	mortos	ao	longo	de	sua	jornada	e	ampliou	a	sua	reconfortante.	Ou,	ela	pode	conferir-lhe	um	sonho	que	você	interpretar	como	um	pesadelo.	A	descida	de
Deméter,	filha	Kore-Persephone	é	também	uma	reminiscência	da	descida	dos	Sumérios	deusa	Inanna	é	mostrada,	que	muitas	vezes	é	representado	segurando	um	caduceu	de	serpentes	entrelaçadas	na	sua	mão.	Preso	como	estava	no	imediatismo	da	minha	dor	durante	o	retrabalho	de	Édipo,	que	não	poderia	ter	visto,	em	seguida,	o	padrão	da	maior
web,	ou	o	nosso	dark	Lady's	mais	planos.	(2002)	o	amor	mágico	e	purificação	de	Sophron,	PSI	1214a,	e	Theocritus'	Pharmakeutria	clássica,	trimestralmente	52:	164-173.	Depois	de	alguns	testes,	descrença	e	meias	alegria	descobri	que	estava	grávida,	muito	longe.	É	minha	experiência	que	muitas	vezes	ajuda,	e	nunca	dói	para	colocar	esforço	sério
para	qualquer	trabalho	mágico,	e	escrever	uma	nova	invocação,	pathworking	ou	mágica	é	parte	desse	esforço	para	mim.	A	tradicional	caça	às	bruxas,	o	cão	simboliza	o	animal	e	o	instintivo	em	dois	níveis.	A	Roman	rascunhos	de	Frans	Floris.	O	meu	pensamento	corrida	à	frente	de	propósito	...	bem.	Era	como	se	este	juramento	foi	de	alguma	forma-se	a
reforçar	a	nossa	ligação,	e	deixe	que	o	verdadeiro	trabalho	começa.	As	ofertas	eram	uma	parte	padrão	do	culto	dos	deuses.	Mas	não	é	assim,	ainda	é	o	tormento	de	meu	peito:	todos	no	fogo	sou	eu	para	ele,	que	tem	feito	de	mim,	alas	e	prioriza,	em	vez	de	um	ciclo	virtuoso	maiden	não	é	uma	mulher,	mas	uma	maldita	coisa.	Ver	Hansa	(Índia	e
Inglaterra,	REINO	UNIDO)	Hansa	é	um	devoto	de	Hekate	e	Kali,	que	gasta	o	seu	ano,	dividido	entre	Londres,	Inglaterra	e	Kulgachia,	na	Índia.	Neste	ponto,	é	muito	pouco,	precisamos	de	fazer,	exceto	sustentar	nossa	intenção	e	aceitar	Hekate	da	orientação.	Quando	Asteria	abandonada	Terra	Hekate	foi	dito	para	tomar	em	um	lote	de	sua	mãe	Hekate
atributos	e,	portanto,	pode	ser	usado	para	a	adivinhação	das	estrelas	ou	astrologia.	Ela	foi	um	estudante	e	praticante	de	diversas	tradições	ocidentais	e	orientais	nos	últimos	13	anos.	O	Quantock	Hills	em	Somerset	são	sobre	a	minha	proverbial	porta,	e	um	lugar	fantástico	para	realizar	à	meia-noite	nas	cerimônias	sob	um	céu	limpo.	Você	deve	saber
que	o	caminho,	sabemos	que	seus	pés	vão	sangrar	mas	você	será	recompensado	porque	você	são	minhas	filhas	...	Eu	estava	convencido	que	tinha	encontrado	a	deusa	que	me	apareceu,	mas	ainda	tinha	algumas	dúvidas.	Mesmo	se	um	mago	acredita	que	todos	os	deuses	foram	criados	pela	mente	do	homem,	ele	não	nega	o	fato	de	que	cada	divindade
existe	em	sua	própria	ou	xyr	direito	próprio.	É	fácil	sentar-se,	ler	e	julgar	uma	pessoa	para	os	erros	que	foram	feitos.	Oráculos	foram	recebidas	em	relação	a	quem	deve	participar.	Não	era	exatamente	difícil	de	ver,	é	refletida	por	minha	alma	aos	olhos	de	minha	forma	física	aos	olhos	em	cada	superfície	sobre	a	qual	eu	olhei.	Pedi	para	que	ela	me
mostrasse	um	"milagre"	e	uma	grande	aranha	veio	bater	em	toda	a	minha	palavra	em	mim!	Isso	aconteceu	com	frequência	quando	ela	estava	perto!	De	fato,	como	eu	escrevo	este	ensaio,	o	primeiro	spider	da	primavera	está	a	uma	caminhada	em	minha	parede.	Wynn	Westcott's	edition	do	oráculos	Caldeus	me	introduziu	ao	Iynges	(musculo-
esquelética),	Synochesis	(Conectores)	e	Teletarchai	(governantes	de	Início),	as	três	ordens	de	anjos,	que	eram	servos	da	deusa	Hekate.	Como	falei	em	uma	versão	anterior	ensaio	(matar	a	sede,	beber	o	Espírito	Santo",a	partir	de	uma	gota	de	água,	2009),	imersão	oração	é	uma	poderosa	técnica	usada	na	raiz	magick,	e,	combinando-a	com	ascensão
meteórica	energia,	bem,	você	pode	tornar-se	um	receptáculo	elementar	electrizante,	e	colocar	uma	quantidade	enorme	de	energia	para	atingir	um	resultado	que	você	deseja.	Deixando	para	trás	toda	razão	e	qualquer	fachada	de	estabilidade	que	eu	tinha.	Se	estou	com	sorte	EU	apanhar	de	vista	duas	estrelas	cadentes	ao	mesmo	tempo	e,	em	seguida,
vejo	estas	como	a	sua	lanternas	e	sei	que	meu	esforço	tem	sido	particularmente	bem-aventurados.	O	que	tudo	isso	significa?	Dionysiaca	Nonnus	Livros	1-48,	Cambridge,	Harvard	University	Press,	1960	Smith,	William.	Com	a	nossa	antiga	visão,	teríamos	dito	que	estas	não	se	relacionaram	e	acidentais;	e	é	provável	que	lhes	tenham	dado	sem	aviso



prévio.	Veste	peles	de	serpente	e	peles	de	animais	agrupados	ao	redor	do	seu	Titanic-	os	ventos	e	o	ar	batidas	sobre	ela	como	um	voraz	tornado.	É	evidente	que	o	torna	um	recipiente	muito	potente	e	transmissor	de	energia	estelar,	e	um	excelente	item	para	ter	sobre	Hekate	do	altar.	EU	de	repente	encontrei-me	novamente	sobre	as	características
físicas	e	podia	sentir	a	presença	de	Hekate	vinda	através	de	mim.	Como	o	meu	parceiro	começou	a	fechar	o	rito,	EU	ainda	podia	sentir	a	serpente	energia	dentro	de	mim.	Parece	que	existe	uma	dicotomia	entre	o	clássico	os	vegetarianos	e	aqueles	que	sacrificaram	os	cães	com	ela.	Logo	me	descobriram	também	que	Kali	não	recebem	a	mesma	devoção
na	Inglaterra	que	tinha	na	Índia.	As	pessoas	têm-me	perguntado	como	eu	fiz	o	meu	santuário.	Eu	não	lembro	do	momento	em	Hekate	começou	afetando	a	minha	vida.	Eu	senti	a	sua	presença	comigo	todos	os	dias.	(C1st-C	3.º	CE)	"O	açafrão-mascarada	deusa	do	Céu	O	Seol	e	o	mar	...	Aparecendo-lhe	como	o	Crone,	ele	afirmou	que	"se	sentia	como	uma
mulher	sexualmente	vibrante,	independentemente	de	idade	ou	aparência."	ouvimos	(fisicamente?	Mais	uma	vez	a	sua	importância	como	uma	luz	nas	trevas	é	adequado.	Alguns	intrigantes	moedas	gregas	do	início	do	século	II	a.c.	,	mostram	Zeus	permanente	ou	entronizado,	segurando	um	cetro	em	sua	mão	esquerda,	e	uma	pequena	figura	de	Hekate
Triformis	(	'três-formado")em	sua	mão	direita	num	gesto	de	apresentação.	Onde	o	medo	é	encontrado,	ele	indica	que	algo	no	nível	mais	básico	requer	cura.	Por	meio	de	Hekate	a	iluminação,	ela	orienta	o	seeker	para	o	dark	palace	em	nosso	interior	submundo	onde	podemos	receber	conhecimento	inato	de	nossa	verdade	espiritual,	e	a	consciência	e	o
conhecimento	sobre	nós	mesmos,	de	quem	realmente	somos.	Como	EU	foi	levantada	pela	minha	avó,	eu	era	também	trouxe	até	no	espírito	do	folclore	as	tradições.	Eu	era	capaz	de	absorver	e	recuperar	quase	tudo	o	que	foi	entregue	na	alma;	se	no	ritual	formato	ou	plena	posse;	e	ainda	ir	sobre	meu	cotidiano	vender	propriedade.	Você	pode	abrir	os
ouvidos	e	escutar	um	som	que	libras	através	de	você	Com	certeza	e	sem	dúvida	como	a	sua	própria	pulsação?	Para	obter	mais	informações,	consulte	o	seu	site	www.hiddenmoon.com	Jean	Marie	Feddercke	(Inglaterra,	REINO	UNIDO)	Jean	Marie	Feddercke	é	branco	Momma	suçuarana,	sacerdotisa	de	Hekate,	Sekhmet	e	Elen,	devoto	do	Senhor
Hidromassagem.	As	lanternas	de	Hekate	também	foram	parte	da	cerimônia,	com	as	referências	feitas	a	tocha,	com	cozinheiros	de	Hekate	enchem	nos	rochedos	da	ilha,	recordando	as	sacerdotisas	de	Elêusis.	Não	é	um	passivo,	receptivo	deusa	está	Hekate,	mas	uma	força	ativa	para	ser	contada!	O	fiery	gavinhas	de	seus	cabelos	formam	uma	coroa	de
potência,	que	chega	no	céu	estrelado,	ligando	a	sua	mãe,	a	estrela	deusa	Asteria.	Além	disso	os	cães	eram	sagradas	para	Hermes,	como	guardiões	e	seu	caduceu	foi	serpente	entrelaçadas,	dois	grandes	cult	símbolos	ele	compartilhado	com	Hekate.	Podemos	encontrar-nos	viver	em	um	acordar	pesadelo	onde	os	nossos	demônios	internos	são	dadas	sem
reinado,	embora	acreditemos	cegamente	busca	no	escuro	de	uma	maneira	para	fora.	Trystn	reside	atualmente	em	Lakewood,	WA	com	o	seu	outro	significativo,	Damais,	pet	e	os	dois	coelhos,	(o	grande)	Peony	Bunny	e	o	Sr.	Zen	Z.	A	Hekate	oráculos	Caldeus	foi	assimilada	com	a	cósmica	alma	-	a	alma	de	todas	as	coisas	estão	contidos	no	Hekate.	(1974)
Hekate:	gregos	ou	da	Anatólia?,	em:	Numen	21:	128-40.	Eu	não	tinha	nenhuma	experiência	anterior	de	pintura	de	uma	figura	como	esta,	para	que	tenham	confiança,	basta	perguntar	Hekate	para	ajudar	o	seu	lado	um	pouco	e	ela	vai.	O	próprio	nome,	Candelária	sugere	as	velas	ou	lanternas	que	usado	para	ser	aceso	em	bolos	feitos	de	honra	Hekate.
Nossa	relação	pessoal	com	luz	espiritual	também	pode	influenciar	a	nossa	sombra	é	refletida	de	volta	para	nós.	Ela	derramou	sobre	mim	a	visão	do	meu	filho	feliz	em	seu	abraço,	alimentada	pelo	seu	amor	e	o	meu-	fundidos	para	formar	um	catalizador	que	nenhuma	negatividade	ou	escuro	coisa	poderia	atravessar.	No	nosso	mundo	quotidiano,	somos
muitas	vezes	elogiada	por	estar	no	controle;	no	ponto	real	de	fato,	é	muito	mais	interessante	a	ser	discípulos	de	serem,	assistindo,	aprendendo	à	medida	que	vá,	encontrar	a	informação	certa	e	oportunidades	que	se	abrem	diante	de	nós	como	nós	precisamos	deles.	Antes	que	seja	demasiado	tarde,	achamos	que	o	caminho	é	instável	sob	nossos	pés,	e
não	há	uma	base	sólida	sobre	a	qual	a	bitola.	Todos	muito	mais	experiente	do	que	eu,	parecem	acenar	que	sim	com	compreensão,	sabiamente,	e	espontâneo	que	vem	até	com	obscuros	fatos	esotéricos	e	fantásticas	histórias	do	passado	som	magickal	experiências.	Ela	foi	descrita	como	a	suprema	deusa	figura,	reagrupamento	no	Titan	Rhea	que	tinha
sido	o	grego	Mãe	dos	deuses,	e	que	tinha	sido	combinado	com	Kybele,	com	quem	Rhea	compartilhado	este	título	e	símbolos	como	os	leões	e	as	montanhas,	como	o	Roman	Magna	Mater	("Grande	Mãe").	Eu	levei	alguns	passos	tímidos	no	sentido	de	definir	o	meu	próprio	caminho,	a	minha	própria	tradição,	como	foi	o	caso,	construir	sobre	o	fundamento
que	já	havia	sido	previsto,	o	trabalho	mágico	em	minha	vida	diária,	reforçando	a	minha	vontade	para	alcançar	resultados.	Auto	Defesa	psíquica.	Theogony	Hesiod:.	Não	obstante	as	várias	divindades	sendo	invocado	no	momento	adequado	do	ano,	tais	como	Brighid	em	Imbolc,	ou	Cerridwen	em	Samhain,	ou	talvez	por	causa	de	sua	localização,	tais	como
invocar	o	galês	deuses	quando	você	está	no	País	de	Gales,	que	eu	nunca	poderia	realmente	estabelecer	uma	conexão	bidirecional	com	eles,	com	a	excepção	da	Genii	Loci,	que	geralmente	são	os	primeiros	a	bando	de	uma	festa	ao	ar	livre,	de	qualquer	forma.	E	com	extrema	loucura	ele	pode	assustar	qualquer	um	maiden	do	seu	bower,	ou	de	qualquer
noiva	de	deserto	o	marido	da	cama	antes	que	se	tornou	frio."	Como	ele	falou,	e	eu,	sempre	muito	facilmente	venceu,	tomou-o	pela	mão	e	puxou-o	para	baixo	para	a	cama	macia.	QUE	EU	tenha	reduzido	mais	uma	vez	e	balançou	meus	membros	em	versão	inédita,	libertado	a	partir	da	história	de	Édipo	e	seus	bem	como	destino,	em	seguida,	caiu	a	faca	e
a	afastar-se	do	escuro	deusa	eu	comecei	a	caminhar	ao	longo	corredor	entre	a	acotovelar.	Reunir	força	e	sabedoria.	Sob	a	forma	de	um	5	estrela,	o	molde	foi	parcialmente	cheio	com	anis	estrelado,	lavanda	flores	e	bagas	de	zimbro.	E	ela	concebeu	e	teve	Hecate	quem	Zeus	o	filho	de	Cronos	honrado	acima	de	tudo."	O	estelar	Asteria,	Titan	deusa	da
astrologia	e	os	sonhos	proféticos,	e	o	obscuro	deus	Perses	são	seus	mais	freqüentemente	mencionados	os	pais.	UM	clamor	comum	entre	aqueles	no	caminho	que	o	Seeker	é	"seja	a	mudança"	ou	"tornar-se	o	que	você	procurar	ser".	O	que	eu	espero	para	compartilhar	aqui	um	pouco,	é	um	derivado	da	privada	trata-se	de	um	rito,	um	congresso	de
inultrapassável	profundidade,	experimentou	vários	anos	atrás,	durante	uma	empenhada	e	prolongadas	Respeito	ao	longo	de	três	meses	consecutivos.	Tessália:	antigo	reino	do	norte	da	Grécia,	particularmente	associados	à	bruxaria	por	escritores	gregos	posteriores.	Os	sacrifícios	também	foram	criticados	pela	clássica	filósofos	como	sendo	um	fim	em
si	mesmo,	em	vez	de	um	meio	para	um	fim	e,	como	resultado,	carnificina	sem	sentido	que	deu	um	sacerdócio	corrompido	acesso	aos	alimentos	ricos.	Ela	é	uma	sacerdotisa,	encantadora	e	Theurgist,	ela	as	práticas	pessoais	estão	focadas	em	trazendo	tradição	e	história	em	linha	com	a	evolução.	Sinto-me	é	particularmente	mais	potente	para	ter	acesso
a	esta	divindade's	magick	na	sua	mais	antiga	forma.	Este	é	o	único	inconveniente	de	basear	sua	vida	em	ficção,	você	tem	que	confiar-se	ao	local	a	verdade	se	é	representada	como	um	fato	ou	fantasia.	Como	tal,	quando	levamos	em	nossa	facilidade	e	desfrutar	os	prazeres	terrenos	como	parte	de	nossas	celebrações	temos	solstício	de	verão	estão
desfrutando	dos	prazeres	pelo	Hekate	Soteira.	Hekate	tem	sido	descrito	como	o	consorte	da	Chthonian	(Underworld)	Hermes	em	cultos	de	Thessalian	Pherai	e	Elêusis.	Levando-se	em	consideração	o	que	num	momento	tão	difícil	que	eu	estava	tendo	com	tudo	e	com	todos	QUE	EU	conhecia	no	Brasil,	EU	era	do	curso	aliviada	de	estar	indo,	embora	o
fato	de	que	eu	estava	indo	mais	uma	vez	teve	muito	a	ver	com	alguns	dos	problemas	que	podem	surgir	também	-	e	muito	sentida	a	necessidade	para	a	etapa	em	outra	realidade.	O	mote	é	ser.	O	outro,	ela	me	disse,	seria	um	iniciar	e	formar	um	coven	se	ela	foram	assistidos.	Sua	tocha	seria	sempre	há	de	brilhar	o	meu	caminho	de	volta	para	casa,	mas
ela	foi	totalmente	para	cima	de	mim,	se	tomou	o	seu	caminho	ou	escolher	para	fazer	tropeçar	o	meu	caminho	no	meio	das	trevas;	seja	como	for,	quero	sempre	encontrar	o	meu	caminho	de	volta	para	casa	apenas	que	era	minha	vontade	e	escolha	como	Eu	conquistei	isso.	Vermont,	interior	das	tradições,	1994	Johnston,	Sarah	Iles.	O	mais	curioso	foi	que
não	havia	nada	de	errado	comigo	durante	o	dia	-	eu	corri	uma	temperatura	sempre	à	meia-noite.	A	menção	do	nome	Dionysos	juntamente	com	esta	obstante	serpente-aspecto	de	Hekate	é	muito	interessante,	assim	como	o	culto	de	Dionísio	foi	fundido	com	o	de	contador	e	regenerativa	do	chthonic	aspectos	de	um	muito	cedo.	A	terceira	Lua:	O	sono
escapa-me,	de	modo	apprehensively	EU	aumento	a	viagem	para	fora	os	sons	de	sucedia,	em	matérias-primas	de	bordas	expostas	e	arrepiante	paisagens,	stark	e	un-acolhedores.	Mas	isso	não	deve	impedir-nos!	É	interessante	olhar	para	as	comparações	entre	noiva	e	Hekate	neste	momento.	Depois	ensinando-os	a	rezar	para	as	quatro	direções,	ela
aconselhou-os	a	olhar	para	o	seu	regresso.	Ela	tem	sido	muitas	coisas	em	sua	vida,	um	aprendiz,	um	estudante,	engenheiros	de	electrónica,	um	vendedor,	um	cientista	de	computadores	e	um	professor	de	nome,	mas	de	alguns	de	seus	títulos	incluem,	esposa,	mãe,	sacerdotisa,	miss,	amigo	e	ela	é	ainda	ocasionalmente	conhecido	para	responder	a	"Oi".
Estes	executados	a	partir	do	tóxico	e	saturnine,	a	fecunda	e	venusiano,	a	psychopompic	e	mercurial.	O	altar	está	definida	na	base	oriental	e	seções	dos	ramos	que	foram	definidos	ao	redor	da	base	da	árvore	também	são	usados	para	colocar	itens	rituais.	Eu	não	tinha	problemas	com	isso,	eu	tenho	conhecido	por	um	longo	período	de	tempo	que	o	meu
número	deve	ter	sido	um	máximo	em	mais	de	uma	ocasião	durante	meus	treze	anos	como	um	soldado	profissional.	Prelúdio:	Sinta-se	confortável,	respire	profundamente	e	encontrar	o	seu	ponto	de	equilíbrio,	o	equilíbrio	da	mente,	alma	e	corpo,	que	irá	apresentar	a	você	nos	orgulha	e	bonito	do	mundo.	Os	projetos	atuais	estão	a	Tela	Quadrivium
quádruplo	bookweb	progressivamente	a	ser	publicado	pela	Fulgur	Limited	(conjunto	2008,	coágulos	2010	…)	e	de	um	teatro	tour	alquimistas	da	Europa,	em	colaboração	com	um	vidro	austríacos-ventilador.	Não	era	uma	potência	em	trabalhar	com	pessoas	que	você	confiava	e	uma	energia	que	existe	em	nenhum	outro	lugar,	mas	no	centro.	Aristófanes
afirma	que	uma	pessoa	pode	adquirir	os	serviços	de	uma	"mulher	feiticeira"	de	Tessália	para	'chamar	a	lua,"	ou	criar	um	eclipse.	A	liminar	do	tempo	do	solstício	de	Inverno	o	filho	da	promessa	(identificado	com	o	Sol)	está	prestes	a	renascer,	e	o	parto	é	um	dos	principais	pontos	na	vida	transitória.	A	pedra	foi	feita	a	partir	de	gesso	misturado	com
ervas	aromáticas,	em	seguida,	pintada	a	pedra	e	os	ramos	foi	feita	a	partir	de	fio	de	bronze	torcido	em	conjunto	para	olhar	como	raízes.	e	com	que	eu	sabia	que	finalmente	a	minha	noite	escura	da	alma	foi	superior	a	11	meses	mais	tarde.	Esta	é	a	natureza	dos	arquétipos,	das	divindades,	dos	que	adoraram	e	elogiaram	-	mesmo	se	parece	que	a	Deus	se
tornou	esquecido	ou	obsoleto,	podemos	ver	que	a	rectificação	de	uma	forma	ou	de	outra.	Ela	tornou-se	uma	figura	extremamente	popular	entre	praticantes	de	inúmeras	tradições	e	convicções	espirituais,	incluindo	magia	Angelical	cerimonial	magia,	feitiçaria,	Dianic	Druidry,	deusa	Espiritualidade,	Grimoire	tradição	iniciática	Wicca	(BTW),
Luciferianism,	paganismo,	Reconstructionism,	raiz	Magic,	Thelema,	bruxaria	tradicional,	e	muitos	outros.	UM	titã	que	me	pareceu	ser	uma	gigantesca	massa	de	olhos	e	boca	com	especial	distinção	forma	para	ele.	A	única	opção	a	ser	executado	a	partir	da	lei	e	se	eu	não	ir	com	ele,	sua	Mãe	iria	para	a	detenção	e	o	dinheiro	vence	sempre	contra
aqueles	que	não	têm	nenhuma.	A	11km/7	milhas	de	comprimento	Sagrado	Road,	revestidas	com	túmulos	e	a	partir	da	porta	de	entrada,	ligado	Stratoniceia	-	o	centro	político	-	a	Lagina	Sanctuary	-	o	proeminente	centro	religioso	de	Caria	(Karia)	dedicado	a	Hecate.	Pouco	sabia	eu	onde	ele	iria	me	levar.	Ela	começou	a	tomar	forma	aos	poucos
escalando	para	uma	altura	insuperáveis	em	comparação~	Ferozmente	permanente	na	espessura	da	noite	ela	pronunciou	nem	uma	palavra,	mas	eu	senti	uma	profunda	conexão.	Silêncio	é	intimista,	onde	o	Chatter	mantém	uma	separação.	Sem	ela	EU	seria	estagnado.	Hekate	pode	ter	herdado	a	ligação	de	sonhos	através	da	deusa	Asteria	(o	CÃ©u
estrelado	um),	que	na	literatura	é	nomeado	como	Hekate	da	mãe.	Para	o	mistérios	dos	oráculos	Caldeus	,	ela	não	só	ilumina	o	caminho	da	cova,	mas	ela	poderia	restaurar	a	iniciar	e	conduzir-los	atualizados	e	revigorados	para	o	mundo	da	vida.	Essa	era	a	parte	de	mim	que	alimentaram	a	força	e	a	vontade	de	voltar	para	cima,	para	o	resto	de	mim.	O
que	eu	achei	realmente	incrível	é	a	forma	como	muitas	portas,	de	repente	abriu	para	mim	quando	eu	fiz	a	consciente	decisão	de	abraçar	e	fazer	parte	do	seu	mundo.	O	nosso	padroeiro	é	a	árvore	XROADS	e	era	para	ser	consagrada	sobre	a	Sagrada	Noite	de	Hekate	da	Encruzilhada.)	Para	muitas	luas	minha	caça	às	bruxas	Irmãs	e	eu	tivesse	aguardado
a	bruxa	Mãe	para	revelar-se	a	nós.	A	coisa	mais	notável,	em	retrospecto,	foi	as	visões	de	todos	os	que	eu	vi,	essa	suposta	desolado	lugar.	Em	vista	do	seu	estoque,	levantei-me	ainda	...	Estas	maldições	tendem	a	ser	muito	elaborado	e	específico,	e	geralmente	tinha	a	ver	com	uma	das	três	grandes	áreas	da	vida:	o	amor,	o	dinheiro	e	o	desporto.	Ele
mergulhou	para	frente	e	agarrou	o	meu	pescoço	em	suas	garras.	Hecate	que	manifestam-se	como	zonas	densamente	como	Lúcifer	e	levantar-me	das	profundezas	do	desespero,	às	vezes	em	magick	sexual,	às	vezes	apenas	na	posse	e	a	canalização.	Corpus	Monumentorum	Religionis	Equitum	Danuvinorum:	a	análise	e	interpretação	dos	monumentos.	O
dela	é	o	conhecimento	além	dos	limites.	Ela	oferece	proteção	de	espíritos	das	trevas	que	vagueiam	a	noite,	um	papel	provavelmente	é	diretamente	relacionada	com	o	papel	da	Rainha	dos	Mortos	com	o	fundamento	de	que	"ela	quem	envia	o	fantasma	também	pode	prevenir	contra	ele".	E	deixe	que	a	Mare	de	sabedoria	A	guiar	meu	caminho.	Este
aspecto	de	Hekate	é	encontrado	no	assim-chamado	oráculos	Caldeus.	Tornei-me	ainda	mais	perturbado	como	o	meu	mecenas,	bem	como	o	meu	espírito	guia	se	mantiveram	em	silêncio	quando	é	chamado,	seja	na	meditação	ou	ritual.	Embora	eu	comecei	com	um	apenas	disparates	druídicos	e	enganadores	práticas,	através	Hekate	fui	levado	para	o
politeísta	Helénica	tornou-se	um	bem,	e	eu	agora	caminhar	dois	caminhos	ao	lado.	Este	foi	como	ele	viu	o	universo.	As	Cobras	são	o	factor	decisivo,	e	bater	com	a	intenção	e	a	precisão;	e,	por	isso,	talvez	seja	oportuno	que	o	poeta	grego	Hesiod	descrito	Hekate,	a	intenção	dolosa	deusa:	"o	único,	cuja	vontade	orações	são	preenchidas	e	sucesso."	Esta
importante	declaração	reflecte	o	papel	Hekate,	como	árbitro	entre	o	astral	e	o	material,	e	a	sua	decisão	final,	conceder	ou	negar	um	pedido.	Também	é	interessante	mencionar	que	o	seu	cabelo	é	longo	e	dishevelled,	representando	o	poder	de	Hecate's	permeia	tudo	graça.	A	minha	mentalidade	na	fase	mais	escura	do	que	nunca,	onde	não	me	interessa
se	eu	vivi	ou	morreu	e,	sem	dúvida,	congratulou-se	com	o	mainstream	para	ter	um	grand	old	crack.	Reparei	que	quase	no	final	do	rito,	ela	havia	tomado	sobre	um	jovem	bela	forma.	Senti	uma	grande	libertação	e	alegria,	com	lágrimas	streaming	para	baixo	o	meu	rosto,	agradecilhe	profusamente	e	prometeu	QUE	EU	iria	me	dedicar	a	ela.	Os	poemas	de
Alexander	Montgomorie	e	outras	peças	de	Laing	MS	447.	E	como	esta	alma	foi	restaurada,	senti	a	presença	de	Hekate	Soteira,	o	Salvador,	o	mundo	Alma.	E	como	pelo	Aphrodite's	power	este	bronze	rombas	é	ativado,	de	forma	que	ele	rode	sobre	a	minha	porta.	Serenamente,	Ela	olha	para	a	besta	E	ouvir	um	passo,	olha	para	cima	sorrindo.	Em	um
tom	mais	ligeiro,	os	ovos	estão	associadas	a	este	Sabbat	e	eles	também	têm	fortes	associações	com	Hekate,	estes	devem	ser	definitivamente	sobre	o	santuário	ou	altar	neste	momento.	Para	Flora,	Atheneris,	Alan	e	eu	fui	para	trás	enquanto	os	outros	continuaram	com	a	exploração	de	outros	locais	antigos	na	área.	São	os	incêndios	que	será	aceso	ao
redor	de	todo	o	mundo,	quando	o	Rito	de	sua	sagrada	incêndios	é	celebrado	na	Lua	Cheia	de	27	de	Maio	de	2010	para	comemorar	o	lançamento	deste	livro.	Os	sacrifícios	foram	utilizados	para	petição	os	deuses,	quer	para	as	suas	bênçãos,	a	fim	de	evitar	o	mal	ou	para	apaziguar	a	sua	ira.	Hekate	pode	ser	invocada	por	qualquer	forma	de	magick	ou
feitiçaria,	mas	pensando	especificamente	sobre	Samhain,	também	podemos	considerar	que	a	raiz	da	palavra	do	Thessalian	Pharmakis	bruxa,	que	sugere	as	ervas	aromáticas.	Existem	alguns	paralelos	interessantes	com	o	Minoan	cobra	deusa	de	por	volta	de	1500	a.c.	e	o	Minoan	amante	dos	animais	(Potna	Theron)	que	foi	subjugado	por	Artemis	e
Kybele.	Os	primeiros	dias	pós	ritual	não	eram	muito	ruins,	e	eu	não	estava	nem	um	pouco	aprecia	a	alta	atmosfera	carregada	em	torno	de	mim	geradas	pelo	grande	aumento	do	fluxo	de	magickal	energia	e	vida	dando	poder	que	estava	fluindo	através	da	minha	alma.	Embora	um	dos	epítetos	da	Hekate	é	Soteira	(Salvador),	Hekate	não	irá	mergulhar
para	baixo	a	partir	da	esfera	celeste	e	salvar	você	do	seu	medo.	Tem	sido	um	ano	muito	exigente	que	tem	novamente	e	novamente	me	mostrou	que	minhas	limitações	pode	ser	diminuída,	e	como	resultado	eu	sou	mais	do	que	eu	era.	Ela	parecia	a	trabalhar	como	eu	me	senti-la	viva	como	EU	chamava.	E	rapidamente	corpo	aquecido	para	corpo	e	rosto
queimado	mais	quente	do	que	antes,	e	docemente,	cochichavam	entre	si.	Assim	como	a	lua	se	fortaleceu	e	se	desvanecia,	numerosas	magickal	operações	foram	construídos	e	realizados	resultando	em	profunda	transformação	de	cada	um	de	nós,	bem	como	a	nossa	egregore	de	coven,	o	Serpentris	Divinum.	4.	Se	você	já	sabe	o	seu,	então,	são	as	chamas
no	mesmo	incêndio.	As	chaves	desbloquear	outras	portas,	bem	como	se	você	praticar	Magick	pode	certamente	perguntar	Hekate	para	destravar	outras	portas	que	estão	impedindo	de	atingir	seus	objetivos	no	plano	material!	O	tempo	do	Outono	Equinócio	é	também	o	tempo	da	colheita	lua,	quando	a	lua	está	mais	próxima	da	Terra	(aproximadamente
23	de	Setembro).	Uma	vez	eu	fiz	isso,	ela	me	entregou	a	chave	e	eu	achei	um	cruzamento	antes	de	mim.	Ela	apareceu	em	forma	humana,	o	dimensionado	mulher,	mas	com	muitas	armas,	como	Kali,	e	ela	era	cor	escarlate.	As	palavras	PANTOS	KOSMOUS	KLEIDOUCOS	KLEIDOUCHON	(detentor	das	chaves	do	universo)	agora	ecoa	através	do
Hektarian	multiverses	como	começa	a	pulsar.	Que	trouxeram	esta	maldição	sobre	mim?	Aprendi	a	falar	com	os	mortos	e	para	viajar	em	torno	de	uma	nebulosa.	Tim	Furlow	é	uma	completa	trinta	anos	de	idade	tempo	estudante	de	design	gráfico,	que	tem	sido	uma	prática	activa	pagão	pois	ele	tinha	treze	anos	de	idade	e	um	devoto	da	deusa	Hekate	por
mais	de	uma	década.	Kleidouchos	Antaea	Hekate!	".	Star	no	centro	e	circunferência	em	chamas	Hekate	Chthonia	Em	seu	louvor	Senhora	do	Cosmos	Alma	do	mundo	inteiro	Axis	Mundi,	elevando-se	Rainha	Coroado	no	Céu	Os	braços	todos	os	englobando	Salvador	de	todas	as	coisas,	visíveis	e	invisíveis	Star	no	centro	e	circunferência	em	chamas	Hekate
Soteira	Em	seu	louvor	Deusa	Radiante	Olhando	para	o	gateway	Defendendo	o	limite,	você	mantenha	pressionada	a	tecla	Mar	lava	sobre	nós	Terra	manter	e	nutrir-nos	Chegar	para	o	céu	estrelado,	que	nos	libertou.	Que	ela	tinha	recusado	e	Hekate	tivesse	dito	que	ela	iria	receber	uma	recompensa	maior	do	que	ela	poderia	imaginar,	se	ela	obedeceu.
Estamos	espalhados	por	várias	cidades,	duas	delas	são	epicentros.	Durante	estas	experiências	EU	seria	esmagado	com	o	terror	e	a	solidão.	862-918),	descobri	que	anjos	foram	solicitados	a	partir	Hekate-Selene	.	Cidades	antigas:	a	arqueologia	da	vida	urbana	no	antigo	Próximo	Oriente	e	Egito,	Grécia	e	Roma.	Estou	sozinha,	brincando	com	uma	bola	de
futebol.	Claro	que,	como	em	tempos	modernos,	fontes	literárias	por	vezes	sacrificar	parte	da	verdade	a	fim	de	dizer	a	melhor	história,	ou	contar	uma	história	de	uma	maneira	melhor,	mas	muito	ainda	pode	ser	resumida	a	partir	deles.	Isto	é	particularmente	interessante	quando	consideramos	o	transe-como	efeitos	que	veneno	de	cobra	foi	percebida	a
ter	sobre	a	mente	e	o	corpo	humano:	a	palavra	"próprio	veneno	'	vem	do	latim	venenum,	que	originalmente	significava	poção,	ou	charme	mágico.	A	ceia	em	uma	encruzilhada	no	Chile	com	os	convites	de	outras	bruxas	interessadas	em	sua	ou	já	trabalhar	com	ela.	O	Romanos	equiparavam-o	a	ele	Plutão.	Basicamente,	foi	um	ritual	de	"passagem";os
equinócios	são	sazonais	X-estradas	do	ano,	quando	a	partir	de	equipoise	da	luz	e	das	trevas	os	dias	tornam-se	mais	curtos	e	as	noites	mais	longas.	Ela	diz	que	pessoas	ricas	enviar	sua	ceia	a	cada	mês,	ao	passo	que	pessoas	pobres	roubá-lo	fora	quando	quase	não	foi	colocado	para	baixo."	Imbolc	pode	ser	considerado	como	o	momento	em	que	estão
hibernando	em	preparação	para	a	primavera	a	chegar.	Durante	festivais	religiosos,	uma	esplêndida	procissão	ritual	realizado	a	chave	do	Templo	de	Hekate	do	Lagina	para	Stratoniceia.	Reunimo-nos	com	o	prefeito	da	aldeia	e	outros	dignitários,	participaram	do	festival	organizado	por	moradores	chamados	Hekatesia	e	também	visitou	um	site	sobre	a
procissão	caminho	entre	Lagina	e	Stratoniceia.	Orryelle	Defenestrate-Bascule	(Brasil	e	mundo)	Orryelle	Defenestrate-Bascule	é	um	mundo-trote	barehoof	ChAOrder	Magickian.	Visões	do	medo	imagens	e	passar	por	uma	prova	tão	dura,	é	uma	forma	de	iniciação.	Londres,	Avalonia,	2006.	As	ofertas	são	feitas,	a	terra	é	mais	uma	vez	dedicada	a	Hekate,
e	o	rito	é	completa.	Aqueles	entre	a	vida	e	a	morte,	a	natureza	e	civilização,	a	sanidade	e	a	loucura,	e	o	consciente	e	inconsciente.	Vale	a	pena	ressaltar	o	papel	de	Hekate	é	ceias	neste	contexto.	Isso	não	é	apenas	porque	Hekate	é	tão	multifacetada,	mas	porque	cada	Sabbat	possui	mais	de	um	tema	associado	a	ele.	Wynn	(ed).	Em	seguida,	ele	se
encaixa	em	um	ritmo	constante,	alto	aos	meus	ouvidos	e	que	foi,	naquele	momento	eu	sabia	que	todos	eles	estão	ligados.	E	eu	percebi,	se	Hekate	foi	assimilada	com	essas	outras	deusas	a	Ísis,	então	igualmente	Isis	e	outras	deusas	poderia	ser	equiparada	a	Hekate.	Você	consegue	ouvi-lo?	Eu	não	podia	confiar-me	e	isso	me	aterrorizava.	E	realmente,	o
que	eu	estava	passando	pelo	embora	mais	dolorosa	no	momento-	foi	realmente	nada	em	relação	ao	diagnóstico,	como	Édipo	que	matou	o	pai	e	casou	com	a	sua	mãe,	principalmente	na	Grécia	Antiga,	clima	moral.	Muitas	vezes	ela	é	acompanhada	por,	pelo	menos,	um,	mas	mais	comumente	dois	ou	três	cães.	(C	4.º	CE)	"Janus,	que,	dizem,	sendo	brotada
do	Coelus	e	Hekate"	[Contra	os	pagãos,	Arnobius]	(C	4.º	CE)	"As	cerimónias	realizadas	apenas	como	muito	em	nome	de	Seth,	ou	seja,	Tifão,	como	um	para	Tithrambos	[a	título	de	Dionysos]	o	indigenized	Hekate"	[De	Fides,	Epiphanus]	(380	CE)	O	Cristianismo,	religião	do	estado	Romano	pelo	imperador	Teodósio	I	(391	CE)	A	destruição	da	grande
biblioteca	de	Alexandria	(392-396	EC)	O	encerramento	do	Templo	de	Elêusis	(395	CE)	O	encerramento	do	Delfos	oráculo	(depois	de	séculos	de	declínio)	400	CE	(401	CE)	A	destruição	do	templo	de	Artemis	em	Éfeso	A	máfia	Cristã	(C	5.º	CE)	"Ave,	muitas-chamado	Mãe	dos	deuses,	Cujos	filhos	são	justas	Ave,	poderoso	Hekate	da	Limiar"	[Hino	a	Hekate
&	Janus,	Proclo]	(C	5.º	CE)	"O	Selene	(lua),	condutor	do	prata	carro!	Se	tu	és	Hekate	de	muitos	nomes,	Se	no	meio	da	noite	tu	fazes	agitar	teu	místico	brandcarrying	lanterna	em	mãos,	entrar	nightwanderer"	[Dionysiaca,	Nonnus]	(C	5.º	CE)	"Os	outros	novamente	manter	a	visão	de	que	ela	[Bona	Dea]	é	Hekate	do	submundo"	[Saturnais,	Macrobius]
492	CE	A	queda	do	Império	Romano	500	CE	(C	6.º	CE)	"A	partir	daí,	as	doutrinas	místico	sobre	os	quatro	elementos	e	os	quatro	cabeças	Hekate.	Se	você	olhar	de	perto	a	Hekate	os	olhos	e	os	olhos	dos	três	criaturas,	eles	são	o	mesmo,	(também	em	vermelho,	preto	e	branco),	assim	mostrando	todos	eles	como	aspectos	da	mesma	multi-formado
divindade.	Assim	como	a	lua	é	a	noite	de	olho	no	céu,	Senhora	Hekate	oferece	a	mais	poderosa	luz	de	clareza	espiritual	e	vivificante.	O	machos	pode	representar	o	Cavaleiro	Deus	e	a	mulher	foi	identificada	em	algumas	imagens	como	Artemis,	Hekate	ou	Kybele.	Quando	eu	passo	para	trás	e	tente	não	para	micro	gerenciar	uma	situação,	é	mais	fácil	de
ver	como	cada	pequeno	detalhe	se	encaixa	em	todo	o	ritual	e	o	que	ME	deve	controlar	as	energias	de	cada	seção	para	aplicar	juntos	como	um.	Ela	opera	um	espiritualmente	com	base	negócio	que	inclui	leituras,	curas,	itens	mágicos	e	workshops	em	diversos	metafísicos	e	ocultismo	modalidades,	enquanto	também	trabalha	no	mundo	corporativo.	É	a
única	regra.	Eu	estava	fortemente	atraído	para	as	divindades	e	os	mitos	da	Grécia	e	fez	ainda	mais	pesquisas	sobre	Hekate.	Ela	se	sente	feliz	quando	ela	está	realizando	rituais,	se	estes	são	hindus	pujas	ou	círculos	Wiccan,	que	ela	vê	como	quer	expressar	parte	do	mesmo	poder	maior	que	de	Sakti,	a	grande	deusa.	A	frase	em	questão	foi:	"Hecate,	uma
coisa	do	inferno,	estéril	e	horrível	e	mal-intencionado,	a	rainha	da	morte	e	do	mal	bruxaria."	Este	se	sentiu	errado	para	mim,	por	isso	decidi	investigar	essa	deusa	que	tinha	causado	Crowley	para	escrever	um	comentário	negativo.	A	lição	que	se	tira	de	tudo	isto	é	que	eu	nunca,	nunca	diga	"	nunca	nunca"	quando	os	deuses	possam	estar	a	ouvir,
sobretudo	quando	se	trata	de	Hekate.	Tim	Furlow	(ESTADOS	UNIDOS	DA	AMÉRICA.	Há	vários	links	de	interesse	a	Hekate	nestes	mistérios	que	tornam	evidente	que	ela	era	relevante	para	as	suas	práticas.	Eu	não	sabia	disso	antes,	mas	eu	não	posso	deixar	de	fazer	agora;	temos	uma	relação	para	além	das	palavras,	não	só	com	o	sentimento	e	mortal
significado.	Eu	comecei	a	gritar	em	sua	honra,	o	meu	cântico	vibrando	todo	o	meu	ser,	lentamente	se	torne	cada	vez	mais	alto	e	mais	melódico,	a	energia	começou	a	passar	pelo	meu	corpo	e	em	volta	de	mim,	uma	sensação	de	formigamento	coberto-me,	como	se	minha	aura	foram	um	zumbido.	Chalmers	poetas	ingleses,	1810	(originalmente	1586)
Figura	64	-	Hekate	por	Sara	Croft	Ritos	antigos,	Tempos	Modernos	Como	os	antigos	fontes	modernas	inspiram	dia	magic	Por	Yuri	Ladrões	I	foi	introduzido	pela	primeira	vez	a	Hekate	em	escola	de	gramática.	Um	pesadelo	é,	na	maioria	das	vezes,	pensado	como	um	assustador	ou	profundamente	perturbador	sonho,	mas	ela	também	pode	também	ser
encarada	como	um	meio	de	Hekate	para	instruir	e	dar	início.	Gostaria	de	refletir	de	volta	as	estrelas	no	cabelo	de	Magin	Rose's	Hekate.	É,	portanto,	conveniente	para	trabalhar	com	Hekate,	a	divindade	lunar.	Não	muito	tempo	depois	tudo	começou	a	pick-up	para	mim	bati	na	espiritual	amigo	que	havia	tentado	avisar-me	de	Hecate's	power.	Para	baixo,
o	seu	olhar	era	o	direito	de	participar	em	cada	um	e	todos	os	privilégios	que	lhe	conferia	a	os	filhos	de	Gaia	e	Ouranos.	Se	você	é	humano,	você	tem	tudo	o	que	você	precisa	para	ouvir	e	conecte-se	com	a	gente.	Sua	dança,	em	vez	de	medo	ou	antagônicas,	agora	se	torna	cada	vez	mais	extasiado.	Eu	achei	que	foi	uma	honra	Hekate	em	nossas	terras	e
eu	entendi	o	seu	lado	criativo	e	brilhante.	A	partir	de	Maio	de	2009	liminar	Hekate	Ritos	foi	publicado,	que	contém	algumas	das	pesquisas	David	e	eu	tinha	feito	ao	longo	dos	anos	em	relação	a	práticas	mágicas	e	rituais	associados	com	Hekate	de	fontes	históricas.	Não	tenho	vergonha	de	dizer	isso.	Uma	pitada	de	sujeira	do	meu	favorito	cruzamento	é
o	mais	poderoso	ingrediente	para	mim	mesmo	assim,	da	mesma	forma,	o	melhor	tempo	para	mim	para	trabalhar	no	santuário	é	à	meia-noite	ou	no	escuro	da	lua.	No	entanto,	que	os	cães	foram	sacrificados	é	incomum,	como	a	maioria	dos	sacrifícios	da	antiga	Grécia	eram	de	alimentos	para	animais,	ou	seja	as	vacas,	porcos,	ovelhas	e	cabras.	O	seu
nome	também	tem	sido	utilizado	para	caracteres	em	Manga	comics,	como	um	super-vilão	do	futuro,	na	Marvel	Comics	e	como	ela	mesma	no	culto	série	Sandman	de	Neil	Gaiman.	Você	também	pode	querer	dedicar	comida	para	cão	(de	preferência	um	osso	ou	orgânicos	húmidos	alimentos	para	cães)	em	seu	nome,	e	alimentá-la	com	amor	para	um	de
seus	caninos	crianças.	Sua	viagem	mágica	começou,	como	para	muitas	pessoas,	durante	a	sua	adolescência	quando	ele	desenvolveu	um	interesse	em	feitiçaria	e	a	obra	de	Aleister	Crowley.	Eu	estava	mais	perto	da	morte	do	que	eu	jamais	tinha	sido,	querida,	desbotadas,	curvou-se	como	o	white	hotel	silken	flores	aos	meus	filhos	grave.	Eu	posso	fazer
isso	por	meio	do	ciclo	de	sete	vogais	e,	em	seguida,	começar	de	novo.	Eu	estava	no	amor!	Lampejos	da	gnose	de	tesouros	como	as	chaves	para	os	portões	de	todos	os	tempos,	realizada	pelo	demônio	Príncipes,	foram	dadas	em	sedutores	e	tentador	flashes	de	círculo	interior	ritual	posse	induzida	pelo	poderoso	Dark	Queen.	Estes	primeiros	efígies	e
tatuagens	marca	o	início	da	sociedade;	os	fundamentos	que,	mais	tarde	ou	mais	cedo,	iria	tornar-se	a	polis	grega,	e	o	estudo	de	religião	e	cultura	que	formam	os	padrões	que	definiu	a	minha	vida.	Eu	lavo	minhas	mãos	e	banhar-me	com	a	água.	Eu	uso	o	meu	corpo	como	o	papel	e	escrever	e	desenhar	sobre	ele	com	uma	faca	para	tirar	sangue,	ou	com
henna,	lápis	ou	a	criação	de	tatuagens	temporárias.	Não	posso	tomar	nenhuma	decisão,	tal	como	não	existe	nenhuma	decisão	a	fazer.	Não	tenho	tido	muito	sucesso	comungais	com	Hekate	em	cemitério	encruzilhada,	que	trabalhou	com	ela	inúmeras	vezes	em	meu	próprio	templo/altar	espaço,	e	têm	mesmo	alargado	o	meu	magick	com	ela	inclusive	os
cânticos	meditativos,	numa	antiga	gnose	hotsprings	(o	lunar/wombic	energias	são	apenas	demasiado	perfeito).	Duas	orelhas	-	vida	tamanho	-tinha	sido	esculpido	em	ti.	EU	cortar	uma	mecha	de	meu	cabelo	e	raven	reuniu	algumas	penas	e	atirou-os	em	um	caldeirão	em	chamas	do	altar.	Eu	acho	que	vale	a	pena	observar	que	o	Soteira	representação	não
exibir	uma	cabeça	humana.	Hekate	fala-nos	todos	os	dias,	e	nos	convida	a	ver	seus	sinais	na	realidade	mundana	das	nossas	vidas.	No	Aether	Pocketblue™I	aparecem	no	fiery	formas	e	no	ar,	sente-se	em	um	prata	chariot"	[Caldeu	oráculos].	Peço-te,	Glorioso	Maid,	estar	presente	a	estes	santificado	ritos	em	tua	honra,	Conferir	sempre	Tua	bondade
sobre	os	eleitos.	Naturalmente,	o	aviso	foi	ignorado!	Foi	no	amor	e,	confesso,	a	sede	de	mais	conhecimento	e	poder	que	eu	fiz	exatamente	isso.	Chegada	de	seres	vestidos	de	roupas	muito	antigas,	outras	apenas	as	formas	de	luz,	criando	entre	eles	um	portal	através	do	qual	muitas	almas	começou	a	atravessar.	Eu	me	sentia	presa,	como	a	vida	estava
sendo	esmagada	por	mim.	[Templo	alívio,	Aegina]	(C	3.ª	A.C.)	"E	tinha	chamado	sete	vezes	no	Brimo,	enfermeira	da	juventude,	noite-errante	Brimo,	do	submundo,	a	rainha	dos	mortos,	na	escuridão	da	noite,	revestido	de	vestes	sombrias."	[Argonautica,	Apolónio	Rhodius]	(C	3.ª	A.C.)	"A	donzela	filha	de	Perseu,	Triform	Brimo,	deve	tornar-te-ei	o	seu
atendimento,	aterrador	com	teus	clamores	da	noite	todos	os	mortais	que	adoram	não	com	lanternas	as	imagens	do	Zerynthian	rainha	do	Strymon	Ellas-afi	Bitzidi,	apaziguar	a	deusa	de	Pherae	com	sacrifício."	[Alexandria,	Lycophron]	(C	3.ª	A.C.)	Hekate	Triformis	em	torno	de	um	eixo	central	com	as	três	Instituições	Beneficentes	dançando.	Ela
desempenhou	um	papel	'chave'	na	verdade,	na	criação	do	meu	santuário,	quando	EU	pintar	minha	própria	versão	de	Hekate	baseado	na	sua	pintura	!	Figura	55	-	Mini-santuário	por	Henrik	Holmdahl	Hekate	interior	imagem	à	esquerda,	e	a	porta	do	santuário,	na	direita.	A	maioria	de	todos,	trazendo	o	Lunatik	Hekate	chama	que	me	permite	ligar	mais
profundamente	com	a	minha	deusa,	sentir-me	próximo	a	ela,	a	literalmente	a	deusa	dentro	de	mim	e	experimentar	seu	poder,	seu	amor,	sua	sabedoria	....	Hecate	disse-me:	Lúcifer	vai	abrir	os	portões	de	fogo	através	do	qual	você	vai	ver	e	ouvir	o	mundo	dos	deuses.	Eu	acho	que	foi	nos	meus	sonhos,	acordar	lembrando	as	luzes	nas	cavernas,	lanternas
piscando	e	projecção	de	sombras	nas	paredes	de	pedra.	Lycophron.	Água	que	depois	foi	jogado	no	corpo	causando	queima	os	ossos	para	quebrar;	o	maior	ossadas	foram	colocadas	em	urnas	funerárias	e	enterrados	no	cultus	house.	A	ressalva	de	que	perigo	se	aproximava,	uma	iminente	alerta	para	o	facto	de	que	em	breve	a	minha	vida	iria	tomar	uma
terrível	viragem,	um	que	poderia	ficar	comigo	mesmo	depois	das	trevas	havia	levantado.	No	entanto,	o	poder	e	o	direito	de	recurso	dos	anjos	era	algo	que	profundamente	recorreu	à	minha	natureza,	recordando	a	infância	de	adorar	anjos,	fadas,	pássaros,	morcegos	e	qualquer	outra	coisa	que	eu	vi	como	voar.	Entrar	na	sua	capacidade	como	um
curador,	videntes,	magician,	pai	ou	mãe,	ou	qualquer	outra	coisa?	Assim,	é	os	tecidos,	por	isso	é	feito.	Visões	de	Cailleach.	Este	tipo	de	trabalho	está	diretamente	ligada	a	Hekate,	associações	como	um	mestre	Initiatrix:	uma	força	que	ajuda	uma	pessoa	atravessar	o	limiar	para	o	próximo	nível	de	habilidade,	conhecimento,	ou	posição	social.	Não,	há
coisas	que	simplesmente	são,	apenas	tornou-se	parte	de	nossas	vidas.	Hecate,	professor	e	chave	para	mistérios,	mostrou-me	um	caminho	de	pleno	espírito	posse.	A	não	ser	que	você	tenha	vivido	a	experiência,	senti-lo	e	sofrido,	que	você	não	pode	e	nem	vai	saber.	O	Ritual	Sob	a	luz	da	lua	cheia,	EU	vestir	meu	altar	em	tecido	preto,	que	representa	a
escuridão	,	e	silver	velas	para	representar	iluminação.	Eu	podia	ver	muitos	cobras	moenda	em	torno	perto	do	altar,	sobretudo	preto	e	vermelho.	Samhain	ou	Halloween	é	o	momento	em	que	a	maioria	dos	associados	nos	tempos	modernos	com	feitiçaria	e	não	há	como	negar	que	Hekate	sempre	foi	especial	para	as	bruxas.	Ela	é	a	primeira	causa	e	cada
epifania	que	nos	aproxima	mais	a	ela.	Tudo	começou	com	o	romance	Moonchild	por	Aleister	Crowley,	e	uma	frase	escrita	por	um	tranco	a	besta	que	meus	sentidos	e	me	fez	começar	a	minha	busca.	Desta	vez,	nenhum	frenética	dança,	só	silêncio	como	o	mar	a	própria	maré	divide	a	minha	consciência	em	harmonia	com	a	descida	do	sol	em	um
ventilador	de	topázio,	magenta	e	violeta	e	cerise.	Busquei	refúgio	no	interior,	apenas	para	descobrir	que	eu	não	estava	sozinho.	Sobre	o	dark	moon	estava	nublado,	e	EU	preocupado	é	que	deitar	com	chuva.	Hekate	solicita-nos	o	que	instrui-lo	a	correr	para	frente	ou	continuar	deliberadamente	ou	simplesmente	passear?	Figura	60	-	a	Table	Mountain,
Cape	Town	(África	do	Sul)	por	Madre	van	der	Merwe	Bibliografia	Lugar.	Em	Arqueologia,	1964	Parisinou,	Eva.	Lammas:	Lammas	(geralmente	1.º	de	agosto)	é	o	primeiro	dos	três	festivais	colheita	celebrada	na	roda	do	ano.	À	esquerda?	Não	é	algo	que	eu	adoro	cantar	em	minha	mente	ou	dançar	ao	redor	da	cozinha.	E	onde	estão	as	minhas
ferramentas	mágicas?	Antigos	cultos	mistéricos.	O	nosso	caminho	é	o	do	salmão	que	procura	o	lugar	de	suas	origens,	e	devemos	sempre	voltar	para	as	estrelas	de	onde	nossas	almas	nasceram.	Demonolatry.	O	moderno	Culto	do	Hekate	não	é	diferente	a	este	respeito,	como	ainda	é	em	sua	incipiente	anos.	Que	me	ensinaram	sobre	os	Sabbats	e	Esbats.
Este	ritual	é	um	ritual	de	passagem,	uma	porta	que	se	abre	para	uma	nova	fase	da	vida,	através	da	qual	o	utente	passa	do	mundo	do	mundano,	para	o	mundo	divino.	(…	Um	augúrio	do	sagrado	ritual	site	para	ser	encontrado	duas	semanas	depois,	quando	em	busca	de	uma	Xroads	no	bosque	com	a	finalidade	de	Hekate	ritual	funcionamento.	Você	pode
escolher	trabalhar	com	Lady	Hekate	por	motivos	de	destruição:	destruir	uma	pessoa	que	você	não	gosta,	causando	danos	injustificados,	xingar	alguém	em	um	estado	de	medo…	mas	eu	não	recomendo.	Eu	estava	completamente	envolvido,	eu	estava	dentro	de	um	vórtice	de	energia,	algo	tinha	intensificado	para	o	físico.	Bem-aventurados	são	aqueles
que	consagram	sua	vida	ao	culto	da	deusa,	que	entoam	o	cântico	sagrado	da	deusa	e	que	dá	ao	santo	sacrifício	encruzilhada	da	deusa	...	Esses	ai	os	tablets	foram	feitos	de	chumbo,	e	continha	uma	maldição	de	alguém.	Portanto,	realizamos,	bebê	e	tudo.	Goddess	of	Witchcraft,	Magick	and	Sorcery.R$121,65R$121,65Receba	atÃ©	terÃ§a-feira,	maio
17Frete	GRÃTIS	em	pedidos	acima	de	R$Â	99,00	enviados	pela	Amazon	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	8	to	26	are	not	shown	in	this	preview.	Com	o	esquema	lá,	era	muito	mais	fácil	de	pintar.	Assim,	ela	é	a	grande	Mãe	e	a	Cruel	mãe	de	nossa	historia.	O	mais	difícil	QUE	EU	parecia	a	mais	ela	escorregou	para	fora	de	mim.	O	instrumento	óbvio
para	usar	durante	estes	tempos	é	um	pedaço	de	meteorito.	Apenas	um	exemplo	pode	ser	visto	em	um	encanto	para	a	aquisição	do	negócio	de	papiros	mágicos	gregos	PGM	(IV,	2373-2440),	que	também	faz	referência	à	deusa	sincretista	Isis-Hekate	.	Asteria	concedeu	sonhos	proféticos	aos	peticionários	em	seu	sonho	templo.	Hermes:	Mensageiro	deus
grego,	filho	de	Zeus	e	Maia.	No	final	do	meu	discurso	Hekate	movido	para	o	lado	e	me	mostrou	uma	pesada	porta	de	madeira.	A	bad	dream	pode	ser	emocionalmente	perturbadora,	mas,	em	última	análise,	é	um	dom	porque	ele	fornece	uma	indicação	que	algo	dentro	de	você	requer	atenção.	O	século	XIX	viu	também	um	asteróide	chamado	de	Hekate
da	honra,	a	um	centésimo	para	ser	descoberto,	no	dia	11	de	Julho	1868	por	J.	Somerset,	Capall	Bann,	2000	Jones,	Evan	John;	Robert	Cochrane,	ed.	Em	Maio	de	2005,	deu	um	workshop	na	conferência	PIF	Suécia	em	Uppsala.	Eu	prometo."	De	repente,	a	inconfundível	sensação	de	estar	sendo	vigiada.	E	Hekate	ainda	muitas	vezes,	não	é	um	grande
conforto.	Eu	estava	rodeado	de	uma	brisa	que	sentia	como	gelo,	em	seguida,	senti	que	vai	dentro	de	mim,	tomando	sobre	todo	o	meu	ser,	e	não	apenas	o	meu	corpo	físico,	mas	também	a	minha	alma.	Eu	sou	o	galês,	o	italiano	e	o	espanhol	e	possivelmente	alguns	dos	nativos	indígenas	americanos	lançados	por	aí	em	algum	lugar	eu	ouço	mas	realmente
nunca	vai	saber	ao	certo	como	é	que	a	minha	mãe	foi	aprovada.	Isso	é	estranho	a	falta	de	definição	tem	sido	sempre	uma	frustração	da	mina	quando	vir	aos	termos	com	os	mistérios.	Ela	é	a	luz	ao	anoitecer	e	ao	amanhecer,	e	esperança	nas	nuvens	e	a	tempestade.	Minhas	filhas,	as	serpentes	são	reunidos,	sentir	o	seu	fogo,	reconhecê-los.	Uma	vez	que
o	funcionamento,	em	Espanha,	o	grupo	que	se	reuniu	para	construir	o	templo	e	para	manter	o	espaço	sagrado	com	temporários	do	altar	Hekate	tem	crescido.	Agora	estou	muito	mais	interessado	no	Hekate	de	deuses	egípcios,	e	ver	na	Igreja	Caldeia	oráculos	um	proto-Liber	Al,	em	um	momento	em	que	o	mundo	apreciado	seus	deuses	mais.	Neo-Pagan
neo-clássica	e	Ética	foram	quase	inteiramente	pulou	no	"Eco"	bandwagon,	e	questões	como	o	meio	ambiente,	o	desmatamento	e	a	desertificação,	Aquecimento	Global,	reciclagem,	redução	de	emissões	de	carbono;	GM	vs.	a	Geórgia	,	os	estudiosos	Press,	1990	Kerenyi,	Carl.	Além	disso,	a	tocha	E	tendo	deus	Iakkhos,	que	por	vezes	era	retratado	com
Hekate	também	foi	equacionada	com	Dionísio,	ou	às	vezes	é	descrito	como	um	dos	daimons	no	seu	séquito.	Onde	ela	passa,	a	verdade	é	automaticamente	levado	para	frente	e	segredos	revelados.	Filósofos,	a	ética	e	os	vegetarianos	É	justo	dizer	que	a	maioria	das	pessoas	que	seguem	uma	tradição	helénica	de	acreditar	em	algum	tipo	de	reencarnação.
EU	crédito	tudo	isso	devido	a	Hekate	da	orientação.	No	entanto,	como	eu	disse	antes,	ela	não	pode	me	consolar	ou	tranquilizar-me,	mas	a	verdade	é	que	ela	pode	esclarecer-me	e,	em	seguida,	ele	é	para	mim	a	transportar	e	usar	ela	como	um	guia.	Os	componentes	separados	da	experiência	neste	procedimento	pode	ser	usado	em	vários	mediumistic,
oracular,	astral	e	ritual.	Eu	não	como	uma	mãe,	eu	não	como	um	guerreiro	e,	o	mais	importante,	eu	não	Hecate.	Sou	muito	fraco	com	o	luto,	em	um	poço	sem	fundo	de	embriaguez	a	cuidar	da	minha	própria	vida…fraco,	você	pode	pensar.	Devido	aos	seus	movimentos	rodopiantes,	o	Iynges	foram	um	óbvio	equação	Auphanim	(Rodas),	a	ordem	dos
ângulos	atribuída	a	Chokmah	(2),	o	Sephira	da	Sabedoria.	Eu	tentei	voltar	pedal	da	experiência	completamente.	Figura	51	-	Hekate	Phosphoros	por	Emily	Cardagem	Hekate	Pintura	Por	Emily	Cardagem	Como	um	visionário	artista,	EU	tendem	a	não	funcionar	em	um	excessivamente	racional,	mas	sinto-me	bastante	bem-aventurados,	(e	muitas	vezes
perseguidos),	por	meio	de	imagens	que	rompem	completamente	formada	na	minha	cabeça	e,	em	seguida,	persistem	em	batendo	contra	o	interior	do	meu	crânio	até	que	eu	posso	encontrar	tempo	para	libertar-los	na	tela.	Uma	mão	tocou	meu	ombro,	virei-me	para	vê-la,	ali	em	pé.	O	meu	parceiro	estava	em	pé	atrás	de	mim.	Oxford,	Clarendon	Press,
1896.	Uma	intrigante	e	largamente	desconhecido	sobrevivência	da	sua	presença	podem	ter	ocorrido	em	décimo	quarto	e	décimo	quinto	século	a	Bósnia	e	Herzegovina.	Os	participantes	levantaram	energia	dançando	e	cantando,	concentrando-se	ao	mesmo	tempo	sobre	o	acúmulo	de	energia	para	a	próxima	skrying	rito.	Para	explorar	este	assunto
exigiria	um	volume	de	sua	própria.	Em	grande	parte	da	mesma	maneira	que	poderíamos	realmente	quer	que	novo	trabalho	mas	temos	de	sacrificar	o	nosso	antigo	para	obtê-lo	(e	o	pacote	salarial	de	mais	papel	estimulante	ou	facilidade	de	viagens	e	assim	por	diante).	Eu	me	concentrei	minhas	energias	na	produção	do	Édipo.	Ela	encomendou	alguns
livros	para	mim,	entre	eles	a	Deusa	Hekate	por	Stephen	Ronan.	Como	um	triplo-dirigido	a	figura	ela	também	é	retratado	com	diferentes	cabeças	de	animais,	salientando	o	seu	primal	essência	e	uma	potente	ligação	à	natureza.	Provavelmente	todos	os	Sabbats	liminar	marca	um	momento	em	que	cada	um	uma	marca	uma	fase	de	transição	ao	longo	do
ano	e,	por	isso,	dentro	de	nós	e	em	que	base	sozinho	Hekate	é	uma	deusa	de	trabalho	apropriado,	no	entanto,	tal	como	iremos	ver,	há	muito	mais	para	ela	do	que	as	liminares.	A	magick	é	mencionado	em	papiros	mágicos	Gregos	e	ela	foi	prevalente	em	maldição	comprimidos.	A	cor	branca	e	o	unicórnio	alado	pode	então	ser	visto	para	representar	a
força	do	reino	angélico	e	o	poder	de	acessar	a	estonteante,	distante	a	beleza	da	upperworld.	O	Theogony	Hesiod	da.	Figura	36	-	Hekate	Kourotrophos	por	Georgi	Mishev	Retalhos	esfarrapadas	A	minha	hora	mais	sombria	Por	Amber-Rose	Ao	olhar	para	trás,	para	a	minha	vida	e	as	minhas	muitas	experiências	com	a	grande	Mãe,	Hecate.	Ela	vive	e
trabalha	na	Croácia.	Apesar	de	seu	ser,	qualquer	que	seja	a	sua	forma,	peço-lhe	que	não	tenhais	medo,	mesmo	sob	a	forma	de	batalha,	a	morte	e	a	destruição;	é	apenas	porque	essa	é	a	força	de	que	precisam	de	mais.	Ela	também	age	da	mesma	maneira	como	Samael,	concedendo-lhe	inicia	mágicos,	e	alguns	diriam,	consciência	divina	junto	com	o
acesso	ao	conhecimento	que	está	escrito	sobre	os	ventos	ou	oculto	à	vista	de	todos,	assim	como	é	o	simples,	mesmo	parvo,	fato	de	Adão	e	Eva	é	a	nudez.	Ela	não	apenas	levar	Perséfone	para	fora	do	submundo,	mas	'e	a	partir	desse	momento	ela	estava	sempre	ao	seu	lado".Vale	a	pena	notar	que	Hekate	é	dito	para	ser	"concurso	hesitante"	e,	portanto,
apesar	de	não	se	ter	de	fazer	a	viagem	ao	longo	do	caminho	espiralado,	não	temos	de	fazê-lo	sem	a	orientação	e	não	temos	de	fazê-lo	sozinha.	Sobre	o	aviso	prévio,	a	entrada	era	uma	lista	dos	arqueólogos	envolvidos	nas	escavações.	Embora,	para	ser	honesto,	eu	seguiria	de	bom	grado	colocá-lo	lá	de	cima	do	altar	em	Hecate,	por	assim	dizer,	se	esse
for	o	caminho	que	teria	de	ser	a	fim	de	encontrar	um	equilíbrio	entre	tudo	o	que	é	necessário	para	continuar	este	trabalho.	As	seitas	dos	Estados	gregos	vol	2.	Meu	sonho	dormir	acompanhado	do	vôo	do	ritual.	Assim,	pode-se	ver	a	sua	representação	como	tendo	seis	armas,	em	que	ela	detém	objetos	diferentes	que	são	úteis	na	restauração	ou
preservação	da	ordem	divina	do	universo.	Virgílio	escreveu	"Em	seguida,	massa	começou	a	abaixo,	as	árvores	começaram	a	dançar,	e	sons	estridentes	cães	em	luzentes	luz	antes,	ando	Hekate	veio".	Porque	estes	lugares	oferecem	insights	que	o	nosso	cidadão	comum	é	a	consciência	"no	escuro"	sobre	Hekate	nos	conecta	a	uma	fonte	de	profunda	visão
espiritual,	conhecimento	e	sabedoria.	Shay	Skepevski	(Austrália)	Shay	Skepevski	tem	sido	uma	prática	solitária	Feiticeira	e	devoto	da	deusa	Hekate	durante	mais	de	doze	anos.	Tanto	esconde	talentos	e	medos	mais	profundos	são	trazidos	para	o	primeiro	plano	da	consciência	para	que	possam	ser	mais	facilmente	vistos	e	compreendidos.	Por	exemplo	o
mal	as	drogas,	eu	te	juro,	eu	guardo	em	uma	caixa	para	ele.	Estes	podem	ser	vistos	como	suas	qualidades	que	vêm	do	elemento	e	o	domínio	da	Terra.	Figura	48	-	Detalhe	de	uma	tatuagem	no	Tim	Furlow	Figura	49	-	Hekate	Furlow	tatuagem	do	Tim.	Estou	grato	a	David	Rankine	e	Sorita	d'Este	para	tornar	disponível	a	mim	algumas	de	suas	pesquisas,	e
para	o	trabalho	que	está	sendo	feito	pelo	David	Rankine,	Stephen	Skinner	e	Paulo	Harry	Barron	no	sentido	de	tornar	disponível	material	previamente	não	publicado	de	grimórios	obscuras	em	um	formato	acessível,	permitindo	assim	que	todos	nós	a	avançar	com	o	nosso	trabalho.	um	retrato	de	Hekate.	Ele	serviu	no	Corpo	de	Fuzileiros	dos	Estados
Unidos	e	viajei	extensivamente	no	serviço.	Alguns	países	folk	ainda	inscrever-se	para	a	ideia	de	que	o	mais	meteoritos	você	ver,	o	pior	do	inverno	será,	e	rezar	para	céu	nublado	noite	para	ocultar	o	tiro	fogo	e	incentivar	um	inverno	ameno!	Gosto	da	imagem	de	meteoros,	como	dragões	ou	serpentes	abrasadoras	encontrada	no	Médio	e	Extremo	Oriente,
como	lembra-me	o	dragão-suportados	chariot	andou	pela	Medea,	e	acho	que	é	muito	fácil	de	ver	Hekate	ostentando	seus	dois	lanternas	em	um	carro,	com	um	triplo-intitulada	dragon	puxando-o	através	do	céu	noturno.	A	última	peça	do	quebra-cabeças	antes	que	aprendi	sobre	sua	existência	veio	a	mim	enquanto	investigando	uma	fotografia	tomada
anos	antes.	Mas,	acabou	por	grupo	de	trabalho	se	tornou	difícil,	eu	sentia	que	não	aplicar-me	ou	da	maneira	que	eu	desejava	trabalhar.	Se	a	serpente	evoca	pensamentos	sobre	o	jardim	do	Éden	e	a	árvore	do	conhecimento,	faz	o	sinuoso	caminho	indicam	uma	queda	da	graça	espiritual	dos	níveis	mais	altos	da	Árvore,	ou	oferecer	um	caminho	para
voltar	a	subir?	Eu	comecei	com	uma	abertura	elementar,	o	quarters,	em	seguida,	a	declaração	de	intenções	e	de	invocação.	No	fundo	a	tua	alma	é	o	local	em	que	todas	as	mentiras	Como	você	viagem	a	sua	vida,	Cada	um	vai	desdobrar	Os	mistérios	escondidos	que	irão	surgir	As	respostas	para	todos	os	mistérios	serão	desassombrado	Sempre	conta	o
tríplice	lei,	à	medida	que	você	dá	que	vai	voltar	Cada	acção,	cada	palavra	parece	evidente,	para	ele	vai	ser	ouvido	O	preço	será	vezes	três	...	Então,	eu	achei	ela	ou	talvez	ela	me	achou.	Uma	vez	eu	estava	resolvido	na	minha	nova	casa,	eu	retomou	a	minha	Kali	busca	resolver	o	enigma.	Kybele	tornou-se	um	popular	deusa	na	Grécia,	muitas	vezes	sendo
retratado	no	seu	leão	de	chariot	ladeado	pelo	maçarico-rolamento	Hekate	e	Hermes,	sublinhando	a	ligação	entre	estas	três	divindades.	EU	cair,	em	seguida,	outro	arco	da	lâmina	libertou	o	meu	punho	de	cabos	essenciais	do	destino.	As	deusas	são	as	minhas	filhas.	Podemos	ver	a	Deusa	como	uma	unidade	de	sua	abrangência	e	manifestação	em	três
dimensões	do	tempo	e	os	três	mundos	que,	segundo	a	nossa	doutrina	ideológica	são,	respectivamente,	terra,	céu	e	mar.	EU	usava	uma	roupa	suave	e	longa,	com	traje	Clearista	roubou	o	melhor	sobre	ela.	Rasgar-se	toda	a	realidade	nova	vida	para	cortar	...	Outros	livros	sobre	a	Deusa	Hekate:	Estudos	Históricos:	Hekate	na	antiga	religião	grega	de	R.
Figura	9	-	Cabeça	Animal	Hekate	da	Cartari	(1571)	A	Hekate	crônicas	Por	Sorita	d'Este	Hekate	é	uma	deusa	de	grande	antiguidade.	Para	saber	mais	de	um	ano	sobre	mitologia	grega	e	mitos	específicos	para	ela.	London	,	Rider	&	Co,	1930	Fortune,	Dion.	Sem	olhos,	daí	em	diante,	para	se	mostrar,	e	não	tenho	qualquer	lembrança	de	como	eu	cheguei
em	casa	novamente.	Todas	as	coisas	no	final	virá	a	mim.	Era,	no	entanto,	uma	visita	à	Suécia	que	mais	tarde	se	tornam	significativos.	Neste	caso	gostaria	de	apelar	a	Hekate	como	Rainha	dos	mortos	para	libertar	a	alma.	Hekate	é	muitas	vezes	representado	na	companhia	das	cobras,	ou	anelado	ou	ladeado	por	elas,	e	às	vezes	ela	é	mostrada	com	suas
três	cabeças	dog	Kerberos	que	é	igualmente	representado	como	parte	de	Snake	ou	enrolado	com	as	serpentes.	Nas	mitologias	grega	e	egípcia.	Em	um	olhar,	através	do	próprio	rito	eu	poderia	ver	que	este	era	um	transmutational	trabalho	de	imenso	poder.	(1585	CE)	"A	ane	lá	headit	hekate	em	haist	þair	eles	cryit:	".	Isso	pode	referir-se	à	lua,	mas	mais
provavelmente	as	duas	lanternas	ela	é	invariavelmente	representado	com	este	papel,	consulte	a	estrela	vespertina	e	a	estrela	da	manhã,	o	planeta	Vênus,	o	objeto	mais	brilhante	no	céu	depois	do	Sol	e	da	Lua.	Ela	não	podia	acreditar	o	quanto	eu	tinha	dado	nascimento,	disse	para	mim	"	você	sequer	sabe	quão	forte	você	é?	Um	que	eu	não	poderia
ilustrar	adequadamente	com	palavras,	mas	eu	estava	cheio	com	um	sentido	agudo	de	entendimento.	Entre	os	nove	templos,	27	lares	cada	um	com	a	minha	efígie	e	minhas	ofertas.	A	alma	de	cada	animal,	a	energia	de	toda	a	planta	pode	ser	visto	como	uma	parte	dela,	portanto,	se	nós	nos	consideramos	uma	parte	de	seu	sacerdócio,	ver	todas	essas
coisas	como	algo	sagrado.	Eles	vivem	em	uma	pequena	fazenda,	onde	João	gasta	seu	tempo	tendendo	a	coleção	de	animais	e	produção	orgânica.	Estas	foram	as	refeições	realizadas	em	honra	de	Hekate	e	à	esquerda	na	encruzilhada	no	último	dia	do	mês.	O	Theogony	une	estes	dois,	e	peixes	foi	oferecido	como	um	sacrifício	em	alguns	de	Hekate,	ritos.
E	assim,	mais	uma	vez,	encontramos	referências	à	sorte	-	como	o	destino	de	todos	os	seres	vivos	é	a	morrer	-	e	o	submundo	realm	de	Hekate	através	do	túmulo.	EU	cobri-los	com	cola	madeira,	misturados	com	willow	tree.	O	seu	livro	recém-publicado	Rainha	do	Inferno	é	o	primeiro	de	vários	volumes	que	prenunciam	o	retorno	à	plena	noção	da
transmutação	espiritual	da	alma,	que	se	encontra	na	antiga	Feitiçaria	no	caminho	de	Hecate.	Peabody,	1842	Holl,	J.	Ela	tem	o	poder	de,	quando	as	pessoas	vão	para	competir	ou	lutar	por	preços,	para	dar	sua	ajuda	sempre	e	a	quem	ela	escolheria	antes.	A	fim	de	cumprir	estas	funções,	ela	foi	premiada	com	o	Titanic	o	estado,	tendo	domínio	sobre	a
celeste,	a	energia	das	marés	e	geo-magnética	esferas	de	influência	e	no	geo-centric	universo	do	ex-disciplinas.	O	Orphic	deusa	Melinoe	('Dark')	foi	quase	certamente	uma	forma	de	Hekate,	como	pode	ser	visto	a	partir	das	descrições	do	Orphic	hino	a	ela.	Para	ir	mais	fundo	em	seus	mistérios.	Mesmo	se	você	não	é	Wiccan	a	estrutura	dos	Sabbats	-	8º
temporada	festas	colocados	a	aproximadamente	seis	semanas	de	intervalo	ao	longo	do	ano	-	é	uma	medida	útil	para	usar.	O	superado	auto	devem	ser	descartadas,	uma	verdadeira	oferta	a	você.	Sob	o	seu	cuidado	está	o	altar,	fecundo	e	fértil	a	home	e	o	altar,	que	dá	leite	e	mel	para	as	serpentes.	E,	no	entanto,	o	que	eu	tinha	sentido	a	algumas	noites
antes	tinha	sido	válido	também,	e	talvez	seja	também	necessário	expressão.	Eu	tive	que	esperar	várias	semanas	para	o	livro,	como	se	alguém	já	tivesse	o	livro	com	um	empréstimo	de	sua	biblioteca,	o	tempo,	o	meu	pedido	chegou.	Em	particular,	gostaria	de	oferecer	a	minha	gratidão	para	com	Emily	cardagem,	para	ser	um	maravilhoso	amigo	e
inspirador	visionário,	pelo	seu	apoio	e	incentivo	ao	longo	dos	meses	-	e	sua	paciência	infinita	com	o	meu	carácter	mutável	Sagittarian.	Isto	faz-me	pensar	se	Hekate	antropomórfica	pode	ser	a	ressonância	do	Tao,	a	tempo	indeterminado	e	interminável	além	סוף	אין	será	(Ain	Sof	ou)	ou	o	monarca	de	"monárquico	politeísmo".Não	posso	responder	a	essas
perguntas.	Para	encurtar	uma	longa	história	curta,	como	lhe	era	exigido	para	a	realização	de	alguns	trabalhos	devocionais	dedicado	a	Hekate	para	mim	para	ser	aceito	no	artesanato,	eu	não	tinha	escolha,	mas	para	morder	a	bala	e	chegar	lá	com	ele,	areias	para	os	meus	dentes,	como	eu	o	fiz.	A	pouco	engatinhar,	flying	house	os	hóspedes	desapareceu
tão	rapidamente	quanto	chegaram.	Nós	recebemos	a	notícia	e	o	nosso	mundo	agora	era	coberto	com	as	trevas	...	Este	foi	mais	um	pormenor	de	forma	a	dica	nas	colunas	da	misericórdia	e	da	gravidade,	revelando	um	link	para	a	estrutura	do	Qabalistic	árvore	da	vida,	que	não	foi	planejada,	mas	que	eu	notei	logo	que	eu	tinha	bloqueado	a	composição
inicial.	Hekate:	Chaves	para	a	Crossroads.	Eu	segurei	ela,	orei	para	ela.	Mas	ela	disse	que	ele	guardou	para	vinho	misturados	e	torrar	a	Eros,	e	que	no	final,	ele	saiu	rapidamente	e	ele	disse	que	iria	coroar	a	habitação	com	grinaldas.	Fui	em	muitas	vezes,	gastar	minha	tarde	à	procura	de	novos	livros	para	ler	sobre	a	mitologia	e	deuses	da	China,	Roma,
Egito,	os	Incas	e,	finalmente,	a	Grécia.	O	sereno	ainda	gera	comunhão,	minha	petição	tomada	no	requintado	paz,	a	cessação	de	todas	as	distrações.	Havia	uma	ligação,	uma	abertura	do	vazio,	de	entrar	na	penumbra	entre	os	mundos.	Não	sou	especialista	nestas	questões,	e	eu	só	posso	dar	a	minha	opinião,	mas	não	educação	mais	religiões	do	mundo
têm	realizado	sacrifícios	em	um	ponto	ou	outro,	embora	a	maior	parte	deles	ter	abandonado-os,	pelo	menos	na	cultura	ocidental.	Eu	sabia	que	este	projecto	teria	de	ser	algo	único	e	completamente	diferentes	dos	meus	esforços	anteriores,	reflectindo	o	facto	de	a	Hekate	encontra-se	numa	encruzilhada	de	tradições	globais	e	pessoas	de	todo	o	mundo.
Rejubila-te,	terrível	Hekate,	e	ficar	comigo	até	ao	fim;	".	Em	seguida,	ele	nos	mostrou	uma	pedra	pilar	que	estava	deitado	na	grama.	Os	meus	próprios	antepassados	vieram	de	toda	a	Europa,	e	o	culto	da	deusa	Hekate	viajou	para	várias	partes	da	Europa,	ela	era	uma	deusa	que	pelo	menos	alguns	dos	meus	próprios	antepassados	poderia	muito	bem	ter
conhecido	e	adorado!	Eu	já	tinha	aprendido	sobre	Hekate	Ceias	que	se	encontram	no	seu	caminho	que	não	é	muito	diferente	dos	santuários	feitos	para	os	defuntos	ancestrais,	quando	colocamos	as	imagens	deles	juntos	com	seus	alimentos	preferidos	para	eles	sobre	a	noite,	muitas	vezes	com	velas.	Hekate	o	que	seria	de	nós	sem	você?	Neste	caso	ela	é
a	membrana	barreira	ou	talvez	seria	mais	precisa	palavra,	entre	dois	fogos,	o	fogo	da	inteligência	e	do	fogo	material	que	cria	o	Universo.	Três	black	hounds	emergir	um	muro	nas	proximidades.	As	cobras	em	mito,	magia	e	História:	a	história	de	uma	obsessão	humana.	E	deixar	que	o	meio	rosto	que	de	uma	donzela	vestindo	chifres,	E	a	face	esquerda
de	um	cão,	E	o	da	direita	que	de	uma	cabra."	PGM	IV	[	2880-2885].	Todas	essas	possibilidades	sugerem	que	ela	migrou	ou	expandiu	a	sua	adoração	de	culturas	na	proximidade	de	idade	escura	na	Grécia.	Nova	Iorque,	Samuel	Weiser,	EM	1972.	Hermes	era	o	deus	dos	viajantes,	e	as	pilhas	de	pedras	chamado	Herms	foram	criadas	numa	encruzilhada	e
outras	liminares	pontos	pelos	viajantes	na	Grécia	antiga	para	propiciar-lhe.	Porque	que	é	que	filhos	e	filhas	são:	uma	grande	fraternidade	...	Já	mencionei	o	meu	preconceito,	baseado	na	ignorância,	dogma	religioso,	mas	não	havia	outra	coisa.	Estes	são	os	seus	filhos	e	filhas	-	as	bruxas	-	hoje	é	Bruxo.	Ela	é	a	chave	que	destranca	a	porta	para	o	caminho
para	baixo,	e	ela	também	tem	a	tocha	que	ilumina	tanto	os	tesouros	e	os	terrores	do	inferno.	O	público	transformou	as	suas	cabeças	para	seguir	a	minha	saída,	tal	como	fez	o	técnico	e	iluminação	chocou	a	preto	roubado	num	coro	que	estavam	à	espera	na	orla	da	fase	final	de	suas	linhas.	A	negrura	continuou	a	fluir	para	a	minha	alma.	Mina	é	o	reino
da	Nexichthon,	Interior	da	terra,	onde	levam	os	caminhos	três.	Tudo	tinha	se	reúnem.	essas	vigas	entrou	no	meio	do	meu	palmeiras,	frios	como	ice...into	meus	ossos,	em	minhas	veias,	todo	o	meu	ser.	Ele	nos	levou	para	o	que	ele	chamou	de	"	cultus	house".ME	reconheceu-o	como	sendo	semelhante	a	um	hunebed,	uma	anta	Neolítica	se	encontram	nos
Países	Baixos.	".	Quando,	em	2006,	decidiu	colocar	em	conjunto	uma	coleção	de	material	relacionado	à	deusa	Hekate,	a	obra	foi	proveniente,	principalmente	as	pessoas	QUE	EU	conhecia	trabalhou	em	estreita	colaboração	com	a	deusa	Hekate	e	do	folk	que	foram	membros	de	um	Alexandrino	lineaged	artesanato	covens	eu	tinha	fundado	em	Londres
com	David	Rankine,	no	final	do	ano	2000.	Não	importa	o	quão	desprovido	de	luz	a	sua	"noite	escura	da	alma"	podem	ser:	esta	maravilhosa	senhora	pode	oferecer	uma	luz	suave,	um	parafuso	do	relâmpago,	ou	qualquer	coisa	em-entre.	Eu	estava	consciente,	subitamente	do	perigo	e	um	esgotamento	de	energia.	E	G.	Ela	vem	principalmente	de	quatro
fontes:	·	Templos,	estátuas	e	altares	·	Histórias	mitológicas	·	Fontes	literárias	·	Real	permanece	de	rituais	e	feitiços,	como	maldição	tabletes	Claro,	mesmo	combinadas	estas	quatro	fontes	não	pode	dar-nos	uma	imagem	completa,	mas	podemos	juntar	uma	grande	quantidade	deles,	e	eles	podem	dar	a	devida	inspiração	para	nossos	próprios	rituais	e
feitiços.	a	figura	de	Hecate	e	dinâmica	Emanationism	em	oráculos	Caldeus,	Sethian	Gnosticismo	e	neoplatonismo.	Essa	história	talvez	recupere	a	anterior	Pelasgian	contos	de	ophion	que	aparece	jogado	no	Tartaros.	Ronan[ii].	Eu	me	sentia	como	se	eu	estivesse	tão	esmagado	sob	o	peso	que	eu	não	podia	mais.	Como	Hekate,	em	cuja	mão	omnipotente
O	plac't	todo	o	império,	e	principado,	Para	ser	por	ela	dispostos	em	sentido	diverso	A	deuses	e	homens,	como	ela	lhes	lista	divida"	[Dois	Cantos	de	mutabilidade,	Edmund	Spenser]	1600	CE	(1600	CE)	"Agora	é	a	hora	da	noite	Que	as	sepulturas	todas	as	portas	escancaradas,	Cada	um	deixa	para	trás	seu	sprite,	Na	igreja	de	forma	caminhos	para	glide:	E
nós,	fadas,	que	não	execute	A	tripla	Hekate	da	equipe,	Com	a	presença	do	sol,	Após	as	trevas	como	um	sonho,	Agora	estão	se	divertem"	[Sonho	de	uma	noite	de	Verão	William	Shakespeare].	Notas	e	bibliografia	"Hekatesia	2005"	para	o	relatório	oficial	veja:	Http://www.paganplaza.paganfederation.org/members/newsletters.php?archive=1	Hekate	na
antiga	religião	grega	por	Robert	Von	Rudloff	,	Unicórnio	Coruja	Publishing	Hekate	Soteira,	Sarah	Iles	Johnston	Hekate:	Chaves	para	a	encruzilhada,	Avalonia,	Sorita	D'Este	(Editor)	Informações	Gerais	sobre	federação	pagã	Internacional	ver	www.paganfederation.org	e	PFI	Turquia	www.tr.paganfederation.org	Pagan	Federation	-
www.paganfederation.org	Silver	Circle	-	www.silvercircle.org	Figura	59	-	mãe	solteira	Crone	por	Emily	Cardagem	As	fortunas	de	Hekate	Por	Madre	Van	der	Merwe	Ó	tu	que	estavas	antes	que	a	terra	foi	formada	Celeste	ardente	Hekate.	Esta	seção	tem	origem	de	Leland,	Aradia,	o	Evangelho	das	bruxas,	onde	Aradia	refere-se	às	condições	e
conseqüências	de	se	libertar	da	escravidão	de	seus	seguidores.	Lembro-me	de	ler	em	algum	lugar	em	um	Wiccan	book	que	esta	deve	ser	realizada	em	uma	praia,	mas	fiquei	aliviado	quando	o	re-lendo	meus	romances	para	ver	este	não	foi	o	caso.	Agora	intensamente	gnosticated,	deslumbrado	pela	nossa	deusa,	EU	apresentar	uma	chave	para	cada
participante.	Com	seus	hounds,	ela	guarda	os	mistérios	da	vida.	A	minha	estima,	nesse	momento,	não	seria	seguro	afirmar	que	estava	em	um	nível	historicamente	baixo,	olhando	para	trás	e	olhando	para	a	mesma	serenidade,	pergunto-me	o	que	a	minha	vida	iria	ser	agora	como	se	o	meu	desejo	de	correr,	na	verdade	minha	pura	teimosia	compensa
natureza	que	me	faz	ver	uma	coisa	para	o	amargo	fim.	A	dança	das	estrelas.	Eu	era	levado	abruptamente	para	trás	fora	do	meu	sujo	autocomiseração,	a	aperceber-se	de	que	eu	tinha	feito	uma	boa	aproximação	de	ouvir	mas	não	tinha	ouvido	uma	coisa	que	já	tinha	sido	dito,	eu	tinha	basicamente	sintonizados	para	fora	no	ponto	onde	eu	tinha	sido	dito
que	tudo	o	que	era	bom	para	se	trabalhar	com	elementais,	algo	que	no	momento	eu	vi	como	indicativo	de	minha	pobre	habilidades,	você	sabe,	atirar-lhe	um	osso	e	dar-lhe	as	fadas,	que	ela	se	sinta	que	ela	alcançou	apenas	um	pouco.	E,	por	isso,	acabou	por	ser	obrigado	por	algum	desconhecido	vigor	(ok,	eu	admito,	não	foi	tanto	por	forças	esotéricas,
como	o	foi	em	função	das	demandas	da	minha	alta	sacerdotisa	e	Sumo	Sacerdote	atormentam-me	com	ela)	para	pegar	um	livro	e	realmente	fazer	alguma	pesquisa	sobre	a	nossa	misteriosa	dama.	No	trabalho	com	cruzamento	em	nossa	realidade	interior,	podemos	ser	obrigados	a	re-avaliar	verdades	que	se	inscreveram	anteriormente	no	passado,	no
nosso	caminho	para	o	ponto	de	transição.	A	estas	feiras,	assim,	era	comum	a	reprodução	de	jogos	e	isso	muitas	vezes	faz	parte	de	nossa	festa	em	que	celebramos	hoje	Lammas.	Leiden,	Brill,	1984	D'Este,	Sorita	&	David	Rankine.	Nabu	Press,	2009.	Ela	é	"	poder	espiritual"	e	ela	é	a	transformação.	Ela	adora	o	tarô	ou	e	aprender	mais	sobre	o	mundo	à
sua	volta.	Em	vez	de	tentar	simplesmente	enxerto	estes	anjos	no	formato	Salomão,	eu	me	perguntava	se	havia	qualquer	material	existente	QUE	EU	poderia	usar.	No	presente	ensaio,	também	vai	estar	fazendo	referência	a	várias	divindades	que	eram	machos	companheiro,	ou	mesmo	identificados,	Hekate.	Algumas	das	primeiras	franquias	votiva	de
vários	séculos	antes	de	sua	fusão	com	o	Isis	mostrar	Hekate	ostentando	um	menino	nos	braços,	em	uma	pose	que	lembra	de	Isis	imagens,	ou	o	mais	tardar	Virgem	Maria.	Em	que	ponto	eu	fechei	o	meu	astral	os	olhos	e	deixar-me	ser	sugado	para	a	respiração	e	circulação	e	trance.	É	fêmea	e	vestida	com	um	vestido	creme	simples.	Quando	perguntado
se	os	restos	mortais	tinham	sido	encontrados	ali	e	ele	respondeu	"sim",	mas	que	o	falecido	era	primeira	queimada.	key	segurando	Persephassa	(Perséfone)	...	O	fiery	Hekate	tochas,	o	brilho	de	sua	brilhante	coroa	de	estrelas,	bem	como	a	própria	cintilantes	luminância,	ilumine	todos	e	tudo	que	cruza	seu	caminho.	Hekate	pode	também	ser	honrado	em
sua	Chthonic	aspecto	escuro,	como	a	mãe	que	detém	em	si	a	semente	de	uma	nova	vida	e	novos	começos,	cuja	luz	que	já	vêm	em	concretizar.	Capitalização:	As	escolhas	individuais	dos	contribuintes	para	capitalizar	palavras	específicas	para	ênfase,	como	deusa,	ela,	ela,	etc.,	têm	sido	respeitados.	Moonths	mais	tarde	ainda	nos	EUA,	QUE	ritualmente
Hecate	Triformis	tatuado	na	parte	de	trás	do	seu	pescoço.	O	nome	alternativo	de	Imbolc,	Candelária.	Wellingborough,	Aquarian	Press,	1983).	Agora	ele	gasta	todo	o	seu	tempo	livre	conversando	com	anjos	nos	confins	ou	cavalo,	suportando	sua	outra	paixão.	Entre	as	divindades	dos	heteus	absorvida	em	seu	enorme	panteão	oficial	foi	o	Hattian	mãe
deusa	Kattahha,	cujo	nome	significa	'	[Divino]	Rainha",e	que	também	pode	ser	escrito	como	Hatkatta,	que	não	é	muito	longe	linguisticamente	de	Hekate!	O	Minoan	cultura	fornece-nos	com	outra	possível	origem	para	Hekate.	Eu	tinha	um	sonho	de	Hecate	uma	vez,	quando	eu	era	19.	A	minha	solidão	é	marcado	pelo	Stag,	submundo	guardiã	das
fronteiras	e	limites,	meu	protetor	e	companheiro	do	visionário	percursos	de	exploração	interior.	Ela	adora	escrever	em	todas	as	suas	formas	seja	poesia,	versos,	contos,	romances	ou	roteiros.	Argos:	ilha	grega	que	tinha	um	Hekate	templo.	"Para	manter	em	segredo"	é	interessante	,	uma	vez	que	ela	representa	a	idéia	do	axioma	elementar	da	Terra	(
amanter	o	silêncio),	mas	também	a	dicotomia	que	a	última	coisa	que	o	profeta	não	é	manter	o	silêncio!	Certamente	que	Crowley	não	parecem	exibir	a	força	da	massa	muitas	vezes	em	sua	vida.	Propylaia:	"Antes	do	Gate",	um	título	dado	a	Hekate	como	guardiã	de	tabuinhas.	Hekate	me	tinha	dito	que,	durante	a	cerimônia,	ela	iria	mostrar-me	um	sinal
de	que	eu	estava	dando	o	altar	para	a	pessoa	certa.	Eu	estava	no	astral	realm	e	em	vez	de	ficarem	no	meu	formulário,	como	normalmente	eu	com	mediúnica,	eu	encontrei-me	ver	o	meu	astral	forma	sendo	totalmente	ultrapassados.	Ela	encontra	a	sua	marca.	Ele	estava	completamente	escuro,	mas	por	uma	estranha	luz,	como	moonlight	ou	firelight,	que
acende	em	nós,	o	centro	da	encruzilhada	e	permanente	uma	grande	pedra	cinzenta.	Elevando	nossos	copos	consagramos	e	carregar	a	mistura	por	entoando	TEMENOS	mais	uma	vez	e,	em	seguida,	saudar	nossa	deusa	Hekate	em	seu	epíteto	Nykteria…	Ela	da	noite…	e,	em	seguida,	embeber	no	elixir.	Giravam	como	se	eu	estava	andando	com	um
edredon	enrolado	em	volta	de	mim	eu	fiz	o	meu	caminho	para	a	cama.	O	objetivo,	é	claro,	não	tem	nada	a	ver	com	salvação	e	liberdade,	tal	como	foi	prometido	na	sua	Sagrada	Escritura,	mas	é	evidente	que	tudo	o	que	tem	a	ver	com	medo	servidão	e	controle.	Eventualmente	EU	começou	a	receber	mensagens	em	relação	a	ela,	a	forma	dos	sonhos,
synchronicities	e	adivinhação	que	eu	deveria	fazer	um	maior	compromisso	permanente	para	ela	na	forma	de	um	juramento.	A	temerosa	de	essas	criaturas	tem	sido	uma	grande	ajuda	para	a	divina	vê-los	como	mensageiros	-	eu	não	matá-los	e	eles	me	ensinaram	a	respeitar	a	vida.	Ela	é	primordial,	poderosa	e	por	vezes	assassinos	animalescos	-	e	ainda
assim	sofisticado,	moderno	e	capaz	de	se	adaptar	a	diferentes	culturas.	O	que	eu	tinha	feito	aqui?	[Templo	de	Apollo	Delphinius	em	Mileto]	(550	A.C.)	O	Templo	de	Ártemis	de	Éfeso	é	construído.	Ela	adora	um	bom	vinho	e	foi	isso	que	lhe	trouxe	a	Hekate,	como	o	seu	trabalho	com	Baco	e	Dionísio	levou-a	a	sua	conexão	e	intrigado	o	suficiente	para
encaixar	o	seu	interesse.	Figura	29	-	Hekate	Triformis	tatuagem	no	Catamara,	pelo	Orryelle	Defenestrate-Bascule	Hecate	Triformis	com	serpentina	nas	pernas,	com	base	em	uma	imagem	tradicional.	Nenhuma	deusa	-	pelo	menos	não	da	forma	que	você	queira.	O	Albion	é	Inglaterra.	Tenho	sempre	sido	dela.	É,	de	facto,	um	sinal	de	respeito,	e	até	é
realmente	verdadeiro?	Que	eu	precisava	para	concretizar	a	minha	própria	força	e	poder,	eu	tinha	que	ser	o	meu	próprio	mestre	e	não	confiar	nos	outros.	º	1830)	descreveu	a	cabeça	de	um	escocês	covine	da	vassoura-de-bruxa	praticando	necromancy	tanto	como	a	Hekate	e	a	Nicneven	em	tempos	diferentes,	significativamente	com	os	termos	como
sinônimos.	Algumas	das	suas	paixões	são	theurgy,	iniciática	dos	ritos	e	mitologia	helênica	e	sumérios.	Eu	estava	mais	no	amor	com	a	minha	deusa	escura	que	nunca	antes.	A	minha	própria	roda	pessoal	se	fecha	o	círculo,	EU	cheguei	de	volta	no	Chile	há	algumas	semanas.	Mas	eu	não	me	importei,	eu	estava	a	caminho	de	resolver	minha	mística	enigma
agora.	Ao	reunir	informações	sobre	ela	a	partir	de	fontes	clássicas	e	publicá-la	em	um	blog	em	espanhol	para	que	outros	possam	aprender	também	sobre	Hekate,	numa	língua	em	que	é	difícil	encontrar	informações	sobre	ela.	Durante	as	erupções	vulcânicas,	e	às	vezes	até	mesmo	antes	da	ocorrência	de	focos	(embora	no	momento	em	que	ela	não
tenha	feito	o	registro	como	qualquer	coisa,	mas	uma	coincidência)-	mas,	queria	ouvir	o	rosnado	estridente	dos	cães,	às	vezes	amargo	estridentes	uive	de	clamores	hounds;	o	tipo	de	timbre	que	tornam	o	sangue	coalhaste	como	o	e	os	minúsculos	fragmentos	de	pêlos	finos	pise	na	extremidade.	Praticantes	de	algumas	tradições	como	Chaos	Magick	às
vezes	usam	a	grafia	das	palavras	como	uma	forma	de	expressão	mágica	e	quando	isso	ocorrer	as	palavras	têm	sido	deixadas	em	sua	forma	original	para	assegurar	o	fluxo	de	consciência	efeito	criado	pelos	autores	não	é	alterada.	A	papiros	mágicos	gregos	na	tradução,	Chicago,	University	of	Chicago	Press,	1986.	Foi	nestes	momentos	que	eu	comecei	a
perceber	que	eu	tinha	realmente	dado-me	a	ela,	e	que	ela	sempre	estará	lá.	Mas	a	verdade	é	que	ela	é	capaz	de	o	oposto,	bem	-	que	concede	paz	nos	mesmos	corações.	Lammas	é	também	um	tradicional	time	de	feiras	onde	as	pessoas	reúnem-se	para	apresentar	e	vender	a	riqueza	que	a	colheita	havia	trazido.	A	minha	âncora,	ou	talvez	eu	seja	mais
preciso,	dizendo	eu	sou	sua	âncora,	é	Sorita	d'Este,	o	meu	colega	estudante	sob	a	dame	Hilda	Starling.	Dia	e	noite,	que	se	constituíram	em	ritmo	alarmante.	O	geógrafo	Estrabão	mencionado	grande	conjuntos	festiva,	no	final	do	primeiro	século	A.C.	em	seu	épico	dezessete	volumes	geografia	.O	Lagina	templo	foi	o	único	grande	templo	construído	pelos
gregos	no	final	do	período	helenista,	salientando	a	importância	de	Hekate	neste	momento.	Como	a	nomenclatura,	cobras	de	Hekate	tem	algum	sentido,	como	uma	espécie	de	título	para	ela	as	sacerdotisas,	mas	que	para	o	meu	conhecimento	não	tem	nenhum	histórico	ecos.	Deslocando-se	de	uma	luz	para	os	outros,	posso	ver	como	as	diferentes	ações
criar	resultados	diferentes	e	por	constantemente	mudar	os	ângulos	que	posso	aprender	muito	mais	sobre	o	que	estou	pensando.	[O	Mar	sacerdotisa,	Dion	Fortune].	Quando	eu	manifestar	a	minha	gratidão,	EU	expressá-la	de	Hekate;	quando	eu	desejo	para	uma	bênção,	EU	petição	Hekate	e	quando	eu	comer,	eu	me	lembro	do	antigo	Hekate	seguidores
e	por	meio	desta	ação,	EU	levar	a	bênção	não	apenas	para	mim,	mas	também	para	o	mundo.	Edição	impressa	ISBN-13:	978-1	-905297-35-1	Primeira	edição,	Maio	de	2010;	segunda	edição,	Setembro	de	2010	Satori	Design	por	Arte	da	capa	frontal:	canto	superior	esquerdo	Emily	cardagem,	canto	inferior	esquerdo	por	Brian	Andrews;	centro	de	Magin
Rose;	parte	superior	direita	por	Shay	Skepevski,	canto	inferior	direito	por	Georgi	Mishev.	"I	am	HEKATE	da	liminar	os	ritos,	eu	sou	PERSÉFONE	da	terra	dos	ritos,	I	am	A	ISIS	da	Estrela	as	crianças,	estou	HEKATE	portador	da	tocha	eterna	que	acende	os	caminhos	do	universo.	Todas	as	fibras	do-me	enterneceram,	tremeu	com	aflição	e	não	houve
uma	noite	meu	travesseiro	não	foi	banhada	na	fonte	de	Lethe,	só	eu	não	poderia	esquecer.	Se	você	deseja	conhecer	Hekate,	então	a	melhor	maneira	é	dizer:	"Por	favor,	mostre-me	seus	mistérios".	O	ritual	foi	realizado	no	grande	parque	do	outro	lado	da	rua	onde	eu	estava	morando,	em	um	círculo	de	8	árvores	que	havia	se	tornado	um	magickal	espaço
para	mim	durante	meu	mandato.	Outros	ofereceu-se	para	ajudar.	Ele	deve	ser	mencionado,	no	entanto,	que,	em	certas	ocasiões,	tenho	trabalhado	com	sucesso	e	recebeu	visões	e	comunicações	a	partir	de	deuses,	como	o	Unicórnio	Deus	e	de	Hermes,	mas	raramente	de	outra	deusa	(embora	tenha	ocorrido	em	um	passado	distante!).	ex.,	Hekate
Chthonia	e	Hermes	Chthonia.	Para	obter	mais	informações,	consulte:	www.templeofhekate.net	Thomas	Starr	(Canadá	e	Japão)	Renegade	Salomão	mago	Thomas	Star	escapou	da	agitação	das	pousadas	e	antigas	ordens	mágicas	na	década	de	1980,	para	encontrar	um	novo	início	em	Toronto,	no	Canadá.	Helios:	deus	solar	Grego,	irmão	de	Selene.	A
tempestade	começou	a	passar	lentamente,	o	incenso	começou	a	desbotar	...	Ou,	pode-se	temer	não	ser	compreendido	e	aceite	para	quem	realmente	somos.	Em	seguida,	ela	muda	para	a	forma	de	Hekate	como	a	mostrada	no	livro,	de	uma	bela	mulher	branca	em	uma	túnica	branca,	com	três	formas.	Mas	estes	são	apenas	três	dos	seus	quatro	atributos,
a	quarta	em	sua	face	privada	e	em	muitas	formas	ocultas	à	vista	de	todos,	o	elemento	do	fogo.	Os	olhos	iria	mudar,	dependendo	da	intensidade	da	manifestação,	do	amarelo	para	o	vermelho	sólido.	Ela	tem	sido	sempre	há	espera	de	mim,	e	agora	que	a	conexão	foi	re-estabelecida,	ela	vai	estar	do	meu	lado	para	orientar	e	aconselhar.	Qual	é	o	caminho?
Como	a	noite	se	aprofunda	cada	vez	mais	o	viajante	volta.	Minhas	lágrimas	nunca	terminou,	não	posso	por	a	vida	de	mim	se	lembrar	de	um	tempo	em	que	eu	chorei	tanto,	o	meu	Inverno	foi	perpétua,	os	oceanos	eram	infinitos	e	escuridão	eterna.	Então	agora	eu	tinha	começado	a	sentir-se	obrigados	ao	script	e	seu	reflexo	desafios	em	minha	vida
pessoal,	e	para	alterar	o	final	poderia	ser	um	eficaz	reafirmação	de	minha	livre	vontade.	Hekate,	chamoume	em	várias	ocasiões	desde	então	e	me	mostrou	que	eu	posso	encontrar	o	meu	caminho	e	guiar	as	pessoas	para	encontrar	a	deles.	Mais	uma	vez,	eu	era	esmagada,	mas	desta	vez	com	o	maior	amor	e	cuidar	todos	abrangendo	energia.	Houve	um
grande	abra	patch	de	área	cercada	por	árvores.	Eu	sabia	que	poderia	derramar	vinho	no	chão	até	que	eu	era	azul	no	rosto	e	que	não	significa	tanto	como	a	moeda.	Julho	e	Agosto	de	2009	Madrid,	Espanha	Nós	met	wiccans	ecléticos	em	Madrid,	e	desenvolveu	uma	relação	de	amizade	e	algum	trabalho	juntos.	Considerando	representações	de	sua	ao
longo	da	sua	longa	história,	que	descobre	que	ela	é	sempre	descrita	e	representada	como	uma	mulher	de	idade	indefinida,	ou	especificamente	como	uma	"donzela".Para	os	nossos	antepassados	os	deuses	eram	imortais,	e,	como	tal,	perfeita,	imune	ao	envelhecimento	e	os	problemas	físicos	que	trouxe.	Tina	Georgitsis	(Austrália)	Tina	Georgitsis	folk
hereditária	é	uma	feiticeira	e	uma	sacerdotisa	Wiccan	iniciado	que	está	profundamente	respeitador	do	antigo	Egito	e	da	Grécia	caminhos	espirituais.	Criei	espaço	sagrado	da	maneira	que	eu	estava	habituado,	utilizando	a	minha	bruxaria	experiência	e	passou	a	ungir	a	vela	com	cera	natural	obscuro	da	Lua	o	óleo	que	tinha	feito	anteriormente.	Sua
situação	foi	devastador,	ela	era	suicida	depois	de	sofrer	traumas	emocionais	ao	longo	de	muitos	anos,	e	sentiu-se	desamparada	e	frágil	o	tempo	todo.	&	Uitterhoeve,	W.	Tenho	mantido	meu	durante	anos	e	que	continua	reinventando!	Trata-se	de	um	"plano-mestre"	do	tipo,	eu	não	tenho	idéia	do	que	a	forma	final	será.	Através	do	rito	da	Phoenix	e	o
batismo	de	suas	chamas	EU	ter	encontrado	o	meu	caminho	de	volta	para	casa.	Em	cinco	serviço	activo	tours,	a	odd	angry	shot	e	ocasional	mina	terrestre	de	Armagh	em	Pristina,	nada	me	preparou	para	isso.	Morte	é	o	seu	dom.	Ela	é	a	deusa	da	lua,	do	submundo	e	da	magia.	A	mulher	aproximou-se	do	altar	e	deu	o	seu	athame,	disse	Hekate	em	silêncio



a	me	dar	outro	sinal.	Apotropaico:	"o	mal	a	evitar",um	termo	utilizado	frequentemente	para	amuletos	protetores	e	de	banir	ou	ritos.	ele	era	tão	jovem,	foi	uma	tragédia	como	esta	e	que	foram	atingidos	pela	dor.	Este	sempre	foi	o	meu	objetivo	e	uma	viagem	que	ainda	não	terminou.	Dois	dos	mais	acessíveis	são	o	Evangelho	segundo	Mateus	4:110,	onde
o	Christos	-	depois	de	quarenta	dias	de	jejum	-	coloca	sua	besta	e	supera-lo	em	o	que	alguns	chamam	a	tentação	Jogo;	e	a	quarta	Filial	do	galês	Mabinogi,	onde	Lleu	Llaw	Gyffes	deve	superar	as	três	maldições	sobre	ele	jurou	por	sua	mãe,	Arianrhod.	Por	isso	te	lembraste	que	ela,	mesmo	que	ela	é	a	mãe	do	único	filho,	receber	precedência	e	honra	no
meio	de	todos	os	eternos	deuses.	Todo	este	conceito	torna-se	particularmente	interessante	quando	queremos	reconsiderar	a	antiga	crença	grega	mencionado	anteriormente:	que	a	medula	espinhal	transformado	em	uma	serpente	após	a	morte.	A	da	esquerda	é	o	oceano	primordial,	e	a	primeira	terra	a	nascer.	Talvez	o	tempo	não	estava	assim	muito	nos
castiga,	como	desafiando-nos,	como	na	verdade,	o	patrono	da	nossa	formação	deusa	círculo,	Hekate,	podem	exigir	não	apenas	partidária,	mas	também	sacrifício	pessoal	e	acreditem	em	mim,	naquela	tarde	de	privação	de	conforto,	calor	e	roupas	secas	foi	um	grande	sacrifício	para	todos.	Mas	é	seguro	afirmar	que	em	relação	à	nossa	dieta,	hoje,	que	os
nossos	produtos	alimentares,	sendo	facilmente	obtidos	em	supermercados,	tornaram-se	desnaturadas	e	provavelmente	dão	pouca	atenção	ao	local	onde	ele	provém.	Sem	ela	eu	não	estaria	onde	estou	agora	na	minha	espiritualidade.	Sua	lendária	morte	saltando	para	o	vulcão	Etna	deixando	um	único	bronze	sandália	(um	de	seus	símbolos)	flutuar	sobre
a	lava,	sugere	que	ele	era	um	devoto	de	Hekate.	Eu	trabalho	no	dia-a-dia,	seguindo	um	caminho	que	chega	até	mim	em	pedaços,	através	de	pessoas,	notícias,	coisas	que	tenho	oportunidade	de	conhecer	por	acaso	...	Ela	está	atualmente	os	interessados	na	cura	xamânica,	trabalho	com	artesanato	e	como	uma	maneira	de	exprimir	espiritualidade	através
da	criatividade	(isso	pode	naturalmente	ser	apenas	uma	desculpa	para	jogar	com	cola	e	cintilantes!)	ela	tem	desenvolvido	seu	trabalho	com	Hekate	durante	os	últimos	10	anos	e	já	contribuiu	para	a	Hekate:	Chaves	para	o	cruzamento.	Tenho	atendido	três	vezes	três,	agora	você	pode	responder	a	mesma	pergunta,	QUEM	É	VOCÊ	PARA	questionar-ME!
".	A	tentativa	de	fazer	o	off	eu	fiz	a	pior	coisa	possível	nas	circunstâncias.	7,3	(Outono	de	1969),	255-326	Wenzel,	Mariana.	A	ligação	mais	fácil	de	manter,	senti-me	como	se	tivesse	perdido	uma	parte	de	mim	e	ele	foi	substituído	por	uma	chama,	uma	brilhante	jóia	que	queimou	no	fundo.	Ambos	os	lados	do	Céu,	Londres,	Avalonia,	2009	D'Este,	Sorita	&
David	Rankine.	Enquanto	mera	especulação	de	minha	parte,	o	epíteto	"	longe	de	cruzar	velozmente",	parece	certamente	para	conjurar	o	movimento	de	uma	serpente	que	ataca	a	sua	presa;	e	da	minha	experiência,	a	moção	de	Hekate,	ritos	e	magia.	Ereschigal	...	No	momento	em	que	o	sol	começou	a	definir,	EU	despir	e	andou	pela	minha	casa	velas	de
iluminação	e	sinalização.	Esta	é,	naturalmente,	muito	próximo	do	Celtic	Pagan	Samhain	festival,	mas	os	dois	não	são	a	mesma	coisa,	embora	muitos	dos	mesmos	temas	estão	presentes	e	podem	ser	vistos	em	ambos	os	países,	e	creio	que	a	festividade	pagã	tem	emprestado	bastante	significativa	deste	festival	mexicano,	assim	como	o	comercial	Dia	das
Bruxas.	"	23.ª	maio	de	2009	L'	Isle-Adam	,	França	A	presença	aparece	enquanto	estou	escrevendo	algumas	anotações	para	um	curso.	Ela	também	encontrou	o	seu	caminho	para	Roma,	onde	La	Festa	Dei	Serpari	permanece	hoje	como	um	importante	evento	anual	de	serpente	encantadora,	adivinhação	e	dança.	Como	um	aparte,	é	preciso	que	se	saiba
que	alguns	dos	mais	escuros,	mais	destrutiva	os	atributos	de	Hekate	não	foram	formadas	até	bem	depois	de	alguns	dos	seus	mais	positivos	e	vida,	protegendo	as	associações	foram	formadas.	Na	superfície,	parece	um	simples	símbolo.	Artemis:	deusa	grega	Virgem	Caçadora,	filha	de	Zeus	e	Leto,	irmã	gêmea	de	Apolo.	E	eu	experimentei	e	aprendi
muito	mais	do	que	isso.	Meus	braços	em	súplica	para	que	você,	Até	mesmo	como	o	arco	do	seu	celeste	Canopy,	Engolfar-me	por	baixo	da	sua	confortante	radiance.	Desde	que	eu	era	um	bebê	eu	podia	ouvir	e	ver	coisas	que	os	outros	não	podiam	.	Em	seguida,	hissopo	deixa	acalmou	na	água	foram	utilizados	a	asperge.	Nova	Iorque,	St	Martins,	1996
Figura	19	-	O	Vidente	por	Emily	Cardagem	Deusa	da	Suprema	Consciência	Por	Jade	Sol	Luna	Em	Dark	deusa	mística,	Hecate	é	a	primeira	das	grandes	somas	astronómicas	poderes,	porque,	de	certa	forma,	ela	é	o	único	"quegira	a	roda	do	tempo	universal".	Triplicity	No	unity,	Você	espera	que	todos	os	caminhos.	Ambas	essas	coisas	são	um	modo	de
vida	e,	se	quisermos	que	contém	essas	funções	com	verdade	e	autenticidade,	cada	aspecto	de	nós	mesmos	e	tudo	o	que	fazemos	será	realizado	como	um	curandeiro	e	um	membro	do	seu	sacerdócio.	A	apresentação	de	Maat	era	um	ritual	realizado	pelo	faraó	egípcio	onde	ele	ofereceu	uma	pequena	estátua	de	Maat	na	sua	mão	direita	a	uma	grande
estátua	de	um	do	criador	deuses	como	Atum	ou	Ra	para	manter	ordem	cósmica	na	terra	do	Egito.	Skrying	permite	que	o	operador	para	abrir	o	olhar	interior	para	realidades	inconscientes.	Este	ritual	foi	a	16.ª	aniversário	dedicação	a	Hekate	de	uma	área	de	terra	no	belo	sopé	perto	da	minha	casa.	Nay,	vai	tu	para	trás	e	manter	a	vigilância	por
Timagetus"	wrestling	school,	para	lá	é	onde	ele	riormente	e	gosta	de	sentar-se.	[Le	Imagini	Degli	Dei	Degli	Antichi,	no	Cartari]	(CE)	-	1582	"EU	nome	é	o	único	a	quem	chamamos	Hekate,	Latona,	Diana,	Phæbe,	Lucina,	Trivia,	Tergemina,e	a	tríplice	deusa"	[Sortilégios	de	Circe,	Giordano	Bruno].	Estou	cansado.	Como	Hekate	carrega	as	chaves	de	todas
as	naturezas,	não	deve	surpreender-nos	que	uma	raiz	proeminente	em	sua	historia	deve	fazê-lo	bem.	Que	à	tarde	o	nosso	muito	querido	gato	preto	de	17	anos,	Raven,	morreu.	Estou	a	falar	mesmo	do	fogo-cheia	fonte,	o	She-Serpent	,	e	Snake-Girdled,	cingidos	na	serpente	bobinas	...	As	sandálias	douradas,	pintei	em	seus	pés,	tal	como	ela	se	encontra
dentro	de	uma	porta,	há	um	céu	estrelado	em	torno	dela.	Não	que	eu	esteja	reclamando,	para	verdadeiramente	Hekate	é	a	grande	rainha	que	nenhuma	antena	ou	daimon	pode	ignorar	infernal,	e	através	dela	os	anjos	ensinou-me	uma	grande	venda.	Eu	podia	sentir	o	seu	poder	dentro	de	mim,	e	isso	leva	a	uma	profunda	experiência	visionária	onde	tudo
na	minha	mente	de	repente	se	tornou	claro,	eu	estava	iluminado.	Levante	essa	escuridão	de	nossas	vidas,	dai-me	uma	criança,	um	filho,	deixar	a	alma	Sanel	encarnado	através	de	mim,	para	trazer	mais	alegria	para	o	meu	marido	e	seus	pais,	vou	sacrificar	o	meu	corpo	e	alma,	para	que	esta	criança	se	ele	será	livre	o	meu	amado	marido	por	esta	dor,	e
eu	vou	pagar	tudo	o	que	o	preço	será,	minha	deusa,	peço-lhe	que	sapatos	a	sua	lanterna	sobre	mim	...	O	último	minuto	os	preparativos	começaram	no	dia	anterior	com	a	compra	de	ingredientes	para	tornar	as	ofertas	de	comida.	Eu	vou	sempre	estar	aprendendo.	Nos	conceder	visão	e	idéias	que	não	podem	ser	alcançadas	com	a	alma	racional.	É	onde
eu	estou	destinado	a	ser.	Selene:	grego	deusa	lunar,	irmã	de	Helios,	apresentada	pelo	relator	com	Artemis	e	Hekate	em	torno	C	1.º	A.C..	Seu	trabalho	também	já	foi	destaque	em	revistas	e	capas	de	livros,	incluindo	Avalonia,	ambos	os	lados	do	céu,	para	o	qual	ela	contribuiu	também	uma	redação,	e	de	uma	gota	de	água.Atualmente,	ela	tem	um
número	de	projectos	a	ferver	e	ideias	criativas	na	gestação!	Para	mais	informações,	por	favor	visite	www.childofavalon.com	Georgi	Mishev	(Bulgária)	Georgi	Mishev	(Plovdiv,	Bulgária)	é	um	sacerdote	e	co-fundador	da	Threskeia,	uma	tradição	pagã	baseada	na	crença	da	antiga	Trácia.	Fomos	pela	aldeia	e	subiu	um	pouco	para	aquilo	que	parecia	um
parque.	Esta	condição	também	é	conhecida	pela	antiga	palavra	grega	'Seleniazomai'.	E	então	eu	disse	à	minha	empregada	a	verdade	da	questão:	"Vinde,	Thestylis,	encontrar-me	alguma	solução	para	este	terrível	enfermidade.	(Ao	contrário,	para	mim,	Sekhmet;	que	é	tão	quente	e	punir	como	o	sol	do	meio-dia	e	ainda	um	motivo	de	celebração.	Cada
pensamento,	palavra	e	ação	reverbera	ao	longo	dos	fios	da	trama	Wyrd,	afetando	toda	a	nossa	realidade.	mais	e	mais,	até	que	eu	sabia	que	ela	tinha	ouvido	falar-me.	Abaixo	que	podemos	imaginar	Netzach	e	Hod	no	asas	do	unicórnio,	com	o	black	hound	como	Yesod	e	a	cabeça	da	serpente	em	Malkuth,	(com	seu	corpo	claramente	levando	para	cima	em
direção	Tiphereth).	NÃO	se	esquivaram	de	brincadeiras	com	outras	crianças,	preferindo	ouvir	o	som	da	água	e	o	pássaros	cantando	sobrecarga.	E	Imbolc	...	Eu	vejo	ela	como	uma	avó	figura	do	tipo.	O	ritual	utilizado	foi	utilizada	antes	e	não	me	parece	que	isso	foi	um	grande	contribuinte	para	a	potência	do	rito	especial.	Alguns	alimentos	da	cozinha	-
mel,	ovos,	pão,	macarrão,	chocolate,	bem	como	um	pau	de	incenso	e	uma	moeda	de	Creta.	À	medida	que	nos	aproximamos	através	de	nossas	vidas,	a	compreensão	Hekate	Soteira	como	o	mundo	Alma,	devemos	tentar	sempre	compreender	que	cada	alma,	entrar	em	contato	com	nosso	guia	espiritual	e	mágico	e	mundano	vive	é	uma	parte	dela.	Você
trazer	tormento,	da	Justiça,	a	destruição	e	a	iluminação.	Então,	podemos	recorrer	a	ela	para	orientar	e	apoiar-nos	neste	momento	em	nossa	busca	de	equilíbrio	dentro	de	nós	pode	exigir	alguma	dolorosa	alma	pesquisar	e	transformação.	Os	nove	homens	e	mulheres	que	permaneceram	são	os	curandeiros	e	inicia	com	a	experiência	em	vários	níveis,
para	isso	usamos	um	formato	muito	simples.	O	Imago	Inferorum	Orphica.	Invocações	O	que	se	segue	são	as	invocações	ao	Deus	Hades	e	a	deusa	Hekate,	a	qual	estou	incluindo	aqui	para	transmitir	a	energia	e	os	conceitos	por	trás	do	ritual,	e,	também,	de	modo	que	as	pessoas	possam	incorporá-las	em	seus	próprios	ritos	conforme	o	desejado.	No
entanto,	existe	um	outro	aspecto	de	Hekate	que	muitas	vezes	obtém	mais	observava	mas	seria	muito	relevante	para	esta	época	do	ano,	a	de	Hekate	Kourotrophos	("Criança	a	enfermeira"	),um	título	que	foi	aplicado	especificamente	para	aqueles	que	governam	o	parto.	e	eu!	E	a	mim!"	como	se	alguns	não	tinham	sido	capazes	de	atravessar	antes	de	o
portal	fechado.	Assustados,	mas	consolados,	ela	me	acolheu.	Eu	fui	para	a	casa,	na	esperança	de	espalhar	sua	energia	para	o	meu	marido,	mas	ele	estava	muito	magoado	e	zangado	e	queria	só	o	tempo,	por	isso,	em	vez	pedi	Hekate,	para	curar	ele.	London,	John	Murray,	1874	Thompson,	William	Irwin.	Sky	derrete	no	mar,	um	brilho	âmbar	iluminada,
surtindo	efeito	hipnótico,	Astrid	Lulling-me	suavemente	em	transe.	Willems	(eds).	Reunimo-nos	com	o	resto	da	delegação	e	partiu	para	as	montanhas	em	nosso	alugamos	microônibus.	Trata-se	de	um	dia	especial	para	que	as	pessoas	possam	reunir-se	com	os	amigos	e	a	família	para	prestar	homenagem	aos	seus	antepassados.	Acredita-se	que	o	templo
foi	construído	por	volta	de	1600	a.c.	,	embora	a	evidência	sugere	que	ele	foi	construído	em	um	local	muito	mais	cedo,	o	que	pode	ter	sido,	desde	a	Idade	do	Bronze,	e	talvez	até	o	período	Neolítico!	A	primeira	referência	literária	ao	Eleusinian	Mysteries,	que	para	além	de	um	melhor	status	social,	para	assegurar	a	sua	inicia	tinha	uma	boa	morte,	é	no
século	VII	A.C.	homéricos	Hino	a	Deméter,	que	formam	seu	núcleo	mito.	"O	gerador	de	vida	deusa	...	Além	disso,	ele	é	um	pesquisador	da	área	de	história	antiga	e	religião	no	mundo	mediterrâneo	e	especialmente	em	práticas	mágicas	e	rituais	e	relíquias	antigas	no	moderno	folclore.	Berlim,	Akadamie	Verlag,	1933	Hollmann,	Alexander.	Assobio
Rainha,	estou	encanta	com	sua	luz!	O	seu	terrível	forma	obriga-me	a	você.	Eu	perdi	meu	emprego	-	após	27	anos	durante	a	minha	convalescença.	Alma	as	feridas	e	alma	perda	quase	sempre	vêm	de	algum	tipo	de	interação	com	outra	pessoa.	Lady	Hekate,	no	entanto,	caiu	fora	da	ribalta	espiritual	(como	praticamente	todos	os	deuses	pagãos,	talvez
salvar	o	Hinduísmo)	em	termos	de	massa	de	familiaridade.	Bem-aventurados	são	as	bruxas,	cujas	almas	são	iluminados	e	quem	dentro	da	escuridão	da	deusa	é	um	guia	para	o	...	Dirigi-me	ao	seu	altar	Hecate,	dizendo-lhe	que	eu	pensei	que	talvez	ela	não	quer	ver	que	EU	que	rastejam	sobre	brasas	para	ela,	e	confirmando	que	eu	faria	muito	mais	do
que	isso.	Esta	foi	a	historia	que	eu	tinha	a	cumprir,	como	a	alma	no	caminho	de	Hecate;	para	ser	despertado	em	cada	encarnação,	a	fim	de	aprender	novamente	como	uma	criança	em	seus	pés,	antes	que	eu	pudesse	mais	uma	vez	levar	a	tocha	de	Hecate	para	outros.	Ele	sempre	tem	desfrutado	por	escrito,	com	o	seu	primeiro	livro,	defesas	contra	as
bruxas"	embarcação	ser	publicado	em	2008,	e	já	contribuiu	com	ensaios	de	Hekate:	Chaves	para	a	encruzilhada,	chifres	de	poder	e	de	uma	gota	de	água.Ele	está	atualmente	trabalhando	em	uma	série	de	outros	projetos	relacionados	à	magick	tradicionais,	feitiçaria	e	raiz	astúcia.	Estou	Hekate	Rainha	das	Bruxas,	Você	foi	escolhido	para	caminhar	no
meu	serviço	e	me	honra.	Mas	esta	não	é	uma	opção.	É	a	alma	que	fornece	a	gnose	e	visões	dos	planos	superiores	da	mente.	Foi	o	olhar	que	me	fez	perceber	que	era,	que	não	era	apenas	alguns	estafetas	thoughtform.	A	esta	hora	eu	estava	em	um	curso	de	pintura	decorativa	e,	como	tal,	começa	a	expressar	a	minha	criatividade	de	modo	sincero.	I
podem	utilizar	um	tambor,	criar	uma	batida	de	coração	que	você	possa	ouvir	ecoaram	no	terra,	no	fundo	da	terra,	dando	voz	à	música,	aos	sons,	aos	gritos.	(Mais	tarde	C	2.º	CE)	"O	Phrygians,	primeiro	nascido	dos	homens,	chamar-me	Mãe	dos	deuses	...	O	meu	Iseum	foi	dedicado	a	Hekate	e	Hermes,	os	trabalhos	avançaram,	ocupado	e	rápida,	os
alunos	deixaram	de	se	inscrever,	(eles	ainda	não!)	e	Hekate	tinha-se	tornado	uma	grande	parte	do	meu	dia,	e	a	vida	espiritual.	No	entanto,	hoje	em	dia,	quando	os	mascarados	da	rosa	os	dedos	o	seu	Amanhecer	foram	rapidamente	para	cima	para	o	céu	do	mar,	a	mãe	da	nossa	flauta	player	Philista	Melixo	e	seu	irmão	veio	a	mim;	e	ela	falava	de	muitas
coisas.	Desde	o	momento	em	que	eu	sofria,	até	o	momento	as	autoridades	quebrou	a	porta	para	prender-nos	tanto,	apenas	no	tempo	devido	a	minha	vida	do	seguro	está	sendo	extinto,	enrolado	no	tapete	e	jogada	ao	lado	da	estrada,	conforme	indicado	pela	declaração	de	intenções.	ex.,	Alkman]:	Naides	e	Lampades	e	Thyiades	.	Também	de	Catamara
Rosarium	por	ser	um	acessório	Muse,	apenas	quando	eu	precisava	e	a	Stuart	Inman	para	fornecer	as	pistas	para	a	última	peça	que	este	projecto	que	muito	mais	completo.	Mais	exemplos	da	serpente-anelado	Hekate	papel	no	auxílio	do	transe	membros	serão	discutidos	abaixo;	no	entanto,	em	termos	do	bacchic-frenesi	tanto	divindades	foram
envolvidos	nos	processos	de	êxtase	cerimónia	como	uma	forma	de	facilitar	passagem	entre	o	mundo	físico	e	o	mundo	espiritual.	Deste	modo,	a	nossa	experiência	interior	pode	influenciar	e	moldar	o	que	está	acontecendo	no	exterior	planos	de	nossas	vidas.	Como	magickal	pessoa,	realmente	não	existe	nenhuma	escolha.	Todos	da	minha	alma
recuperação	obra	é	dedicada	a	Hekate,	mas	há	outros	aspectos	da	alma	cura	para	considerar	quando	estiver	trabalhando	com	Hekate,	e	uma	idéia	em	particular,	tem	sido	de	grande	importância	para	a	minha	própria	cura.	O	que	o	viajante	pára	-	indecisão	aparente.	Em	seu	aspecto	mais	elevado,	Hecate	Soteira	divina	é	a	própria	felicidade,	que	é	fora
do	comum	percepção	humana,	e	a	natureza	da	consciência.	A	razão	para	escrever	esta	história	como	uma	parte	de	um	livro	contendo	as	pessoas	a	troca	de	experiências	que	ainda	acreditam	e	de	culto	à	grande	deusa	foi-me	dada	a	oportunidade	de	mostrar	que	a	Deusa	ainda	está	vivo	nas	terras	da	antiga	trácios.	Afinal	não	é	isso	que	elas	estão	lá?
Hekate	foi,	e	ainda	é,	um	real	e	poderosa	entidade	para	mim	e	eu	não	tenho	nenhuma	escolha	mas	para	reconhecer	que	ela	foi	mais	do	que	provável	que	tenham	sido	no	controle	do	clima,	a	fim	de	testar	a	nossa	benevolência	antes	que	enfrentamos	o	Seu	oráculo	do	que	escura	(mas	seco!)	caverna.	Tudo	isso	caiu.	Os	tipos	mais	comuns	de	tais	feitiços
foram	a	tomada	de	posse	de	juramentos	feitos	em	seu	nome,	e	a	fabricação	dos	chamados	maldição	comprimidos	(καταδεσμοι	defixiones	em	grego	ou	em	latim).	O	epíteto	"wolfshead,"	que	significa	"outlaw"	vem	quente	em	seus	calcanhares,	tal	como	a	mais	conhecida	"	lobo	em	pele	de	ovelha",	junto	com	o	comentário	bíblico	de	Mateus	10:16,	"estou
enviando	a	você	como	ovelhas	em	meio	aos	lobos".	Ela	tem	facilitado	uma	variedade	de	Gardnerian	Wiccan	grupos	ao	longo	dos	anos.	Por	vezes,	o	encerar	moon,	em	uma	quartafeira	na	hora	de	mercúrio.	A	minha	magia	roda	[a	quatro	rodas	raios	salientes	com	uma	corda	amarrado	através	do	eixo],	chamar	a	minha	casa	o	homem	que	eu	amo!	Em
primeiro	lugar,	sementes	de	cevada	os	casco	sobre	o	incêndio.	Ela	executa	o	liceu	de	Heka	dentro	da	Fellowship	of	Isis	como	sacerdotisa	Semeia-pedra,	e	é	um	mestre	Mason	dentro	CoMasonry	.	A	ideia	de	pendurar	coisas	no	interior	do	santuário	vem	de	uma	antiga	prática	grega,	é	um	conceito	QUE	EU	adicionado	depois	de	ler	sobre	ela	em	grego	e
romano	Necromancy	por	Daniel	Ogden.	Os	sacerdotes	repararam	como	eu	sempre	pendurados	ao	redor	do	templo	sempre	que	me	foi	possível,	tendo	acorrido	meus	afazeres	e	escapou	da	minha	mãe	olhar	atento.	Tenho	tido	momentos	ao	longo	dos	anos	em	que	o	meu	desenvolvimento	espiritual	e	o	trabalho	tem	vindo	a	parar	ou	eu	não	tenho	certeza
de	onde	ir	em	seguida.	Adrenalina	brota,	martelando	o	meu	coração	contra	minha	costelas	como	uma	pequena	casca	ecoa	através	da	câmara	frias;	penso	em	Anubis,	e	outros	companheiros	caninos	subterrâneos	em	sua	região.	Embora	eu	estava	vestindo	um	roupão,	ele	já	não	viu	isso.	HEKATE	sua	sagrada	Incêndios	Editado	por	Sorita	d'Este
Explorando	os	mistérios	do	Torchbearing	deusa	das	encruzilhadas	Com	os	ensaios,	prosa	&	Arte	ao	redor	do	mundo,	dando	visões	únicas	em	seus	mistérios	no	século	21	Publicado	por	Avalonia	WWW.avaloniabooks.co	uk	"Tendo	dito	estas	coisas,	você	vai	eis	que	um	incêndio	saltando	skittishly	Como	uma	criança	ao	longo	do	aery	ondas,	Ou	um
incêndio	sem	forma,	a	partir	da	qual	uma	voz	surge"	Oráculos	Caldeus,	Da	Epifania	de	Hekate,	no	S.	Hekate	Kleidoukhos	-	a	chave	de	seu	titular	-	estava	presente	para	desbloquear	o	peito,	de	modo	que	eu	pudesse	alcançar	a	alma	parte	e	guia-lo	de	volta	para	onde	ela	deveria	estar.	Agora,	com	o	meu	amor	magia	vou	ligar	ele.	É	como	uma	mágica,
mas	usar	tinta	e	criatividade,	criando	um	tipo	de	portal	ou	gateway.	Houve	muitas	vezes	o	meu	rosto	foi	tom	mesclado	com	contusões,	braços	e	pescoço	preto	e	azul	-	ainda	grunhe	para	assustar	a	continuação,	cada	vez	mais	perto	até	que	senti	sua	respiração	prometia	ser	quente	sobre	a	parte	de	trás	da	minha	nuca.	Eu	encontrei	algo	muito	mais
valioso	do	que	qualquer	dinheiro	que	jamais	irá	atravessar	o	meu	palm.	Era	muito	comum	para	as	pessoas	a	fazer	mágicas	ou	sacrifícios	em	tais	lugares,	geralmente	à	noite,	e	principalmente	quando	a	lua	estava	cheia	ou	escuro.	As	almas	continuam	a	chegar	e	a	entrar	no	portal	por	20	ou	30	minutos.	Ele	tem	sido	um	longo	e	desafiante	poucos	meses
colocando	este	em	conjunto,	talvez	entre	os	mais	interessantes,	desgastante	e	testes	meses	da	minha	vida.	Hecate	é	também	denominada	Nyctipolus,	em	sua	qualidade	de	energia	e	terrível	Energia	Cósmica	que	impele	os	homens	para	a	acção	e	o	universo	para	manifestação.	Sendo	um	"curandeiro"	não	está	a	facilitar	cicatrização	específico	trabalhar
para	os	outros,	ou	mesmo	para	nós.	Estes	incluem	belladonna,	henbane,	datura,	mandrake,	e	tabaco.	A	crença	comum	era	a	de	que	os	mortos	podem	aparecer	sob	a	forma	de	serpentes.	No	século	v	a.c.	,	o	escultor	Alkamenes	criou	o	popular	Triformis	imagem,	de	três	figuras	idênticas	pé	formando	um	triângulo	em	torno	de	um	pilar	central,	que	se
tornaria	o	modelo	para	a	Hekataion,	guardando	as	portas	e	encruzilhada.	Bem-aventurados	os	que	conhecem	os	mistérios	da	deusa	...	de	repente,	eu	estou	cheio	com	uma	visão	surpreendente	-	em	uma	ocultação	flash	I	ver	o	horizonte	de	eventos,	zero	absoluto,	a	primal	No-Thing	,	eterno	e	infinito	espaço	de	UrKhaos	e	sentem	olho	da	serpente/Dragão
Rainha	-	em	uma	fração	de	segundo	o	que	se	tornou	o	ponto	de	força,	então	a	linha	do	formulário,	seguido	pelo	triângulo	de	manifestação,	o	Yoni,	escondido	dos	olhos	e	égide	de	Hekate,	em	seguida,	a	praça	de	involução	-	a	Mãe	Divina	Adoratress,	o	pentagrama	pitagórico	da	dupla	filhos/as	serpentes,	e,	finalmente,	o	hexagram	do	Pai.	A	este	estado
hiper-consciente,	pode-se	ter	um	grande	variedade	de	experiências	mágicas	que	vão	ver	as	visões	de	proferindo	oráculos.	Amor,	um	adolescente	que	não	significa	jamais	deve	ter	portagens	mine	teve.	As	mãos	já	não	me	segurava	para	baixo,	o	peso	do	seu	corpo	levantado	A	voz	que	falara	vil	as	coisas	agora	obscura,	confuso,	ele	correu	Eu	estava	livre.
Às	vezes	narrava	a	literatura	contos	mitológicos	antigos,	mas	às	vezes	ela	ocorre	em	tragédias,	como	bem.	3	Toques	da	campainha,	o	ritual	em	curso…	clareza	Hisssssing,	com	clareza,	as	palavras	de	abertura	entoado…	o	círculo,	em	seguida,	elenco	e	trimestres	evocados.	A	lua	vigas	começou	a	chegar	lentamente	em	relação	a	mim,	como	eu	fiz	amor
com	meu	marido	eu	ainda	sentia	um	frio	suave	sensação	sobre	meu	ventre.	É	em	nossas	diferenças	que	a	beleza	das	novas	experiências	e	conhecimentos	podem	ser	encontrados.	Eu	olhei	para	a	lua	e	algo	de	poderoso	e	belo	me	bateu,	e	eu	tive	que	colocá-la	no	papel:	EU	posteriormente	ganhou	um	prêmio	com	esse	poema.	Foi	entendido.	Hekate
recorreu	a	mim,	mais	do	que	a	maioria	dos	meus	colegas	de	classe.	Londres,	J.	Desembarque	em	mim	como	eu	tentei	dormir	de	noite.	No	meu	caso,	podem	até	ser	semelhantes	a	uma	experiência	semelhante	a	um	ataque	de	pânico.	Quando	os	meus	olhos	olhou	para	cima	para	ver	Hecate,	a	orb	negra	tinha	crescido,	morrendo	e	meu	filho	junto	com	ele.
Canto	superior	esquerdo	está	escrito	"Hekate"	e	o	nome	do	cartão	é	"Deusa	das	trevas"	Gasolina	[cartão]	1900	CE	(1907	CE)	"O	tríplice	forma	de	escuridão!	OBSCURO	esplendor!	Tu	lua	invisível	dos	homens!	Tu	caçadora	pavor!	Tu	és	coroado	demônio	da	crownless	dead!	O	seios	de	sangue,	demasiado	amargo	e	muito	concurso!	".	Ela	era	especial,
mas	eu	não	acho	que	eu	gostaria	que	eles	também	-	as	duas	visões	defina	o	meu	caminho	na	vida,	uma	deusa	de	ambos	os	lados	que	reflecte	o	outro,	como	dois	espelhos	virados	um	para	o	outro	repetindo	ao	infinito.	Prefácio	por	Sorita	d'Este	Para	o	leitor,	O	seu	sagrado	incêndios	nasceu	no	fogo	do	meu	templo	santuário	em	Novembro	de	2009,
quando,	durante	uma	cerimónia	em	que	explorei	os	mistérios	dos	sete	estrelas	errantes	,	invocou	o	deus	Dionísio.	Em	torno	da	idade	de	treze	anos,	começou	a	estudar	as	tradições	pagãs,	e	encontraram	uma	paz	interior	que	nunca	tinha	conhecido	antes.	Para	todas	as	coisas	que	estão	em	você,	e	em	você	Todas	as	coisas,	eterno,	encontrar	o	seu	fim.
Outra	parte	do	rito	era	a	repetição	de	uma	fórmula	mágica	de	Kali,	em	homenagem	a	Deusa	das	trevas	da	terra	que	se	assemelha	ao	da	própria	Europa	Hecate.	Além	disso,	o	Templo	de	Poseidon	e	Hekate	Propylaia	("antes	do	gate")em	Éfeso	enfatiza	sua	ligação.	Embora	isso	possa	parecer	uma	obscura	ligação,	deve	notar-se	que	Aristaios	era	filho	de
Apolo	e	Cirene,	que	tinha	uma	cidade	chamada	após	ela.	O	Mar	sacerdotisa.	Branwynn	Personalizando	o	Mistério	pela	Raven	digitálicos	Sofrer	para	aprender	por	Paulo	Harry	Barron	Hekate	Om	Krim	pela	Hansa	Além	da	imediata	por	Orryelle	Defenstrate-Bascule	O	coração	de	Hekate,	Catamara	Rosarium	Aquele	que	espera	na	encruzilhada	por	Soror
Basilisk	O	batismo	de	fogo	de	Mark	Alan	Smith	Noite	escura	da	alma	pela	Naza	Cogo	Retalhos	esfarrapadas	por	Amber-Rose	Duas	Lanternas	por	Brian	Andrews	Iluminando	o	caminho,	por	Tina	Georgitsis	Hekate	Sagrado	da	loucura	por	Shay	Skepevski	Sua	luz	brilha	sobre	o	medo	por	Connia	Prata	Cura	a	alma	por	Kay	Gillard	No	cruzamento	Por
Katherine	Sutherland	UM	Rito	de	Hekate	por	Diane	M.	Não	há	alguns	da	vila	senhoras	veio	para	nós	e	nos	ofereceram	chá	e	comida.	Até	então,	eu	instintivamente	compreendeu	o	que	eu	pretendia	fazer.	Eu	amei	a	sua	contracção	do	lugar	e	retratando	a	Isis,	a	grande	Mãe.	Eurípedes	personagem	Medeia,	e,	possivelmente,	o	mais	famoso	dos
Thessalian	bruxas	chama	ela	assim,	"pela	Rainha	Hecate,	que	acima	de	tudo	das	divindades	venero,	o	meu	escolhido	cúmplice,	a	cuja	presença	minha	central	hearth	é	dedicado",	uma	declaração	pouco	usual	para	o	lar	era	normalmente	o	mandato	da	Hestia,	um	interessante	dilema	em	seu	próprio	direito,	mas	da	discussão	dessas	é	para	além	dos
limites	do	presente	especial	redação;	mas	basta	dizer	que,	no	meu	entender,	re-aplica	sua	conexão	com	o	fogo.	Se	estamos	a	viver	nossas	vidas	e	praticar	a	nossa	espiritualidade	como	devotos	de	Hekate,	a	importância	de	caminhar	suavemente	sobre	a	terra	e	tendo	compaixão	por	todas	as	coisas	vivas	não	deve	ser	esquecida.	Foi	ensinado	pelo	Bhau
Kalchuri	(discípulo	de	indiano	Meher	Baba	ficou)	e	Kal	Babji	(Khajuraho,	na	Índia)	em	misticismo	e	mitologia	Indiana	clássica	durante	e	após	a	sua	formação	astrológica	formal.	Antes	que	eu	pudesse	quebrar	as	negativas	as	mós	de	todo	o	meu	pescoço	e	passar	para	frente,	eu	tive	de	refletir	e	meditar	um	pouco	sobre	o	mundo	que	há-de	vir	e	tentar
compreender	a	razão	pela	qual	eu	me	deixar	de	ser	influenciada	por	essas	filosofias/doutrina	religiosa	que	ensinou-me	a	medo,	um	arrepiante	lugar	e	tente	equilibrar	a	que	com	o	senso	comum,	experiência	direta	com	os	amados	defuntos	(da	qual	eu	tinha	muitas)	e	investigação	teológica	moderna	e	do	pensamento.	O	papel	Hekate,	esse	mito	é	dupla.
Em	vez	disso,	o	cão	entrou	na	cozinha	e	descansou	a	cabeça	no	meu	colo.	O	Myndian,	alas	e	prioriza,	possua-me	corpo	e	alma.	Tem	sido	constante	e	profícuo	trabalho	na	minha	ausência.	Mais	assim	mesmo	de	Imbolc	este	é	o	tempo	de	novos	começos.	O	lugar	dentro	da	minha	mente	onde	eu	uma	vez	me	senti	perdida,	desamparada,	impotentes,	e
sozinho	...	Uma	vez	que	é	um	instinto	natural	para	procurar	kindred	souls,	EU	também	começou	a	procurar	as	pessoas	que	pensavam	de	forma	semelhante	e	acreditou	em	coisas	semelhantes.	Quando	marcar	a	viagem	ainda	não	começou	na	antiguidade?	O	que	significa	longe	de	cruzar	velozmente,	e	Hekate	foi	freqüentemente	considerada	como	o
equivalente	feminino	a	Apolo.	Os	participantes	foram	informados	de	que	eles	poderão	ter	de	enfrentar	uma	escolha	que	precisa	ser	feita	em	um	futuro	próximo,	diferentes	opções	que	precisam	ser	analisados	e	avaliados,	mas	apenas	um	escolhido.	Tão	bem	que	eu	convencer-me	de	que	a	coisa	toda	não	se	insinua	para	cima	de	mim,	muito	parecido	com
o	primeiro	lentamente	os	dedos	da	aurora	com	cuidado	em	anunciar	um	novo	dia,	a	mudam	de	preto	para	azul-escuro	é	quase	imperceptível.	(Trans).	Rankine,	David.	A	Hekate	é	descrito	como	Salvador	(Soteira)	nos	oráculos	Caldeus	também	coincide	com	o	tom	deste	versículo	de	Liber	Al.	Em	seguida,	ponderou	que	era	a	"dupla	-wanded	one'	que	iria
"	assumir	meu	trono	e	lugar".A	dupla	varinha	mágica	sempre	faz-me	pensar	no	caduceu	de	seu	irmão	gêmeo	serpente	variedade	como	nascido	por	Hermes,	o	deus	brincalhão	de	magick,	que	me	observou-se	também	muitas	vezes	associada	a	Hekate.	Abrir-me	por	dentro.	Foi	aqui,	no	quinto	século	A.C.	que	o	filósofo	Empédocles	criou	a	doutrina	dos
quatro	elementos	ar,	terra,	fogo	e	água.	Recentemente,	ela	lançou	sua	estréia	do	Caderno	Verde	Tubelo	incêndio	por	meio	Mandrake	de	Oxford.	Quando	eu	acordei	tinha	uma	palavra	na	minha	cabeça.	Para	que	possamos	ver	Hekate	como	uma	parteira,	não	apenas	do	sol,	mas	cujo	retorno	tochas	de	purificação	queimar-se	na	escuridão	da	psique	e
permitir	que	o	nosso	próprio	renascimento.	Inanna	é	mostrada,	Rainha	do	Céu	e	da	Terra,	Londres,	cavaleiro,	1983	Morgan,	Diane.	Seus	vestidos	eram	a	cor	açafrão	estilo	greco-romana	veste,	preencha	com	preto	para	aparar	arestas.	Isso	foi	feito	durante	uma	obra	de	intenso	amor	posse	com	o	Dark	deusa.	Mas	a	minha	cabeça	estava	inclinado	para
trás	com	uma	expressão	de	êxtase.	Catamara	Rosarium	é	um	alquimista,	Mestre	Ervanária,	e	Ritual	artista.	Ela	também	ilumina	o	caminho	para	o	nosso	regresso	...	Mladenova	E	Yanka.	São	raros	os	casos	em	que	ela	constantemente	aparecem	para	o	meu	olhar	interior	com	a	lua	atrás	dela	em	uma	fase	que	não	correspondem	a	um	no	mundo	físico.
Hekate	ensinou	Medea	ervas	aromáticas	-	na	verdade	quando	Jasão	e	medeia	chegar	a	Tessália	é	a	ervas	aromáticas	que	ela	carrega	que	é	suposto	ter	ensinado	o	povo	da	Tessália	feitiçaria.	Dedicado	a	todos	os	contribuintes	a	Hekate	chaves	para	o	cruzamento.	A	canalização	começou.	Estes	textos	misturados	magic	de	egípcio,	grego,	hebraico	e
fontes	gnósticas,	e	como	um	resultado	em	uma	ampla	gama	de	divindades	e	seres.	Cada	vez	que	ela	me	deixou,	foi	voltar	a	ser	embebidos	em	preto	ao	desespero.	Neste	estado,	seria	receber	clareza,	intuição	profética,	inspiração	criativa	e	visão	espiritual.	Hera	no	céu	e	na	terra,	Perséfone.	A	magreza	entre	os	mundos	em	Samhain	torna	mais	fácil	para
nós	para	ver	o	que	está	para	vir.	Por	um	longo	tempo	eu	tinha	sido	submetido	a	uma	"noite	escura	da	alma"	experiência	e	realmente	lutando	para	fazer	qualquer	conexão	com	o	divino	que	eu	poderia.	Neste	mundo	louco,	alimentos	naturais	tornaram-se	mais	caro	do	que	alimentos	processados!	EU	usada	para	ensinar	vegetarianismo	às	escolas	que	se
tivesse	em	seu	currículo	e	lembro-me	de	uma	vez,	quando	perguntam:	o	que	fiambre	ou	carne	veio,	um	dos	alunos	replicou	com	toda	a	seriedade	e	sem	dolo,	"a	partir	do	frigorífico!"	Não	houve	associação	entre	a	carne	no	prato	e	o	abate	de	um	animal	para	produzir.	No	entanto,	tanto	a	criação	e	a	preservar	os	aspectos	moleculares	implicam	uma
"morte"	ou	"destruição"	de	cada	forma	do	universo,	função	desempenhada	por	Hecate.	Disponível	a	partir	de	WWW.avaloniabooks.co	uk	Os	seguintes	livros	também	podem	ser	de	interesse	para	os	leitores.	Os	preparativos	tinham	começado	um	mês	antes,	com	a	coleta	e	secagem	de	ervas	para	fazer	o	incenso	e	velas.	Em	seguida,	você	está	atingindo
uma	massa	crítica	que	equivale	a	um	psiquismo	bater	à	porta!	Os	animais	Preto	Cordeiro,	o	touro,	os	cães	(especialmente	preto),	Dragão,	peixe,	cabra,	cavalo,	Hydra,	um	leão,	tainha,	a	serpente,	Lobo	Cores	Preto,	vermelho	e	branco	Os	minerais	Bronze,	ouro,	ferro,	lazurita,	chumbo,	pedra-ímã,	Meteorito	Plantas	Aconite,	Ebony,	Alho,	Mandrake,	o
carvalho,	o	açafrão,	Yew	Símbolos	Encruzilhada	(três	vias),	Crescent,	punhal,	Dark	Moon,	fogo,	cetro	de	ouro,	fita	na	cabeça,	arauto	da	caneta	ótica,	as	chaves,	a	lâmpada,	Lua	Nova,	sandália	(bronze	ou	ouro),	Lanterna,	Twin	lanternas,	chicotear	O	rito	da	sua	sagrada	Incêndios	Escritos	por	Sorita	d'Este	Este	rito	foi	escrita	como	um	acto	de	gratidão	e
agradecimento	à	deusa	Hekate	para	inspiração,	ajuda	e	orientação	para	a	elaboração	do	presente	projeto.	Alguns	dos	resultados	são	relatados.	Os	oráculos	Caldeus	também	descrito	Hekate	é	apagar	incêndios,	como	enrolamento	ou	enwrapping	e	os	gnósticos	adotaram	o	conceito	de	incêndio	snake	como	a	personificação	da	Sophia	(ou	sabedoria)	que
subiu	até	a	coluna	vertebral	e	o	médico	habilitado	a	cruzar	o	limiar	e	ascender	ao	espírito.	Infelizmente,	alguns	destes	são	muito	tóxicos	para	trabalhar	e	pode	ser	difícil	de	encontrar	em	alguns	países,	por	isso,	se	você	não	consegue	encontrá-los	use	o	que	você	tem.	O	nosso	conhecimento	do	papel	Hekate	desempenhou	na	vida	das	pessoas	é	limitada.
E	no	entanto	quem	tem	sempre	aceso	um	objeto	com	duas	fontes	de	luz	irá	dizer-lhe	que	você	acabar	com	duas	sombras.	Londres,	Avalonia,	2006	D'Este,	Sorita.	EU	já	estava	olhando	através	de	uma	parede	sólida	em	outro	domínio	que	apresentou	sangue	embebido	túneis	que	irradiava	magickal	pura	energia.	A	mãe	de	três	crianças	lindas	que	eu
acredito	que	são	o	motivo	pelo	qual	EU	respirar	e	já	me	salvou	de	algumas	maneiras.	No	Beltane	é	tanto	sobre	a	fertilidade	e	transformação,	como	simbolizado	pelo	ato	sexual,	é	sobre	o	ato	em	si.	Hekate	é	retratada	como	uma	deusa	que	usa	uma	luz	resplandecente	adorno	o	caminho	para	as	trevas	e	as	profundezas	de	nosso	ser	interior.	Samhain	é	o
momento	em	que	o	véu	entre	os	mundos	são	mais	finos	e	o	mundo	dos	mortos	é	uma	ofensa	para	com	o	mundo	dos	vivos.	Que	noite	invoquei	Hekate,	desde	então,	ela	nunca	me	deixou.	Lanternas,	um	de	Hekate,	identificadores	de	chave	na	arte,	são	um	atributo	comum	de	BirthGoddesses	.	Procurei	a	dura	realidade	e	a	verdade	escondida	e	eles	sempre
iludiu-me.	Templos	antigos	som	os	sinos	e	as	ofertas	serão	recompensados.	Não,	eu	não	sou	bi-sexual,	mas	a	minha	alma	é	e	todos	os	mais	agora	que	os	dois	prejudicial	deuses	da	bruxaria,	bi-sexualizada	a	alma	energias,	polarizando	as	serpentes	abrasadoras	da	gnose	como	eles	o	fizeram.	Na	mitologia	cristã	e	islâmica	(nem	tão	muito	judaica,	no
entanto),	do	Submundo	(Hades)	traduz	a	versão	Cristã	do	Inferno,	um	lugar	de	tormento	eterno	e	retribuição	divina.	Salsicha,	ovo,	cebola,	alho,	mel,	rue	e	aconite	pétalas	são	colocadas	como	ofertas	para	Hekate	da	festa.	Prostrado,	espero	que	nada,	mas	a	esperança	de	tudo.	EU	apenas	senti-me	como	se	a	luz	estava	sendo	sufocada	de	minha	própria
alma.	Acho	que	a	importância	de	aceitar	que	todas	as	almas	são	conectados,	e	parte	da	sua,	em	termos	da	necessidade	de	perdão	quando	se	aproximam	alma	cura.	Uma	mão	que	poderia	nutrir	com	amor,	sem	qualquer	esforço	esmagar	como	uma	delicada	pétala	entre	duas	pedras:	nascimento	e	uma	lápide.	[Pérgamo	friso	-	fotografia	Mary	Davis)
(C2nd-C	1.º	A.C.)	Hekate	em	perfil	lateral	com	duas	lanternas	e	um	pequeno	insetos	alados	a	Nike	com	uma	coroa	acima	sua	cabeça,	em	pé	ao	lado	de	Kybele	entronizado	com	Hermes	no	outro	lado	dela.	Trata-se	de	um	raro	objecto	que	ele	não	ter,	pelo	menos,	um	interesse.	Um	dos	dons	do	medo	é	a	sua	capacidade	de	obter	a	nossa	atenção,	e	aponte
para	onde	estamos	a	viver	uma	situação	de	desequilíbrio	em	nossas	vidas.	Os	arqueólogos	recuperaram	Mãe	deusa	efígies	pensado	para	ser	mais	do	que	27.000	anos	de	idade.	A	sessão	continuou	por	mais	de	uma	hora.	A	maioria	magickal	praticantes	em	algum	ponto,	especialmente	se	eles	estão	atendendo	qualquer	nível	de	treinamento	estruturado
de	um	tipo	particular	são	ensinadas	sobre	como	testar	a	entidades	que	trabalham	com	e	um	plano	formulado	em	minha	mente.	Lembrome	de	pensar	a	Hekate:	"Se	eu	tiver	que	morrer,	o	que	um	belo	lugar	para	ir	...	Trata-se	de	uma	dura	pedra.	A	forma	como	ela	chega	até	nós	é	excelente,	como	cada	um	de	nós	individualmente	com	a	nossa	própria
forma	de	pensar,	trabalhar	e	acreditar.	O	animal,	que	é	indiscutivelmente	o	mais	associado	à	Hekate	é	o	cão	e	ele	pensava-se	que	ela	poderia	ser	convocado	a	partir	da	escuridão	com	longo	rugirá.	Ela	levou	uma	incrível	lanternas	com	que	guiou	as	almas	através	do	submundo,	e	seus	seguidores	feita	regularmente	ofertas	para	ela	no	fiery	poços	em
terra.	Vídeo	interativo	projeções	já	foram	uma	parte	da	produção,	para	isso	bastava.	Eu	precisava	para	visualizar	o	seu	como	um	tetraedro,	um	sólido	platônico,	um	dos	mais	puros	formas	geométricas	e	surpresa,	surpresa,	associado	com	o	elemento	do	fogo.	Apesar	de	o	corpo	humano	e	a	mente	são	permanentemente	atacada	por	inúmeras	percepções
sensoriais,	o	estado	do	divino	êxtase	implica	o	desaparecimento	de	todas	as	funções	mentais	e	de	consciência	física	para	a	suprema	consciência	do	Sol	A	Caelum,	que	está	para	além	de	toda	dualidade.	Creio	que	ela	tem	todas	essas	aparições	e	qualquer	como	ela	gosta.	ME	chamou	para	baixo	a	lua	e	eu	me	senti	uma	súbita	maior	consciência	de	mim.
Depois	de	cada	participante	foi	concluída,	a	sacerdotisa	de	Hekate	bemaventurado	ele	ou	ela,	e	eles	voltaram	para	o	seu	antigo	lugar	no	círculo.	Ao	fazê-lo,	as	rodas	internas	estão	girando,	não	girando-nos	fora	de	controle	como	Hekate	auxilia	no	movimento	de	avanço	rumo	a	uma	orientados	sabiamente	e	destino	claramente	definidos	ao	longo	do
nosso	caminho.	Esta	não	foi	apenas	uma	entidade.	Em	seguida,	eu	disse	"	Eu	não	acredito	em	mais	nada,	nem	sonhos,	nem	amor,	nem	mesmo	os	deuses"	e	os	meus	olhos	deslocado	para	a	janela	e	que	visão	eu	vi.	"	De:	oráculos	Caldeus,	C	2.ª	CE	(Ronan	trans.)	Figura	5	-	Hekate	Triformis	por	Ellis	Antes	de	começar	...	Para	encerrar	a	minha
participação,	eu	gostaria	de	deixar	com	vocês	uma	maravilhosa	citação	de	um	poema	do	século	xix	Alecsandri	poeta	romeno,	que	nos	recorda	o	período	de	transição	e	natureza	da	liminar	não	apenas	meteoritos	mas	o	amor	e	a	vida	em	si.	A	história	do	"Livro	Branco	Buffalo	Barriga	mulher	é	a	base	da	Lakota	religião.	[III]	o	trinômio	cérebro	em
evolução:	papel	na	Paleocerebral	Funções,	MacLean,	1990.	Ela	está	actualmente	a	estudar	análise	transacional	e	aconselhamento	com	Peter	Symonds	College	de	Winchester.	Tanto	a	luz	e	as	trevas,	não	só	ela	é	o	mistério	escondido	nas	trevas,	mas	ela	é	a	luz	que	se	acende	(revela)	o	Mistério.	Ela	lembrou-me	as	palavras	que	eu	tinha	usado	quando	eu
pedi	para	mais	poder	e	conhecimento,	eu	tinha	perguntado	o	seu,	que	me	conceda	a	grandes	segredos	desta	arte,	o	conhecimento	que	está	oculto	de	deuses	e	homens!	Em	seguida,	ela	informou-me:	Você	foram	dadas	apenas	aquilo	que	você	pediu	para	as	crianças.	Enquanto	se	aguarda	sob	fiança	e	hora	de	servir	em	um	dos	mais	famosos	da	Austrália
fêmea	nas	prisões,	Boga	Road,	em	Brisbane.	Esses	escritos	dedicados	a	Hekate	foram	ambas	as	antigas	e	modernas	e	foram	descobertos,	embora	realizando	novas	pesquisas	sobre	ela.	A	segunda	lua:	Hekate,	Amada	amante,	três	caras	Gorgon	...	Tive	o	cuidado	de	ser	claro	e	conciso	com	minhas	palavras,	bem	como	sendo	completamente	honesto	sem
medo	ou	vergonha.	Ao	discutir	como	trabalhar	com	Hekate	e	os	Sabbats,	irá	abranger	também	algumas	informações	gerais	sobre	estes	festivais,	por	forma	a	tornar	clara	a	sua	relevância	para	eles.	Hecate	disse-me	que	ela	poderia	me	dar	mais	energia	do	que	eu	poderia	imaginar	existiu,	mas,	advertiu,	houve	coisas	que	ela	não	podia	dar,	as	coisas	que
eu	tinha	que	procurar	por	mim,	sozinha.	Eu	vi	o	enorme	habitante	deste	território.	Vós	que	procuram	para	levantar	o	meu	véu	e	conhece	o	meu	verdadeiro	rosto,	sei	que	a	tua	procura	e	anseio	deve	valer-te	não,	a	menos	que	a	tua	própria	cara	vê	e	conhece	os	mistérios	do	teu	próprio.	Este	foi	o	primeiro	momento	Hekate	veio	a	mim	para	me	ajudar	em
uma	cura	desta	natureza.	300	CE	(C	4.º	CE)	"Os	símbolos	de	Hekate	são	cera	de	três	cores,	branco	e	preto	e	vermelho	combinados,	tendo	a	figura	de	Hekate	ostentando	um	flagelo,	e	lanterna,	e	espada,	com	uma	serpente	para	ser	enrolado	rodada	ela"	[Præparatio	Evangelica,	Eusébio]	(325	CE)	Primeiro	Concílio	de	Niceia	institui	o	Credo	niceno	E
parâmetros	de	início	culto	cristão	(330)	CE	Império	Bizantino	começa	(C	4.º	CE)	"Estrela	de	cursar,	celeste,	chama-estandarte,	o	fogo	de	respiro,	mulher	quatro	de	face	e	quatro	nomeados,	quatro	estradas"	amante."	PGM	IV	[	2559-60].	Este	trabalho	apresentou	uma	perspectiva	mais	ampla	de	Hekate	significativo	através	da	exploração	de	uma	secção
transversal	das	inúmeras	referências	a	ela	encontradas	em	todo	o	mundo	antigo.	O	pesar	é	uma	causa	comum	do	presente,	quando	alguém	não	deixe	passar	de	um	ente	querido	que	morreu.	Ela	é	de	todos	os	mundos…a	grande	Mãe	cósmica.	Tenho	ainda	na	ocasião	passar	por	esses	moods	de	dúvida,	raiva	e	depressão,	mas	a	Hecate,	meu	antigo	e
sempre	sábia	avó,	vou	rodar.	Ela	já	contribuiu	para	ambos	os	lados	do	Céu	e	de	uma	gota	de	água.	Como	um	resultado	direto	do	entusiasmo	e	apoio	da	esmagadora	maioria	de	todas	as	partes	do	mundo	para	o	rito	de	sua	sagrada	incêndios	uma	organização	já	foi	definido,	simplesmente	conhecido	como	o	"Pacto	de	Hekate	através	do	qual	eu	espero
incentivar	a	uma	maior	exploração	dos	mistérios	de	Hekate	em	todo	o	mundo	no	século	21	e,	talvez,	até	mesmo	para	além	dela.	Tendo	descoberto	um	pedaço	em	particular,	convidoume	para	pegá-lo,	como	é	dito	muito	claramente	deve	ser	feita	em	um	porta-chaves,	EU	racionalizar	isto	com	a	convicção	que	iria	obter-me	de	volta	para	o	meu	lado
criativo	e	trabalho	da	madeira,	mas	também	prestar	um	útil	ponto	em	casa,	por	isso	eu	fiz	esse	pedaço	de	madeira	com	mim.	O	Lunático	que	foi	"Moonimpressionado"	que	possuem	um	conhecimento	que	só	pode	ser	adquirida	por	ficar	de	fora	do	normal	percepção,	sua	consciência	transcende	os	limites	da	ilusória	realidade	ordinária.	Ver	&
www.mystaiofthemoon.com	Trystn	M.	Grande	caminhos	abertos	que	voltar	ao	passado.	Eu	me	senti	como	uma	criancinha	indefesa	criança.	Para	colocar	para	cima	com	os	meus	hábitos	noturnos,	a	minha	loucura	interminável	obsessões	estéticas,	meu	intermináveis	demandas	e	pedidos	de	mais	encantador	café	fresco	em	todas	as	horas	do	dia	e	da
noite.	A.	Uma	vez	que	o	dark	Khem	Gurung	apanham-nos	e	as	chamas	de	Lúcifer	ter	habilitada	a	alma	que	está	pronto	para	a	etapa	em	a	verdadeira	escuridão.	[Comus:	UM	Masque,	John	Milton]	1700	CE	(1725	CE)	"Pavor	Hecat	vem;	o	Otus	asio-coruja	estridente	a	voz	trespassou	meus	ouvidos;	o	silêncio	bat	tem	voado	em	toda	a	nossa	caverna;	e	a
sonolenta	hum	da	revoada	besouros	trombetas	sua	abordagem"	[Orestes,	uma	dramática	Ópera,	Theobald	Lewis]	(1786	CE)	"Hekate	foi,	sem	dúvida,	a	Igreja	Caldeia	divindade	sob	o	nome	de	Achad,	pelo	que	eles	significaram	a	lua,	Como	Millius	tem	bem	explicado"	[Collectanea	de	rebus	hibernicus	vol	4,	Charles	Vallencey]	(1795	CE)	"Por	que	os
mistérios	do	abismo,	por	as	chamas	do	banal,	pelo	poder	do	oriente,	e	o	silêncio	da	noite,	com	os	ritos	de	Hekate,	EU	conjurar	e	exorcizar-te,	que	angustiado	espírito"	[Uma	nova	e	completa	Ilustração	do	oculto	das	Ciências,	Ebenezer	nados]	1800	CE	(1824	CE)	"Para	auxiliar-me	Hecat	vem,	A	cuja	abordagem	A	Lua	se	apaga.	Ele	tem	o	potencial	para
se	tornar	uma	experiência	extremamente	mantic,	Hekate	é	conhecida	por	seus	poderes	de	adivinhação,	onde	um	pode	receber	conhecimento	a	partir	da	verdade	do	passado,	os	segredos	do	presente,	ou	visão	profética	do	futuro.	No	entanto,	indo	de	volta	para	o	Qabalistic	paralelos,	o	cão	negro	também	poderia	ser	visto	como	um	gateway	para	a	esfera
lunar	de	Yesod,	e,	por	conseguinte,	os	sonhos	e	os	pesadelos	do	inconsciente	sobre	a	qual	Hekate	também	as	regras.	"	Eu	só	tinha	sido	em	Bodrum	a	poucos	dias	quando	comecei	a	fazer	diarreia.	muitas	luas	e	sóis	têm	aumentado	e	definir	o'er	o	curso	da	minha	frágil	existência,	eu	preciso	mesmo	de	considerar	tais	things?	Eu	sei	que	a	alma	é	o
gateway	da	vida	de	todas	as	encarnações.	O	Caldeu	oráculos	de	Zoroaster.	Várias	tentativas	têm	sido	feitas	para	o	pino-lhe	para	baixo	e	para	ficar	arrumada	categorizar	o	seu.	As	inscrições	no	Lagina	e	nas	paredes	do	Bouleterion,	Stratoniceia	revelam	que	as	duas	cidades	estavam	ligados	por	uma	sagrada	Estrada	e	durante	a	festa	uma	esplêndida
procissão	ritual	realizado	a	chave	do	templo	do	Lagina	para	Stratoniceia.	Londres,	Eveleigh	Nash,	1908	Hunter,	Richard	L.	Poseidon	Quando	recorda-se	que	Hekate	tinha	uma	parte	do	mar,	é	fácil	ver	por	que	ela	deve	ter	uma	forte	ligação	com	o	mar	deus	Poseidon.	Eu	realmente	não	posso	comunicar	com	aqueles	fora	do	meu	corpo,	só	o	espírito	que
chegou.	Finalmente	Francisco	consegue	falar	com	seu	pai	para	um	poucos	minutos.	Ela	preside	os	processos	de	mudança,	a	criação	e	a	destruição	que	essa	interação	se	precipita.	Uma	vez	que	estavam	planejando	uma	visita	a	Lagina	I	começou	a	fazer	os	preparativos	(ou	melhor,	Hekate	começou	a	preparar-me!).	Eu	desafio-o,	exigindo	o	seu	nome.	O
meu	trabalho	foi	o	de	deixá-lo	saber	que	estava	tudo	certo.	O	coração	do	Hektarion	Pulsando,	vibrando,	emanando	As	freqüências	mais	altas	irrompem	e	Sair	Os	portais	incendiar	como	você	se	retorcia	e	dança	entre	Grentaline	Visões	Indução	e	incendiando,	o	Hektarion	anima~	O	seu	cunho,	a	sua	vibração,	a	sua	emanação	Pantos	Kosmous
Kleidouchos	Kleidochon	Por	Catamara	Rosarium	(	…O	versículo	'coração	do	Hektarion"	é	um	pedaço	da	poética	mcom	que	inclui	recentemente	tenha	pressentido	oráculos,	bem	como	a	fonte	de	inspiração	(como	um	resultado	do	ritual)	para	formular	e	poeticamente	combinam	muitas	das	ideias	e	insinuações	continuavam	nas	ela	imprimiu	profundas
dentro	de	mim	ao	longo	dos	anos.)	Figura	31	-	Hekate	Triformis	tatuagem	(Close-up)	no	Catamara	pelo	Orryelle	DefenestrateBascule	Figura	32	-	Espiral	Axis	Mundi	por	Magin	Rose	Aquele	que	espera	na	encruzilhada	A	Soror	Basilisk	Neblina	espessa	é	aninhado	nas	árvores,	o	ar	fica	ainda	mais.	Ou	isso	ou	eu	estava	ficando	acostumado	a	ela.	No
solstício	de	Verão,	podemos	concentrar-se	de	Hekate	Phosphoros	cujas	duas	lanternas	não	são	mais	a	luz	nas	trevas,	mas	agora	são	a	própria	luz.	Hekate	Rudloff	descreve	a	imagem	da	jovem	donzela,	que	foi	mais	evidente	nos	textos	antigos	da	velha	hag	um	associa-se	a	Shakespeare,	Macbeth.	Hecate	é	o	tempo	para	além	do	tempo	Hecate	tem	sido
associado,	muitas	vezes	confundida	com	Nyx	(durante	a	noite),	a	primeira	das	grandes	potências	astronômicas.	No	entanto,	como	tudo	o	que	está	associado	com	Hekate,	lá	estão	escondidos	nas	profundezas.	Dizer	o	meu	nome	...	Hekate,	mad	como	ela	é,	uma	sábia	como	ela	é,	pode	ser	confiável	para	guiar	e	limpar	a	mente.	Eu	tenho	certeza	que	não	é
nenhuma	surpresa	que	eu	queria	trabalhar	com	Hekate	novamente!	Quase	dez	anos	mais	tarde,	como	uma	alta	sacerdotisa	Wiccan	administrar	a	minha	própria	iniciática	coven,	eu	acho	que	essas	duas	paixões	da	Wicca	e	Hekate	continuar	a	complementar	e	enriquecer	uns	com	os	outros.	E	quando	eu	tinha	progredido	cerca	de	metade	já	na	estrada,
onde	Lycon	riormente,	eu	vi	Delphis	e	Eudamippus	caminhar	juntos.	A	maior	categoria	parece	ser	de	pessoas	que	vieram	da	Hekate	templos	para	pedir-lhe	para	parar	torturandoos	com	a	sua	maldição.	Voltando	para	casa,	à	tarde,	eu	poderia	pensar	em	mais	nada,	mas	as	sensações,	os	sentimentos	QUE	EU	tinha	experimentado.	Que	o	fatídico	erro	me
custou	$1.000	que	foi	suposto	para	fazer	minhas	viagens	ao	hemisfério	norte	naquele	ano	menos	corda	bamba	do	que	o	habitual.	Podemos	facilmente	perder	o	nosso	sentido	de	auto,	como	ela	se	dissolve	o	ego	e	alma	racional,	libertandonos	para	uma	maior	consciência	de	nosso	Self	e	como	vamos	definir-nos.	Eu	podia	sentir	sua	presença	em	torno	de
mim,	por	toda	a	minha	casa.	A	invocação	à	beira	do	rio,	uma	oração	debaixo	de	uma	árvore,	uma	curta	meditação	em	todo	o	confins	da	moor,	um	poema	no	tempo,	com	um	barulho.	Por	esta	razão,	pode	ser	uma	boa	forma	de	fazer	com	a	empresa,	como	uma	segunda	pessoa	parece	agir	como	uma	âncora	e	os	dois	entram	num	transe	estado	sem	sair	do
corpo.	O	Orphic	Mistérios	centrou-se	no	libertador	vinho	deus	Dionísio,	e	como	o	Eleusinian	Mysteries	prometeu	vantagens	na	vida	após	a	morte.	Hekate	incumpridores	da	fala	em	Macbeth,	comumente	acredita-se	que	tenha	sido	adicionado	por	Thomas	Middleton.	Tanto	assim	que	se	tornou	explicitamente	claro	que	Hekate	foi	revelando-se	para	mim,
como	a	minha	Bruxa	Mãe.	Até	mesmo	o	intenso	e	poderoso	Lucifer	emanou	nada	mas	amor	puro	para	mim;	ainda	que	tenha-me	alguns	segundos	para	obter	mais	de	uma	aversão	inicial	dele	que	eu	tinha	desenvolvido	ao	longo	dos	últimos	meses,	na	posse.	EU	também	era	lembrado	de	Zeus	que	chamado	Hekate	da	Rainha	do	Céu.	eu	sabia	que	ela	tinha
aceitado	o	meu	dom.	Garras	de	vento	ineficiãªncia	das	bombas	por	girarem,	trazendo	as	cinzas	em	sua	atmosfera	tempestuosa	abraçar	somente	para	os	dispersar	para	os	elementos	enquanto	ela	volta	para	o	desbotado	pletórica	manto	de	trevas,	sem	palavra	falada	apenas	o	frio	sensação	de	morte.	os	sicilianos	trilingues	Chame-me	Ortygian	Prosérpina
...	(De	um	três-dirigido	Hecate	na	pressa,	eles	clamaram)	A	referência	à	triformis	Hekate	neste	texto	associado	a	bruxas	foi	bastante	impressionante.	Algumas	divindades	pode	afirmar	semelhante	pelas	dificuldades!	Hesíodo	atribui	os	poderes	de	cada	deus	a	Hekate	-	uau!	Hesiod	menciona	também	que	(independentemente	da	sua	história	escondida),
Hekate	é	a	divindade	mais	honrado	pelo	próprio	Zeus.	Quatro	semanas	no	hospital	eu	estava	liberado.	Passar	por	uma	luz	de	um	lado	para	o	outro	várias	coisas	são	reveladas	e	por	vezes	muito	incisivamente	EU	ver	o	que	fica	oculto.	O	papel	de	parteira	é	pertinente	para	a	época	como	este	também	é	o	momento	do	nascimento	de	borregos	de
primavera.	Ele	decola	alto	e	paira	acima	das	copas	das	árvores	A	reluzente	lua	suspensa	no	velvet	sky.	Katherine	é	uma	sacerdotisa	da	Fellowship	of	Isise	um	devoto	do	fluxo	caminho	espiritual	que	os	seus	deuses	têm	escolhido	para	ela.	Você	pode	escolher	para	a	roga-se	antes	da	Senhora,	para	o	culto	a	seus	pés,	para	implorar	a	sua	misericórdia	e
magickal	valentia;	ou	você	pode	comandar	seu,	exigindo	que	ela	faça	a	licitação…	mas	mais	uma	vez,	eu	não	recomendo.	Um	dos	mais	conhecidos	dos	antigos	cultos	é	o	do	Templo	de	Elêusis.	Nesta	imagem,	podemos	ver	Samael,	como	o	representante	da	força	e	do	Espírito,	acasaladas	com	Lilith,	forma	humana	e	a	carne.	Sófocles	por	exemplo,	em	um
fragmento	de	sua	perdida	play	Rhizotomi	declara,	"Ó	sol	tu	senhor	da	luz,	e	tu,	fogo	sagrado	de	Hekate".	Com	entorpecentes,	principalmente	vinho	e	com	dança,	canto	e	o	aroma	do	incenso,	QUE	embriaga	minha	mente.	Esta	se	tornou	a	base	para	o	rosto	tatuado	nas	minhas	costas.	É,	sem	dúvida,	o	caso	para	mim:	ela	com	um	círculo	e	um	círculo	em
volta	de	mim,	até	que	eu	finalmente	reconhecido	o	seu	e	lhe	jurou	fidelidade	e	lealdade	para	com	ela,	o	grande	Hekate.	A	tradicional	caça	às	bruxas,	isto	indica	que	a	camada	do	meio	da	psique,	o	homem	(Freud	o	Ego,	o	que	hoje	compreendemos	como	uma	construção	social	em	vez	de	um	"self")	foi	removida.	Obras	Completas	Vol.	Durante	a	década
de	30,	Soror	Basilisk	juntou-se	a	um	caos	Magick	templo	na	Austrália,	assistido	na	formação	do	2º	magickal	grupos.	Em	Qabalistic	ensinamentos,	esta	é	a	posição	associada	a	Daath	sobre	o	corpo	humano!	Além	disso,	sou	da	opinião	de	que	a	chave	é	um	símbolo	poderoso	para	representar	Hekate	da	ligação	a	esta	Sephira,	como	ela	nos	oferece	a	chave
do	conhecimento	e	uma	possível	idéia	de	sabedoria	e	compreensão	para	além	do	abismo.	Eu	senti	um	calor	sensação	de	pulsação	lenta	da	terra,	uma	pulsação	(Gaia)	e	depois	a	minha	própria	pulsação	eu	poderia	ouvir.	Eu	vi	Hecate	coloque	sua	mão	sobre	o	incenso	e	movê-la	ao	redor	de	um	círculo,	a	palm	e	o	meu	espírito-controladas	seguiu	o	seu.	O
primeiro	foi	que	eu	faria	o	puja/ceia,	no	jardim	da	casa	da	minha	tia,	que	era	mais	seguro	do	que	ir	a	uma	encruzilhada	onde	eu	possa	ser	perturbada	(ou	pior)	por	estranhos.	Os	romanos	por	vezes	equiparada	Zeus	com	suas	liminares	deus	Janus,	como	pode	ser	visto	em	Proclo"	Hino	a	Hekate	e	Janus.	Uma	vez	que	tenhamos	visto	além	as	limitações
das	nossas	anteriores	realidades	Hekate	pode	ajudar-nos	a	focalizar	as	nossas	intenções,	pois	sem	estes	não	pode	haver	movimento	subsequente.	Enodia:	"Da	estrada",um	título	de	Hekate	derivadas	da	estrada	Thessalian	deusa	ela	subjugado.	Preto	é	comumente	associada	com	a	morte,	especialmente	black	cães	como	nesta	pintura.	Iakkhos:	deus
grego	associado	à	Eleusinian	Mysteries	e	por	vezes	apresentada	pelo	relator	com	Dionísio.	A	sociedade	é	regida	por	regras	simples…	os	animais	não	pode	ser	o	mal,	eles	só	podem	tornar-se	círculo	vicioso	se	maltratados,	eles	se	tornam	loucos	quando	negou	as	suas	necessidades.	Postscript	para	a	segunda	edição.	Os	detritos	grandes	que	fica	sobre	o
perímetro	cefálico	é	removido	e	grandes	ramos	curvos	são	utilizados	para	formar	um	círculo	ao	redor	da	base	da	árvore	Hekate.	UMA	encruzilhada	foi	desenhada	no	chão	do	templo	e	a	meia-lua	símbolo	desenhado	no	altar.	Eu	comecei	pesquisando	essa	Deusa	egípcia	e	parecia	estar	indo	muito	longe	rápido,	eu	não	consegui-la,	não	entendi	por	que	ela
estaria	interessada	em	mim,	e	o	mais	importante	do	meu	ponto	de	vista	naquele	momento,	porque	eu	deveria	estar	interessado	nela.	EU	fecho	os	meus	olhos	e	permitir	que	a	energia	da	lua,	o	poder	de	Hekate	para	encher	o	meu	corpo	com	a	sua	luz.	Ele	me	tinha	dito	que	ele	deveria	ir	para	a	prisão,	EU	iria	perder	o	meu	filho.	Nós	chegamos	em	um
lugar	tão	bonito	nas	montanhas	onde	se	podia	ver	as	colmeias	espalhadas	ao	longo	do	caminho.	Embora	esta	não	seja	uma	parte	da	minha	tradição,	eu	sou	sempre	feliz	em	experimentar	as	coisas	que	funcionam	e	usá-los	quando	eles	são	relevantes	ou	úteis.	Agora	ele	está	preparado.	[Sótão	Hekataion]	(C3rd-C	2.ª	A.C.)	"EU	apelo	E	Melinoe,	Açafrão-
velado,	terrene,	Que	de	Perséfone	pavor	Venerável	rainha,	Grelhado	misto	com	Zeus	Kronion,	Surgiu"	Hino	de	Orphic	Melinoe	(escuro)]	(C3rd-C	2.ª	A.C.)	Hekate	com	maçarico	com	um	bebê,	recordando	o	seu	papel	como	Kourotrophos.ela	tem	um	cachorro	por	seus	pés.	Tanto	como	uma	sacerdotisa	e	snake	theurgic	entusiastas,	tenho	vindo	a
trabalhar	com	a	serpente	anelado	e	Hekate	helicoidais	durante	vários	anos,	agora;	e	o	meu	entendimento	da	sua	tem	crescido	através	experiencial	tanto	trabalho	e	estudo	histórico.	A	mais	simples	das	coisas	que	estavam	sendo	mostrados	a	mim,	Yew	árvores,	Blackthorns,	uma	súbita	do	consumo	excessivo	de	alho	em	uma	base	regular,	e	que	nunca
termina	chant,	que	agora	atingiu	a	minha	mente	como	um	neon	piscando	assinar…"Hekate,	Hekate,	Hekate".	Bibliografia	Betz,	Hans	Dieter	(ed).	Este	é	um	extracto	do	livro	~	Hecate	II:	o	despertar	da	Hydra	por	Jade	Sol	Luna	Figura	20	-	Thracian	Hekate	por	Georgi	Mishev	Do	céu	à	terra	Por	João	Canard	Hekate	tem	sido	o	meu	farol	de	orientação
para	muitos	anos.	Uma	vez	em	que	me	senti	impotente,	receoso	e	lamentou	sobre	a	rápida	volta	a	minha	vida	tinha	tomado.	"Se	você	ligar	para	mim	muitas	vezes,	você	vai	perceber	que	tudo	no	leão.	Sem	dúvida,	Hekate,	continuará	a	ser	uma	força	motriz	no	presente,	especialmente	para	aqueles	que	no	grupo	que	procuram	iniciação	a	uma	tradição
particular	em	que	bruxaria	desempenha	um	grande	papel.	E	o	tempo	todo	a	minha	pele	virou	como	pálida	fumaça	como	a	árvore,	e	todos	os	meu	cabelo	estava	caindo	na	minha	cabeça,	e	gorou,	mas	ossos	e	pele	foi	deixado	de	mim.	Experiência	é	adquirida	não	aprendeu	prática,	mas	no	activo	o	conhecimento.	Nessa	altura	os	meus	pais	trabalhavam	na
Líbia	e	eu	morei	com	eles	durante	dois	anos.	Eu	jogo	tudo,	desde	cânticos	pagãos	de	metal	e	techno,	com	música	que	conectam	você	com	Hekate,	e	descontrai-lo,	colocando-o	em	uma	mágica	atmosfera.	Mesmo	mais	tarde	Genghis	a	carrinha	motorista	me	perguntou	se	eu	queria	ir	para	o	albergue,	que	era	uma	boa	ideia.	Mitologia	Hindu	refere-se	a
este	símbolo	e	o	seu	atendimento,	como	força	Kundalini	e	a	experiência	dos	que	começa	com	um	aquecimento	mexendo	na	base	da	coluna	vertebral,	associada	a	uma	intensa	excitação	e,	em	seguida,	uma	sensação	de	fogo	disparar	para	cima	ao	longo	da	coluna	vertebral	-	tanto	quanto	o	caduceu	decorre	da	virilha	do	Baphometis	-	para	explodir	quando
ele	atinge	a	base	do	crânio.	[Helen,	Eurípedes].	O	Hekatesia	festival,	que	tem	lugar	desde	o	ano	2000,	é	sobretudo	um	espectáculo	multimédia	para	o	benefício	dos	habitantes	da	vizinha	Turgut	village.	Era	tudo	que	leva	até	o	momento	em	que	tomei	conhecimento	da	sua	existência.	Na	verdade,	tinha	esse	ritual	foi	apresentada	por	qualquer	outra
entidade	que	teria	executado	mile	em	vez	de	executar-lo.	EU	estava	a	olhar	para	a	piscina	e	para	mim.	Eu	estava	bastante	furioso	como	EU	incompreensivelmente	blurted	para	fora	este	pedido	e	eu	não	esperava	o	que	iria	acontecer	em	seguida.	Não	avanço,	eles	não	saem.	[Roman	perguntas,	Plutarco]	(C1st-C	2.º	CE)	Hekate	Triformis,	vestindo
peplos,	com	lanternas	em	todos	as	mãos	dela,	em	torno	de	um	pilar,	com	pequenas	figuras	dos	três	Instituições	Beneficentes	dançando	em	torno	dela.	Ambos,	se	for	permitido,	tornar-se	projeções	de	futuro,	bloqueando	efetivamente	a	experiência	do	presente.	Se	juntarmos	estas	duas	ideias,	podemos	ver	como	Hekate,	a	black	hound	fornece	proteção
para	nós,	à	medida	que	viajar	para	as	profundezas	escuras	do	submundo	e	os	pesadelos,	por	isso	às	vezes	é	onde	nós	enterramos	o	nosso	tesouro,	uma	profunda	na	terra	dos	nossos	sonhos.	Esta	é	a	história	de	minha	viagem	para	ela,	e	como	ela	me	levam	ao	meu	actual	prática	sincretista.	Embora	Pausanias	descreveu-o	como	um	Templo	de	Ártemis
Propylaia,	as	provas	não	dá	suporte	a	este,	e	o	título	é	um	dos	Hekate's,	não	Artemis.	Assim,	eu	sabia	que	tinha	de	deixar	a	moeda	com	a	ceia,	e	assim	eu	fiz.	Para	que	é	que	vocês	se	não	Star	Stuff?	Este	foi	o	caminho	que	eu	já	tinha	visto	antes	de	me	comprometeu-se	a	viagem	através	da	Cidade	das	Pirâmides.	Figura	47.º	-	Santuário	de	Hekate
Chthonia	(massa)	pela	MDL	A	Sagrada	Vida	Por	Tim	Furlow	Como	eu	andava	congelamento	através	da	neve,	em	um	mundo	iluminado	apenas	pela	luz	da	lua,	uma	caverna	era	visível	a	distância.	Ela	sente	que	Hekate	é	altamente	reconhecida	como	a	Padroeira	das	encruzilhadas;	e	legitimamente	tratadas	de	modo	dentro	da	tradição	e	tirar	fotografias
aéreas	homenagem	ao	em	forma	de	"Y"	encruzilhada	considerando	que	Hermes	representa	o	"X.	Este	rito	dedicado	é	realizada	sobre	uma	antiga	via	de	forma	que	é	também	uma	ponte	sobre	um	rio,	unindo	a	terra,	ar	e	mar	dentro	da	geofísica	paisagem.	Podemos	aplicar	estas	leis	para	deuses	e	espíritos	tão	facilmente	como	podemos	para	nós	-	ou
qualquer	outra	coisa	na	existência!	Para	compreender	um	deus	ou	deusa,	devemos	entender	os	arquétipos	que	representam,	e	o	contexto	cultural	de	que	provêm.	Uma	das	coisas	que	muitas	vezes	ME	pegaram	na	bruxaria	foi	se	preocupar	com	uma	tarefa	pequena	ou	detalhe	QUE	EU	tinha	para	fazer,	em	vez	de	entender	o	todo.	No	entanto,	uma	vez
que	Hekate	é	invocada	como	"Rainha	dos	terrores"	e	o	narrador	declara	"	como	se	derrete	a	cera	imagem	para	as	deusas	risos/	seja	a	minha	amante	derreter	de	amor	mais	uma	vez/	como	o	bronze	nos	vórtices	blade	com	todo	o	meu	poder/	que	ele	rode	e	torcer	de	dor	sobre	minha	porta/turno	magick	roda	e	vigor	o	meu	amante	home"	(R.	O	quarto
participante	conectando-se	com	as	energias	formadas	a	partir	dos	Hektarion	agora	invoca	e	retira	a	grande	Mãe	cósmica	...	É	claro	que	eu	não	poderia	chegar	até	a	montanha,	mas	a	caminhada	foi	possível.	Hekate	estava	chamando	...	possui	o	separados	e	manifesto	baques-diante	da	vida	e	gerar	luz."	[As	dificuldades	e	as	soluções	dos	primeiros
princípios,	Damascius]	(C	10.º	CE)	"Algumas	[diga	que	ela	é]	"Artemis",	outros	a	lua,	Aparecendo	em	manifestações	estranhas	para	aqueles	invocando	maldições.	Indiana,	Indiana	University	Press,	1962.	Eu	nunca	foi	lembrado	por	esse	ritual	teatro	que	eu	precisava	para	render-se,	não	importa	quão	difícil	minha	situação.	Seu	discernimento	e
perspectivas,	em	momentos	como	esses	nunca	realmente	parecem	ser	importantes.	Ele	ainda	parecia	estranho	para	mim.	Trácia:	antigo	reino	em	torno	do	rio	Danúbio	compreendendo	o	que	seria	agora	do	sudeste	da	Bulgária,	nordeste	da	Grécia	e	da	parte	europeia	da	Turquia.	Na	nossa	aldeia	há	sempre	parecia	ser	chalk	yantras	no	chão	e	flores
sobre	o	santuário	para	honrar	um	dos	muitos	deuses.	Indo	de	macro	a	micro	e	macro	repetidamente	regressam	ao	eu	aprendi	a	compreender	o	todo	e	a	parte,	como	um.	Eu	continuo	a	trabalhar	muitos	ritos	em	honra	de	Hekate	em	meu	próprio,	bem	como	com	os	outros	devotos	dela	que	eu	encontrar	ao	longo	do	caminho.	Como	eu	estava	sentada	no
meu	corpo	físico,	eu	podia	ver	e	sentir	o	que	o	possuir	espírito	poderia,	quase	uma	"segunda	-mão"	caminho.	Primeiro	de	tudo,	há	seus	templos	e	os	compostos	de	seus	mistérios.	Em	seguida,	ela	desapareceu	e	eu	senti	uma	enorme	pancada	emocional.	Às	vezes	eu	encontro	ela	na	pathworkings	ou	visualizações	em,	ou	que	peçam	a	sua	ajuda	no	sentido
de	convidar	os	espíritos	dos	mortos	a	minha	Samhain	ceia.	Por	conseguinte,	há	duas	maneiras	de	adorá-la:	como	a	grande	deusa	derramando	sua	graça	e	bênçãos	sobre	todos	aqueles	que	o	merecem,	e	como	santa	energia,	que	concede	liberdade	espiritual	(Sol	Caelum).	O	que	nos	une	é	o	conceito	comum	e	a	crença	na	deusa	como	um	todo-
abrangente.	Em	Lagina	casa	da	sua	mais	importante	santuário,	Hekate	que	acredita-se	ter	sido	servido	por	eunucos,	neste	ela	está	vinculado	como	um	companheiro	para	Cybele	cujos	machos	seguidores	usado	para	cerimonialmente	castrar-se	e	cujo	filho	e	amante	Attis	foi	também	castrado	e	assassinado	(embora	ele	foi	ressuscitada!)	Não	há	provas
que	liguem	para	o	amor	e	Hekate	magick	em	particular.	A	esta	presciência	dos	sons	dos	cães	tomou	sobre	um	cachorro	latindo	ao	mais	entonação,	como	se	agredido	e	quebrado	por	falta	de	sustento	ou	o	abuso	da	haste.	Eu	sou	o	principal	iniciador	na	alma	caminho	de	Hecate.	°	1484	O	Papa	Inocêncio	VIII	questões	Bula	Papal	contra	feitiçaria	(C	16º
CE)	Uma	representação	de	Hekate	com	as	quatro	estações	do	ano.	É	importante	que,	ao	se	considerar	a	história	de	Hekate	a	fazê-lo	com	pelo	menos	alguma	empatia	para	o	contexto	social	e	cultural	em	que	ela	surgiu.	Yale	University	Press,	2005	(originalmente	1603-7)	Stevenson,	George	(ed).	Eu	acho	que	vale	a	pena	observar	que	os
fundamentalistas	no	seio	da	religião	do	Cristianismo	operar	de	forma	exatamente	contrária	a	este	princípio.	Com	a	idade	de	dezessete	anos,	eu	tinha	deixado	Nova	Zelândia	para	estar	com	alguém	que	claramente	não	merece	a	minha	dedicação,	admiração.	,	e	A.	Este	acto	de	transformação	foi	algo	que	consagra	dos	antigos	mistérios	de	Eleusis	parecia
ter	sido	procurando.	No	momento,	não	é	possível	trabalhar	com	Hekate	Hesperides,	do	evening	star.	Independentemente	de	o	lunar	as	associações,	que	a	maioria	dos	neo-pagãs	disciplinas	associar	estritamente	com	deusa	energia,	Hekate	é	acessível	tanto	para	homens	como	para	mulheres.	Cada	dia	nosso	instrutor	que	empurrar-nos	para	além	dos
nossos	limites	energéticos	supostamente	por	um	período	de	três	horas.	Dune.	Hekate	é	o	crone,	a	mulher	passado	toda	a	esperança	da	maternidade,	a	sua	alma	preta	com	inveja	e	ódio	dos	mais	felizes	mortais;	".	(42	A.C.)	Hekate	como	o	Torchbearer	segurando	duas	lanternas	e	vestindo	um	longo	vestido.	Queremos	vincular	as	teclas	em	preto
acetinado	para	cabos	e,	em	seguida,	tomouse	o	cuidado	de	ungi-los	com	óleo	infundido	Aconite.	Penso	também	que	é	importante	ter	um	diálogo	aberto	com	o	que	Hekate	tem	para	ensinar	a	si	mesmo.	Seja	como	for,	tenho	aprendido	muito	com	os	outros	e	ganharam	pena	amigos	e	companheiros.	Mas,	como	eu	já	escrevi	sobre	minha	experiência	inicial
com	Hekate,	Hekate	chaves	para	o	cruzamento	(Avalonia,	2006)	eu	vou	convidar	você	a	ler	essa	parte	da	minha	história.	Eles	eram	completamente	silencioso	e	parecia	o	estar	dormindo	ou	cortado.	Central	para	o	emocional	dispara	e	ajustamentos	dolorosos,	o	estilhaçar	do	meu	ego,	desta	vez	foi	a	repartição	de	um	três-ano	relacionamento.	Liquid
star-fire	burns	sears	minha	garganta,	a	libação	é	tomada	...	eu	nunca	tinha	experimentado	um	ataque	de	pânico	desde	então.	Os	pilares	de	Tubal	Caim.	Hekate	e	Apollo	ainda	partilhado	o	epíteto	Hekatos.	Essas	atribuições	são	provenientes	do	alquimistas	textos	e	escritos	da	idade	média	e	anteriores.	Há	algo	de	especial	e	acenando	sobre	nossa
Senhora.	Nós	nos	tornamos	dessensibilizadas	para	a	forma	como	a	nossa	comida	é	produzida.	Todas	as	sombras	dependem	de	uma	fonte	de	luz.	Ela	pode	ser	alcançada	através	dos	seguintes	sites:	www.inhername.com	e	www.crlyceum.com	David	Rankine	(País	de	Gales,	REINO	UNIDO)	David	Rankine	é	uma	oculta,	autor,	esotérico	e	estudioso	que	foi
estudar	magia	desde	a	década	de	1970.	Invocá-la	dentro	de	mim	próprio,	sentado	eu	e	colocado	véus	sobre	a	minha	cabeça	e	parte	superior	do	corpo.	No	verdadeiro	estilo	Fortuna	que	se	reuniram	no	bosque	para	fazer	o	fogo	de	Azrael.	No	interior	do	santuário	paira	um	copo	e	uma	chave.	Hekate	Soteira.	Quando	ela	vem,	não	é	a	vingança,	mas	a
calma	sabendo.	A	imagem	de	Hekate	em	terras	búlgaras.	],	te	peço,	para	que	eu	possa	ser	o	vencedor	de	amanhã	do	executado.	[Disco	de	prata,	Olynthus]	(C	4.ª	A.C.)	Hekate	com	duas	lanternas	cavalo.	A	segunda	lua	cheia	desde	o	momento	em	que	eu	tinha	aceito	Lucifer's	camel	dom	era	apenas	um	par	de	dias	de	distância.	Ele	começa	por	dizer
"Hekate	é	viva	e	fala	com	você	em	seus	sonhos	...	Como	Prédio	Ixion,	eu	estava	amarrado,	embora	inicialmente	desprevenido,	com	uma	roda	girando	redondo,	inexoravelmente	a	aproximar	e	mais	perto	do	meu	ponto	de	origem,	este	movimento	como	o	iynges	dos	antigos	tempos	invocar	uma	divindade	tão	antiga	como	a	própria	terra,	brilhante	como
uma	chama,	e	escuro	como	a	noite.	PFI	é	uma	organização	afiliada	da	Pagan	Federation,	uma	organização	britânica	fundada	em	1971.	Os	antigos	cultos	mistéricos	O	mistério	dos	Cultos	do	mundo	antigo	foram	iniciática	que	continha	as	tradições	secretas	vivenciais	e	doutrinas	filosóficas,	muitas	vezes	em	torno	de	um	núcleo	mito.	Assim,	depois	de	se
ter	seguido	Hekate	na	escuridão	e	contemplar	as	profundezas	de	nossas	almas,	devemos	também	procurar	o	renascimento	da	luz	e	da	vida	dentro	de	nós.	Isso	é	muito	compreensível,	levando	em	consideração	que	muitos	dos	colaboradores	deste	volume	foram	escritos	no	seu	segundo	ou	até	mesmo	terceiro	línguas,	de	modo	a	que	as	suas	visões	e
opiniões	para	ser	incluído	neste	projeto.	A	presença	confortadora	de	Hekate	Acompanham-me	através	dos	tempos	sombrios	E	que	me	ajude	a	mim	não	tenham	medo	do	desconhecido.	Gostaria	também	de	agradecer	ao	Damon	Zacarias	Lycourinos	do	Templo	de	Iakkhos,	proporcionando	muitas	horas	de	arguta	discussão	e	debate	sobre	a	tradição	oculta
Ocidental,	bem	como	da	filosofia,	misticismo	e	religião.	Cantando	o	seu	nome	e	epítetos,	eu	pedia-lhe	para	me	dar	uma	visão	para	uma	consulta	que	tinha	sobre	o	trabalho	que	eu	estava	a	desenvolver	e	que	ele	iria	desempenhar	um	papel	central.	Ela	me	livrou,	realizou-me	quando	eu	precisava	extra	forte	e	me	salvou	quando	eu	pensei	que	estava	indo
para	perder	a	minha	própria	alma.	As	três	deusas	da	Eleusinian	Mysteries	foram	também	adoraram	a	um	templo	de	Selinus	na	ilha	da	Sicília,	onde	uma	colónia	grega	fundada	em	meados	do	século	VII	A.C.	.	O	nome	de	Hekate	é	usado	por	nós,	porque	ele	tem	sido	historicamente	certificada	como	um	nome	da	tripla	hipóstase	da	Grande	Mãe	em	nossas
terras.	Mais	informações	podem	ser	encontradas	em	www.hekatecovenant.com	ou	mediante	pedido	por	escrito	para	a	Aliança	de	Hekate,	c/o	BM	Avalonia,	London,	WC1N	3XX,	Reino	Unido.	O	que	é	que	eu	realmente	sei	de	Hekate	como	um	Initiatrix	e	guia,	e	eu	tentei	escrever	algo	inteligente,	espirituoso	e	cheio	de	academia	para	validar	o	que	eu
estava	dizendo	e	ele	saiu	como	banal	lixo,	então	ela	disse	para	mim,	voltar	para	o	seu	início,	e	por	isso	vou.	Não	era	nem	velho	nem	jovem;	ela	foi	perene.	Embora	aparente	neutro	em	sua	ficção	(no	mar	sacerdotisa),	Dion	Fortune	expressa	uma	visão	negativa	de	Crowley	em	auto-defesa	psíquica,	vinculando	Hekate	ao	desequilibrado	Qliphothic
Qabalistic	forças	sobre	a	árvore	da	vida.	Mas	não	no	sentido	de	que	ele	tinha	chegado.	Figura	15	-	Procissão	cerimonial,	Ekaterina	Ilieva	O	véu	Vermelho	É	melhor	a	Deusa	escolhe	você	Por	Ekaterina	Ilieva	Ela	sempre	foi	muito	difícil	para	mim	explicar	por	que	e	como	eu	achei	que	Hekate	é	a	deusa	que	eu	deveria	honrar.	Isto	começou	com	o	colapso
do	meu	negócio	imobiliário.	Podemos	estar	cheios	de	temor	e	ansiedade,	e	sentir	que	estamos	loucos.	Para	aqueles	que	estão	apenas	começando	a	trabalhar	com	ela,	talvez	estes	aspectos	são	chave	iniciática,	pelo	menos	"inicialmente"	-	sim,	intenção	de	trocadilhos.	Após	voltar	para	a	Bulgária,	no	mesmo	ano,	começou	sofrendo	uma	estranha	doença
em	Novembro.	providência,	providência	guiou-me	através	da	minha	ilusão	miasma	previsível	Destino	-	a	sua	luz	tem	cauterizada	a	minha	alma;	a	sua	lâmpada	agora	orienta-me	para	trás	para	você!	Tempo	é	relativo,	apenas	sombras.	Com	efeito,	este	artigo	pode	realmente	tocar	apenas	a	superfície	de	como	você	pode	trabalhar	com	Hekate	em	cada
sabbat.	Se	quisermos	superar	o	limiar	da	encruzilhada	é	essencial	para	permitir	que	o	poder	das	nossas	intenções	de	triunfo	e	a	liberar	qualquer	mais	verdades	que	têm	poder	sobre	nós.	Como	eu	era	parto-lhe,	era	a	deusa	que	chamei	Hekate	esteve	presente	para	saudar-vos	a	este	mundo,	Para	você	o	meu	bendito	filho,	são	o	seu	filho	também,	juntos,
vamos	orientá-lo	E	a	...	Não	estar	com	pressa,	o	santuário	irá	criar-se	organicamente.	No	momento	em	que	viu	seu	único	imagens	eu	sabia	que	ela	era	a	mulher	QUE	EU	vi	como	uma	criança	e	o	único	a	quem	me	dirigi	ao	abrigo	da	Lua	Cheia.	Estas	as	ofertas	de	comida	estão	a	ser	utilizados	nas	almas	perdidas	e	por	isso	tenho	a	honra-los	em	um
campo	energético	até	essa	altura.	A	presença	de	massa	também	foi	considerado	como	um	lugar	de	potencialidades	escondidas	e	poder,	e	por	isso,	o	chthonic	papel	foi	também	um	da	regeneração,	animando	potencialidade	e	o	crescimento.	Tempos	têm	sido	emocionalmente	tentando,	até	mesmo	em	desespero	às	vezes,	mas	Hekate	é	forte,	stern,
reconfortante	e	consistente,	sempre	iluminando	o	caminho	em	frente,	sempre	mostrando	rotas	alternativas,	sempre	que	inicia	uma	nova	fase,	um	novo	projeto	para	eu	fazer.	Embora	não	haja	nenhuma	forma	real	de	fechar	um	gateway	que	tenha	sido	destruída.	Ainda	teimoso,	determinado,	ela	acompanhou-me	deixar;	voar	para	fora	de	sua	vida,	muito
pouco	eu	sabia	que	era	quase	um	permanente	esforço.	Quando	encontrar-se	na	encruzilhada	das	pessoas	diante	de	uma	encruzilhada	se	sentir	desconfortavelmente	contestada	pelo	pensamento	das	futuras	alterações.	Grécia	Antiga	satíricos	comentou	sobre	os	pobres	roubam	a	comida	ofertas	de	encruzilhada,	e	que	alguns	visualizaram	estas	ceias
como	uma	forma	de	caridade	para	com	os	pobres.	Poder	trabalhar	e	a	alkhemy	magick	sexual	de	grande	destaque	em	nossa	arte.	[Moedas	gregas	de	Tessália]	(C	4.ª	A.C.)	Hekate	ostentando	uma	lanterna	e	colocando	uma	coroa	A	mare's	head,	acompanhado	por	um	cão.	O	Corço	no	Bosque.	Minhas	filhas	nas	estradas	não	é	defesa,	pois	sobre	eles
caminhar	EU,	eles	são	os	pilares	sobre	os	quais	eu	posso	criar	o	meu	templo	...	Ela	sentia	como	se	eu	tivesse	encontrado	um	longo	amigo	perdido.	Eu	podia	ouvir	as	suas	vozes	ao	vento,	e	ver	seus	fantasmas	nas	sombras.	Eu	sei	que	elas	são	físicas,	e	não	visões	quando	eles	caminham	em	direcção	a	nós.	Von	Rudloff	Hekate	Ritos	por	liminar	Sorita
d'Este	e	David	Rankine	Hekate	Soteira,	Sarah	Iles	Johnston	A	deusa	Hekate	por	Stephen	Ronan	Outros	/	moderno	Pagan:	Com	tochas	(vários	colaboradores),	da	Bibliotheca	Alexandrina	Encruzilhada	por	Greg	Crowfoot	Hecate	I:	a	morte	espiritual,	Transição	e	maestria	por	Jade	Sol	Luna	Hecate	II:	o	despertar	da	Hydra	por	Jade	Sol	Luna	Hekate
chaves	da	Encruzilhada	(vários	colaboradores),	editado	pela	Sorita	d'Este	Rainha	do	Inferno	por	Mark	Alan	Smith	A	podridão	deusa	por	Jacob	Rabinowitz	O	Templo	de	Hekate	por	Tara	Sanchez	Outros	livros	pelos	contribuintes	em	tópicos	relacionados:	Uma	coleção	de	segredos	mágicos	por	Stephen	Skinner	e	David	Rankine,	traduzido	por	Paulo	Harry
Barron	Artemis	Virgem	deusa	do	Sol	e	da	Lua	por	Sorita	d'Este	Além	da	vassoura	por	Morgana	Sythove	Coágulos	por	Orryelle	Defenestrate-Bascule	Conjunto	por	Orryelle	Defenstrate-Bascule	Defesas	contra	as	bruxas"	as	embarcações	por	John	Canard	Goth	artesanato	pela	Raven	digitálicos	Chifres	de	Potência	editado	por	Sorita	d'Este	(vários
colaboradores)	Feitiços	e	rituais	do	Planetário	pela	Raven	digitálicos	As	sacerdotisas	Pythonesses	Sibyls	editado	por	Sorita	d'Este	(vários	colaboradores)	Shadow	Magick	pela	Raven	digitálicos	O	livro	de	ouro	por	David	Rankine,	e	Paulo	Harry	Barron	O	artesanato	dos	Sábios	por	Vikki	Bramshaw	A	dança	dos	Mystai	por	Tinnekke	Bebout	As
metamorfoses	da	por	Morrigan,	Sorita	d'Este	e	David	Rankine	As	ilhas	dos	muitos	deuses,	Sorita	d'Este	e	David	Rankine	O	tambor	do	Xamã	por	Jean	Marie	Feddercke	O	tarô	ou	de	Sidhe	(cartões)	por	Emily	Cardagem	A	transparente	Oracle	(cartões)	por	Emily	Cardagem	O	tarô	ou	transparente	(cartões)	por	Emily	Cardagem	A	verdadeira	Chave	de
Salomão	por	Stephen	Skinner	e	David	Rankine,	traduzido	por	Paulo	Harry	Barron	Do	Tubelo	Verde	fogo	por	Shani	Oates	Underworld	por	Katherine	Sutherland	Visões	de	Cailleach,	Sorita	d'Este	e	David	Rankine	Começo	pela	Wicca	Magickal	Sorita	d'Este	e	David	Rankine	Outros:	Para	obter	mais	informações	veja	também:	Hekate	sua	sagrada
Incêndios	(Livro	Sítio	do	projecto)	-	www.sacredfires.co	uk	O	Concerto	de	Hekate	(Organização	Internacional)	-	www.hekatecovenant.com	NOTAS	[I],	um	método	de	entrar	no	transe.	O	aterramento	e	desenvolvimento	de	uma	base	de	conhecimento	em	primeiro	lugar,	mas	fácil	de	passo	entre	os	mundos	quando	quis.	Os	incêndios	de	suas	lanternas	são
também	armas,	pois	o	incêndio	queima	e	pode	destruir	e	purificar	o	que	é	indesejada	e	perigosa	para	nós	e	também	pode	neste	contexto	ser	utilizados	para	proteção.	Poder-se-ia	argumentar	que	o	meu	trabalho	com	Hekate	foi	tão	bem-sucedido,	que	não	há	espaço	para	outras	divindades.	Eu	vivo	no	México,	com	o	meu	marido	e	os	nossos	4	filhos,	mas
eu	sou	originalmente	do	norte	da	Inglaterra,	onde	um	adolescente	EU	aflorei,	como	muitos	o	fizeram	na	década	de	1970	,	com	um	pouco	de	bruxaria,	e	muitas	outras	tentativas	de	ser	alternativa,	com	níveis	variados	de	sucesso,	e	sem	dúvida	nenhuma	de	que	era	muito	dura.	Ela	é	o	facho,	a	cósmica	Mundo	Alma,	o	guia	e	companheiro.	Preparação:
Encontre	um	lugar	calmo	onde	você	será	capaz	de	executar	o	rito	sem	ser	perturbado.	Dionísio:	Imagem	arquetípica	da	Vida	indestrutível.	Hecate	e	Lúcifer	foram	ambos	chamados,	consagrados	evocação	acompanhado	por	ofertas	de	meu	próprio	sangue	e	fluidos	sexuais,	como	era	nosso	costume.	Ouranian:	"celeste",um	nome	dado	aos	deuses



associados	com	o	céu,	incluindo	também	as	divindades	deuses.	No	dia	seguinte	a	um	arqueólogo	local,	Kurt,	gentilmente	mostrou	um	amigo	e	eu	o	Rei	do	covas	em	Gamla	Uppsala,	mas	disseram-nos	que	ele	tinha	um	papel	mais	importante	site	para	nos	mostrar.	Todos	os	membros	da	nossa	comunidade	ileso.	Uma	vez	que	você	está	lendo	esta
antologia,	chances	são	que	você	já	ouviu	o	chamando.	Nikki	Cullen	(ESTADOS	UNIDOS	DA	AMÉRICA.	Londres,	estrela,	1976	Gager,	John	G.	Dentro	desta	esfera,	veias	pretas	em	um	constante	palpitated	ainda	uma	rápida	repercussão.	Uma	linha	específica,	a	Igreja	Caldeia	oráculos	alimentados	a	minha	imaginação	e	me	desligar	de	um	outro	tangente,
embora	enraizada	no	meu	Salomão	trabalham.	Aqueles	de	nós	que	trabalham	com	Hekate	no	Chile	continuar	o	nosso	trabalho	sob	a	sua	égide	e	a	protecção.	Ajoelho-me	diante	dos	meus	mais	sagrada	face	de	noite,	para	que	eu	quebre	as	ilusões	que	escondem	tua	mente	e	te	conceda	o	Divino	êxtase	da	visão."	~	'Carga	de	Dark	Lady	Hekate',	2009
Como	"Guardiã	da	porta",Hekate	é	uma	deusa	de	liminaridade	e	transições,	de	ser	e	atravessar	fronteiras.	Pouco	sabia	eu	no	momento	em	que	seus	santuários	era	perfeito	posicionamento	liminar/entre	lugares.	Eu	já	tinha	encontrado	a	jovem	garota	rolamento	com	duas	tochas	que	me	apresentou	a	uma	longa	cadeia	de	chaves.	UM	registro	do
catálogo	para	este	livro	está	disponível	a	partir	da	Biblioteca	Britânica.	Acordei	com	o	ladrar	do	meu	cão	negro	(que	geralmente	não	é	conhecido	por	ser	a	hora	da	manhã)!	Agora	não	é	com	freqüência	que	ouço	vozes	no	meu	sono,	mas	quando	o	faço,	aprendi	a	sentar	e	tomar	nota.	Madelaine.,	A.	Eu	olhei	para	ele	e	ao	lado	de	seu	ombro	eu	vi	uma
mirrada	braço	antigo,	apenas	osso	e	pele	descaída	finas	como	papel,	agarrado	à	mão	com	dedos	ósseos;	sem	dúvida,	não	o	meu	braço.	Ela	foi	apresentada	pelo	relator	com	Kybele	e	Hekate,	a	Igreja	Caldeia	oráculos.	Mesmo	se	você	se	inscrever	para	a	ideia	de	que	todas	as	divindades	foram	criadas	pela	mente	humana,	lembre-se	de	que	divindades	são
muito	de	sua	própria	essência;	um	indivíduo	consciência	com	as	respostas	e	as	suas	próprias	características.	EU	twisted	metal	snake,	do	meu	altar	de	Hekate,	ao	redor	do	molde	para	ver	sobre	ele	enquanto	ele	endureceu	e	resfriado.	Talvez	os	dois.	Nós	voltou	para	casa	um	par	de	dias	mais	tarde	onde	eu	tinha	que	preparar-se	para	o	quadril,	que	eu
sabia	que	implica	um	longo	período	de	recuperação.	Apenas	reviver	a	noite	mais	e	mais	uma	vez.	O	ritual	correu	tudo	conforme	o	planejado	e	esperado;	mesmo	que	EU	mesclado	com	as	manifestações	físicas	de	Hecate	e	Lúcifer,	que	é	até	o	ponto	onde	se	juntam	na	minha	alma	na	praxis	da	magick	sexual.	Este	é	o	local	onde	Hekate	vive.	A	deusa
Hekate.	Desenhado	por	Orryelle	e	Catamara,	elaborado	e	tatuado	no	Catamara	pelo	Orryelle	em	Setembro	de	2009.	No	entanto,	é	formada	uma	excelente	base	em	torno	do	qual	eu	poderia	criar	uma	evocação	ao	tentar	e	se	comunicar	com	os	anjos	Hekate,	e	ver	o	que	eu	poderia	aprender	com	eles.	Pela	primeira	vez	naquela	noite,	EU	projeto	um
círculo	em	torno	de	nós.	Em	primeiro	lugar	ela	-	juntamente	com	o	deus-sol	Helios	-	é	o	único	a	ouvir	o	rapto	de	Perséfone.	A	sua	fé	através	do	mais	negro	dos	tempos.	Quando	se	trabalha	com	Hekate	em	transições,	ninguém	pode	ter	a	certeza	de	que	as	coisas	podem	não	acontecer	como	se	pensa,	e,	provavelmente,	não	para	o	nosso	próprio	calendário
mortal.	Os	nomes	que	damos	a	estes	símbolos	são:	a	encruzilhada	e	o	Castelo	de	rosas	e	eles	são,	como	tudo	o	resto	na	nossa	cosmologia,	inextricavelmente	ligados.	Eu	não	estava	realmente	que	ingénuo	para	pensar	que	o	pentagrama	pitagórico,	alguns	Rituais	e	orações	e	incenso	(independentemente	do	nome	que	estava	em)	iria	parar.	Em	suas
células	canta	a	música	do	universo.	A	coletânea	de	poemas	de	Oscar	Wilde	e	Londres	,	a	Wordsworth,	1994	Internet:	O	VRoma	Project,	que	pode	ser	acessada	31	de	Março	de	2010.	Hecate	sempre	oferecendome	o	que	é	que	eu	precisava	mais	...	Weisbaden,	1957	Figura	22	-	Cabeça	Animal	Hekate,	foto	de	Emily	Cardagem	Figura	23	-	Valkyrie	por
Emily	Cardagem	O	cepa	Hekatine	Hekate	e	bruxaria	tradicional	Por	Trystn	M.	Os	últimos	seres	de	luz	sair,	algumas	almas	pé,	atravessando	o	país	de	lado.	No	entanto,	tendo	em	conta	que	o	nome	Hekate	tenha	sido	registado,	pelo	menos	desde	a	8.ª	ou	7.º	século	A.C.	e	que	não	há	provas	conclusivas	(apenas	teorias)	sobre	como	a	antiga	língua	grega
foi	acentuada	durante	o	período	arcaico,	juntamente	com	o	fato	de	que	sabemos	que	essa	Deusa	originadas	fora	da	Grécia,	um	argumento	conclusivo	para	a	pronunciação	específica	não	é	possível.	Ela	era	mais	alta	do	que	a	altura	normal	de	um	humano;	ela	estava	vestida	de	preto	e	estava	fazendo	um	gesto	com	a	mão,	como	se	a	hush-me.	O	que	se
mudou	alguma	coisa,	sobre	o	Torchbearing	deusa	dos	Mistérios?	Nenhuma	investigação,	nenhuma	dependência	de	religiões	e	o	culto	do	passado,	Hekate	para	o	mundo	moderno	que	existe	agora.	Onde	estou	agora?	Se	a	relação	é	dada	para	essa	poderosa	deusa,	uma	possível	petição	ajuda	a	ela	para	uma	grande	variedade	de	razões.	Foi	Deuses	dos
gregos	por	Carl	Kerenyi.	O	meu	parceiro	perguntou	se	ela	poderia	nos	ajudar	(ela	disse	que	sim).	Em:	Archaologischer	Anzeiger:	669-75.	Muitos	séculos	mais	tarde,	tais	imagens	reapareceram	nas	lápides,	muitas	vezes	com	um	crescente	sobre	a	cabeça	da	mulher,	o	que	sugere	um	período	de	ressurgimento	da	Artemis-Hekate	.	R.	No	entanto,	as	duas
lanternas	foram	intrigante	para	mim.	Como	tal	ela	medeia	todos	divina	influência	sobre	o	território	ou	seja	inferior	a	Terra.	Hekate	é	sua	deusa!	Figura	41	-	Torchbearing	Enodia	por	Magin	Rose	Sua	luz	brilha	sobre	o	medo	Por	Connia	Prata	Sim,	dá-me	a	tua	mão	EU	rezar	E	revelar-me	os	caminhos	da	orientação	divina	que	EU	longo	para,	Em	seguida,
vou	olhar	para	essa	luz	preciosa	Donde	posso	fugir	do	mal	do	nosso	escuro	origem.	Com	o	passar	do	tempo	minha	área	de	estudos,	no	domínio	da	mitologia,	transformou-se	num	interesse	científico	e	bem-conhecimento	estabelecido,	assim,	a	diferença	inicial	de	crença	interior	encontrou	expressão	em	muitas	práticas	rituais	que	se	seguiram	a	esta
antiga	tradição.	Quando	nos	damos	conta	da	importância	de	uma	intenção,	podemos	olhar	para	trás	e	ver	que	a	encruzilhada	mágica	são	uma	miragem.	O	problema,	em	seguida,	levantou-se,	naturalmente,	de	quem	escreveu	o	roteiro	mesmo	assim?	Eu	estava	fora	por	cerca	de	uma	hora,	eu	podia	sentir	a	escuridão	levantando-me,	grande	encargos
correr,	eu	sabia	que	ela	era	curarme.	No	escuro	deserto	do	abismo	pode	ser	atravessada	com	fé	sozinho!	A	declaração	Hecate	destacou	a	importância	do	dom	de	Lúcifer;	tudo	o	que	o	camelo	requer	para	atravessar	o	deserto	que	possui	dentro	de	si.	UMA	lápide	funerária	Romana	(em	o	antigo	mistério	Burkert	cultos,	p25)	para	um	jovem	rapaz	de
300/400	CE	descreve-lo	como	um	sacerdote	da:	"	...	Ela	é	difícil	de	compreender,	na	medida	em	que	não	há	uma	interpretação	clara	das	suas	acções,	para	mim,	é	muito	fácil	enganar-me	e	ser	enganado	por	sua	vez.	Ela	é	alta,	velado	no	cores	escuras	da	noite.	Depois	de	trabalhar	o	meu	caminho	através	de	muitos	livros,	encontrei	um	que	me	deu	a
resposta.	O	caduceu	também	tem	sido	associada	à	Síria	o	obstante	serpente	anelado	deusa	Atargatis.	Quando	trata-se	de	um	trabalho	feito,	ela	está	lá	para	me	lembrar	e	empurrar-me	e	em	todos	aqueles	casos	que	ela	não	será	ignorado!	Hekate	-	da	terra,	do	submundo,	tem	as	chaves,	lightbringer.	Eu	não	honra	o	seu	dentro	de	um	grupo,	eu	sou	uma
bruxa	solitária	e	a	minha	ligação	com	ela	é	muito	privado,	embora	eu	não	tenho	nenhum	problema	em	todos	com	falar	sobre	o	assunto	para	as	pessoas.	A	presença	de	Hekate,	a	Eleusinian	Mysteries	que	também	indicam	que	ele	era	seu	Templo	de	Poseidon.	Strophalos:	uma	ferramenta,	comparado	a	um	spinning	top,	usado	em	Theurgy	para	desenhar
as	energias	e	seres,	incluindo	deuses.	61-111.	Ela	é,	no	entanto,	um	só	filho,	mas	a	estima	que	ela	é	realizada	em	nenhum	a	menos	para	ela,	nem	qualquer	privilégio	ou	honra	na	terra,	no	mar	ou	no	céu;	sim,	ela	recebe	ainda	mais,	para	o	Zeus-se	presta	a	sua	homenagem.	Na	medida	em	que	o	Cristianismo	se	tornou	a	religião	dominante	na	Europa,	a
presença	Hekate	foi	menos	óbvia.	Ela	derrama	um	rodopio	geração	com	todos"	[Caldeu	oráculos].	No	prazo	de	uma	semana,	o	meu	cunhado	Sanel,	32	anos,	teve	um	ataque	cardíaco	em	seu	sono	e	morreu.	Ao	redor	do	seu	pescoço	era	uma	chave	ouro	em	um	fio	vermelho.	No	entanto,	como	a	mística	é	mais	e	mais	preocupado	com	aspectos	espirituais,
e	firmemente	orientada	no	sentido	de	se	obter	liberdade	espiritual	a	todo	o	custo,	ele	ou	ela	será	abençoada	com	Hecate's	imensa	graça.	Garantir	que	o	suficiente,	eu	achei	importantes	vínculos	com	o	número	1336	(4x334),	que	é	o	valor	da	expressão	"para	manter	em	segredo"	(	κατασιγαω),	e	"oprofeta"	(	ο	προφτης).	Nunca	tem	Zeus,	filho	de	Kronos,
prejudicaram	a	sua,	e	nunca	tem	que	ter	tudo	o	que	lhe	foi	dado	na	época	do	Titãs,	os	deuses	de	outrora,	ainda	que	ela	própria	o	que	foi	que	lhe	conferia	a	ela	no	momento	do	original	divisão.	EU	visualizar	desenho	o	dark	moon	para	baixo	antes	de	mim.	O	tempo	que	me	comprometi	a	ser	no	serviço	Hekate	é	agora	formalmente.	A	emoção	tem	uma
vasta	gama	de	graus:	de	terror,	de	leve	apreensão.	Também	tenho	encontrado	Hekate	Sagrado	da	loucura	de	ser	atenciosa	com	lixe	e	trance-trabalho,	de	inspiração	criativa	e	visão,	de	orientação	como	Hekate	traz	uma	profunda	intuição	do	caminho,	para	trabalhar	sobre	a	auto-consciência	e	a	reflexão,	e	a	auto-capacitação	nos	ritos	de	Magick.	Para
cada	local,	acendia	as	chaves	foram	criadas,	escolhido	pela	adivinhação	adequado	a	componente	metafísica.	Ela	trabalha	com	moda,	e	goza	da	liberdade	de	viajar	este	leva	o	seu.	Eu	amo	você.	Apesar	do	meu	uso	da	roda	como	imagem	para	fornecer	um	ponto	de	referência	para	o	Iynx,	na	verdade,	em	grande	parte	se	assemelhava	a	uma	peste	anjo.
Hekate	património	da	divindade	solar,	como	a	da	regeneração	podem	fornecer	um	link	ao	seu	papel	como	feminino	equivalente	ao	Deus	solar	Apolo	e	Hélios,	um	companheirismo	que	persistiu	mesmo	depois	da	sua	identidade	lunar	foi	formado.	Que	foi	há	muito	tempo.	Ela	é	geralmente	longo-ruiva,	e	quase	sempre	usava	um	manto,	embora	muitas
vezes	ela	é	vista	desarmada	sob	esse	manto,	considerando	que	em	outros	tempos,	ela	usa	roupas.	5	Vols.Oxford.	Isso	agravou	ainda	mais	a	minha	já	frágil	estado,	e	ainda	não	me	permitiu	reavaliar	minhas	capacidades	em	um	nível	emocional	também,	permitindo	uma	rápida	transformação	pelo	fogo.	"Eu	sou	a	luz	de	seu	portador,	o	Luciferian	vigor,	a
moça	com	o	luminoso	facho,	amado	dos	deuses	e	amado	dos	Titãs.	No	entanto,	é	certamente	por	acaso	que	Hekate	teve	um	papel	significativo	no	Orphic	mistérios,	uma	tradição	que	foi	centrada	em	Dionísio.	Ela	é	especialista	em	combinar	Reiki,	xamanismo,	uma	boa	cicatrização	e	trabalho	psíquico	para	ajudar	os	curandeiros	e	os	professores
encontre	o	seu	próprio	estilo	e	confiança,	bem	como	de	construir	programas	cura	pessoal	para	que	os	clientes	possam	mudar	a	percepção	física,	emocional	e	questões	comportamentais.	Ele	foi	apresentada	pelo	relator	com	Apollo,	e	muitas	vezes	associada	a	Hekate.	Ele	desempenhou	um	papel	em	o	mito	do	rapto	de	Perséfone	como	mensageiro	entre
os	diferentes	deuses.	Hecate's	resposta	foi	simples.	O	véu	persianas-nos,	pelo	que	procuramos	para	a	elevação	de	ponto	para	o	Santo	dos	Santos,	o	tabernáculo	do	arco,	o	graal	-	até	mesmo	a	Sede	precária,	tais	são	os	seus	mistérios.	A	dizer	que	tinha	passado	uma	semana	totalmente	fora	da	minha	profundidade	teria	sido	um	eufemismo,	discussões	e
rituais	que	envolvam	entidades	QUE	EU	nunca	tinha	ouvido	falar,	usando	textos	eu	não	entendi,	para	fins	além	da	minha	compreensão.	De	Julho	de	2009	Madrid,	Espanha	Sessão	Ensino	de	Francis	e	de	uma	outra,	no	oracle	técnicas.	As	coisas	podem	mudar	por	dentro	e	por	fora;	às	vezes	eles	são	fáceis	alterações	e	às	vezes	são	difíceis,	mas	todas	elas
são	necessárias	para	crescermos.	Ela	é	o	espírito	de	Hekate	e	o	coração	da	bruxa.	Primality	visceral	gravídico	picos,	piercing	todas	as	distracções.	Às	vezes,	o	bibliotecário	que	fim	para	mim,	os	livros	de	outras	bibliotecas,	isso	foi	maravilhoso,	pois	me	permitiu	mergulhar-me	inteiramente	na	minha	recém	descoberta	interesse.	Levante-me,	em	seguida,
como	uma	onda,	uma	folha,	uma	nuvem,	A	minha	vontade	é	tua!	UM	turbilhão	de	loucura,	Eu	danço	no	escuro,	No	glorioso	Matrix	que	é	você.	A	stag	é	a	sua	parte	inferior	direita	e	um	cão	ao	seu	lado	esquerdo.	Não	só	isso,	mas	a	deusa	é	solicitada	para	"dar	um	som	de	zumbido,	e	dar	um	carácter	sagrado	anjo".Para	mim	isto	indica	claramente	a
convocação	de	um	dos	Iynges,	para	eles	são	os	anjos	que	rodopiam	e	spin.	Ela	destrói	o	ego	Um	dos	mais	importantes	hipóstase	em	que	um	pode	adorar	Hecate,	é	o	único	que	derrotou	o	gigante	Clytius.	Agradeço-lhe	também	a	Morgana.	Como	Hekate	Chthonia,	ela	é	descrita	como	"todos	se	entrelaçam	com	temíveis	as	serpentes	e	folhas	de	carvalho"
e	"rival	entrelaça-se	em	rolos	de	serpentes".É	preciso	lembrar	também	que	a	serpente	com	o	derramamento	da	sua	pele	é	um	símbolo	de	renascimento.	Shakespeare	a	tragédia	de	Macbeth.	Esta	figura	já	carrega	uma	série	de	associações	ocultas.	Este	mal.	Não	tanto	um	tempo	difícil	ser	mãe,	que	veio	naturalmente.	É	assim	que	se	tornou	um	Druida
oathed	a	Hekate.	Foi	horrível,	ele	foi	por	esmagamento.	Você	vai	anunciar	o	meu	nome	no	rito	anual	e	eu	virei	a	vós,	a	fim	de	que	todos	saibam	que	entre	os	meus	filhos	são	aqueles	que	trabalham	com	a	alma."	Dia	19	de	Setembro	de	2009	Reino	Unido	QUERO	participar	de	uma	cerimônia	privada	organizada	por	uma	sacerdotisa	no	Reino	Unido,	em
que	me	foi	solicitado	a	assumir	o	papel	de	oráculo	no	santuário	que	abrigava	o	santuário	de	Hekate.	Embora	temos	pouca	informação	sobre	a	deusa	lunar	trácio	Bendis,	sabemos	que	ela	foi	descrita	como	dois	poupadas,	que	parece	paralelo	as	duas	lanternas	de	Hekate.	Ela	tem	uma	especial	predilecção	para	o	grego	e	Norse	tradições.	O	mangual	e
cordas	são	de	Ar	(Redenção	-	Grace)	e	deve	ser	sepultado	no	seio	da	terra.	Cada	um	destes	deu	a	bênção	dos	respectivos	deusa	e	alguns	dos	alimentos	que	representam	cada	um	deles.	Podemos	facilmente	interpretar	essas	três	funções	primárias	do	Divino	Hekate,	ou	Deva	Primal	como	cognato	com	o	Musas,	Charites	e	o	Moirae	respectivamente.
Durante	esses	dias	sombrios,	eu	vi	ela	com	frequência	e	sempre	sentiu	que	a	sua	presença	irradia	todos	em	torno	de	mim.	Quando	me	perguntaram	se	eu	iria	contribuir	para	uma	outra	antologia,	eu	não	tenho	que	pensar	muito,	como	eu	senti	após	o	meu	último	ensaio	que	houve	outro	tópico	que	eu	não	cobrir	e	talvez	deveria	ter.	Com	o	passar	dos
meses,	encontrei-me	ler	mais	e	mais	sobre	a	história	da	deusa	Hekate,	diversos	livros,	sites	e	muita	correspondência	pessoal	com	Sorita	d'Este	ajudou-me	a	ganhar	um	bom	entendimento	de	Hekate	e	do	seu	papel	em	os	mistérios	do	mundo	antigo.	Anatolia:	antigo	reino	do	que	é	agora	a	maior	parte	da	Turquia.	Você	só	precisa	se	lembrar	de	olhar	para
ela.	A	apreensão	foi	um	muito	menor	cérebro	apreensão	e	insuficiência	respiratória,	semelhante	a	um	epiléptico	encaixar.	Então,	como	você	pode	identificar	Hekate	ou	seus	presságios	e	perspectivas?	Eu	cresci	em	uma	comunidade	católica	irlandesa	com	os	teus	amigos	que	ofereceram	(ameaçado)	para	"batizar-me	com	água	da	chuva	em	caso	de
necessidade!"	Minha	mãe	foi	uma	grande	mulher:	engenhoso,	desinteressado,	inovadora,	e	assim	antes	de	sua	vez.	As	ofertas	de	comida	A	tabela	a	seguir	contém	os	tipos	de	comida	e	bebida	que	estão	associadas	com	as	ofertas	de	Hekate.	Como	você	aprofundar	seu	trabalho	com	nossa	Senhora,	você	vai	descobrir	as	maneiras	nas	quais	você	se
conectar	com	a	sua	energia,	a	melhor.	Depois,	concentrou-se	em	voltar	para	o	físico	e	fechando	o	rito.	Trioditis:	"dos	três	estradas",um	título	dado	a	Hekate	em	relação	ao	seu	papel	como	guardiã	da	encruzilhada.	Realização	é	a	experiência	fundada	no	conhecimento.	Quando	fazem	a	sua	posição	em	relação	a	Nossa	Senhora,	ou	com	qualquer	força
esotérica,	no	que	se	refere	a	você	deve	realmente	considerar	quais	os	aspectos	que	você	deseja	trabalhar.	Deméter	invadiu	e	em	sua	fúria	retirou	o	poder	de	tornar	a	vida	crescer	sobre	a	terra.	Rumi,	o	poeta	e	místico	Sufi	afirmou:	"Nós,	dispersar	toda	a	nossa	energia	elaborar	e	executar	programas	para	tornar-se	o	que	já	somos."	Na	verdade,	não
temos	que	ir	para	fora	e	construir	uma	nova	realidade	a	partir	de	nada;	tudo	o	que	temos	a	fazer	se	na	encruzilhada	centrar	a	nossa	intenção,	e	com	a	orientação	Hekate,	mudança	vai	acontecer	e	o	caminho	para	o	futuro	tornar-se-á	clara;	uma	noção	lindamente	colocada	em	versos	pelo	poeta	Philip	Clayton	Gore:	ONDE	TRÊS	MANEIRAS	SATISFAZER
Onde	três	maneiras	satisfazer	Você	ficar	e	esperar,	Unsleeping	e	todo-sábio,	E	suavemente	saudar	Para	investigar	Onde	os	transeuntes	estão	indo.	Mas	mesmo	assim,	se	eu	era	miserável,	como	muito	mais	miseráveis	que	os	outros	foram,	que	não	aprecie	o	meu	resquício	de	proteção	contra	os	elementos?	Cada	um	contribuiu	para	moldar	o	projeto	em
um	todo,	e	o	todo	não	poderia	ser	completa	sem	todas	as	suas	peças.	A	bem	dizer	eu	acho	que	ela	estava	secretamente	orgulhoso	e	divertido	que	sua	filha	mais	nova	deve	mostrar	tanto	interesse	no	Kali	Ma.	Certamente	eu	raramente	era	punido,	por	isso,	meu	jovem	EU	intuiu	que	eu	tinha	a	minha	mãe,	inferir-se	suporte	para	minha	devoção.	EU
contemplava-o	quando	estou	me	sentindo	carente	de	sentido.	Ele	sugeriu	que	eu	criar	um	santuário	para	a	deusa	de	minha	visão	e	fazer	puja	para	ela,	e	peça	a	ela	para	uma	outra	visão.	Uma	sessão	de	leituras	psíquicos	com	diversas	ferramentas.	O	magickal	corrente	que	trouxe	com	ela,	espiritual,	físico	e	emocional	o	ecstasy	e	a	própria	mecânica	do
próprio	rito	sexual	não	parar.	(C	2.º	CE)	"Os	simuladores	de	Hekate,	ou	de	qualquer	outro	demônio	ou	demônios"	[A	Palavra	verdadeira,	Celso]	(C	2.º	CE)	"Eu	venho	de	uma	virgem	de	variadas	formas,	vagando	pelo	céu,	o	touro	de	frente,	trêsdirigido,	impiedosa,	com	golden	arrows;	casto	Phoebe	trazendo	luz	aos	mortais,	Eileithyia,	tendo	os	três
synthemata	[sinais	sagrados]	de	uma	tríplice	natureza.	Isso	foi	só	o	começo.	Água	laves	a	minha	forma,	cool	contra	as	areias	brancas.	Normalmente,	as	pessoas	olham	para	as	mulheres	que	sofrem	abuso	com	uma	expressão	de	antipatia	ou	vergonha.	Ela	é	uma	donzela,	um	crone?	[Matriz	de	Bronze,	Esmirna]	(C2nd-C	1.º	A.C.)	Hekate	Triformis	feitas
de	Madeira,	com	as	dicas	do	Diana,	a	caçadora,	Indicado	por	uma	aljava	e	baldric.	Visite	o	site	www.ritualmagick.co	uk	Diane	M.	O	poder	da	sua	presença	é	evidente	na	medida	em	que	o	seu	culto	se	difundiu,	e	o	número	de	outras	deusas	cujos	cultos	e	qualidades	ela	subsumidos	nos	séculos	do	seu	culto	na	língua	grega	e	depois	romana	dos	impérios.
Luciano	de	Samosata	descrito	ela	no	Philopseudes	como:	"Suas	extremidades	inferiores	eram	as	de	um	dragão,	mas	a	metade	superior	era	como	Medusa	...	A	ideia	de	que	isto	era	verdade	alkhemy	ao	mais	alto	nível	pouco	fez	para	aumentar	o	meu	sofrimento	espírito	do	desespero.	Esta	é	a	segunda	safra	que	vai	colher,	o	das	frutas	e	temos	de	recordar
a	romã	de	Perséfone	as	sementes	do	que	vinculam	a	sua	para	o	submundo.	Lúcifer	estaria	lá,	constantemente,	seus	chifres	forma	delineada	em	vermelho	escuro	essenciais	energia.	Levá-los	a	mim,	Thestylis	[escravo-girl]?	Ela	foi	sem	dúvida	o	foco	de	um	lote	da	minha	arte	e	ainda	de	mim	ela	sempre	parecia	um	pouco	distante.	Em	tempos	modernos,
podemos	ver	a	luta	resposta	em	quase	qualquer	violentos	ou	auto-comportamento	defensivo.	Quando	eu	perguntei	sobre	o	sentido	e	a	resposta	que	veio	a	mim	era	a	de	que	a	máscara	era	uma	chave,	como	um	símbolo	que	mostrou	que	há	sempre	mais	para	ver	e	saber	que	está	oculto	sob	a	superfície,	mas	também	está	presente	para	mostrar	que	as
máscaras	não	sempre	ocultar,	mas	pode	também	revelar	potencial	interior.	Ela	caminha	livremente	através	dos	labirintos	da	nossa	vida	e	pode	ajudar	a	identificar	onde	medos	internos	se	apoderam.	Comecei	a	escrever	mais	de	Hecate,	para	pesquisar	mais.	Eu	sou	o	amante	de	sua	mente.	Na	roda	do	ano,	a	única	coisa	que	parece	descrever	Beltane
para	a	maioria	das	pessoas	é	o	sexo.	www.primalcraft.com	Michael	Ellis	(Alemanha).	O	ritual	durou	de	meia-noite	até	uma	hora	ou	mais	antes	do	nascer	do	sol.	Ele	tinha	um	interesse	maior	em	meu	trabalho	com	Wicca	e	Federação	pagã	internacional	mas	eu	insisti.	Por	isso	ela	é	trivial,	o	grande	mistério.	Eu	suponho	que	ela	profundas	palavras	que
realmente	afinados	o	meu	ego	a	este	ponto,	se	não	fosse	já	deitado	em	pedaços	em	torno	de	mim.	(C	4.º	CE)	"Hekate	com	três	cabeças	e	seis	mãos,	segurando	tochas	em	suas	mãos,	no	lado	direito	do	seu	rosto	tendo	a	cabeça	de	uma	vaca,	e	no	lado	esquerdo	da	cabeça	de	um	cão;	e	no	meio	da	cabeça	de	uma	donzela,	com	sandálias	vinculados	a	seus
pés."	(emitido	por	um	linho	folha)	PGM	IV	[	2118-2124].	Eu	pedi	mais.	No	ensaio	a	sentir	melhor,	mas	nem	sempre	é	tão	real.	Deixei	minhas	ofertas	e	me	senti	satisfeito.	Eu	não	me	importo	com	a	intensidade	da	energia	agora,	não	era	algo	que	eu	estava	sempre	indo	dormir	mas	o	que	marcou	foi	muito	bem-vindo.	Dois	tinham	visto	Hekate,	tendo	as
almas	em	si	mesma.	Eu	cresci	a	amar	a	natureza,	e	tornou-se	mais	interessado	em	antigas	tradições.	Como	acontece	com	quase	todas	as	divindades,	arquétipos	e	as	forças	espirituais,	há	sempre	muitos	lados	ao	esotérico	moeda.	Não	duramente	determinada,	mas	ainda	uma	irresistível	pensamento	e	força	que	me	leva.	Nay,	ele	não	bateu	mas	uma	vez
na	minha	porta,	tão	cruel	é	ele!	Estou	certo	Eros	e	Afrodite	têm	tomado	o	seu	volúvel	fantasia	noutros	países.	Eu	sei	o	que	você	está	tentando	me	convencer	a	fazer	e	EU	não	.	Como	o	Luciferian	mitologia	lida	com	o	derrube	de	um	destino,	a	divina	consciência	-	em	primeiro	lugar	libertar-se	e,	em	seguida,	combinando-se	com	o	inconsciente	e
instintivo,	como	podemos	ver	neste	papel	que	Hekate	funciona	como	a	Cruel	Mãe,	que	duramente	os	testes	seus	aspirantes,	embora	admitindo-nos	ao	mistério	experiência	que	nos	permite	lançar	fora	as	correntes	que	unem	aqueles	que	são	governados	pelo	pulsional	e	que	oferece	seus	filhos	até	os	ritos	sacrificais	mágico	morte	e	renascimento.
Orestes,	uma	dramática	opera	.Londres,	John	Watts,	1725	Mair,	A.	Em	que	ponto	é	que	se	Hekate	é	lá	de	qualquer	jeito	e	podemos	cair	na	etapa,	mas	não	caminhar	"em	conjunto"	ela	é	sempre	um	pouco	atrás	do	meu	ombro	direito	mesmo	que	eu	sou	destra	meu	lado	direito	tinha	sido	sempre	a	mais	leve.	Vasile	Alecsandri	-	Poemas.	Ele	tem
antecedentes	contribuíram	com	ensaios	para	uma	série	de	antologias	incluindo	Hekate;	chaves	para	a	encruzilhada,	chifres	de	poder	e	de	uma	gota	de	água.Para	saber	mais	sobre	o	seu	trabalho,	consulte	Petra	Schollem	(México)	Petra	Schollem	é	mãe,	esposa	e	psíquicas	do	norte	da	Inglaterra,	que	agora	vive	na	Cidade	do	México	com	o	marido	e	os
quatro	filhos.	Hekate	é	geralmente	retratado	na	arte	clássica	e	literatura	uma	donzela	deusa	e	é	muito	raramente	emparelhado	com	qualquer	outro	deus	do	panteão	grego	(apesar	de	ela	disse	que	teve	relações	sexuais	com	Zeus,	mas	este	parece	ser	o	caso	com	quase	todos	os	Gregos	feminino	divindade).	A	chave	do	trabalho	com	duas	sombras	é	que
aqui	estão	duas	luzes.	A	misteriosa	influência	de	Hecate	é	tão	complexo	e	ocultas	que	apenas	algumas	almas	puras	podem	ver	através	das	suas	ações	seu	verdadeiro	significado.	Talvez	psicologicamente,	ela	me	deu	uma	breve	trégua,	mas	não	por	muito	tempo.	Se	era	uma	mulher	ou	um	homem	para	quem	ele	foi	dominado	pela	vontade,	ela	não
poderia	dizer	com	certeza.	Em	pé	na	encruzilhada,	é	possível	entrar	em	alinhamento	com	o	fluxo	de	Hekate,	e	para	compreender	as	diferentes	realidades	dos	caminhos	quando	um	presta	atenção.	Em	vez	de	cabelos,	ela	tinha	"clusters"	de	cobras	podridã	sobre	seu	pescoço,	e	cachos	sobre	seus	ombros."	[Philopseudes	Lucian]	(C	2.º	CE)	Hekate
Triformis,	com	quatro	lanternas,	duas	das	quais	estão	invertidos	em	sua	menor	mãos,	um	punhal	e	serpente.	Neste	momento	podemos	também	trabalhar	com	Hekate	Kleidouchos	("porta-chaves").	As	velas	simbolizam	a	lanternas	de	Hekate	Triformis,	bem	como	um	microcosmo	de	Hekate	da	Roda	(a	serpente	do	poder	de	renascimento	para	o	labirinto
do	conhecimento	e	à	chama	da	própria	vida).	Eu	acho	que	é	importante,	se	possível,	trabalhar	com	e	compreender	essas	divindades	que	trabalhamos	a	partir	de	um	lugar	de	equilíbrio.	Paradoxalmente,	a	morte	do	sol	também	marca	a	morte	da	escuridão.	Se	você	inspecionar	o	Wiccan	Liturgia,	você	pode	ler-se	que	a	Deusa	não	exige	sacrifício.	Foi	uma
jornada	de	grande	tristeza	às	vezes	e	um	dos	grande	alegria	quando	a	tarefa	foi	concluída	e	teve	um	final	feliz.	Estou	agora	a	produção	mulher,	com	uma	filha	que	é	quase	a	idade	que	eu	estava	de	volta	em	seguida.	O	culto	de	Bendis	passaram	a	ser	aceitos	em	Atenas,	em	meados	do	século	V	a.c.	,	ao	mesmo	tempo	que	Hekate	foi	se	tornando	cada	vez
mais	populares.	A	onde	quer	que	eu	vá.	Iynx:	Pode	ser	qualquer	um	(1)	um	tipo	de	anjo	que	serve	Hekate,	ou	(2)	um	outro	nome	para	o	Strophalos,	(3)	uma	roda	de	baseado	no	amor	encanto	mágico,	originalmente	sagrado	para	o	amor	deusa	grega	Afrodite.	Moonchild.	Pelo	que	descreve	seus	atributos	e	crepúsculo	assombra,	deixai-vos-lhe	afastar-se
sua	antiga	caverna,	e	participar	conosco.	Depois	eu	ainda	me	senti	preso,	confinado	por	terríveis	circunstâncias	e	ainda	inevitável	maneira	reflectida,	fisicamente	limitados,	os	meus	músculos	ainda	bloqueado	para	cima	de	minha	luta.	Achei	que	era	difícil	até	mesmo	escolher	um	livro	para	aprender	mais	sobre	o	assunto,	já	para	não	falar	culto	a	sua
essência.	No	entanto,	este	momento	Édipo	-tendo	transformado	por	meio	sua	progressiva	realizações	até	que	ponto	no	drama,	percebe	a	Sua	dança	diferente	e	reage	tão	diferente	que	toda	a	cena	se	desenvolve	notavelmente	diferente	e	para	o	público	também,	a	Kali's	dance	aparece	diferente,	um	novo	contexto,	embora	seus	movimentos	reais	são	os
mesmos.	Para	fazer	isso,	ele	deve	enfrentar,	e	vencer,	Cérbero	-	cão	de	três	cabeças	e,	é	claro,	à	direita	para	o	rosto,	um	símbolo	de	Hekate.	Mitologia	grega	e	poética.	Ambos	são	Canis	lupis.	Em	seguida,	o	super	contato	físico	com	ela	começou	a	desaparecer.	Como	Hekate	é	a	Señora	de	la	Noche,	o	que	significa	que	a	dama	da	Noite	e	muitas	vezes	as
pessoas	invocam	a	sua	para	protegê-los	durante	a	escuridão	da	noite;	algo	que	Hekate	é	também	invocado	para	como	ela	é	o	protector!	Estes	podem	ser	simples	coincidências,	ou	poderia	sugerir	a	idéia	de	que	ela	é	um	outro	pretexto	da	deusa	que	o	Hellenes	chamado	Hekate,	talvez	apenas	quem	sabe	ela	é	uma	deusa	de	muitos	nomes	e	rostos,	assim
como	a	sua	imagem	de	Triplo	dicas?	No	Reiki,	embora	a	influência	é	muito	mais	da	perspectiva	budista,	a	ideia	de	que	todas	as	coisas	estão	conectadas	é	essencial.	E	outras	vezes	EU	apelo	a	ela	para	ajudar-me	na	fundição	de	uma	mágica.	No	Museu	Metropolitano	de	Arte	Boletim,	Vol.	Não	hindus.	Trata-se	de	um	estado	de	unicidade	-	claro	que
podemos	curar	as	pessoas	à	distância,	porque	todas	as	pessoas	são	uma	coisa	só.	Encontrei-me	recentemente	cortado	de	viver	uma	vida	normal	e	interagir	com	muitos	dos	meus	amigos	em	um	confortável	ou	forma	positiva.	Eu	estava.	EU	acreditava	ser	o	que	é	mais	comumente	espalhados	sobre	ela	-	a	tríplice	deusa	ou	um	dark	magic	deusa	que
perambula	com	seu	hounds	na	encruzilhada.	[Hekataion,	Basel	museu].	A	liminares	os	espaços	entre	a	minha	luz	e	as	trevas,	virei-me	por	dentro	e	por	fora,	para	descobrir	a	potência	de	seus	caminhos,	e	ao	fazê-lo,	não	só	fez	EU	descobrir	o	seu,	mas	também	descobri-me.	Visite	o	site	www.theraventree.co	uk	Madre	Van	der	Merwe	(África	do	Sul)
Hekate	Madre	é	uma	sacerdotisa	que	vive	na	Rota	dos	Vinhos	na	Cidade	do	Cabo,	SA.	Até	então	eu	tinha	sido	adorar	o	Minipack/Nações	deuses,	principalmente	porque	a	minha	ascendência	escandinava,	mas	tente,	como	eu	poderia	realmente	não	estava	funcionando	para	mim.	EU	cantar:	mãe	da	noite,	do	infinito.	Ela	foi	amada,	temido	e	odiado	por
toda	a	milénios	da	sua	história	conhecida.	Imagine	a	minha	surpresa	quando	eu	vi	listado	da	Universidade	de	Uppsala,	na	Suécia.	Eu	caí	em	uma	noite	escura	da	alma	de	um	tipo	como	EU	tinha	sacrificado	muitas	coisa	para	este	membro	da	família.	Você	pode	entrar	em	contato	com	Shay	no	seu	perfil	do	Facebook	www.facebook.com/ShayWitch	Sorita
d'Este	(País	de	Gales,	REINO	UNIDO)	Sorita	d'Este	é	o	autor	de	inúmeros	livros	sobre	magia,	mitologia	e	espiritualidade,	muitos	dos	quais	é	co-autora	com	seu	ocultismo	autor	marido	David	Rankine,	-	incluindo	liminares	Hekate	Ritos,	Planetária	práticas	Magick	e	as	Ilhas	dos	muitos	deuses.	Em	vez	de	apontar	uma	tocha	para	cima	ou	para	baixo	ela
pode	apontar	tanto	para	cima	e	outro	para	baixo	ao	mesmo	tempo	que	significa	a	vida	e	a	morte	ao	mesmo	tempo,	em	vez	de	um	só.	Eu	senti	ela	hounds	mordendo	no	meu	calcanhar	e	experimentou	a	dura	rectidão	das	suas	naturezas	infernal	temperado.	"Despropósito"	vem	de	"Luna",	os	países	da	América	Latina	para	lua,	e	nos	tempos	antigos	o
termo	Lunático	era	usada	para	descrever	alguém	que	foi	Moonstruck.	Comecei	a	me	sentir	os	passos	dos	antigos.	Eu	não	tinha	idéia	de	quem	ela	era,	mas	eu	entendi	o	que	a	visão	significava.	Quando	digo	que	estou	em	uma	encruzilhada	na	minha	magickal	vida,	eu	não	quero	dizer	que	sou	confrontada	com	a	decisão	de	fazer,	qual	é	o	caminho	a
seguir.	Mais	tarde	alguns	dos	Banho	turco	os	garçons	me	ofereceu	uma	cama	para	deitar-se	sobre	-	o	que	eu	fiz.	Assim,	Lucifera,	Inferna,	Trivia,	tríceps,	Sol,	Enodia	representam	apenas	como	muitos	aspectos	da	deusa,	adorado	em	diferentes	áreas	do	Mediterrâneo.	Ela	é	a	autora	de	o	tambor	do	Xamã	que	é	a	sua	jornada	pessoal	pela	poesia	e	prosa.
A	grande	deusa	tem	três	tudo	vê	cabeças,	"controlar"	os	universos	do	passado,	presente	e	futuro.	Burkert,	W.	Para	que	o	fogo-respirando	uma	cabeça	de	cavalo	é	colocada	de	uma	forma	clara	em	direção	a	esfera	de	fogo,	e	a	cabeça	de	um	touro,	a	qual	está	ofegante	como	alguns	berro	espírito,	é	levantada	em	direção	a	esfera	de	ar;	e	a	cabeça	de	uma
hidra	como	sendo	de	uma	forte	e	instável	natureza	é	levantada	em	direção	a	esfera	de	água,	e	que	de	um	cão	como	tendo	uma	punição	e	vingança	natureza	é	levantada	para	a	esfera	da	terra."	[Liber	de	Mensibus,	John	Lydus]	(C	6.º	CE)	"O	Grande	Hekate	emite	um	gerador	de	vida	acabou-se".	Eu	não	poderia	reclamar	muito	embora,	como	foi-me	dado
muitos	magickal	dons.	O	que	era	de	esperar.	E	esse	foi	o	segredo	de	todas	as	minhas	hesitações	-	o	meu	coração	tinha	conhecido	a	verdade	o	tempo	todo,	só	que	tive	que	passar	por	algumas	dificuldades	para	revelá-la.	Eu	disse	a	ela	que	eu	iria	seguir	para	onde	ela	iria	levar.	Para	estes	fins,	tendem	a	escrever	textos	personalizados.	O	zumbido	ainda
estava	em	torno	de	mim,	mas	eu	estava	acostumado	agora.	Se	ao	invés	disso,	você	já	havia	tentado	me	encosto,	e	barrada	sua	porta	contra	mim,	então	eu	realmente	teria	levado	os	eixos	e	tochas	contra	você.	EU	tome	respirações	profundas	e	calmantes,	e	ao	mesmo	tempo	olhando	para	a	lua	cheia	EU	execute	Hekate	é	sagrado	salute,	que	é	um	gesto
que	faz	com	que	o	sinal	de	Hekate	da	Roda	no	ar	antes	de	mim.	Alcor	B,	uma	estrela	anã	vermelha,	foi	encontrada	na	escavação	do	grande	cluster	e	informou	que	de	Dezembro/	2009).	O	Hinário	Luterano.	Para	a	minha	mãe/s	sabem	melhor,	embora	as	vezes	possa	parecer	dura	no	momento	...	Então,	eu	sabia	que	ele	estava	prestes	a	ser.	Devido	à
eficácia	de	seu	sigilo	estenoses,	pouco	se	sabe	sobre	o	funcionamento	interno	de	estas	muito	as	religiões	organizadas,	e	tem	sido	uma	grande	especulação	sobre	eles.	E	trácio	Theumaridas"	enfermeira,	agora	morto	e	desaparecido,	mas	que	usados	para	habitar	em	minha	porta,	pediu	e	suplicou-me	a	entrar	e	ver	um	show.	Esta	foi	a	minha	deusa.
Lúcifer	respondeu.	Pelo	toque	de	Hekate	imortal	da	mão,	somos	despertados	para	os	mistérios	da	vida.	paixão	é	o	Shekinah,	a	Shakti	Devi,	o	Prima	própria	-	primal	fogo	de	toda	a	carne	...	À	frente?	Mas,	acima	de	tudo,	sua	sagrada	os	incêndios	são	os	indivíduos	que	compreendem	que	a	deusa	pode	ser	percebida	através	do	amorfo	os	incêndios,	e	que
dela	são	os	incêndios	que	se	inflamam	tanto	amor	e	paixão,	alegria	e	tristeza	-	em	igual	medida.	No	reverso	da	medalha	é	Apolo,	irmão	gêmeo	da	deusa	Artemis,	com	sua	harpa.	O	mesmo	foi	traduzido	como	Inferno	na	Septuaginta,	a	tradução	grega	da	Bíblia	Hebraica	na	2.ª	e	3.ª	séculos	A.C..	A	Midsommer	noites	Dreame.	A	minha	maneira	de
trabalhar	é	para	seguir	o	número	trilha	e,	em	seguida,	siga	o	livro	trail.	Na	mitologia	cristã	Noiva	é	a	enfermeira/foster	mãe	de	Jesus	(mantendo	a	própria	virgindade	e	pureza,	permitindo-lhe	um	aspecto	materno)	e	Hekate,	como	já	referi,	tem	também	um	papel	de	enfermeiro.	Eu	sempre	acho	que	o	tubo	foi	um	muito	semelhante	imagem	para	as
lanternas	de	Hekate	grega	do	simbolismo,	e	a	sua	presença,	esta	história	me	faz	lembrar	do	escuro	Mãe.	Na	melhor	das	hipóteses,	Beltane	é	um	tempo	quando	o	eaf	são	conhecidos	por	causar	mal.	A	totalidade	do	Self	pode	ser	completamente	destruído	e	reconstruído	novamente.	todas	essas	forças	favoráveis	foram	se	alinhando	com	esta	noite	...	A
deusa	da	lua	encruzilhada	--	Hekate	de	Três	Faces.	O	torch	e	um	punhal	simbolizam	os	incêndios	(gnose	Nemesis),	que	deve	ser	colocada	na	água	representando	o	mar/Abzu.	Reparo	que	Ela	nos	ensina	e	adivinhação,	e	tem	uma	grande	paixão	para	os	gregos	e	egípcios	mistérios,	bem	como	ervas,	tarô	ou	magick	e	cicatrização.	Lembro-me	atender	os
enfermeiros	com	gestos	com	as	mãos,	eu	fui	para	o	chuveiro	e	um	gesto-las	para	deixar,	como	as	dores	vieram	com	mais	forte	eu	ainda	estava	cantando	na	minha	mente	mantendo-com-me	e,	antes	que	eu	sabia	que	eu	estava	no	meu	joelhos	entregando	o	meu	filho,	todos	a	parteira	tinha	a	fazer	era	pegar-lhe.	Através	da	nossa	percepção,	podemos	agir
como	condutas	para	que	o	conhecimento	a	ser	revelada	a	todos.	Eu	estava	sentado	na	posição	vertical	inclinado	para	a	frente,	o	meu	parceiro	deitado	abaixo	de	mim,	meus	braços	para	fora	com	minhas	mãos	ambos	os	lados	de	sua	cabeça.	Muitos	indivíduos,	grupos	e	Covens	adoptaram	o	rito	como	uma	parte	regular	de	sua	prática	e	estão	executando-
o	na	Lua	Cheia	de	cada	mês,	e	muitos	mais	têm	manifestado	o	desejo	de	que	o	rito	da	sua	sagrada	incêndios,	devem	continuar	a	ser	realizados	a	cada	ano,	com	a	lua	cheia	de	Maio,	internacionalmente	por	aqueles	que	ouvem	o	seu	apelo	e	têm	um	desejo	de	ainda	mais	a	sua	compreensão	de	seus	mistérios.	Eu	tinha	algumas	idéias	para	um	novo
santuário,	em	um	primeiro	momento	eu	pensei	que	de	alguma	forma	na	estrada,	de	santuário,	como	aqueles	que	você	recebe	no	lado	da	estrada	em	algumas	partes	do	Mediterrâneo.	Westcott,	W.	Se	você	quiser,	pode	decidir	gastar	algum	tempo	meditando	sobre	a	chama,	skrying	visões	ou	presságios.	Curiosamente	no	entanto,	os	heteus,	que
governou	Anatolia	e	as	áreas	ao	redor	de	todo	17001180	A.C.	absorveu	o	Hattian	tribos	que	viviam	ali,	no	terceiro	milénio	A.C.	.	Confuso,	Atoleime	...	A	lanterna-guia	do	rolamento	que	tinha	energia	em	todos	os	reinos,	ela	foi	uma	escolha	lógica	para	inclusão	no	mistério	das	religiões.	Estou	HEKATE	da	criança	de	Titãs,	amada	de	Zeus,	mãe	de
feiticeiros	e	feiticeiras.	Em	seguida,	desligue	a	luz	e	sente-se	no	meio	da	escuridão.	Enquanto	eu	não	estava	folkish	em	forma	de	qualquer	maneira	ou	forma,	eu	não	tinha	explorado	muito	passado	o	Minipack	panteão.	A	minha	situação	de	vida,	o	tempo	foi	bastante	reformulado,	causando-me	a	pergunta	e	a	dúvida	alguns	valores	pessoais	e	intrínsecos
ideais	eu	tinha	mantido	fortemente	em	toda	a	minha	vida.	Sempre	acreditei	que	a	Lua	Cheia	simboliza	a	Virgem	Maria,	halo	e	é	por	isso	que	mesmo	quando	eu	era	uma	criança	EU	costumava	rezar	para	a	lua	cheia.	Destes	o	meu	favorito	sempre	foi	do	carvão	preto	Kali,	cujo	rosto	eu	vi	em	sonhos,	de	sorriso	nos	lábios	com	sua	língua	lolling,	tal	como
ela	dançou	no	Shiva	do	cadáver.	Não	há	uma	antiga	crença	de	que	as	almas	dos	mortos	unburied	podem	aparecer	como	os	cães	e	os	cães	uivar	se	acreditava	ser	um	prenúncio	de	morte.	(Se	você	estiver	fazendo	um	bom	amigo	para	um	passeio	em	seu	veículo,	um	pequeno	empréstimo,	ou	conselhos	sobre	uma	situação,	você	roga-se	aos	seus	pés?	Em
ordem	alfabética	pelo	primeiro	nome,	a	homens	e	mulheres	que	contribuíram	para	a	sua	sagrada	Hekate	incêndios	são	os	seguintes:	Amber	Rose	(Brasil)	Amber	Rose	é	um	evocar	mulher	do	Vieux	Carré	/Tsalagi	medicina-	tirar	fotografias	aéreas	com	uma	picante	mistura	de	Vodou	&	Cherokee	Wolf	Medicina.	Zeus	Zeus	e	Hekate	têm	um	distintivo,	que
é	invulgarmente	assexuada	para	o	predador	Zeus.	[Moonchild,	Aleister	Crowley]	(1930	CE)	"Por	isso,	é	que	quando	o	instável	alma	avança	pelo	caminho	de	Saturno	que	pontes	o	Astral	e	entra	na	esfera	do	Luna,	que	ele	toca	seu	aspecto	Hekate	e	se	encontra	a	si	mesmo	en	rapport	com	a	Gamaliel,	frases	obscenas	[Qliphoth]	".	Ela	desbloqueia	nossas
mentes	rígidas	e	nós	nos	tornamos	portadores	da	chama	da	Lunatik	terrena	temporária,	um	navio	de	Hekate,	fogo	sagrado.	Ela	tinha	uma	natureza	otimista,	que	se	refletiu	na	felicidade	e	risos	que	estava	sempre	a	ser	encontrada	em	sua	casa.	A	presença	cresce	mais	forte	até	EU	sentir	toda	a	sala	vibrar	com	a	sua	energia	e	psiquicamente	ver	um
grande	formulário	aparecer,	tão	alta	quanto	o	quarto	é	alto.	Estes	herms	viria	a	ser	mais	tarde	estilizado	em	um	pilar	encimado	por	uma	cabeça	Hermes,	ou	os	chefes	de	outras	divindades	incluindo	Hekate.	O	poder	da	lua	e	suas	fases	e	assim	por	diante.	Ele	também	tinha	um	aspecto	chthonic,	e	foi	denominado	como	Hermes	Chthonia	com	Hekate
Chthonia	sobre	maldição	comprimidos.	Ema:	grego	Titan	Mãe	deusa,	mãe	de	Zeus,	Hades,	Poseidon	E	Deméter	e	outros.	Chthonic	significa	"	da	terra"	(	e,	por	extensão,	do	submundo),	e	o	festival	de	solstício	de	Inverno	também	está	associado	com	o	elemento	da	Terra.	[Gold	disc,	Stathatos	coleção]	(C	5.ª	A.C.)	"Nós	rezamos;	e	que	Artemis-Hekate
assista	ao	longo	dos	childbed	das	suas	mulheres."	[Adoradores,	Ésquilo]	(C	5.ª	A.C.)	"Lady	(Despoina)	Hekate,	antes	do	portal	da	royal	salões."	[F216,	fragmentos,	Ésquilo]	(C	5.ª	A.C.)	"Mas	tu	és	muito	medo	de	um	fantasma	quando	olhei	no	sono	e	me	juntou-se	o	deleite-se	com	a	debandada	de	nether	Hekate."	[F249,	fragmentos,	Ésquilo]	(480-440
A.C.)	UMA	estátua	de	madeira	de	um	único	corpo	Hekate	feita	pelo	escultor	Myron	de	Aigina.	[Katalhoyuk	deusa,	Katalhoyuk]	2900	A.C.	Idade	do	Bronze	inicial	início	Ano	2000	a.c.	Minoan	cultura	começa	1700	A.C.	Ascensão	do	império	hitita	1600	A.C.	Fundação	do	templo	de	Elêusis	Cultura	começa	micênicos	1.500	A.C.	Duas	figuras	femininas
segurando	cobras,	Também	anelado	com	snake.	Fontes	literárias	Diversas	fontes	literárias	falam	de	Hekate.	Não	há	noite	de	sexta-feira	reuniões	regulares	para	honra	Hekate	com	ofertas	em	seu	altar,	e	para	as	sacerdotisas	para	treinar	as	habilidades	que	Hekate	parece	a	favor:	adivinhação,	cura	com	ervas	e	cristais,	oráculos,	artesanato	relacionado
a	ela	objetos	sagrados,	mágica	e	sonho	trabalhar.	Por	esmagadora	maioria	é	que	ela	dá	a	qualquer	um	que	vindes	a	sua	ajuda	e	a	sua	ajuda:	é	o	tribunal	de	justiça	tomou	posse,	e,	em	seguida,	ela	se	senta	com	o	sr.	Como	a	maioria	das	mulheres,	eu	tinha	um	interesse	em	magia	e	ocultismo	desde	que	eu	era	uma	menina.	Vemos	cenas	de	completa
devastação	em	uma	parte	do	país	semelhante	em	tamanho	à	Escócia.	No	entanto,	uma	vez	que	Hekate	removido	o	meu	véu	tem	sido	mais	gerenciável.	Para	dizer	que	eu	era	recebido	com	amor	puro	seria	grosseiramente	subestimar	e	marginalizar	toda	a	obra	e	as	intenções	da	caça	às	bruxas	deuses	a	quem	foi	dedicado.	Com	efeito,	ela	é	uma	deusa
muito	aceitar	de	diferentes	credos,	que	é	provavelmente	uma	das	razões	pelas	quais	ela	é	tão	amplamente	adorado	em	todo	o	espectro	pagã.	Assim,	o	cão	torna-se	um	símbolo	de	medo.	Dicionário	de	grego	e	antiguidades	romanas.	Eu	nunca	passou	perto	daquele	lugar	nos	próximos	anos.	Sua	partida	não	só	trouxe	grande	alívio,	mas	também	permitiu
que	mais	sono	ininterrupto.	Estamos	atordoados.	"Hekate,	Hekate,	Hekate…ela	vai	enviar-lhe-emos	a	sua	profundidade,	deixá-lo	no	escuro	até	que	o	medo	passou,	a	dor	aliviou,	os	pensamentos	sombrios	gasto,	as	emoções	fiquem	desembaraçados.	Que	alma	perguntou,	"isso	é	para	todos?	EU	suplicava	Hecate	e	também	a	Hermes	-	divindade	grega	que
outros	de	encruzilhada	e	de	passagem,	também	Deus	da	viagem	e	é	muito	querida	para	mim,	para	auxílio	e	guia	a	minha	passagem,	para	que	eu	possa	atravessar	a	dor	e	dissolução	em	algumas	circunstâncias	novas	e	alegres,	liberando	o	velho	para	que	o	novo	...	Anjo:	um	ser	espiritual	que	age	como	um	mensageiro	de	uma	determinada	divindade.	No
entanto,	aqui,	na	primeira	referência	literária	a	ela,	podemos	ver	os	atributos	tangíveis	e	compreensível,	terra,	ar	e	água;	eu	suponho	que	você	poderia	dizer	estas	são	suas	faces	visíveis	ao	público	que	tanto	se	fala.	Duas	outras	mulheres	disseram	que	escolheu	para	trabalhar	como	Hekate,	as	sacerdotisas	de	seu	templo.	Em	10	de	Novembro,	fui	no
hospital.	[Danificado	a	placa	bacteriana,	Ágora	Ateniense]	(C	2.º	CE)	"Dos	deuses,	o	Aiginetans	honra	Hekate	a	mais	e	eles	comemoram	o	seu	mistério	a	cada	ano,	dizendo:	Orfeu	da	Trácia	estabelecido	por	eles.	Tenho	sempre	percebido	o	conceito	cristão	da	Virgem	Maria	e	Jesus	de	uma	forma	diferente	da	forma	como	foi	ensinado.	Tecendo	seus
mistérios	Esta	seção	fornece	uma	visão	geral	das	origens,	funções	e	poderes	da	deusa	Hekate	em	toda	a	sua	longa	história.	e	nem	todos	os	ensinamentos	desses	filósofos	foram	acolhidos	de	braços	abertos,	mas	às	vezes	eram	censurados	e	ridicularizada.	Mais	uma	vez	eles	estavam	em	extremos	opostos	do	espectro.	Assim,	o	tempo	chegou,	eu	havia	me
preparado	e	acender	meu	fogo,	metade	esperando	e	meia	esperando	para	mensagens	de	Isis,	que	tinha	sido	o	principal	foco	da	minha	atenção	quando	eu	liguei	para	a	deusa.	Londres,	Avalonia,	2009	A	Farnell,	L.	Voltando	a	Nicneven	como	a	rainha	das	fadas,	isto	pode	ser	visto	como	akin	a	Hekate	como	rainha	dos	espíritos	inquietos	que	assombram
os	cruzamentos,	principalmente	quando	lembramos	que	o	fairy	queen	disse	Thomas	o	Rhymer.	Publicado	por	Avalonia	BM	Avalonia	Londres	WC1N	3XX	Inglaterra,	REINO	UNIDO	WWW.avaloniabooks.co	uk	HEKATE	SUA	SAGRADA	INCÊNDIOS	Avalonia	©	Copyright	2010	Contribuintes	individuais	reter	direitos	autorais	de	seus	ensaios	e	obras	de
arte.	Nesses	fragmentos	Hekate	é	descrito	de	uma	forma	bastante	abstrato.	Pesquisa	recente	revelou	que	esta	região	foi	habitada	desde	a	antiga	Idade	do	Bronze	(3000	a.c.	)	até	o	presente	momento.	Como	uma	deusa	cujo	domínio	principal	é	a	liminares,	isto	nos	leva	a	ela	trabalhar	muito	bem	em	uma	prática	disparates	druídicos	e	enganadores.	Na
Europa,	o	mago	italiano	Giordano	Bruno	e	o	mágico	alemão	Cornelius	Agripa	ambos	os	referidos	a	ela	em	seus	escritos	na	sua	associação	com	a	lua,	apresentada	pelo	relator	com	o	Romano	deusas	Diana	e	Prosperina	(romanos	equivalente	de	Perséfone).	No	entanto,	Hecate	executa	suas	ações	na	luz	divina	e	harmonia,	sabendo	que	essa	é	a	melhor
coisa	a	fazer.	Hekate	tem	também	apareceu	bastante	na	moderna	cultura	popular,	em	quadrinhos,	livros	e	na	televisão.	Cerca	de	mil	anos	mais	tarde,	esta	forte	ligação	foi	re-enfatizada	quando	Zeus	e	Hekate	eram	retratadas	como	o	supremo	deus	e	deusa,	os	oráculos	Caldeus.	EU	tinha	assumido	que	tudo	o	que	observamos	no	astral	também	tinha
tomado	lugar	sobre	as	características	físicas	e	eu	não	tinha	mudado	de	posição	de	forma	alguma.	Ela	finalmente	revelou-se	para	mim	em	um	sonho	na	manhã	do	dia	13	de	Agosto.	Para	você,	o	trabalho	é	feito,	viagens	para	o	próximo	destino.	Para	jogadores,	Digireads,	2008	(originalmente	1914)	Fowler,	H.	Não	é	tanto	uma	prática	"como"	guia	como
uma	meditação	sobre	os	muitos	aspectos	de	Hekate	e	como	eles	se	relacionam	com	os	Sabbats.	É	bastante	complicado	para	descrever	a	ligação	e	inter-relação	entre	si	e	uma	divindade	especialmente	quando	se	trata	da	grande	deusa.	Ela	move-se	sem	restrição	entre	todos	os	mundos	e	a	sua	constante	olhar	pode	furar	o	nível	mais	profundo	do
inconsciente,	onde	o	primal	emoção	de	medo	faz	a	sua	casa.	Em	uma	lua	cheia	noite,	efetuei	um	ritual	esbat	em	honra	de	Hekate,	chamando	para	a	sua	bênção	para	mim.	É	alinhada	a	uma	pessoa	é	verdade	tipo	de	personalidade?	Asteria:	grego	Titan	deusa	estelar	da	astrologia	e	sonho	profecia,	mãe	de	Hekate.	Esta	peça	irá	explorar	como	Hekate
pode	permitir	fazer	uma	pausa	na	encruzilhada,	para	permitir-nos	a	olhar	para	trás,	para	as	nossas	viagens	e	a	considerar	o	caminho	à	frente	antes	de	pisar	em	movimento	subsequente.	Profecia	é	particularmente	associada	a	Hekate,	de	modo	que	a	varinha	da	profecia	e	a	alimentação	é	muito	apropriado	para	Hekate.	As	palavras	são	entoados	em
uníssono,	movendo-se	em	rodadas	e,	em	seguida,	eventuate	em	uma	paisagem	natural	extraordinária	ainda	acessar	as	frequências	mais	elevadas	e	criando	padrões	energéticos	novo…	alimenta	o	centro	da	Hektarion.	Estas	imagens	e	apreensões	realizadas	comigo	até	o	nascimento	do	meu	filho,	e	apenas	quando	as	coisas	não	podia	ser	pior,	a	minha,
em	seguida,	parceiro	tivesse	chegado	o	seu	próprio	em	uma	situação	de	grande	dificuldade	quando	a	lei	estava	envolvido.	O	sonho	recorrente	foi	a	minha	introdução	ao	radiante	Mãe	conhecida	pelos	antigos	como	Hekate.	St	Louis,	Concordia	Publishing	House,	1941	Recursos	on-line	Dejetos	no	escocês	Scottish	Radiance:	UM	oficial	da	Escócia	2008
Http://www.scottishradiance.com/flotsam/flotsam602.htm	Trubshaw,	Bob	Black	Dogs:	guardiães	do	cadáver,	à	beira	Magazine,	coração	de	Albion	Press,	1996	Http://www.indigogroup.co.uk/edge/bdogs.htm	Heiner,	Heidi	Anne,	Sur	La	Lune	contos,	EM	1998,	Little	Red	Riding	Hood,	de	Charles	Perrault	1697
Http://www.surlalunefairytales.com/ridinghood/index.html	Olive	Bray	trans.	"Espere!"	a	mulher	lentamente	se	eleva.	Ele	marca	o	tempo	do	ano	o	mais	curto	dia	e	fica	em	frente	ao	solstício	de	Verão	sobre	a	roda.	(1960)	Hekate,	Heidelberg.	Eu	sou	o	início	de	tudo.	Python:	um	estudo	de	Delfos	mito	e	suas	origens,	Connecticut,	BibloMoser	,	1959
Fowler,	H.	Como	eu	olhar	eu	pronuncio	as	palavras	de	encanto,	a	última	palavra	que	ele	paira	no	ar	a	pressão,	até	que	eu	veja	um	tiro	star	e	em	que	momento	cortando	o	som	e	bater	palmas	ao	mesmo	tempo,	enviando	a	mágica	em	seu	caminho	com	luz	e	som	à	velocidade,	como	o	relâmpago	e	o	trovão	de	seu	tempestades.	Ela	pode	mesmo	vir	a
tornar-se	aquilo	que	é	alcançado	no	final	do	desejo!	Não	há	dúvida	que	uma	poderia	fazer	pior	...	Na	verdade,	quanto	mais	eu	lia	mais	eu	entendi.	Os	dias	mais	sombrios	de	sua	vida	sempre	contêm	um	lampejo	de	esperança	nova	para	orientar	o	seu	caminho;	até	mesmo	a	menor	fagulha	vai	mostrar	até	brilhantemente	na	escuridão	total.	Para	mim
também?'	expliquei	que	é	por	cada	alma	que	chega	para	a	Deusa	para	ir	para	o	seu	destino.	Não	entendi	por	último.	[Orfeu,	em	Obras	Completas	Vol.	O	local	não	era	muito	importante	para	mim,	apenas	a	intensidade	do	escuro	chama	solar	com	chifres	que	levou	o	rei	na	minha	forma	de	plena	posse,	chamei-o	para	trás.	Senhora	das	feras:	a	Deusa	e
seu	sagrado	os	animais.	Não	cederia	porque	eu	tinha,	porque	eu	estava	ligado,	mas	porque	eu	quis.	Ele	era	conhecido	como	o	dobro-nascido	devido	a	sua	primeira	encarnação	como	Zagreus,	apenas	para	ser	morto	por	alguns	dos	Titãs,	e	o	seu	coração	tomado	por	Zeus	e	usado	como	base	de	seu	renascimento	como	Dionísio.	O	seu	conhecimento	é	o
seeker	em	os	mais	profundos	lugares	da	imaginação.	Instantaneamente	EU	compreendeu	que	essas	lanternas	representou	a	lanternas	da	deusa	Hekate,	e	as	"pequenas	lanternas"	que	foi	dito	que	iria	queimar	com	os	bolos	para	ela	no	cruzamento	como	ofertas	a	Hekate	Ceias.	Para	aqueles	leitores	que	não	estejam	familiarizados	com	os	textos	acima
mencionados,	EU	incluir	aqui	minha	tradução	do	Segundo	idílio	do	Pharmakeutria	de	Theokritos	como	um	exemplo,	e	vai	deixar	o	texto	falar	por	si.	Naquela	noite	eu	não	conseguia	dormir,	EU	simplesmente	não	estava	cansado	...	Vim	pedir	a	vossa	ajuda.	A	primeira	mensagem	que	recebi	foi	para	não	me	desejam	força,	mas,	em	vez	disso,	a	informar-
me	que	o	nosso	amigo	tinha	morrido	de	câncer	naquele	mesmo	dia.	Ele	foi	muitas	vezes	associado	a	Hekate,	e	juntos	muitas	vezes	mostrados	com	Kybele.	Mãe,	Posso	dançar	sem	mais.	Eu	acho	que	é	por	isso	que	muitas	vezes	parece	mais	calmo	Hekate	para	mim.	Há	poder	e	amor	para	o	caminho.	Eu	sabia	no	momento	em	que	seria	apresentado	à
minha	caça	às	bruxas	Irmãs,	mas	não	sabia	exatamente	seu	objetivo	nem	quando	ou	em	qual	ritual).	A	Karagan	o	meu	apreço	a	sua	permissão	para	usar	o	maravilhosamente	assombrosa	faixa	"Hino	a	Hekate"	do	seu	álbum	cânticos	do	velho	para	o	rito	de	sua	sagrada	os	incêndios,	e	o	seu	apoio	para	ajudar	aumentar	a	sensibilização	do	projecto	através
WitchTalk	Rádio.	Todos	estes	elementos	servem	para	enriquecer	o	seu	papel	e	dever,	como	a	arrumadeira	do	Clã	de	Tubal	Caim	(ver	www.clanoftubalcain.org.uk)	e	seus	recursos	como	uma	conferência	palestrante	e	autor	publicado	dentro	de	alguns	populares	pagãs,	danças	folclóricas	e	ocultismo	revistas	por	mais	de	uma	década,	incluindo	o
Caldeirão,	Pendragon	Forms,	o	White	Dragon	e	o	Hedge	Wytch.	E	por	isso	eu	saí	sem	olhar	para	trás	(e	pergunto-me	sobre	o	meu	primeiro	grau	mestre	e	exatamente	por	isso	que	ela	estava	me	ensinando	sobre	sacrificar	a	Pan,	na	1.ª	classe)!	Hmm?	EU	também	substituiu	o	nome	do	arcanjo	Miguel	no	triângulo	de	Hekate	como	sendo	mais	adequado.
Levantei-me	para	cima	do	meu	ajoelhar-se	colocam,	ainda	tremendo	com	a	experiência,	mas	eu	me	senti	mais	leve,	de	certa	forma	confortável,	com	o	conhecimento	que	eu	tinha	recebido	uma	introdução	para	o	que	eu	tinha	pedido.	Hekate,	em	seguida,	entregou-me	uma	tocha	e	acena-me	a	caminhar	ao	lado	dela,	ela	guiou-me	para	baixo	o	caminho
iluminado.	Eu	comecei	o	santuário	em	miniatura	há	alguns	anos.	Estou	a	ser	ridicularizado	até	mesmo	por	ti	então,	fraco	moçoila?	Assim,	quando	se	fala	da	Rosa,	e	o	seu	castelo,	nos	referimos	não	apenas	de	símbolos	encontrados	no	stellar	e	terra,	mas	muito	a	Rose	em	cada	mulher.	Por	meio	do	trabalho	com	Hekate,	é	possível	tornar-se	o	limiar,	a
encarnar	a	energia	das	transições,	não	só	para	nós	mesmos,	mas	também	para	os	outros.	Aqui	está	um	exemplo	de	uma	verdadeira	maldição	tablet,	encontrado	perto	de	Atenas	e,	provavelmente	datando	de	cerca	de	400	a.c.	,	para	mostrar	como	elaborar	estas	maldições	são	normalmente:	O	triple	Hekate,	grande	deusa	da	mortalidade,	da	lua	e	da
magia,	o	Curse	Philippos	do	trimestre	da	olaria,	o	meu	adversário	amanhã	na	longa	distância	percorrida,	de	modo	que	ele	pode	ser	atingida	cego,	e	não	ver	o	seu	caminho,	de	modo	que	suas	narinas	podem	ser	bloqueadas	e	a	sua	capacidade	de	respirar	reduzidos,	de	modo	a	que	o	seu	coração	vai	soco	alto	e	fazer	com	que	ele	se	preocupe	sobre	o
morrer,	a	fim	de	que	sua	pele	irrompe	com	uma	erupção	cutânea	e	pústulas,	que	ele	não	pode	suportar	a	luz	do	sol	sobre	o	assunto,	e	ele	não	pode	ir	sem	parar	para	zero	para	mais	do	que	alguns	passos,	a	fim	de	que	a	sua	bexiga	torna-se	infectado,	fazendo	com	que	ele	tivesse	que	parar	a	fim	de	xixi	muitas	vezes,	de	modo	que	sua	As	coxas	têm
cãibras,	e	se	recusam	a	mover-se	rapidamente,	a	fim	de	que	a	sua	rótula	quebrar	e	fazer	o	impossível	para	que	ele	se	levantasse,	para	que	os	seus	tornozelos	são	trançados	e	ele	não	pode	ficar	de	pé	ou	andar,	e	por	isso	que	os	pés	incham	até	três	vezes	o	seu	tamanho	e	tornam-se	inutilizáveis	para	ele.	É	verdade	que,	mesmo	na	Grécia	antiga,	Hekate
foi	considerado	para	ser	uma	deusa	muito	antiga	e,	como	tal,	é	muito	antiga.	Como	os	destinos	que,	por	altura	do	primeiro	trabalho,	Hekate	foi	tornando-se	conhecida	à	minha	caça	às	bruxas	irmãs	bem,	agora	fora	de	questão	individual	ou	sincronia;	com	efeito,	percebemos	Hekate	é	a	bruxa	Mãe	do	Serpentris	Divinum!	GRANIZO	Hekate!	Ele	é	três
moonths	mais	tarde	desde	o	nosso	primeiro	ritual	consagrado	à	deusa	Hekate…	a	noite	de	Hekate	da	Encruzilhada.	Los	Dias	De	Los	Muertos	está	em	lembrar	os	mortos,	honrando	os	nossos	antepassados	através	de	cujos	sacrifícios	que	são	capazes	de	estar	aqui	hoje.	Assim	como	os	deuses	da	bruxaria	deixou	para	trás,	mesmo	com	Hecate	tornar-se
pouco	mais	do	que	um	flash	de	inspiração	e	de	esperança,	a	próxima	fase	de	transmutação	começou.	No	texto	ele	descreveu	Hekate	como	Mãe	dos	deuses	(ou	seja	ela	tinha	subjugado	ema/Kybele)	e	Zeus	como	o	antepassado,	o	que	implica	uma	relação	mais	forte	entre	eles.	Ela	foi	publicada	em	uma	variedade	de	revistas	incluindo	deusa,	Círculo,
PanGaia,	da	lança,	e	o	BODE	e	vela,	e	é	o	autor	de	a	dança	dos	Mystai.	A	caminho	do	Abismo	é	pessoal	de	cada	um,	sei	que	agora.	Miasma:	Poluição	e	purificação	no	início	religião	grega.	Um	detém	as	chaves,	outro	exerce	um	flagelo/amarrada	fio,	o	outro	um	athame…	cada	formulário	também	detém	uma	tocha.	Ela	é	um	dos	co-fundadores	da
Michiana	Aliança	pagã	e	também	é	um	co-fundador	da	área	do	Lago	deusas	sociedade	e	os	Mystai	da	Lua	Dianic	tradição.	Iluminação	é	melhor	vivida	gradualmente,	em	pequenas	doses.	Outros	aspectos	de	Hekate	pode	ser	chamado	de	alma	recuperação	trabalho,	dependendo	da	situação	de	cada	um.	EU	também	estava	consciente	do	fato	de	que	um
dos	últimos	versículos	do	Liber	Al	tem	a	linha	"Eu	sou	o	Senhor	da	dupla	varinha	mágica	de	poder;	a	vara	da	força	de	Coph	Nia"	(AL3.72).	Ela	é	dinâmica,	rude,	emocionante,	meio	louco,	meio	selvagem,	às	vezes	assustador	em	sua	força	e	um	muito	antigo	vigor.	No	entanto,	vai	lhe	servir.	-Que	seja	sobre	destino	e	que,	em	grande	parte,	semi-
canalizada;	na	verdade,	eu	tinha	a	sensação	de	que	o	meu	próprio	destino	para	reescrever	o	mito	de	Édipo	alguns	anos	antes	eu	tinha	realmente	ousou	enfrentar	o	desafio	de	retrabalho,	um	clássico	literário.	Não	havia	problema	que	ele	poderia	encontrar	comigo,	nem	eu	com	ele,	até	ontem.	Gnose	é	a	compreensão	adquirida	na	prossecução	deste
ditado.	Alguns	dos	animais	associados	a	Hekate	também	podem	ser	conectados	ao	seu	papel	como	Rainha	dos	mortos.	Assim	como	acontece	com	muitas	outras	partes	do	mundo,	Hekate	fez	sua	marca	e	continuou	a	insistir	no	escocês	local	paisagens	de	mitos	e	folclore.	É-me	grato	ambiente	ritual	para	o	Catamara	tem	incitado	à	noite,	muitas	vezes	é
negligenciada	durante	a	transitoriedade	das	viagens,	no	entanto,	é	que	esta	muito	espaço	sagrado	para	além	do	tempo	e	lugar	que	renova	um	externo	para	continuar	a	viagem.	Histórias	mitológicas	Hekate	mitologia	retrata	uma	das	mais	antigas	divindades	do	panteão,	e	um	dos	personagens	mais	independente.	Solstício	de	Inverno	é	também	o
momento	em	que	celebramos	o	renascimento	do	sol	a	sol	foi	morrendo	porque	ele	atingiu	o	seu	pico	no	solstício	de	verão	e	a	noite	mais	escura,	dizemos	que	ele	tem	"morreu".No	entanto,	este	não	é	um	caminho	linear	para	que	veja	que	a	morte	é	necessariamente	seguidos	pela	vida	e	a	renovação	e	a	escuridão	é	seguido	pela	luz.	É	que	eu	já	não	gosto
de	chamar	a	grande	deusa	por	todos	os	seus	epítetos,	já	não	tenho	a	vontade	de	adorar	ela	em	todas	as	formas	e	não	ter	nenhum	nome	específico	para	ligar	para	ela	quando	eu	estava	no	altar.	EU	tinha	lançado	tanto	no	processo	de	reprodução	e	isso	veio	agora	com	um	senso	de	realização	e	transformação.	Vida	interfere	e	uma	mágica	vida	nem
sempre	é	prático.	Eu	sei;	eu	tentei	e	teve	sucesso	limitado.	A	imagem	transmite	o	seu	papel	como	soberania	estandarte	para	o	mundo	manifesto,	bem	como	a	indicação	do	veículo,	que	pode	utilizar	para	navegar	seu	submundo.	Semelhante	ao	ritual	de	"Desenho	para	baixo	a	Lua",este	Lunático	pode	facilitar	a	conexão	com	o	divino,	e	uma	maior
consciência	da	alma.	Na	mitologia	nórdica,	o	nome	da	árvore,	ou	Axis	Mundi,	é	Yggdrasil	ou	o	cavalo	de	Odin,	e	na	verdade	ele	passa	nove	dias	e	noites	pendurado	na	Yggdrasil,	a	fim	de	obter	o	insight	para	criar	as	Runas	ou	a	linguagem	escrita	do	Norte.	Ela	gosta	de	aprender	sobre	a	Deusa,	o	deserto	e	dreamwork,	entre	outros	temas.	Do	mesmo
modo,	a	água	também	pode	ser	magicamente	carregado,	por	exemplo	escrevendo	um	invocação	de	Hekate	em	uma	tinta	solúvel	em	água	e,	em	seguida,	dissolvendo	as	palavras	dentro	da	água.	Assim	como	nos	tempos	antigos,	a	tatuagem	cerimônia	permanece	praticamente	o	mesmo.	Entendimento	de	que	estamos	conectados	a	todas	as	pessoas	e
todas	as	coisas	ajuda-nos	a	que	o	perdão.	Você	são	os	Torchbearers	e	os	guardas	de	sua	sagrada	as	chamas.	Mantê-lo	concentrado	no	objetivo	de	seu	trabalho.	Figura	76	-	Altar	dos	ritos	da	sua	sagrada	incêndios,	27	DE	MAIO	DE	2010	pelo	MDL	196	Páginas,	ISBN	978-1905297238	(2009).	O	simbolismo	que	encontramos	quando	explorar	uma
realidade	não	ordinária	pode	ser	fascinante,	e	eu,	uma	vez	encontrado	um	perdido	alma	parte	trancado	em	um	tórax	madeira	ornamentada.	[Grego	moeda]	(160	A.C.)	Pequenas	Hekate	Triformis	junto	a	um	gigante	Apollo	com	harpa.	Ela	já	morreu.	Eu	passei	dias	lendo	o	livro,	fazendo	anotações	e	olhando	atentamente	para	todas	as	imagens.	Estamos	a
caminho	para	outros	reinos	e	realidades,	mantendo	a	consciência	da	esfera	material	e	a	segurança	dos	nossos	clientes.	No	entanto	um	dos	mais	visíveis	são	as	Perseids,	que	pode	ser	visto	desde	meados	de	Julho	a	final	de	Agosto,	e	que	apresentam	o	pico	ao	redor	do	12th-	dia	13	de	Agosto.	Assim,	esperou	satisfeito,	firmes	no	nosso	caminho,	dedicada
à	nossa	magickal	esforços,	aguardando	o	seu	abraço.	Como	você	olhar	para	o	céu,	você	não	pode	ajudar	mas	ser	transportados	e	deixe	o	mundano	para	trás.	Se	temos	a	coragem	com	que	podemos	trabalhar	Hekate,	a	deusa	da	transformação.	Eu	sou	um	estudante	de	seus	mistérios.	Que	noite,	procedeu	a	um	ritual.	O	Caldeu	oráculos	são	fragmentárias
textos	de	Alexandria,	no	século	2.ª	CE	e	que	eles	descrevem	como	a	mediação	Hekate	World-Soul	.	As	evidências	indicam	que	os	cães	só	foram	sacrificados	para	divindades	com	origem	grega,	como	Hekate	e	a	guerra	deus	Ares.	Ele	é	um	colaborador	regular	do	Nono	Gate	e	os	dragoeiros	revistas,	e	tem	sido	destaque	na	MTV	News	e	CBS
PsychicRadio.	(1983)	Hecate,	a	deusa	no	Transfunctional	Theogony?	Na	Grécia	antiga,	a	serpente	veio	a	ser	considerado	como	uma	personificação	do	à	carta,	zoë,	serve	pratos	mediterrânicos	(vida)	e	a	ligação	entre	Hekate	e	à	carta,	zoë,	serve	pratos	mediterrânicos	tem	sido	descrita	como	a	fechar	e	lógica,	com	base	na	crença	de	que	Hekate	cósmica
da	alma	foi	tanto	a	origem	e	o	animador	de	todas	as	formas	de	vida.	O	deus	Iakkhos	(que	por	vezes	era	confundida	com	Dionísio)	também	foi	parte	dos	ritos,	com	a	sua	função	(ou	a	do	seu	sacerdote)	a	conduzir	as	procissões	com	tochas	twin	Hekate,	em	paralelo	o	papel.	Hekate	é	também	conhecido	como	o	remetente	de	fantasmas	e	de	sonhos.	"O	dela
estava	a	sabedoria	que	vem	da	escuridão,	no	sofrimento,	na	dor,	nos	sonhos.	a	donzela	de	Elêusis,	e	a	imagem	do	clássico	precoce	Hekate.	As	asas	bater	como	aqueles	de	um	inseto,	rapidamente,	e	produzindo	um	som	subtil	que	se	assemelhava	a	um	zumbido,	e	as	referências	a	um	zumbido	ruído	de	repente	fez	sentido.	Todos	estes	não	conseguem,
devido	aos	seus	defensores"	simplismo	e	a	incrível	complexidade	do	Rainha	das	encruzilhadas.	·	"Medea	trabalhando	magia	como	descrito	nas	Metamorfoses	de	Ovídio,	onde	a	mágica	funciona	sob	a	supervisão	de	Hekate	é	descrito	com	algum	pormenor.	Abraçar	o	sentimento	de	êxtase,	de	estar	em	todo	o	lado	e	em	lado	nenhum.	Você,	também,	são
celestes	filhos	do	Cosmos,	Formada	a	partir	das	cinzas	de	estrelas	gigantes	que	morreu	para	dar-lhe	vida.	Michigan,	Phanes	Press,	1995	Fontenros,	Joseph	Eddy.	O	quarto	templo	tivessem	sido	adequadamente	preparado,	dois	quilos	de	sal	e	alecrim	fresco	foram	espalhados	no	chão,	permitiu	a	mentira	não	existe	para	um	tempo	para	absorver	a
poluição	e,	em	seguida,	em	metal	escovado	da	sala	nas	curvas	por	vários	bruxos	munidos	de	vassoura	tradicional.	Ela	nos	ajuda	a	compreender	que	a	nossa	cura,	o	nosso	trabalho	e	a	todos	os	mágicos	do	nosso	comportamento	formas	nossa	realidade	e	a	vida	dos	outros	em	um	nível	mais	profundo	do	que	pode	ter-se	apercebido.	O	quadril	foi	se
deteriorando	lentamente,	mas	em	Julho	de	2005	o	meu	quadril	desabou	e	eu	não	podia	caminhar.	A	primeira	e	mais	óbvia	foi	banido.	Através	da	diversidade	espero	para	desafiar	todos	os	leitores	a	ganhar	não	só	uma	perspectiva	mais	ampla	sobre	os	mistérios	de	uma	deusa,	mas	também	de	magia	e	misticismo	como	um	todo.	A	dela	é	realmente	o
poder	da	Santa	Sé	Malaquias	(as	sete	sombras	de	Deus),	o	Reino	(o	trono/banco)	e	glória	(de	o	celeste	céu),	o	Aleph,	Mem	e	Shin	-	Triplo	chama	da	verdade	...	Houve	ainda	a	re-construção	da	minha	vida	a	estudar,	mas	por	agora	tudo	o	que	eu	senti	foi	puro	amor	espiritual	de	ambos	os	caça	às	bruxas	deuses.	Fortune	Dion.	Veja	-	www.kaygillard.com
Lezley	Forster	(Inglaterra,	REINO	UNIDO)	Lezley	Forster	vive	em	Devon	com	seu	maravilhoso	marido,	onde	ela	pode	entregar-se	a	sua	paixão	por	uma	curta	os	mouros	e	os	bosques.	Relaxe	sua	mente	e	permita	que	seus	olhos	para	olhar	sem	foco.	Ao	encontrar	uma	ave	morta	ou	tartaruga,	eu	realizou	serviços	funerários	para	eles,	o	luto	e	a	tentar
dar-lhes	a	passagem	para	a	morte.	Os	elementos	de	prova	fornecidos,	é	evidente	que,	embora	as	origens	de	Hekate	definitiva	pode	ser	afirmaram	peremptoriamente,	elas	se	estendem	até	antes	da	sua	presença	no	escuro	era	a	Grécia.	Os	oráculos	falam	de	"a	vida	de	peito	de	Hecate,	que	chama	viva	que	as	roupas	em	questão	de	manifestar	existência".
Juntamente	com	os	vossos	sonhos	fornecer	a	mais	completa	visão	do	moderno	dia	mistérios	desta	antiga	Torchbearing	deusa,	que	são	a	sua	queima	de	fogos	sagrados	hoje	em	todo	o	mundo.	O	que	será	que	ela	tem	a	ver	com	Los	Dias	de	los	Muertos?	Os	Sabbats	sobre	a	roda	do	ano	não	são	unidimensionais.	[Descrição	da	Grécia,	Pausanias]	(C5th-C
4.ª	A.C.)	Hekate	vestindo	um	peplos	(longo	vestido)	e	empunhar	duas	lanternas.	O	Graces	representam	ação	por	passividadee	destino	é	interação	e	Nemesis	é	reação.	Povo	Lakota,	aguarda	o	retorno	do	búfalo	Branco	desde	sempre.	Não	espere	as	condições	adequadas	para	chegar;	ela	vai	limpar	o	caminho	para	você.	Aqui	quero	mostrar	que	Hekate	é
uma	deusa	como	nenhuma	outra,	não	há	limites,	não	há	regras,	mas	você	pode	desenvolver	uma	profunda	e	duradoura	relação	com	ela	que	poderia	durar	muito	tempo.	A	minha	história	é	um	pouco	diferente	e	começou	em	1989,	quando	eu	tinha	sete	anos	de	idade.	A	morte	espiral	de	buracos	negros.	Azul	e	preto	coxas	tom	mesclado	com	as	chamas
cintilantes,	o	crânio-instalaçőes	deusa	começou	a	dançar,	e	como	no	script	Édipo	começou	agora	para	não	estremecer	e	luta,	mas	para	dançar	com	ela.	Eu	sou	um	caos.	Arte	corporal	veio-me	naturalmente	como	religião.	Se,	em	seguida,	ele	deve	afligi-me	ainda,	para	ajudar-me	a	destinos	-	ele	irá	bater	à	porta	do	Hades.	Seu	trabalho	tem	aparecido	em
vários	programas	de	rádio	e	em	revistas	no	mundo	todo.	Todos	os	caminhos	são	iluminados	e	convidativo.	Eu	acho	que	é	interessante	ressaltar	que	Arianrhod	traduz,	não	como	o	popular	prata	roda,	mas	sim	como	Round	Hill.	A	pista	de	dança	tinha	começado.	Esta	foi	a	minha	quarta	criança,	como	eu	iria	fazer,	eu	tenho	que	ir	por	uma	gravidez	e	um
parto	mais	uma	vez,	até	mesmo	os	pensamentos	do	aborto	correu	através	da	minha	mente	e,	então,	foi-me	mostrado	uma	frase	"Você	não	irá	perturbar	o	ciclo	de	renascimento."	Por	isso,	fez	a	paz	com	o	seu	filho	e	levar	sua	alma	para	a	terra,	depois	de	tudo	isso	que	foi	o	que	eu	tinha	perguntado.	Laumoinier,	A.	Acho	Hekate	específicos	da	loucura
manifesta	a	mais	feminino	princípios	do	psiquismo,	seership,	sonhos,	intuição	e	imaginação.	Se	por	persuasão	ou	o	realinhamento	dos	elementos	no	interior	do	avião,	a	deusa	da	bruxaria	sempre	fez	questão	de	que	sua	vontade	e	desejos	se	manifestaram.	Costas	estão	enfrentando,	os	ombros	tocando,	cada	um	de	nós	enfrentar	em	uma	direção
diferente	da	encruzilhada	em	nosso	ritual	local.	A	tabella	Defixionis	no	Museu	da	Universidade	de	Reading.	Vaso	art	desde	o	período	(como	um	quinto	século	A.C.	Lekythos	vaso	pintura	agora	no	Museu	Nacional	de	Atenas)	mostra-nos	que	os	sacrifícios	de	porcos	vivos	foram	feitas	com	a	luz	de	Hekate,	três	lanternas	que	foram	fixados	na	extremidade
de	um	poço	profundo	chamado	Megara;	que	em	vez	de	ser	repleta	de	fogo,	foi	preenchido	com	podridã	cobras.	Bona	Dea:	cicatrização	deusa	Romana	que	foi	apresentada	pelo	relator	com	Hekate	da	C	2.ª	CE.	(8º	CE)	"Oh	conceder	o	poder,	grande	deusa	da	tríplice	forma,	Que	me	pode	falhar	para	não	realizar	esta	proeza!	".	Eu	sabia	que	a	alma	que	foi
ensorcelled	dentro	deste	rito	era	apenas	no	início	e	que	eu	não	estava	a	ser	particularmente	sensíveis	a	vibrações	para	estar	ciente	do	enorme	afluxo	de	energia	que	já	estava	derramando	através	do	gateway	de	meu	corpo	e	sutis	que	cursam	na	minha	forma	física.	(C2nd-C	3.º	CE)	"Abd	[empresa],	Baalzebub	baubo	Coddington	[Hekate],	...	Figura	27	-
o	Sol	(cartão)	do	tarô	ou	do	Black	Mountain	por	Emily	Cardagem	Sofrer	para	aprender	Por	Paulo	Harry	Barron	"Hekate,	Hekate,	Hekate,	Dark	Mãe,	Você	caminhar	comigo	como	nenhum	outro,	escura	Mãe!	".	O	universo,	portanto,	foi	criado	para	ser	mantido	na	manifestação,	função	desempenhada	por	Hecate.	Outono	Equinócio:	O	Outono	Equinócio	é
o	segundo	ponto	de	equilíbrio,	de	igual	dia	e	noite	no	ano.	Em	vez	disso,	ele	percebeu	a	forma	substituindo	Hekate	mina.	Edimburgo,	Universidade	de	Edimburgo	de	1910.	Teixo	ou	de	Carvalho,	ou	mesmo	raízes	reais	pode	ter	sido	melhor.	Lembrei-me	mais	uma	vez	do	santuário	ou	cultus	casa	lá	e	o	significado	do	labrys.	O	astral	overlay,	o	ritual,	a
invocação,	o	incenso	e	os	sacramentos,	juntamente	com	o	uso	do	transe	sexual	estados	e	a	habilidade	de	manipular	os	estados	alterados	de	consciência	todos	os	fundidos	para	fazer	uma	poderosa	"Rito	de	posse".A	técnica	por	nós	utilizada	para	Hekate	tornou-se	uma	fórmula	padrão	para	o	contato	com	outros	espíritos	e	entidades,	fisicamente	e
astrally.	E,	ao	mesmo	tempo,	podemos	olhar	para	trás,	para	o	que	a	peste	seguidores	pregaram,	vivemos	no	século	21	e	o	nosso	entendimento	do	mundo	mudou,	assim	como	as	nossas	circunstâncias.	Ela	é	escura,	sim,	mas	há	muito	mais	para	ela	do	que	os	chthonic	associações	comuns.	Encontrei-me	com	espíritos	de	diferentes	tipos.	Ela	é	a
webmistress	para	os	Mystai	e	administra	a	própria	Dianic	BOS	e	on-line	guia	de	recursos.	Estrelas	acima	da	sua	cabeça.	Ela	nunca	foi	esquecido,	e	talvez	apenas	talvez,	nunca	houve	um	tempo	em	que	os	incêndios	não	foram	mantidas	queimando	para	ela	em	algum	lugar,	nem	um	momento	em	que	as	ofertas	não	eram	feitas	em	seu	nome.	As	chamas
tinham	ido,	mas	a	sanidade	testes	não	tinha!	O	ruído	e	vibração	que	parecia	quase	uma	parte	de	mim	pareceu	ser	a	assinatura	de	energia	esta	parte	da	minha	viagem.	Entre	estas	formas,	notável	é	a	forma	de	Hecate	Soteira,	descrita	como	uma	master	power,	pronto	para	devorar	qualquer	ilusória	aspecto	do	universo.	Talvez	no	processo	da
encruzilhada,	é	prudente	continuar	a	nossa	rotina	mundana,	continuando	a	olhar	para	dentro,	para	o	nosso	objetivo.	"	No	meu	nascimento,	o	cordão	umbilical	foi	três	vezes	enrolado	em	meu	pescoço	e,	de	acordo	com	algumas	crenças	tradicionais,	este	é	um	sinal	de	que	a	pessoa	que	nasce	que	viver	uma	vida	dedicada	ao	magic.	Visite	o	site
www.sorita.co	uk	Soror	Basilisk	(Austrália)	Como	uma	criança,	Soror	Basilisk	estava	ciente	dos	espíritos	e	outras	energias,	mas	não	foi	até	que	ela	estava	em	seu	20s	que	ela	desenvolveu	um	interesse	em	parapsicologia	e	Espiritismo,	estudando	e	contribuindo	para	grupos	de	ambas	as	disciplinas.	(19	A.C.)	"Em	seguida,	a	massa	começou	a	abaixo,	as
árvores	a	dançar	E	sons	estridentes	cães	em	luzentes	antecipada	luz	Ando	Hekate	veio."	[A	Eneida,	Virgílio]	0	CE	(C	1.º	CE)	Hekate	a	cabeça	encimada	por	um	crescente	lunar,	E	Hekate	cavalgando	um	leão.	Essa	técnica	muda	a	sua	consciência	muito	rapidamente,	e	podem	enviar	você	girando	para	as	estrelas	ou	até	mesmo	projetando	para	fora	do
seu	corpo.	Alguns	deliberadamente	buscar	-	estão	viciados	em	adrenalina	que	ele	proporciona	-	ou	o	estresse	do	dia-a-dia	trabalho,	relacionamentos	e	família	pode	proporcionar	gatilhos	para	esta	resposta	interna.	Segundo	a	crença,	a	Igreja	Caldéia	toda	se	manifesta	mundo	brota	da	infinita	consciência	do	iluminado	união	entre	luz	(estado	inativo)	e
Hecate	(estado	ativo).	"	e	passa	a	narrar	sua	própria	introdução	de	Hekate.	Podemos	associar	isto	a	vários	itens	interessantes,	sendo	uma	delas	a	do	Castelo	de	choro,	que	pode	ver	para	nossos	propósitos	aqui,	como	a	torre	norte	do	castelo	de	rosas,	e	outro	a	ser	uma	qualidade	da	prática	ritual	conhecido	como	"bruxas"	Grito,"	(a	que	se	refere	por
Robert	Cochrane)	embora	este	ritual	tem	conteúdo	adicional	e	associações	de	sua	própria.	Em	meu	trabalho	com	os	meus	alunos	e	clientes	Hekate	não	é	manifestamente	presente,	e	o	seu	lugar	dentro	do	Reiki	e	cura	xamânica	sistemas	não	são	imediatamente	óbvias.	Figura	2	-	Keybearing	Hekate,	a	deusa	de	todo	o	universo	por	Georgi	Mishev
Agradecimentos	Este	projecto,	que	foi	um	trabalho	de	amor	para	mim,	inspirado	pelas	chamas	de	Hekate	em	meu	templo	santuário	em	Powys,	no	País	de	Gales	durante	uma	noite	tempestuosa	em	Novembro	de	2009,	e	encorajados	em	sua	concepção,	o	entusiasmo	e	o	amor	dos	contribuintes	e	a	muitos	outros	que	nos	ajudaram,	contribuindo	seu	tempo
e	paixão	de	diversas	maneiras.	Em	1989,	visitamos	a	antiga	cidade	de	Cirene	localizado	no	Leste	da	Líbia.	A	papiros	mágicos	gregos	também	apresentada	pelo	relator	dela	com	outras	deusas,	reagrupamento-los	para	ela,	incluindo	a	deusa	babilônica	submundo	Ereschigal,	a	deusa	grega	Perséfone	e	submundo	Mene,	a	deusa	lunar	grega	(ou	como
Selene	ou	suas	filhas).	Mantive-me	ouvir	o	seu	nome,	em	histórias,	em	que	passam	e	o	nome	ficou	na	minha	cabeça	até	que	um	dia,	eu	procurei	por	ele	na	internet,	eu	tinha	19	na	época.	No	rito,	como	Hekate,	a	sua	presença	é	invocada	como	a	fonte,	causa	primeira	e	Primal	Genetrix.	Escrita	espontânea.	Diretor	da	australiana	com	Ritual	Metamórfico
Teatro	Co.e	criador	do	Livro	da	Kaos	tarô	ou,	ele	encontra	Arte-	se	a	música,	teatro,	desenho,	escultura,	cinema,	escrevendo	ou…	-eficazes	meios	de	massa	hir	feitiço.	A	iluminação	e	a	compreensão	do	medo	faz	com	que	seja	menos	de	um	terrível	inimigo	e	acolheu	mais	de	uma	ferramenta.	Hekate	e	Deméter	falou	ao	deus-sol	Helios,	que	tinham	visto	o
rapto	e	deu	uma	descrição	completa	dos	acontecimentos	de	Demeter.	Tudo	correu	bem,	com	excepção	da	velas	indo	para	fora	algumas	vezes.	Lidamos	com	a	história	dos	mortos,	como	eles	se	tornaram	ligados	à	terra,	e	a	forma	como	as	suas	naturezas	divinas	como	o	Bene	Elohim	tornou-se,	assim,	vinculado	à	formas	de	humanidade.	E	o	que	é	ainda
mais	importante,	é	que	eu	tenho	as	minhas	dúvidas	se	muitos	dos	vegetarianos	seguidores	estavam	cientes	dos	seus	filosóficos	predecessores	da	Grécia	clássica!	A	adopção	de	uma	dieta	vegetariana	foi,	de	facto,	pessoalmente	importante	para	o	meu	próprio	crescimento	espiritual	e	eu	já	tinha	começado	ao	longo	da	comida	vegetariana	rota	muitos
anos	antes	que	eu	me	tornasse	um	sacerdote	da	embarcação.	Basta	dizer	que	o	resultado	foi	muito	stern	conversa	onde	ela	vigorosamente	exigiram	saber,	"Por	que	você	sempre	esquece	a	quarta	face"?	Ela	vive	em	Londres	com	o	Senhor	Magin	e	seus	três	gatos	que	todos	fazem	o	seu	melhor	para	manter	seus	pés	no	chão.	W.	Eu	sou	agora	o	portador
de	Hekate	Lunatik	da	chama,	e	ela	os	incêndios	já	curou-me	e	fez-me	mais	consciente	de	mim	mesmo.	Dia	28	de	Fevereiro	de	2010	O	altar	foi	tomada	para	sua	nova	casa	e	definir	lá	em	cima	em	um	espaço	na	sala	principal	da	casa.	É	de	notar	que,	não	obstante	o	fato	de	que	Apotropaios	significa	averter	do	mal,	o	fae	não	são	o	mal,	como	nós	a
entendemos,	mas	são	seres	amorais.	Dionysos	Frígia	e	a	Trácia	são	ambos	considerados	como	possíveis	pátrias	para	o	deus	Dionísio,	que	chegou	na	Grécia	por	volta	do	nono	século	A.C.	de	oito,	mais	ou	menos	ao	mesmo	tempo	em	que	pela	primeira	vez	Hekate	parece	surgir	ali.	A	terra	da	Trácia	para	o	norte	da	Grécia	prevê	outra	possível	origem	para
Hekate.	Que	raiva,	depressão	ou	o	ódio	QUE	EU	tinha	estava	errado.	Logo	depois	que	eu	não	podia	ver	nada.	Em	uma	ocasião	eu	estava	trabalhando	para	voltar	alma	perdida	parte	com	um	muito	mal	cliente.	A	semelhança	entre	Hekate	e	panturrilha	Búfalo	Branco	mulher	deu-me	uma	maneira	de	concretizar	o	meu	contextos	religiosos	e	étnicos	com
perfeição,	as	duas	tradições	empréstimos	uns	aos	outros	de	tal	forma	que	eu	posso	encontrar	semelhanças	no	requintado	grego	polis,	e	a	tradicional	aldeia	Lakota.	Novamente	e	novamente	a	brutalidade,	sadismo	e	crueldade	pura	surgiu,	bater	em	mim	como	um	gigantesco	martelo	que	eu	nunca	poderia	evitar.	Hekate,	mãos	estão	segurando	tochas,
que	pode	ser	equipado	com	mini	velas	com	chamas	verdadeiras.	Alguns	tinham	a	aparência	de	uma	curta	trapos,	restos	de	seres.	Ninguém	pode	escapar	seu	ápice!	Como	Hecate	Sol,	ela	tem	uma	caveira	sobre	a	esquerda	e	um	bater	à	direita,	cujo	significado	é	duplo:	por	um	lado,	é	o	receptor	da	misteriosa	doutrina	universal	(bata	que	representa
tarefa),	e,	por	outro	lado,	é	um	lembrete	do	que	permanece	após	a	dissolução	do	corpo	(ossos).	estar	com	ela.	Este	também	é	o	local	onde	o	aspecto	dela	como	Apotropaios	(averter	do	mal)	entra	em	sua	própria.	Há	pontos	específicos	que	é	de	salientar	aqui:	Hekate	ou	Hecate?	Como	muito,	se	a	todos	este	livro	irá	mudar	você,	não	é	para	mim,	mas



posso	dizer	que	esta	é	a	minha	esperança	que	você	irá	permitir	que	você	a	abordagem	a	cada	contribuição,	com	uma	mente	aberta	e	deixe-se	para	o	passo	em	frente	os	limiares	entre	mundos	conhecidos	e	desconhecidos,	para	experimentar	a	deusa	Hekate	da	perspectiva	dos	contribuintes.	Para	terminar,	deixo-vos	com	esta,	minha	tradução	de
Hesiods'	Theogony,	o	hino	a	Hekate:	Ela	é	a	única	que	está	honrado	com	a	todos	os	imortais	deuses!	Porque,	quando	um	dos	seres	humanos	sobre	a	terra	pede	aos	deuses	um	favor	e	honra-os	com	as	solenes	sacrifícios	segundo	a	tradição,	chamada	sobre	Hekate,	e	uma	grande	honra	será	cometida	a	este	homem,	sem	reticências,	se	ela	gentilmente
aceita	a	sua	oração.	Você	pode	desejar	para	consagrar	a	vela,	ou	outros	materiais	que	você	vai	estar	usando	em	manter	com	o	seu	habitual	tradição	de	trabalhar,	caso	contrário,	apenas	se	certifique	de	que	ele	está	limpo.	Quando	eu	era	uma	criança,	EU	passava	a	maior	parte	do	meu	tempo	livre	sentados	ao	lado	de	um	pequeno	córrego.	Como	a
colheita	de	grãos	este	é	o	tempo	de	viagem	do	Deus	quando	é	cortada,	sacrificados	para	que	ele	possa	nascer	de	novo	como	a	criança	da	promessa,	o	solstício	de	Inverno.	Dias	passar	e	ME	afundar	no	incapacitado	introspecção.	Mesmo	durante	a	encarecer	dias	dos	atletas	olímpicos,	Zeus	ele	próprio	reconheceu	sua	total	liberdade	sobre	a	terra,	mar	e
céu.	Trata-se	de	um	exercício	de	entrega,	e	isso	nem	sempre	é	uma	coisa	fácil.	E	não	Hekate	pendurar	o	Velo	de	Ouro	lá	no	Planalto	para	os	bravos	de	coração	ou	puros	de	espírito	para	encontrar?	O	pilar	central	e	nosso	retorno	para	ele,	é	assim	sempre	graça.	"Você	é	um	sapo	que	você	sabe"	"O	quê?	Tentando	a	fuga	só	para	ter-lhe	quase	correr-nos
para	baixo	no	carro	com	a	caixa	de	telefone	enquanto	eu	gritava	para	baixo,	a	outra	extremidade	da	minha	irmã	para	trás	na	Nova	Zelândia;	como	ele	foi	criado	medo	em	mim	ao	ponto	que	eu	vesti-lo	sobre	o	meu	rosto,	e	dentro	dos	meus	olhos.	Londres,	Avalonia,	2005	Rankine,	Davi	&	Sorita	d'Este.	Há	muitos	aspectos	de	Hekate	que	são	perfeitos
para	alma	recuperação	trabalho.	E	ele	veio	a	mim,	"indizível,	fogo-bodied,	luz,	fortemente	armado"	(PGM	VII)	o	meu	problema	você	ver	foi	que	eu	tinha	sido	anthropomorphizing,	uma	condição	totalmente	humano,	que	têm	usado	desde	há	milénios	para	explicar	o	inexplicável	e	a	dar	um	sentido	de	conceitos	abstratos,	mas	para	realmente	compreender
o	seu	eu	precisava	para	tirar	toda	a	ideia	da	humanidade	sendo	feitas	à	semelhança	da	divindade,	remova	o	seu	corpo	humano	e	fazer	seu	"fogo-bodied".	Tara	Sanchez	por	seu	firme	e	inquebrantável	apoio	a	esse	projeto,	para	fazer	a	longa	viagem	até	mim	no	País	de	Gales,	em	uma	manhã	chuvosa	Beltane	para	estar	comigo	para	a	primeira	expressão
do	rito	da	sua	sagrada	Incêndios,	e	tudo	o	que	ela	ajuda	a	criar	a	multi-media	productions	para	o	rito.	Engana	ela	em	pânico	com	uma	miragem	de	uma	invasão	Viking	(Lochlann)	frota.	O	pouco	profundas,	surdo,	infinita,	mar	amargo,	Eu	sou	o	teu	sacerdotisa,	responda	para	mim.	Eu	tinha	um	nome	agora,	de	modo	que	tornou-se	mais	fácil	para
procurar	mais	informações.	O	primeiro	indício	de	que	nem	tudo	foi	indo	para	continuar	tão	bem	como	eu	tinha	planeado	foi	a	quase	presença	contínua	de	Lúcifer.	Raven	detém	uma	licenciatura	em	antropologia	da	Universidade	de	Montana	e	também	é	uma	ativista	dos	direitos	dos	animais,	a	preto-e-branco	fotografia	artista,	tarô	ou	leitor,	e	é	o	co-
proprietário	de	Ramos	&	Brews	ervas,	especializando-se	em	sais	de	banho,	combina	ervas,	óleos	essenciais,	e	incensa.	Este,	para	mim,	cria	uma	imagem	hermafroditas,	coerente	com	a	natureza	de	Hermes	(ou	mercúrio),	que	também	está	associado,	às	vezes	como	filho,	às	vezes	como	amante,	com	Hekate,	que	também	partilha	a	sua	psico-pompa
traços	de	personalidade.	Em	as	Notas	na	parte	de	trás	do	livro	há	uma	referência	à	"velha	Chanery,	pendurado	sobre	a	encantos"	-	certamente	uma	intrigante	referência	a	qualquer	praticante	de	artes	mágicas?	Eu	estava	em	uma	floresta	à	noite	com	uma	lua	cheia	com	o	mais	belo	céu	de	um	azul	mais	escuro	você	já	viu.	EU	tinha	perdido	bastante
alguns	ciclos	e	uma	visita	ao	meu	médico	foi	necessário.	Hekate	é	aquele	que	escuta	o	grito	de	Perséfone	ajuda	e	alerta	os	outros	para	o	seu	sofrimento.	Ela	mostrou-me	o	que	fui,	o	que	sou	e	o	que	eu	deveria	focar	e	que	tenho	um	longo	caminho	a	percorrer	antes	que	eu	possa	realmente	não	só	no	final	da	minha	vida	mas	antes	eu	posso	alcançar
sabedoria.	Tudo	o	que	eu	preciso	está	sempre	lá	para	mim.	Nascidos	e	criados	em	Sidney,	na	Austrália,	Shay	vive	com	seu	parceiro	e	o	seu	gato	Circe,	e	dedica	seu	tempo	a	escrever,	estudar	o	ocultismo,	pintura	e	dando	assistência	espiritual	como	um	tarô	ou	leitor.	A	tangível	o	pagamento	para	o	vínculo	que	estávamos	criando.	Ao	mesmo	tempo	que
senti	que	poderia	aplicar	a	norma	processo	de	purificação	antes	da	cerimônia,	a	abstenção	de	carne,	álcool,	tabaco	e	sexo	por	uma	semana,	não	pareceu	adequado	ao	uso	Hebraico	nomes	divinos	sobre	o	círculo	mágico,	e	eu	decidi	que	precisava	de	algo	mais	adequado	escrita	em	grego.	Eu	gostaria	de	usar	a	lunar	associado	intoxicant	como	vinho
branco,	ao	contrário	do	muito	escuro	e	chthonic	sensação	de	vermelho,	que	eu	prefiro	para	uso	em	rituais	de	Hekate	durante	o	Dark	Moon.	O	carro	foi	devolvido	para	a	empresa	de	locação.	Eu	sabia	Hekate,	ouviu-me,	ela	estava	implantando	a	alma	dentro	do	meu	ventre.	Em	tais	lugares	importantes	templos	de	Hekate	foram	construídas.	Ela	também
pode	ser	contatado	pelo	e-mail	-	[email	protected]	Emily	Cardagem	(Cornwall,	UK)	Emily	Cardagem	é	uma	auto-didacta	artista	e	autor,	melhor	conhecida	por	seu	tarô	ou	trabalho.	Eu	não	poderia	obter	a	visão	para	fora	da	minha	mente,	e	muitas	vezes	me	perguntei	sobre	os	três	chefes.	Ela	tinha	optado	para	a	estabilidade	desta	ligação	oferecidos,
desencantados	com	os	meus	casamentos	polígamos	ideais	que	foram	agora	temporariamente	titubeante	no	desafio	da	situação.	A	relação	construída	com	Hekate,	ela	permitiu-me	neste	espaço.	Hekate	é	mistério	é	saber	teu	verdadeiro	self	sem	medo,	tanto	a	luz	e	escuro.	Deixe	sua	intuição	é	o	seu	guia,	e	novamente	pesados,	com	investigação	e
respeito.	Em	suas	mãos	ela	tem	duas	lanternas	de	simétricos	apresentam,	que	não	são	tradicionais	as	chamas,	mas	ringue	feixes	de	energia	estelar.	EU	apenas	tentei	levá-la	um	dia	de	cada	vez.	Duas	das	mais	famosas	bruxas	da	história,	medeia	e	Circe	invocado	Hekate	em	sua	magia	e	até	mesmo	em	algumas	histórias	que	ela	é	sua	mãe.	As	trilhas
para	a	encruzilhada	agora	nem	nos	apercebemos	deles,	estabelecidos	através	do	labirinto	de	haze	usando	apenas	a	nossa	intuição	e	o	recolhimento	da	área	para	encontrar	o	nosso	caminho	ao	longo	do	caminho.	Agora,	passar	para	uma	nova	fase	de	nosso	desenvolvimento	como	um	magickal	grupo.	Atlanta.	Hir	devocional	caminho	com	Kali	e	Hecate
Moerae	e	outras	explorações	do	arachnean	mistérios	do	Destino	são	explorados	em	maior	profundidade	no	hir	próxima	(2011)	livro	de	Avalonia,	o	tempo,	o	destino	e	Aranha	Magick.	O	Noetic	Açafrão	chama	da	Sophia	desdobra,	pulsante,	que	cursam	através	de	cada	célula	...	A	deusa	e	o	guerreiro:	o	nu	deusa	e	amante	dos	animais	no	início	religião
grega.	Reflexão	chama	intensa	humildade,	e	paradoxalmente,	a	força	de	propósito,	um	agudo	concisão	e	alegria	-	indescritível	confusão	inebriante.	Eu	uso	este	minicruzamento	para	colocar	ofertas,	especialmente	durante	os	meses	de	inverno.	Pan	explicou-lhe	que	somente	algo	que	você	realmente	ama	e	vai	perder	é	um	bom	sacrifício	aos	deuses.
Liminar	Hekate	Ritos.	Os	sonhos	com	Hekate,	a	maioria	de	nós	foi	para	a	três	semanas	antes	de	os	rituais	continuaram	durante	vários	dias	a	mais	e	por	isso	o	curioso	synchronicities.	QUERO	honrar	a	grande	deusa,	que	chamamos	Hekate,	a	Deus,	que	para	nós	é	Dionísio	-	epítetos	dos	Deuses	usados	na	nossa	terra	desde	a	antiguidade.	Trabalhando
com	diferentes	aspectos	do	seu	em	diferentes	épocas	do	ano,	podemos	aumentar	a	nossa	compreensão	dela.	Mas	será	que	esse	é	o	caso?	Vou	usar	isso	como	uma	porta,	atravessando	este	para	encontrar-se	com	ela.	Você	veja,	EU	usar	minhas	cicatrizes	como	uma	coroa,	que	estão	ali	como	lembrança	para	o	meu	filho,	que	ele	escolheu	para	salvar-me,
mesmo	se	significasse	um	sacrifício.	Nenhum	deles	ter	sido	mais	profunda	do	que	a	dos	meus	momentos	mais	sombrios.	Eu	tinha	de	oferta	uma	triste	despedida	e	caminhar	o	meu	próprio	caminho,	as	coisas	estavam	mudando.	Altertumswissen-Wirtschaft,	p.	Ele	trouxe	uma	surpreendente	tristeza.	sacrifícios	serão	feitos.	A	Montanha	tangedor.	A	sua
imagem	e	o	seu	culto	vestígios	voltar	ao	longo	antes	da	cidade	grega	de	membros,	para	as	bases	da	própria	religião.	Muito	difícil.	Defixiones:	A	encadernação	maldição	comprimidos,	geralmente	feitos	de	chumbo	e	usado	em	tempos	greco-romano,	contendo	um	pedido	de	Hekate	e/ou	outros	Chthonic	divindades	da	ajuda.	Invocando	e	derrubar	enormes
quantidades	de	luz	de	uma	só	vez	pode	resultar	em	a	iluminação	de	todas	as	forma	de	escuridão	dentro	-	que	podem,	posteriormente,	ser	interpretado	como	um	desequilíbrio.	Www.esotericbookconference.com	Connia	Silver	(ESTADOS	UNIDOS	DA	AMÉRICA.	Se	você	estiver	no	topo	de	uma	colina,	perto	do	céu,	ou	em	uma	praia	próxima	ao	mar,	este
sentimento	é	reforçado	ainda	mais.	EU	recuou	quando	no	pensamento,	sabendo	bem	que	eu	nunca	poderia	conseguir	outro.	Com	ajuda	da	Hekate,	ela	ajuda	a	guiar	as	almas	dos	defuntos	para	onde	eles	devem	ser,	uma	responsabilidade	que	ela	leva	muito	a	sério	e	que	ela	encontre	muito	gratificante,	embora	muitas	vezes	agridoce.	Mesmo	quando	ela
está	de	pé	para	um	lado,	aparentemente	inactivo,	que	é,	na	verdade,	um	exemplo	e	incentivo	de	como	EU	deveria	agir.	Parecia	que	quanto	mais	eu	entregue	e	aceite	os	golpes	QUE	EU	estava	sendo	tratada,	mais	golpes	sucessivos	foram	tratadas	para	mim,	sem	tréguas.	"Eu	sou	um	assassino,	eu	matei	alguém".	A	mudança	de	clima	no	auge	da
caminhada	não	passam	despercebidas	por	nós,	e	que	foram,	de	facto,	no	temor	de	que	foi	ocorrem	e	considerando	o	mais	difícil	e	pouco	invejável	jornada,	tinha	vivido	e	sobrevivido,	nós	realmente	não	me	sinto	digno.	Neste	momento	eu	estava	visualização	o	que	estava	acontecendo	no	físico	acontece	também	no	astral	e	projectar	a	minha	consciência
não	existe.	Hekate,	neste	sentido,	é	o	inconsciente	coletivo,	e	o	esclarecimento	obtido	através	do	inconsciente.	A	verdadeira	mágica	teve	de	ser	modificado,	como	ele	é,	essencialmente,	um	amor	mágica	para	atrair	alguém	contra	a	sua	vontade.	Naturalmente	perguntei	Hekate	como	ela	gostaria	fazer	as	coisas.	Agora	eu	não	estou	sugerindo,	de	forma
alguma,	que	Hekate	é	insistente,	mas	ela	se	tem	idéias	bem	definidas	sobre	como	fazer	as	coisas!	Mova-o	para	o	dark	moon,	me	oferecer	esses	alimentos,	coloque	o	seu	altar,	sobre	a	terra	não	está	no	ar,	substituir	as	estátuas	com	representações	de	mim,	e	a	lista	foi!	No	entanto,	o	contato	foi	tão	forte	e	me	comoveu	tanto	que	a	ideia	de	transformar	o
seu	baixo	nunca	cruzou	a	minha	mente	até	muito	mais	tarde,	e	então	eu	dei	gargalhadas	com	a	idéia	que	ela	tinha-me	bem	e	verdadeiramente	empolgado	com	sua	única	luz,	risos	e	energia.	Mas,	uma	vez	sob	a	égide	de	Hekate,	estas	e	outras	questões	sem	bolhas	para	a	superfície	e	precisam	ser	tratadas.	O	que	precipitou	a	manifestação	de	vários
espíritos	incluindo	uma	serpentina	energia.	Ele	tinha	dois	pares	de	asas,	um	voltado	para	cima	e	a	outra	para	baixo,	lembrando-me	dos	dedos	do	torcicolo,	dois	para	frente	e	dois	para	trás.	Há	alguns	lugares	ainda	oculta	para	alguns.	Em	2005,	tornou-se	uma	fundação	-	Stichting	PFI,	registada	em	Haia.	Tendo	em	conta	os	seus	amálgamas	na	Roma
antiga,	é	fácil	ver	como	Diana	e	Hekate	poderiam	ser	trocados	de	toda	esta	história.	,	Francisco	e	eu	levei	as	ofertas	e	algumas	velas	acesas	na	procissão	até	ao	próximo	cruzamento	de	estradas	para	a	esquerda	da	nossa	terra,	em	forma	de	T	encontro	de	caminhos	em	frente	de	um	pedaço	de	terra	abandonados	talentosos	para	a	igreja	católica	por	um
vizinho,	para	marcar	a	morte	de	sua	filha	alguns	anos	antes.	Minha	mente	ruminates	sem	tréguas.	7,	o	Fairie	Rainha	das	Fadas.	Considerando	que	a	minha	relação	pessoal	com	a	Rainha	do	Inferno	tinha	sido	incentivado	por	Hecate	muito	cedo;	desenvolvimento	de	uma	dedicada	e	muito	íntima	comunhão	que	iam	muito	além	do	âmbito	de	aplicação
pessoal	e	muito	poderosa	iniciação	que	ela	me	deu;	o	Deus	com	chifres	foi	sempre	uma	figura	de	muitos	nomes	de	Cernunnos	de	Pan.	No	Beltane	(como	em	Samhain)	os	véus	entre	os	mundos	dos	homens	e	do	outro	mundo	são	disse	a	ser	o	mais	fino.	Imensa	energia	irradiada	para	freqüências	meu	ser	de	mais	de	caça	às	bruxas	Deus,	embora	eles
foram,	sem	dúvida	iniciado	por	Hecate.	Agradeci-lhe	por	sua	sabedoria,	esta	foi	a	solução	óbvia,	mas	eu	não	tinha	idéia	de	que	eu	mesmo.	Ela	não,	mas	sugeriu	que	eu	observava	em	religiões	do	mundo.	Não	deixe	que	sua	mente	vagueie	enquanto	trabalha	e	pintura.	Como	eu	tocava	o	parafina,	invoquei	Hekate	e,	em	seguida,	derramou	o	líquido	no
molde.	Atheneris	encontrou-se	igualmente	com	o	curador	do	Museu	Castelo	de	Bodrum.	Canard,	João.	EU	já	não	deve	levar	o	meu	desejo	como	eu	tenho	sofrido	até	agora.	Sim,	ela	pode	até	mesmo	dar-lhe	as	riquezas:	isto	também	se	deita	no	seu	poder.	O	meu	orgulho	Hecate	leigos	sacrificados	no	altar.	Em	retrospecto,	é	óbvio,	mas	no	momento	em
que	ela	era	como	um	desafio,	lembre-se	que	você	já	conhece,	ver	através	da	névoa	e	encontrar-me!	Até	Hekate	fez	sentir	a	sua	presença,	eu	tinha	sido	mais	profundamente	influenciado	pelos	escritos	de	Dion	Fortune.	As	formigas	foram	a	manifestação	da	alma	decapagem	seres	malévolos	do	abismo;	você	poderia	ter	me	disse	que	eles	estavam
trabalhando	em	meu	favor	e	EU	ainda	não	teria	sido	particularmente	encantada	com	a	situação.	O	Robert	Cochrane	Cartas,	Somerset,	Capall	Bann,	2002	Cochrane,	Robert.	Hekate,	Uma	das	passageiras	do	céu	estrelado,	celeste	autor	e	guardião	dos	mares,	Das	montanhas,	e	os	muitos	caminhos	e	encruzilhadas	para	e	de	todos	os	reinos,	O	nether	e
noturno.	Como	há	muitos	anos	não	a	chorar?	Para,	em	seguida,	nem	a	massa	do	Céu	curvo	aparecem,	nem	o	brilho	das	estrelas.	Temos	visto	onde	ela	possa	resplandecer	a	Sua	luz	sobre	os	nossos	"	espíritos	maus",	que	tomar	a	forma	do	medo	em	nossas	vidas.	Hekate	é	mencionado	em	o	egípcio	inspirados	escritos	esotéricos	com	Hermes	Trismegistus
e	assim	ligados	com	alquimia.	Daimon:	sobrenatural	sendo	geralmente	visto	como	sendo	superior	ao	homem,	mas	menor	do	que	os	deuses,	por	exemplo,	um	demi-deus	ou	fantasma	de	um	herói,	mesmo	que	por	vezes	também	se	aplica	aos	antigos	deuses.	Kybele	foi	venerada	em	Éfeso	até	o	décimo	século	A.C.	e	ela	é	um	provável	precursor	de	Artemis
de	Éfeso,	cujo	templo	se	tornaria	uma	das	maravilhas	do	mundo.	Tenho	trabalhado	com	sucesso	Hekate	para	uma	série	de	intensamente	potente	magickal	funcionamento	focada	em	curar	traumas	e	feridas	emocionais.	Amanhã	eu	irei	a	Timagetus"	wrestling	school,	para	vê-lo,	e	eu	vou	censurá-lo	por	me	tratar	como;	mas	agora	eu	vou	vincular	ele	no
fogo	mágicas.	Eu	estava	passando	por	uma	fase	negra	na	minha	vida	e	mudança	foi	feita.	Tanto	Hecate	e	a	sua	consorte	juntou-se	a	mim	na	potente	canalizando	para	informar-me	que	grande	mudança	foi	andante.	Assim,	todas	as	ervas	magick	é	sagrado	para	ela	(outro	motivo	pelo	qual	o	incenso	é	uma	oferta	apropriado).	Ela	disse	a	ele	"Eu	posso	ver
você".	A	minha	escuridão	de	caminhar	entre	os	mundos	de	sanidade	e	loucura,	EU	entregar-lhe	agora.	Você	reforçar	as	sombras	para	o	mundo	dos	mortais	e	salvou-me.	Em	primeiro	lugar,	Bona	Dea,	depois	de	a	mãe	dos	deuses,	e	de	Dionísio	Kathegemon	...	Ao	redor	do	seu	pescoço	não	é	um	colar	feito	de	machos	os	testículos	malefic	pertencentes	a
diversas	entidades,	simbolizando	sua	total	vitória	sobre	os	sentidos.	Em	grego	literatura	estão	no	site	para	Kathartic	(purificação)	e	apotropaico	(banimento)	os	rituais.	Minha	mãe	é	uma	pessoa	muito	intuitiva	e	ela	foi	muito	bem,	é	claro	que	eu	poderia	usá-lo!	Eu	tive	que,	em	seguida,	decidir	como	o	santuário	estava	indo	para	olhar,	sabia	que	queria
incluir	como	muitos	aspectos	diferentes	de	Hekate	quanto	possível,	para	equilibrar	suas	diferentes	qualidades.	Ela	também	foi	homenageado	em	três	vias	numa	encruzilhada.	Isso	não	importa.	Aos	25	anos,	ela	estudou	com	um	REINO	UNIDO	Qabalistic	Ordem	e	ela	deu	início	psique/profissionais	tarô	ou	leituras,	mais	tarde	ingressando	em	uma
magickal	fim	na	Austrália	e	desenvolver	um	interesse	na	mediúnica.	Os	mistérios	têm	a	capacidade	de	diminuir	fronteiras	artificiais,	para	ir	além	do	que	pode	ser	visto	e	percebido	quando	nos	limitarmos	e	obrigar-nos	a	ilusões,	estamos	sujeitos	a	cada	dia.	Ele	é	uma	forma	oval	com	o	fim	dos	cantores,	Ovates	e	druidas	(OBOD)	e	um	membro	da	antiga
Ordem	dos	druidas	na	América	(AODA).	Tudo	de	qualquer	importância	financeira	em	torno	de	mim	zigged	quando	deveria	ter	zagged.	Você	poderia	muito	bem	assumir	que	isto	é	muito	semelhante	ao	Hindu	ensinamentos	sobre	a	transmigração	da	alma,	especialmente	aqueles	do	Hare	Krishna	sect.	Estudando	as	crenças	religiosas	do	meu	Lakota
antepassados	tomou	precedência	a	tudo	o	resto,	e	descobri	que	os	animais	e	a	terra-mãe	foram	tudo	para	eles.	Pungente	mordidas	rajadas	soprar	contra	mim,	dificultando	cada	passo,	as	horas	parecem	passar	antes	de	eu	chegar	ao	meu	destino,	quando	a	razão	diz-me	que	é	apenas	duas	milhas.	Minhas	filhas	estão	assim:	dois	a	dois	eles	andam,	unidos
pelo	meu	sacerdócio,	pelo	meu	trabalho.	A	papiros	mágicos	gregos	na	tradução,	Chicago,	University	of	Chicago	Press,	1992	D'Este,	Sorita	e	David	Rankine.	O	Synochesis	devido	ao	seu	desenvolvimento	harmonioso	e	unificar	sua	essência	EU	equiparada	ao	Serafim	(serpentes	abrasadoras)	de	Geburah	(5),	o	Sephira	da	força.	Ronan	livro	deu-me	a
informação	de	que	eu	precisava,	e	eu	fiz	uma	série	de	decisões.	E	para	quem	eu	não	ir,	e	que	hag,	fez	EU	passar,	de	que	possuía	a	habilidade	de	encantamentos?	Ela	tem	um	fundo	em	Reiki	healing,	terapias	complementares	e	esta	experiência	levou-a	a	distância	cura,	abrindo	sua	mente	para	os	conceitos	de	"energia"	e	"	intenção",que,	por	sua	vez,
conduziu-a	ao	uso	de	bruxaria,	feitiços	e	posteriormente	paganismo	como	uma	forma	de	vida.	Ele	pode	ser	alcançado	no	Facebook	e	no	Youtube	em	que	ele	às	vezes	posts	vídeos.	Hekate	Om	Krim.	Ninguém	vai	comer,	comida	de	festa	tem	sido	mantidos	em	separado	fora	do	templo.	Gênesis	3:1	diz:	"	a	serpente	era	o	mais	astuto	de	todos	os	animais
selvagens	...	Steluta	(Little	Star),	Vasile	Alecsandri	(1821-1890)	Bibliografia	Alecsandri	V.	EU	instintivamente	concluiu	que	cada	ordem	de	anjos	deve	sim	pertencem	a	uma	tríade	em	si,	e	ser	consagrado	por	um	dos	tipos	de	anjo	em	que	tríade.	Esta	é	uma	analogia	muito	comum	para	nós,	e	o	tie-in	para	o	corpo	humano	é	muito	oportuno,	pois	queremos
ver	tudo	em	nosso	universo	enquanto	conectado,	e	espelhados,	a	forma	humana.	Em	sua	descrição	da	Grécia,	o	geógrafo	Pausanias	referidos	a	mística	anual	os	ritos	que	se	dizia	ter	sido	fundada	por	Orpheus	(fundador	da	Orphic	Mistérios),	tendo	sido	trazidos	da	Trácia,	e	uma	das	possíveis	origens	geográficas	de	Hekate.	Ela	é	a	protetora	dos
rebanhos,	os	marinheiros	e	(o	que	é	mais	importante	no	meu	caso)	da	vassoura-de-bruxa.	Coloque	as	mãos	sobre	o	teu	coração	(três	batimentos	cardíacos),	o	seu	dedo	indicador	e	dedo	médio	de	sua	mão	dominante	para	os	teus	lábios	(três	batimentos	cardíacos),	e,	em	seguida,	para	o	seu	brow	(três	batimentos	cardíacos).	Isso	inclui	o	conhecimento
das	minhas	próprias	experiências,	como	o	rito	do	Phoenix	que	abre	o	caminho	da	nightside	no	portão	da	lua	onde	a	alma	é	movido	diretamente	até	o	meio	pilar,	como	Lúcifer	libera	o	Magickal	fogo	dos	deuses	para	dar	início	a	primeira	fase	um	dos	maiores	e	mais	poderosas	formas	de	espiritual	alkhemy.	O	simbolismo	do	mastro	enfeitado	e	a	vassoura,
dois	símbolos	deste	festival,	são	permeadas	com	imagens	sexuais	e	é	neste	momento	que	a	Deusa	e	o	Deus	consumar	sua	paixão.	Ao	longo	do	meu	caminho	espiritual,	desde	a	infância,	a	maioria	baseada	em	religiões	pagãs	falou	do	amor	e	da	luz	que	é	bom,	no	entanto,	eles	nunca	realmente	exploraram	o	aspecto	escuro	de	um	auto	e	às	vezes	eu	era	a
sensação	de	que	ele	estava	errado	ao	ter	tal	melancolia.	Em	conjunto,	estes	fornecem-nos	com	um	único	século	21	imagem	do	Torchbearing	deusa	das	encruzilhadas.	UM	amigo	meu,	uma	pessoa	que	muitas	vezes	intuitiva	sabia	muito	mais	do	que	ela	gostaria	de	voz	para	a	maior	parte	das	pessoas,	mas	que	ainda	gostava	de	ser	muito	vocal	em	seus
conselhos	para	mim	devido	ao	mútuo	entendimento	compartilhado	dos	reinos	espirituais,	tentou	esfriar	o	meu	entusiasmo.	A	julgar	pelos	meus	sonhos	que	ela	tem	o	seu	tradicional	"static"	as	formas	que	nós	conhecemos,	mas	ela	não	é	limitada	por	eles.	O	cronograma	a	seguir	mostra	muitos	exemplos	dessas	manifestações,	mostrando	a	paixão	e	a
dedicação	que	ela	tem	inspirado	ao	longo	dos	milênios.	Tornou-se	obstante	com	Hekate	da	C	5.ª	A.C.,	possivelmente	ambos	originalmente	veio	da	mesma	fonte	Baalzebub	baubo	Coddington	A	velha	mulher	Orphic	homéricos	Hino	a	Deméter	equiparada	a	Hekate	em	torno	C	3.ª	a.c.	Bendis	Deusa	lunar	trácio	de	duas	lanças,	apresentada	pelo	relator
com	Hekate	da	C	5.ª	A.C.,	possível	origem	de	Hekate	Bona	Dea	Cicatrização	Romana	deusa	com	serpente	como	culto	animal,	apresentada	pelo	relator	com	Hekate	da	C	2.ª	CE	Brimo	Submundo	deusa	Thessalian	obstante	com	Hekate,	Perséfone	e	Deméter	de	pelo	menos	C	3.ª	a.c.	Diana	Virgem	caçadora	deusa	Romana	identificada	com	Ártemis	e
apresentada	pelo	relator	com	Hekate	em	torno	C	2.ª	CE	Enodia	Estrada	Thessalian	deusa	que	foi	apresentada	pelo	relator	com	Hekate	da	C	5.ª	a.c.	Ereschigal	Submundo	deusa	babilônica	apresentada	pelo	relator	com	Hekate	da	C	3.ª	CE	O	Isis	Magia	egípcia	e	apresentada	pelo	relator	com	deusa	Hekate	da	C	2.ª	CE	Kybele	Phrygian/Anatolian	Houses
grande	mãe	deusa	obstante	com	Hekate	em	torno	C	3.ª	A.C.,	possível	origem	de	Hekate	Melinoe	Forma	de	Orphic	chthonic	Hekate	da	C	3.ª	a.c.	Nemesis	Vingança	deusa	que	foi	apresentada	pelo	relator	com	Hekate	em	tempos	depois	C	3.ª	CE	Perséfone	Primavera	e	underworld	deusa,	filha	de	Deméter,	apresentada	pelo	relator	com	Hekate	da	C	4.ª
CE	Rhea	Mãe	dos	deuses	e	a	terra	deusa	obstante	com	Kybele	na	C	1.º	A.C.	e	com	Hekate	da	C	2.ª	CE	Selene	Deusa	Lunar	e	irmã	de	Helios,	apresentada	pelo	relator	com	Hekate	e	Artemis	de	C	1.º	a.c.	Homens	e	deuses	Hekate	Hekate	foi	muitas	vezes	descrito	como	sendo	uma	deusa	virgem,	mas	em	tempos	posteriores	alguns	escritores	o	atributo	as
crianças	com	ela.	Raven	digitálicos	(ESTADOS	UNIDOS	DA	AMÉRICA.	Ela	vem	da	nossa	primitiva,	cérebro	de	réptil,	e	funciona	como	a	nossa	autopreservação	mecanismo,	provocando	uma	de	duas	respostas:	Lutar	ou	fugir.	Também	ao	fazer	a	minha	pesquisa,	achei	que	Agosto	13.ª	é	considerado	um	local	sagrado	dia	de	festa	para	Hecate	por	muitos
modernos	pagãos,	embora	eu	não	tivesse	idéia	da	presente	no	momento.	Quando	tudo	é	testado	além	de	seus	limites	fé	deve	ser	encontrado	em	si	mesmo.	o	meu	balé	privada	desdobra	no	Stygian	trevas	...	Eu	recebi	em	retribuição	à	minha	comunicação,	de	compaixão,	um	lembrete	de	livre	vontade	em	chamar	essa	mudança	a	mim	próprio	e	a	directiva
que	este	foi	o	meu	caminho	e,	de	uma	forma	ou	de	outra	eu	teria	feito	o	meu	caminho	aqui	para	este	ponto	de	alma	evolução.	Como	amante	do	destino,	ela	fez	sua	escolha-me	conhecer.	Espírito	Comunicação	Ao	longo	dos	anos,	tenho	desenvolvido	minhas	próprias	técnicas	de	espírito	mediúnica,	como	os	mais	tradicionais	provas	limitar,	e	tenho
encontrado	uma	excelente	ferramenta	para	rituais	e	astral.	Hecate	é,	portanto,	a	"Luz	divina"	que	destrói	e	queima	no	terrível	incêndio	da	sua	pura	consciência,	qualquer	malefic	força	e	sobra	ignorância.	(Ficção)	Londres,	Ace	Comércio,	2005	Jackson,	Nigel,	e	Michael	Howard.	Bodrum	seria	nosso	ponto	de	partida.	Da	mesma	forma,	a	ser	um	devoto
de	Hekate	é	não	apenas	sobre	a	execução	ritual	os	atos	de	devoção.	A	segunda	é	que	o	cachorro	é	direto,	espécie	ancestral	-	o	lobo	-	que	tem	sido	tão	criticada	também	por	milênios.	Quando	eu	abraçado	de	boa	vontade	sua,	muitos	anos	depois	que	a	noite,	quando	algum	tipo	de	mistério	para	fazer	com	a	energia	sutil	da	lua	foi	mostrada	para	mim,	ela
conscientemente	sorriu	para	mim,	como	se	eu	fosse	o	filho	pródigo	que	tinha	finalmente	voltar	para	casa.	S.	Mina	é	a	serpentina	labirinto	de	conhecimento	profético	que	te	guiará	a	tua	verdade	espiritual.	Kleidouchos:	'Chave-estandarte",um	título	de	Hekate,	particularmente	no	que	diz	respeito	ao	interior	dos	santuários	dos	templos.	É	interessante
observar,	também,	que	"assobio"	é	também	um	dos	sagrados	sons	utilizados	durante	os	ritos	de	oração	para	Selene	em	papiros	mágicos	gregos,	uma	outra	prática	que	tenho	encontrado	ajuda	o	médico	na	sua	transição	para	um	transe-como	estado.	Mark	Alan	Smith	é	um	praticante	da	bruxaria	tradicional	e	Hecate	devoto.	Isso	também	indica	que	o
fato	de	que	ela	está	associada	com	a	profundidade	do	mistério	de	Deus.	A	primeira	vez	que	eu	"ensaiou"	esta	cena	em	que	me	senti	muito	real.	A	alma	racional,	a	amalucada	experiência	é	identificada	como	uma	loucura,	porque	ele	transcende	aquilo	que	vemos	como	realidade.	Procurando	respostas	que	me	ajoelhar-me	em	teologia,	na	atividade
cerebral	-	as	palavras	dizem	pouco,	mas	impressões	transmitir	que	a	sabedoria	é	alimento	para	a	alma	e	a	tortura	para	o	espírito.	Três	caminhos	abertos	em	direção	ao	horizonte.	Fiquei	horrorizado	com	o	que	eu	estava	vendo	como	o	único	"Rei	de	copas"	eu	poderia	pensar	era	meu	cunhado	Sanel.	[Alívio,	Bucareste].	Ele	de	repente	piscou	em	minha
mente,	os	corpos	passaram	pelo	fogo,	água,	terra	e	ar	agora	vocal	através	da	chamada	dos	espíritos.	Universidade	de	Nebraska,	Lincoln	do	segundo	século	Oficial	7:4	(1991),	221-232.	No	Verão	de	1996,	quando	eu	tinha	14	anos	eu	fui	para	a	Líbia	novamente	para	visitar	a	minha	mãe	que	trabalhava	como	médico.	Com	convicção	que	ela	rasgou	a
partir	de	sua	fundação,	fora	da	terra,	as	raízes	arrancadas	do	seu	templo	ainda	intactos.	De	repente	meu	mundo	tornou-se	um	épico	receptor,	com	mensagens	em	todos	os	lugares,	as	lições	que	podem	ser	aprendidas	e	adaptado	para,	a	percepção	de	um	outro	ponto	de	vista,	tudo	relacionando	e	conectando,	a	entrada	mais	minúsculo	ficou	ligado	a	algo
mais	do	que	eu	estava	fazendo,	se	é	um	rito,	um	Guia	de	estudos,	o	Reiki	Formação,	re-organizar	a	minha	casa,	andando	com	meu	cão,	tudo	isso	mesclado	a	uma	finalidade,	uma	rotina,	com	um	barulho	repetitivo	chant	ao	longo	de	muitos	meses	...	[Acredita-se	ser	no	Varna	Museu	de	Arqueologia]	(270	A.C.)	"Eu	vou	cantar	com	suavidade	para	você,	a
deusa,	e	a	barulheira	danada	Hekate	-	diante	do	qual	os	cães	tremer	quando	ela	se	desloca	sobre	os	túmulos	dos	mortos	onde	o	escuro	sangue	reside.	Na	cena	final,	Hecate-Moerae	falou-lhe	as	linhas	do	Livro	da	Aranha	do	alado	tela:	A	menos	que	você	tenha	encontrado	ressonância	de	freqüência	Com	a	minha	web	ângulos	askew	Não	invadam	seus
raios	A	não	ser	que	tu	és,	por	conseguinte,	kin	Mantenho	a	minha	espiral	Liberado	apenas	pelo	meu	veneno	Mas	se	você	escolher	em	vez	de	dançar	comigo	Mesmo	assim,	é	provável	que	você	se	torne	o	meu	mate	E	ainda	ser	devorados	Mas	em	êxtase,	de	ThanatEros"	boon	No	tear	de	Maya,	no	ventre	de	Gaia	Ela	três	face	transformavam	visage,	o	seis
armas	tornando-se	aqueles	de	Kali-Moerae	.	Esta	foi	a	primeira	vez	que	o	pensamento	de	que	talvez	eu	não	tenha	mordido	mais	do	que	eu	poderia	mastigar	se	apresentou	para	o	meu	consciente.	Houve	inúmeros	pedidos	de	pessoas	e	de	organizações	para	a	cura	e	utilizamos	estes	pedidos	como	um	foco.	No	entanto,	apesar	de	a	publicidade	negativa
destes	dois	grandes	occultists,	Hekate	do	culto	cresceu	rapidamente	na	segunda	metade	do	século	xx,	expandindo-se	para	os	níveis	provavelmente	não	visto	desde	o	mundo	antigo.	Senti-me	como	este	foi	o	início	de	tudo.	Desde	então,	Hekate	levantou-se	para	mim,	me	orientou,	castigou-me,	empurrou-me	em	novas	direções,	fez	as	coisas	acontecerem,
tornando-me	fazer-lhes	acontecer,	partia	seu	fluxo	quando	estou	fraca,	chutar	a	minha	bunda	quando	eu	preguiça,	e,	mais	do	que	tudo,	estar	lá	em	tudo	o	que	faço.	Então,	como	é	que	isto	se	conectar	a	Hekate,	você	pode	perguntar?	Meu	relacionamento	com	Hekate	não	é	um	dos	placid	culto.	Edwards,	C.	O	dia	em	que	eu	tomei	a	decisão	de	tornar-se
um	dos	seus	filhotes,	EU	estava	andando	em	um	parque,	segurando	um	livro	sobre	Hekate,	e	disse	na	minha	mente:	"Sim,	este	é	o	caminho	a	seguir,	eu	vou	ter	um	altar	preparado	para	você	Hekate.	E	eu,	triste	triste	menina,	fui	com	ela.	Dorn	vive	em	Wexford,	Irlanda.	A	ilha	grega	de	Samotrácia	foi	mencionado	por	vários	autores	em	ligação	com	o
mistério	em	inícios	Zerynthian	cave,	onde	os	cães	foram	sacrificados	para	Hekate.	Não	há,	como	em	Lagina,	foi	outro	poço	sagrado,	com	o	sagrado	das	abelhas	que	bebeu	a	água	sagrada.	Todos	os	viajantes	procuram	Na	juventude	e	idade	Um	destino,	Mas	ouvi-lo	falar,	E	deve	envolver	Em	reveladora	conversa.	Mead,	Kessinger	Publishing,	1993.
Chthonic	(	'terreno')	deuses	tinham	seus	altares,	em	terra,	e	as	ofertas	eram	muitas	vezes	feitas	em	um	poço	que	havia	sido	cavado,	ou	seja	na	terra.	Minha	mente	se	tornou	um	lugar	eu	vi	como	incontrolável,	imprevisível,	desconhecido,	e	desconhecido	para	mim.	O	meu	rito	tinha-me	dado	esperança	de	mudança,	mas	eu	ainda	estava	de	luto	profundo
e	tinha	bastante	tempo	restante	no	Brasil,	onde	a	maior	parte	das	minhas	relações	pessoais	parecia	alguma	ferida	e	até	mesmo	uma	promissora	nova	conexão	acabou	por	ser	um	psicopata	mascarado.	Mas	não	menos	do	que	foram	as	chaves	para	o	Gateway	do	conhecimento,	a	gnose	de	passagem	por	esta	porta,	mudada,	e	a	energia	magickal	infundido
na	alma	e	alimentados	através	de	corpo	e	mente	com	a	qual	iniciar	novas	mudanças.	Ela	é	o	altar	do	sacrifício,	enquanto	ele	é	o	sacrifício.	O	escuro	da	lua	foi	o	tempo	de	modo	a	que	foi	bom.	Tornar-se	um	sacerdote	no	artesanato	envolve	crescimento	-	crescimento	espiritual.	Nem	eu	poderia	falar	uma	palavra,	nay,	não	tanto	como	os	bebês	que
sussurro	em	seu	sono,	chamando	para	a	sua	querida	mãe,	mas	todos	os	de	my	fair	corpo	virado	como	duro	como	uma	doll's.	Eu	estava	tendo	um	tempo	duro	deixar	ir	de	algumas	coisas	e	com	qualquer	transição	de	mudança	vem	conflito	na	própria	cabeça.	Também	a	alma	emana	alívio,	graças-me	e	vai	em	direção	ao	portal.	Quem	bebe	as	águas	de	que
esconde	bem	É	ver	as	coisas	de	que	ele	não	se	atrevem	a	dizerÉ	o	lado	obscuro	da	bitola	da	via	que	conduz	a	mim	Diana	dos	meios	e	Hekate,	Selene	da	Lua,	Perséfone".	A	perfuração	do	corpo	espiritual	para	fins	é	simbólica,	e	que	o	destinatário	senta-se	na	contemplação	tranquila,	resistindo	à	tentação	de	fugir	da	dor.	Embora	ela	seja,	está,	de	alguma
forma,	está	sempre	presente	em	meu	trabalho,	reparo,	muitas	foram	as	ocasiões	em	que	ela	é	totalmente	presente	e	no	controle.	Eu	re-iniciado	a	comunicação	com	Lúcifer,	ainda	dentro	do	círculo,	por	todo	o	bem	que	estava	fazendo	comigo.	Um	conhecido	dela,	ensinou-me	a	ler	as	placas	e	logo	me	deleitarme	em	ti.	Como	eu	saí	da	cama,	náusea	veio
sobre	mim,	e	eu	passei	a	semana	seguinte	vômitos	e	sentindo-me	muito	doente.	Diana:	deusa	Romana	virgem	caçadora,	que	foi	apresentada	pelo	relator	com	Artemis,	e	posteriormente	com	Hekate.	Os	arqueólogos	nos	emprestou	lanternas	para	iluminar	o	Santuário.	No	fundo	o	oneieric	reinos,	EU	caminho.	Eu	me	perdi	em	meus	pensamentos
sombrios,	no	meu	mundo	escuro	e	não	queremos	sair.	Para	o	trabalho	que	tenho	feito	com	ela	em	conexão	com	os	Sabbats	tenho	às	vezes	foi	surpreendido	com	os	aspectos	de	Hekate	que	ela	tem	revelado	a	mim,	mas	é	esta	ligação	pessoal	com	Hekate	e	sua	maneira	de	ensinar	que	faz	o	trabalho	tão	enriquecedor	e	gratificante.	O	meu	corpo	incorpora
os	elementos,	minha	mente	constrói	o	meu	espaço	de	trabalho,	minha	chamadas	de	voz	no	vazio,	em	todo	mundo.	Em	seguida,	João	encontrou	uma	chave	-,que	é	de	Morgana	...	Até	alguns	dos	meus	co-estudantes,	que	não	tinha	ido	para	a	viagem	parecia	em	mim,	como	eles	se	perguntavam	onde	eu	estava,	e	viu-me	abrandar	passando	em
inconsciência.	Procure	Hekate,	influência	em	sua	vida	à	medida	que	você	trabalhar	para	formar	um	vínculo	com	ela.	Quero	agora	levar	para	a	finalidade	do	rito.	Os	elfos	e	fadas,	tendo	os	punhos,	o	salto	a	merrie	rodada:.	Ela	também	foi	considerada	fundamental	para	todos	os	actos	de	necromancy,	como	falar	com	os	mortos,	ou	mesmo	aumentando-os.
Então:	quais	são	os	tipos	de	início	você	está	vendo	em	sua	vida?	Os	oráculos	sugerem	que	o	Strophalos	representou	o	Iynx,	uma	flamejante	sendo	que	passou	entre	os	mundos	como	um	intermediário	ou	um	mensageiro.	Não	houve	um	dia	que	fui	passado	onde	eu	não	ache,	fisicamente,	mentalmente,	mas	mais	importante	do	que	tudo	espiritualmente.
Dia	27	de	Fevereiro	de	2010	Madrid,	Espanha	O	final	do	meu	ano	longa	dedicação	encontra-me	em	Espanha	e,	por	isso,	efectuar	a	Hekate	anual	da	ceia,	como	prometido	a	Hekate.	A	mais	conhecida	delas	foi	a	Hekate	sacerdotisas	Medea	e	Circe	(que	também	era	às	vezes	chamado	de	filha	de	Helios).	Mas	eu	não	poderia	enfrentar	o	almoço…	na
verdade	eu	caiu	e	desmaiou.	Londres,	SPT,	1907	Crowley,	Aleister.	Para	a	eternidade,	você	mantenha	a	chama	da	minha	destruição.	EU	uma	vez	interpelado	Hekate	helicoidais	para	certas	melhorias	na	minha	própria	vida,	e	num	prazo	de	três	dias	todas	as	minhas	solicitações	foram	preenchidas	-	com	três	opções	para	cada	coisa	que	eu	tinha
solicitado.	Nem	todos	os	sonhos	que	recebi	enquanto	trabalha	com	Hekate	ter	sido	agradável;	mas	esta	é	a	natureza	de	Hekate	e	suas	serpentes,	depois	de	tudo.	Jen	é	um	calouro	por	escrito	que	contribuiu	para	inúmeras	revistas	e	goza	também	por	escrito	horror,	romance	e	sensualidade	paranormal	ficção	-	que	ela	gosta	de	fazer	tão	assustador	como
possível!	Você	pode	encontrar	ela	no	MySpace	-	writerjenricci.	Estou	Hekate	debaixo	da	terra,	Deméter	na	terra	e	eu	sou	a	Mãe	de	todos,	o	céu	Deusa	Ísis,	Hekate	e	Deméter	é	uma	deusa.	Édipo	Tyrannos	foi	uma	exceção,	pois	todos	estão	sendo	escritos	em	versos	com	muito	intenções	específicas	foi	o	nosso	primeiro	script	de	reprodução,	e	como	tinha
inicialmente	se	sentiram	menos	ritualista	devido	a	esta.	Por	Tara	Sanchez	A	palavra	iniciar	deriva	da	palavra	latina	initiaresignifica	começar.	Não	apenas	em	momentos	passiva	ou	contemplativa,	mas	ao	longo	de	todo	o	dia.	Uma	bela	mulher	com	pele	impecável	pálido	apareceu-me	em	uma	visão.	Após	a	ligação	de	um	círculo	que	cada	um	de	nós
correu	individualmente	para	dirigir	a	nossa	própria	oração	pessoal	a	Hekate,	e	eu	senti	um	pessoal	muito	forte	contato	com	a	Deusa".	Genghis	a	carrinha	motorista	viu-me	na	manhã	seguinte	e	olhou	atônito:	"Mama	Turk,	é	um	milagre!"	Ele	não	podia	acreditar	o	quão	rapidamente	eu	tinha	recuperado	e	quanto	melhor	eu	olhei.	Quero	chamar	a
atenção	para	a	Hekate,	invoco	a	ela.	A	Trácia	Dionísio	tornou-se	equiparada	com	Sabazius	como	o	filho	da	deusa	lunar	Bendis,	bem	como	sendo	associado	com	a	mãe	deusas	Kybele	ou	Rhea	em	alguns	dos	mitos.	As	coisas	nunca	foram	muito	o	mesmo	desde	então.	EU,	também,	foi	tentado,	tentado,	mas	o	cantando	bloqueados,	a	miséria	e	a
concentração	no	objetivo,	EU	trundled.	Eu	pedi	o	bibliotecário,	que	tive	oportunidade	de	conhecer	ao	longo	dos	meses,	eu	tinha	sido	indo	para	lá,	um	dia,	se	ela	sabia	de	uma	deusa	com	três	cabeças.	É	por	este	motivo	que	"atual"	deuses,	incluindo	Javé,	Alá,	e	Cristo,	tornaram-se	tão	poderosos	entidades.	Deusa	da	waysides,	de	estradas,	lightbearer,
nightwalker,	inimigo	da	luz,	amante	e	companheira	da	noite,	que	andas	saltando,	os	clamores	de	hounds	e	em	púrpura	sangue,	que	governas	haste	entre	os	cadáveres	e	os	túmulos	dos	mortos	sedentos	de	sangue,	que	trazes	medo	aos	mortais	Gorgo	e	Mormo	e	Mene	e	muitos	formados.	Falei	suas	preces	e,	em	seguida,	falou	o	meu	juramento	em	voz
alta,	ao	ar	livre.	Ela	conheceme	quando	a	ficar	para	trás,	quando	ao	dar-me	a	oportunidade	de	explorar	outros	trabalhos,	deixando-me	falhar,	deixando-me	a	encontrar-me	novamente.	Selinus:	Localização	de	um	templo	de	Deméter,	Perséfone	e	Hekate	da	ilha	da	Sicília.	Para	os	que	estão	familiarizados	com	mitologia	nórdica	que	pode	ajudar	a	vê-la
como	algo	que	se	assemelha	ao	Ygdrassil	o	mundo	árvore	que	mantém	o	mundo	e	proporciona	um	canal	entre	os	três	mundos.	Collectanea	de	rebus	hibernicus	vol.	"Isso	vai	acontecer",	"que	está	em	curso	e,	em	seguida,	devemos	caminhar	juntos.	Não	frio,	não	é	difícil	como	tal.	Ele	deu	a	ela	magnífica	os	dons,	para	ter	uma	parte	da	terra	e	do	mar
infecundo.	Oráculos	Caldeus	fragmentada:	UMA	coleção	de	226	versos	de	C	2.ª	CE,	que	retrata	uma	cosmogonia	com	Theurgical	Hekate,	a	cósmica	Alma.	Por	conseguinte,	Hecate's	acção	é	profundamente	evolutivo,	uma	vez	que	ela	nos	impele	os	seres	humanos	para	evolução,	às	vezes	de	forma	desafiadora.	Por	esta	altura	apenas	com	a	idade	de
dezoito	anos,	em	1994.	Eu	ouvi	um	cão	ladrar	à	distância."	Hekate	ilumina-nos	o	conceito	de	eternidade.	O	passado	é	o	futuro,	e	o	futuro	é	o	passado.	Ela	não	discrimina	e	seu	brilhantismo	revela	beleza	e	fealdade.	Permita-me	usar	um	exemplo:	digamos	que	você	está	no	meio	das	petições	Hekate	com	o	objectivo	de	obter	uma	nova	ocupação,	mas
sinto	um	enorme	sentimento	de	desaprovação	da	deusa.	O	magnífico	trevas,	Ó	divino	effulgent	light,	O	re-birther	das	almas,	Ouve	a	minha	súplica!	Mãe	de	fantomas,	estrelas	e	toda	visão,	Ilumine-me	que	eu	poderia	ver	a	sua	verdadeira	forma.	A	sua	manifestação	[são]	os	seres	humanos	com	as	cabeças	dos	dragões,	e	do	imenso	tamanho,	de	modo	que
os	olhos	stupefies	aqueles	Quem	vê-lo."	[Epsilon	364,	Suda]	1000	CE	(C	11.º	CE)	"Por	isso,	a	Oracle	ensina	que	é	o	movimento	do	strophalos	que	funciona	o	ritual,	por	conta	de	sua	inefável	energia.	Esta	tarefa	é	a	maior	honra	da	minha	existência.	Ela	me	ajudou	e,	juntos,	chegamos	ao	topo.	Europeia	Medieval	Igreja	registros	mostram	pessoas	foram
penalizadas	para	fazer	ofertas	de	encruzilhada,	e	tais	ofertas,	bem	como	santuários	na	estrada,	permaneceram	uma	prática	prevalecente	até	o	dia	moderno	em	alguns	países	do	Mediterrâneo.	Mark,	Senhora	Lua,	donde	veio	o	meu	amor.	E	as	estrelas	ocultar	as	suas	cabeças".	Ela	sempre	foi	um	ponto	de	discórdia	entre	os	dois,	apesar	de,	no	momento,
eu	ter	a	noção	de	que	a	confusão	foi	toda	sobre.	Há	uma	crença	de	que	cada	remate	star	é	uma	alma	a	ser	lançado,	e	se	for	esse	o	caso,	pareceme	óbvio	que	eles	estão	voltando	a	Hekate.	No	judaísmo,	uma	antiga	e	prestigiada	religião,	sacrifícios	eram	realizados	no	templo	de	Jerusalém	pelos	seus	sacerdotes.	Muitos	a	efígie	ou	beseechment	foi
encontrada	aqui.	Também	estou	muito	contente	por	ter	sido	parte	dos	outros	processo	de	alcançar	Hekate.	Figura	35	-	Santuário	na	encruzilhada	pelo	MDL	Noite	escura	da	Alma	A	Naza	Cogo	Os	teus	olhos	têm	medo,	os	olhos	de	mim	,	Mas	a	tua	alma	confia	em	mim,	que	estão	desejosos	de	abraçar-me,	Você	quer	saber	se	você	deve	temer-me,	a	tua
alma	clama	para	me	amar,	Este	meu	filho	é	porque	você	foi	criado	por	mim.	Na	minha	opinião,	o	papel	da	roda	foi,	provavelmente,	a	atuar	como	um	veículo	para	alterar	a	consciência	e	ajudar	o	médico	a	se	comunicar	com	seres	sobrenaturais.	Maneira	reflectida,	Kali	a	própria	extrema	e	ondulantes	movimentos	parecem	agora	mais	sensual	que	a
ameaça,	e	a	sua	alegre	dança	em	conjunto	torna-se	mais	semelhante	a	amar-se	de	a	uma	luta.	Minha	mente	passou	por	todo	o	tipo	de	cenários	de	tudo	o	que	eu	já	tinha	feito	errado	voltar	a	assombrar-me	às	fábulas	de	romã	sementes.	Eu	estava	sendo	levado	para	uma	cave	na	minha	visão,	novamente	em	relação	à	Perséfone,	tendo	agora	percebeu	o
impacto	Hekate	teve	na	história	da	Perséfone.	EU	amarrotado.	Foi	apenas	em	anos	posteriores	com	os	meus	primeiros	passos	na	feitiçaria	que	descobri	o	seu	mito,	a	história,	a	natureza	e	seus	rituais.	Mais	tarde	saímos	para	almoçar.	Na	Escócia	e	os	outros	país	céltico,	era	comum	para	os	deuses	para	ser	descrito	como	gigantes,	e	este	continuou	em
folclore,	com	os	antigos	muitas	vezes	sobrevive	de	lendas	locais,	dormir	na	paisagem	ou	no	estado	selvagem	sombras	aguardando	a	chamada	do	marfim	prata	da	buzina	e	o	tubo.	Mas	apenas	porque	o	medo	faz	parte	da	nossa	fisiologia,	não	significa	que	estamos	condenados	a	ser	controlado	por	ele.	Isso	foi	o	que	eu	estava	passando	ao	lado	neste
caminho.	AS	SOMBRAS	Naquela	mesma	noite,	uma	sombra	veio	da	escuridão	e	tornou	sólida	Eu	lutei	até	que	não	houve	luta	deixou	em	mim,	Gritei	até	que	não	podia	mais	respirar	Terra	úmida	na	minha	boca,	no	meu	nariz	E	a	sombra	de	homem	quente	da	respiração	As	trevas	acima,	e	o	medo	-	EU	estava	sozinho,	com	ele	Eu	virei	meu	rosto	Hekate,
ajuda-me	Você	já	ouviu	falar,	e	você	veio.	O	dinheiro	deixado	totalmente.	Eu	tinha	a	esperança	de	incluir	uma	visita	a	Harran,	mas	foi	avisado	de	que	ele	não	estava	muito	seguro	no	momento,	por	isso,	decidimos	limitar	esta	visita	à	antiga	província	de	Caria.	Não	foi	o	medo	que	se	apoderou	o	meu	coração	em	relação	a	mulheres	no	Boga	Road,	em	vez
disso,	era	o	medo	que	eu	já	não	se	preocupavam	com	a	minha	própria	vida,	porque	tudo	que	tenho	mantido	sagrado	havia	sido	roubado	de	minhas	mãos	e	EU	era	incapaz	de	levá-la	de	volta.	Londres,	Avalonia,	2009	Fortune,	Dion.	Tudo	o	que	eu	pensei	que	eu	tinha	no	poder	havia	sido	contestada	por	aqueles	que	realmente	espera	poder	eterno.	Estou
em	crer	que	ela	interveio	para	dar-me	um	pontapé	no	pants	para	perceber	QUE	EU	era	sagrado,	como	uma	mãe	e	a	não	ter	que	levemente	....	Finalmente,	tarde	uma	noite	de	fúria	e	frustração,	eu	liguei	para	o	estrangeiro	Heqet,	deusa,	trazer-me	um	professor;	trazei-me	um	guia,	porque	estou	apenas	balançar	ao	redor	no	escuro	aqui.	Ela	reside	na
Austrália	e	escreve	para	a	Revista	de	ocultismo	Opus	Magus.	Perséfone	(Proserpina):	GREGO	deusa	da	Primavera	e	Underworld	Rainha,	filha	de	Zeus	e	Demeter.	Perfurar-me	com	a	tua	brilhante	olho	Empresta-me	o	teu	véu	do	sono.	No	entanto,	em	face	do	símbolo	é	destinado	a	trazer	sobre	o	estado	desejado	da	mente	do	praticante	para	fazer
distante	cura	efetiva,	este	estado	de	espírito	é	o	entendimento	de	que	não	há	distância,	não	há	tempo,	não	há	só	este	momento	e	a	interconectividade	de	todas	as	coisas.	E	se	você	teria	me	recebeu,	que	teria	sido	mais	agradável,	porque	eu	sou	considerado	como	atlético	e	bonito	entre	os	jovens.	Sua	intensidade	também	directamente	relacionada	com	a
intensidade	da	luz	cria-los.	Quando	eu	comecei	eu	fi-lo,	não	porque	eu	queria	algo	de	Hekate,	e	sim	de	que	ele	foi	a	soma	das	minhas	próprias	experiências	anteriores.	[Macbeth,	William	Shakespeare].	Equinócio	da	Primavera:	O	equinócio	da	primavera	é	um	tempo	de	equilíbrio	entre	luz	e	escuridão.	Ela	é	um	membro	activo	da	sociedade	de	Elder
Crenças	e	tem	servido	como	uma	oficina	Ritualist	e	facilitador	para	o	Wiccan	sociedade	educativa,	uma	comunidade	pagã	Global.	Um	ex-soldado	profissional,	marque	agora	vive	com	sua	família	no	sul	de	Espanha	onde	se	dedica	todos	os	dias	da	sua	vida	para	a	realização	da	perda	e	fragmentação	da	antiga	gnose	de	magickal	artesanato	da	deusa
escura.	Por	manter	consciência	interior	aberto,	não	impaciente,	mas	alerta,	nós	podemos	pegar	no	Hekate	da	sabedoria	e	agir	como	precisamos	de	quando	guiada	por	suas	lanternas.	Apolo,	deus	grego	da	música,	cura	e	profecia,	filho	de	Zeus	e	Leto,	e	camas	de	Artemis.	Para	perceber-los	é	fácil,	mas	inseri-las	pelo	cruzamento	da	fronteira	toma
coragem	e	sabedoria	-	a	fazêlo	com	medo	e	loucura	é	um	ato	apenas	o	que	realmente	é	absurdo	que	entregar-se.	Como	o	ritual	continua,	a	minha	consciência	se	tornou	fixa	no	astral	e	a	encruzilhada	ficou	evidente.	À	procura	de	ideias	que	navegou	através	do	livro	Hekate	chaves	para	a	encruzilhada,	a	cobrir	uma	pintura	de	Magin	Rose,	e	dentro	de
um	ensaio	por	ela.	Com	a	minha	torcida	Gazela-corno-tratadas	magickal	punhal	do	Egito,	chamei	uma	cruz-estradas	da	sujeira	entre	o	quatro	trimestre-espaçadas	árvores	do	círculo.	Na	minha	nova	versão	do	jogo	(2008)	tentei	rodar	o	fatalista	Classic	em	uma	demonstração	de	que	Destino	e	livre-arbítrio	não	são	mutuamente	exclusivas.	A	cura
xamânica	é	um	grande	foco	sobre	a	cura	da	alma.	Sobre	o	estranho	ocasião	até	mesmo	um	cochicho	assovio	que	acompanham	o	grunhe	para	assustar	ou	uive	exceto	isso	não	foi	na	minha	audição,	mas	sim	inequívoco	direito	da	frente	da	minha	consciência.	O	astral	trabalho	levou	à	experimentação	sobre	o	físico.	É	claro	que	também	deve	lembrar-se	de
que	Diana	tinha	o	título	Lucifera	na	Roma	antiga.	No	final	tudo	o	que	eu	tentei,	todas	as	barreiras	que	me	colocar	para	cima,	foi	esmagado	ou	apenas	movido	para	o	lado.	O	que	me	surpreendeu	mais	foi	"escuro,	Hecate	Hecate	crone".	Hekate	Post-Greek	Embora	alguns	escritores	Romanos	retratada	Hekate,	a	ameaçando	deusa	chamada	a	malefic
magic	por	sorcerors	e	bruxa,	isso	era	totalmente	contrariada	e	ofuscado	pelos	oráculos	Caldeus.	Coph	Nia	é	a	palavra	que	foi	inserido	mais	tarde	por	Rose,	Crowley	é	mulher,	como	ela	não	foi	ouvida	claramente	quando	ele	estava	recebendo	a	transmissão	de	Liber	Al.	Rose	não	sabe	hebraico	e	por	isso	Coph	é	susceptível	de	ter	sido	Qoph,	dando	Qoph
Tânia.	A	imagem	provocou	Magin	minha	inspiração	e	antes	eu	sabia,	eu	estava	todo	o	meu	novo	projeto!	Por	isso,	faço	questão	de	pagar	o	seu	aqui,	uma	homenagem	especial	para	inspirar-me.	Quando	você	tem	um	lugar	assustador	para	ir	-	quer	no	mundo	real	ou	dentro	de	ti	-	é	sempre	reconfortante	ter	alguém	com	você	que	já	conhece	o	caminho.
Hekate:	Keys	to	the	Crossroads:	A	collection	of	personal	essays,	invocations,	rituals,	recipes	and	artwork	from	modern	Witches,	Priestesses	and	...	E	são,	sem	dúvida,	os	tópicos	que	o	sacerdócio	de	Hekate	pode	estar	discutindo,	se	desejassem	para	conferir	um	sentido	de	coesão	ao	movimento.	Com	alacridade	eu	peguei	um	caderno	e	uma	caneta	por
perto,	então,	começou	a	compor	um	ritual	a	Hekate,	enquanto	em	um	leve	transe	como	estado.	O	calendário	grego	foi	um	lunar	um	e	eles	fizeram	as	suas	ofertas	de	Hekate	no	primeiro	dia	do	mês,	ou	seja,	a	lua	nova.	Pequenas	versões	foram	colocadas	em	portas	de	casas,	e	os	maiores	numa	encruzilhada.	Abençoada	por	ser	um	membro	da	família	dos
curandeiros	e	treinado	na	magia	tradicional	folclórica,	Georgi	é	um	bacharelado	em	Alemão	e	Russo	e	tem	um	mestrado	no	campo	da	preservação	do	património	cultural.	Isso	faz	com	que	o	caminho	a	seguir	parece	ser	possível	de	alcançar.	Enquanto	ele	galopa	em	todo	o	céu	e	através	das	páginas	e	das	palavras	do	mito	e	da	história	sobre	o	seu	black
horse,	com	os	quatro	pés	(dejetos	escocês	tradicional,	cavaleiros,	torrada);	ela	caminha	entre	os	túmulos	e	chora	lágrimas	prateadas	ao	luar,	sobre	a	sepultura	do	Primeiro	morto.	Mais	tarde,	nesse	mesmo	ano,	iniciou	treinamento	espiritual	dentro	da	Fellowship	of	Isis.	Édipo:	Para	devorar-me,	sorte,	ME	entregar	ao	seu	capricho!	Mesmo	que	o	seu
aparente	livre	arbítrio	Quanto	ao	motivo	pelo	qual	luta	com	o	inevitável	Quando,	em	vez	disso,	pode	ser	abraçado	…E	agora	é	o	bliss	-	este	lançamento!	Figura	30	-	Hekate	Triformis	tatuagem	(Detalhe)	no	Catamara	pelo	Orryelle	DefenestrateBascule	O	coração	de	Hekate	Por	Catamara	Rosarium	…	A	noite	é	tão	severo	e	frio,	espesso,	com	o	perfume
do	corpo	da	terra,	carregado	com	o	inebriante	aroma	e	orvalho	de	Aconitum.	Hekate,	anunciei	o	que	me	tinha	dito	era	a	sua	vontade:	o	seu	novo	altar	que	vá	para	a	casa	da	sacerdotisa	Dana,	se	Dana	aceitou.	Esse	ano	eu	comecei	a	segurar	muitos	ritos	dedicados	a	Hekate	mágica	com	o	meu	grupo	de	trabalho.	Exaltado	acima	de	todas	as	outras,	a	mãe
dos	deuses,	os	homens	e	natureza,	Para	que	você	frequente	o	amplo	e	infinito	abismo.	Depois	de	fazer	isso,	consagramos	e	carregálos	usando	as	palavras	LEFARIOS	LLUCHEZ	(palavras	que	recebi	como	resultado	de	um	sonho	Hekate	ritual	feito	algumas	semanas	antes).	No	dia	seguinte	o	jornal	festival,	na	noite	de	17	de	Setembro	de	2005,	o	nosso
grupo	foi	autorizado	a	realizar	uma	cerimônia	privada	no	ruínas	de	templos,	que	no	luar	intenso	tinha	uma	notável	atmosfera.	De	todas	as	criaturas	que	se	manifestam	perto	de	mim	estas	foram	as	que	estavam	garantidos	para	trazer	para	fora	a	pior	reacção.	Simples!	O	que	se	segue	é	um	relato	de	como	os	eventos	desenvolvidos	com	pequenos
excertos	do	meu	diário	pessoal.	Em	conjunto	com	preto	e	branco,	estas	três	cores	são,	na	maioria	das	vezes	associados	a	esta	grande	deusa	de	todas	as	coisas	triple!	Estas	três	cores,	simbolismo	da	sua	própria,	que	é	também	visto	em	três	animais	menores	da	foto	e	o	buraco	em	forma	de	gateways	no	Hekate,	saias	de	que	eles	estão	chegando	a	nós.
Este	é	o	mito	da	criação	das	estações	do	ano.	Mitologia	apoia	esta:	No	Argonautica,	Jason	si	realizados	rituais	em	honra	de	Hekate,	tal	como	prescrito	pela	Medea;	ela	própria	uma	sacerdotisa	de	Hekate.	Muito	raramente	(ou	nunca)	eles	são	unidimensionais	e	muitas	vezes	eles	têm	qualidades	que	equilibram	mutuamente.	O	jogo	havia	sido	deixado
para	trás	há	décadas	atrás,	eu	já	tinha	visto	o	que	Hecate	poderia	fazer	quando	abordado	corretamente	e	pediu	para	algo	com	a	verdadeira	alma	intenção	e	sincero	amor.	Eu	decidi	fazer	um	bolo	e	coloque	em	duas	velas	para	as	lanternas	eu	tinha	visto.	Ela	conduziu-me	em	paisagens	ricas	em	simbolismo	mágico	para	me	ajudar	a	perceberme	mais
claramente,	brilhando	a	luz	sobre	a	forma	como	EU	precisam	de	se	mover	para	frente,	dando-me	força	interior	e	a	restauração	para	mim	perdeu	o	poder	e	a	alma	das	peças.	Esta	imagem	também	faz	uma	boa	ligação	entre	esta	tarde	Hekate	e	o	Caldeu	Hekate	de	Hesiod	regras	da	escrita	que	Mar	e	a	terra	e	o	céu.	Ela	nunca	tinha	sequer	ocorreu-me
que	a	presença	feminina	falou	no	meu	mais	fareis	adivinhações	seria	grego!	Todo	esse	dia	foi-me	apresentada	com	sua	imagem	e	nome	onde	nunca	olhei.	Pensar	em	fazer	um	sacrifício	a	Hekate,	como	parte	de	sua	devoção;	talvez	dar	uma	coisa	que	você	gosta,	a	fim	de	lhe	conferir	suas	bênçãos.	Não	sou	nenhum	estranho	para	a	empyrean	realm,
abraçando-o	como	EU	fazer	o	círculo	infernal	em	minha	prática.	Como	uma	final	e	tentador	consideração;	as	comparações	foram	feitas	entre	o	Iynx	bird	(o	torcicolo)	e	a	serpente,	devido	às	aves"	capacidade	de	estender	seu	pescoço	e	aparecem	como	uma	cobra	de	seus	predadores.	Hekate	cai	em	ambas	as	categorias	tendo	uma	grande	variedade	de
qualidades	que	ligam	o	seu	para	ambos	os	Chthonic	e	Ouranian	reinos.	Mais	do	que	alguns	dos	nossos	pequenos	band	eram	muito	preparados	para	desistir	e	voltar	para	os	carros	à	espera	de	nós	no	parque	de	estacionamento,	uma	vez	que	este	era	quase	demasiado	grande	um	teste	de	resistência	para	nós.	Ela	se	considera	uma	criança	e	servo	de
Hekate,	Isis,	Hermes,	Pachamama	e	Wirococha,	e	também	trabalha	com	uma	infinidade	de	outras	energias.	A	lua	parecia	particularmente	grande	e	branco.	Piercing	o	núcleo	como	ela	atira-o	em	um	novo	local	infinito	O	Reino	agora	invertidos	O	coração~~	UM	WYRLD	na	reflexão	Raízes	tendriling	na	vastidão,	atingindo	e	cavar	o	céu	As	fundações	se
manifestam	em	vitória	e	glória	voltar	A	Terra	devora	os	ramos	tunnelling	através	da	crown	Orientar	a	santíssima	trindade	através	do	véu	do	void	Beleza~	É	o	ponto,	o	ponto	de	intersecção	...	A	produção	só	foi	executado	por	duas	noites,	e	foi	por	isso	que	decidi	fazer	a	primeira	noite	como	roteiro	ao	tentar	resolver	como	alterar	o	final	da	segunda
noite.	Este	athame	tinha	grande	significado	pessoal	para	esta	mulher,	que	era	uma	arma	eficaz	que	deu	sua	ajuda	e	força.	Para	mim	Mar	sacerdotisa	foi	o	primer	e	a	lua	magia	era	o	manual,	descrevendo	os	processos	e	tudo	o	que	era	necessário	para	estabelecer	e	fortalecer	o	meu	mágico	personalidade.	A	Maid	e	sua	Dorothy	são	um	e	o	mesmo.	Vale	a
pena	recordá-lo	Hesiod,	ponto	sobre	Hekate	em	relação	aos	jogos	e	esportes:	"é	bom	que	ela	também	quando	os	homens	argumentam	sobre	os	jogos,	para	que	haja	também	a	deusa	está	com	eles	e	os	lucros	deles,	e	aquele	que,	com	poder	e	força	recebe	o	vitória	vence	o	prêmio	rico	facilmente	com	alegria,	e	traz	glória	para	seus	pais."	Em	Agosto,	é
freqüentemente	um	tempo	para	as	férias	de	verão,	para	que	pudesse	ser	apropriado	para	invocar	Hekate	em	seu	papel	como	protector	dos	viajantes	quando	você	embarca	em	sua	jornada.	Tenho	transformado	o	meu	mais	negro	demônio	para	o	meu	mais	forte	aliado.	Em	conformidade	com	as	suas	associações	de	vital	universal	força	de	vida	e	de
regeneração,	a	serpente	ainda	destaque	em	muitos	criação	mitos	e	tornou-se	um	símbolo	universal	de	um	incêndio,	ritos	orgásticos	energia,	e	do	sol;	o	papel	Hekate,	amante	da	vida.	Keyholding	amante	do	mundo	inteiro	...	Você	pode	ver	mais	da	arte	de	Sara's	Shani	Oates	(Inglaterra,	REINO	UNIDO)	Shani	Oates	vive	em	Brighton	(Reino	Unido),	onde
ela	é	uma	dedicada	praticante	da	verdadeira	arte,	um	místico,	um	peregrino,	um	artista,	fotógrafo	profissional	e	terapeuta	holística.	Como	concluímos	o	nosso	amor,	eu	disse	a	meu	marido	que	a	vida	havia	sido	implantado	dentro	do	meu	ventre.	A	embreagem	twin	lanternas	em	ambas	as	suas	mãos,	ela	não	consegue	segurarme	ou	berço-me.	Não	uma
escolha	consciente,	mas	que	à	noite	foi	um	ponto	de	viragem,	um	marco	para	mim:	porque	eu	acredito,	você	pode	ver,	que	não	temos	escolha	a	nossa	deusa	ou	deus,	eu	creio	que	eles	nos	escolhem.	A	mensagem	para	mim	foi	que,	em	última	análise,	o	poder	de	Sakti	manifesta-se	em	diferentes	formas	apropriadas	às	pessoas	em	diferentes	culturas	e
com	diferentes	crenças	em	torno	do	mundo.	Mesmo	a	minha	convicção	de	que	tudo	começou	após	a	minha	visitação	a	Cirene	não	foi	uma	coincidência.	Altar	situado	em	três	camadas,	sendo	a	parte	inferior	do	próprio	solo.	Minhas	mãos	a	incandescente	cup	este	fenômeno,	mas	encontrar	minhas	mãos	sobre	meu	abdômen,	descobrindo	pela	primeira
vez	a	Mãe	do	carinho	e	protectiveness.	No	momento	em	que	eu	chegou	aos	meus	vinte	e	poucos	anos,	os	meus	lóbulos	havia	sido	esticada,	e	eu	usava	vários	símbolos	e	imagens	dedicados	a	Hekate.	Ela	olha	em	três	direções,	tem	três	cabeças,	e	é	deusa	das	encruzilhadas,	que	tem	três	pinos.	Ela	é	uma	sacerdotisa	de	Hekate	cuja	vida	viagem	desde	o
seu	nascimento	foi	um	que	preparou-a	para	o	caminho	da	deusa,	a	quem	ela	é	extremamente	dedicada.	Que	logo	se	tornaram	bons	amigos:	seus	antecedentes	fascinou-me,	como	eu	não	tinha	encontro	muitas	pessoas	da	Turquia	até	então.	Assim	como	os	alimentos	que	oferecem,	o	que	resta	de	sacrifícios	foram	tomadas	para	a	Hekate	santuários	em
encruzilhada	como	um	lugar	liminal	para	descarte,	como	foram	barro	incensários	que	foram	utilizados	para	desinfestação	dos	casas	particulares	para	a	protecção	através	da	queima	casa	varreduras.	Mictecacihuatl	é	a	deusa	dos	mortos,	a	Rainha	do	submundo	que	regras	que	com	o	seu	marido,	o	Deus	Mictlantecuhtli	cujo	culto	acredita-se	que	os
deputados	foram	envolvidos	em	comer	carne	humana,	que	é	canibalismo!	Ele	é	um	dos	principais	deuses	da	tradição	Asteca.	Isso	foi	interessante,	porque	um	número	de	pessoas	na	família	do	meu	marido	tinham	sido	mortos	em	um	violento	ataque	alguns	anos	antes,	e	minha	mãe	havia	cometido	suicídio	como	resultado	da	depressão	causada	por	anos
de	abuso	sofrido	pelas	mãos	do	meu	controle	pai.	Ele	só	foi	porque	a	nossa	relação	foi	tão	intensa	e	o	nível	de	confiança	tão	alto	que	EU	aceite	tão	facilmente	quando	Lucifer	Hecate	trouxe-lhe	avançar	para	tornar-se	uma	parte	integrante	do	meu	trabalho	não	só	com	ela,	mas	também	a	minha	vida.	Figura	10	-	Hekate	com	Dionísio	trácio,	acredita-se,
havia	de	ser	uma	unidade	de	Sabazeus	e	Zagreus	Por	Georgi	Mishev	Threskeia	O	culto	da	deusa	está	vivo	na	antiga	terra	dos	Threskeia!	Por	Georgi	Mishev	O	meu	nome	é	Georgi	Mishev,	tenho	27	anos	de	idade	e	sou	da	Bulgária.	Me	avisar	que	Hecate	era	capaz	de	muito	mais	do	que	eu	mesmo	sabia.	Você	sente	isso?	Em	seguida,	as	coisas	realmente
começaram	a	acontecer.	Um	dos	mais	cruéis	ironias	foi	que	a	mulher	em	questão	estava	indo	para	desempenhar	o	papel	de	Hecate-Moerae	(as	Moerae	são	o	grego	três	destinos)	-que	representa	a	personificação	do	Édipo'	(desempenhado	por	mim)	destino	trágico	na	dramática	reflexão.	Se	eu	sou	honesto,	eu	era	tipo	de	medo	de	que	imagem	de
Hekate,	mas	de	alguma	forma	ele	foi	em	minha	mente	que	essa	era	a	deusa	QUE	EU	deveria	honrar.	O	seu	cabelo	era	branco,	mas	por	outro	lado,	que	glistened	como	todas	as	cores	do	espectro.	O	perdão	sempre	foi	um	ponto	fraco	da	mina	e	ainda	assim	eu	estava	permitindo	a	resolver-me	e	perdoa-me.	Levar	a	Deusa	em	seu	coração,	sempre	levo	ela
junto	com	o	teu	caminho	Para	ela	será	capaz	de	protegê-lo	e	guiá-lo	para	o	caminho	e	o	destino	que	ela	criou	você	também	Lembre-se	de	que	ela	é	a	sua	mãe,	como	eu	sou.	Isso	torna	a	Hekate	energia	escondida	e	preservada	da	congregação	de	monotheists	em	todo	o	mundo	-	assim	como	ela,	eu	imagino!	Tenho	tendência	para	ver	Hekate,	a
personificação	do	mistério.	Eu,	que	nunca	tinha	sido	em	apuros	não	conheceu	melhor	e	teve	o	voo.	Sem	dúvida	o	movimento	pagão	moderno	parece	ter	abraçado	e	salientou	as	atribuições,	com	o	masculino	dois	chifres	do	deus	com	chifres,	ou	lordes	da	luz	e	das	trevas	para	as	duas	metades	do	ano,	e	o	feminino	três	formas	da	menina	Mãe	Crone
construir.	A	quantidade	de	sonhos	e	eventos	mostrando	e	criando	evolução	do	conceito	de	um	templo	de	Hekate	é	surpreendente	em	sua	velocidade,	para	todos	os	interessados.	Cada	tentativa	foi	atingida	com	Hecate	ali	em	pé	com	o	maçarico	revigorados	e	outros	computadores	de	mão	palm	empurrando-me	de	volta	à	terra	dos	vivos.	As	deficiências
QUE	EU	era	mais	do	que	dolorosamente	ciente	de.	Eu	cresci	para	segurar	o	medo	da	minha	própria	mente.	Em	seguida,	foi	censed	generosamente	com	incenso.	Ela	deu-lhes	o	primeiro	tubo	sagrado,	e	ensinou-lhes	a	rezar.	Tudo	o	que	ela	tinha	dito	para	mim	foi	o	que	aconteceu.	Da	mesma	forma,	a	Magin	subiu	para	a	utilização	da	sua	gravação	de	seu
maravilhosamente	assombrado	Hekate	Star	e	centro	e	a	Jade	Sol	Luna	para	sua	generosa	permissão	para	usar	o	seu	musical	salientes	e	potente	ofertas	de	seus	álbuns	Scorpio	Invocatio	e	Rainha	das	encruzilhadas	de	Hekate	para	o	rito	de	sua	sagrada	incêndios.	Este	é	o	nome	da	festa	cristã	também	conhecida	como	a	purificação	da	Virgem	Maria.	No
entanto,	o	próximo	Sabbat	Yule	era	e	eu	quis	trabalhar	com	Hekate.	O	santuário	é	cercado	por	muros	de	cerca	de	dois	metros	de	altura,	que	também	formam	a	parede	de	trás	do	STOA.	A	Unicórnio	Deus	abriu	um	lado	essenciais	antes	de	mim.	Como	um	devoto	de	Hekate,	não	há	nenhuma	área	de	minha	vida	onde	ela	não	é	uma	influência.	Nesse
ponto,	você	pode	querer	trazer	à	mente	algumas	das	principais	associações	Hekate	e	alterar	as	suas	intenções	no	momento	para	algo	mais	adequado,	como,	por	exemplo,	obter	a	capacidade	de	ver	a	direção	para	a	qual	você	está	destinado	a	ter	em	termos	de	emprego.	A	sacerdotisa	oferecendo	terrenos	para	Hekate	do	templo	também	está	entre	este
grupo.	Toda	mulher	que	já	tenha	vivido	também	é	minha	filha	...	Eu	vim	através	de	um	incrível	site	que	me	ensinou	muito.	Eu	sabia	que	eu	estava	grávida.	A	tradição	cristã	na	Bulgária,	especialmente	seu	folclore	reflexão,	é	fortemente	afetada	pela	pagan	passado.	Lagina:	Cidade	de	Caria	onde	Helénica	da	última	grande	templo	foi	construído	-	a
Hekate,	a	C	2.ª	CE.	Figura	61	-	Górgona	por	Izzy	Purplespoon	Intocável	Aleister	Crowley,	Gematria	e	a	deusa	Por	Michael	Ellis	Esta	é	a	história	de	um	magickal	viagem,	que	começou	com	uma	pergunta,	levantou	mais	perguntas,	e	me	deixou	com	dúvidas	ainda	a	resposta.	Estamos	preparados	vários	ritos,	entre	eles	um	ritual	para	fazer	sacrifícios	a
Hekate	e,	mais	tarde	naquela	noite,	uma	ceia	em	Sua	honra	numa	encruzilhada	nas	proximidades.	Mas	agora	parecia	que	quanto	mais	eu	entregue,	mais	esta	furioso	e	força	devastadora	continuou	a	rasgar-me	além,	mesmo	que	a	minha	renúncia	parecia	incentivar	a	sua	natureza	destrutiva.	Apenas	como	com	Hekate	é	muito	fácil	de	tocar	neste	ponto
ou	que	ponto	mas	a	recuar,	vejo	que	ela	é	amante	de	céu,	terra	e	mar.	O	templo	de	Éfeso	foi	dedicado	a	ela	como	Artemis	de	Éfeso.	Deixei	os	itens	alimentares,	com	o	rock	como	um	altar.	Você	poderá	passear	pela	diversidade	dos	olivais,	e	são	saciadas	por	diversos	ritos"	(nota	QUE	EU	estava	tão	feliz	de	ver	a	entrada	IsisHekate	em	Sorita	d'Este	livro
da	liminar	Hekate	Ritos	-	falar	de	provar	um	ponto!).	Histórias	como	Chapeuzinho	Vermelho,	apresentando	o	"Big	Bad	Wolf"	saltam	para	fora	de	nós.	Ela	mandou	que	ele	tirasse	ela	de	sua	aldeia.	EU	meditar	sobre	este	conceito	regularmente,	e	não	é	apenas	uma	combinação	e	ainda	tenho	de	gerir,	mas	não	há	nenhuma	humanamente	possível	forma
de	ver	quatro	faces	em	sua	totalidade	em	conjunto,	posso	chegar	perto,	fechando	meus	olhos	e	exploração	que	pouco	sólido	platónico	esculpida	em	minhas	mãos	e	imaginando	a	forma	como	uma	estrutura	de	arame	em	vez	de	um	sólido,	mas,	mesmo	assim,	o	elemento	é	obscurecido,	e	não	puro,	para	você	está	visualizando	o	quarto	elemento	"através"
dos	outros,	a	terra	do	fogo,	o	ar	do	fogo	e	da	água	de	fogo.	"Os	caminhos	estão	abertos	para	você	e	seus	familiares	para	entrarem	na	Espanha	e	digitá-lo	por	primogenitura.	Eu	podia	ouvir	um	grupo	de	pessoas	batendo	por	ali	comigo.	E	assim,	depois	de	ter	contemplado	as	consequências	e	lições	da	minha	própria	experiência	quase-morte	todos	esses
anos,	EU	respiraram	grande	suspiro	de	alívio,	derramar	o	meu	antigo	modo	de	pensar,	como	uma	serpente	lança	sua	pele	e	abraçou	Hekate	Soteira.	Em	seguida	veio	a	comida	para	o	puja.	Desde	então,	minha	vida	tem	continuado	a	mudar.	Essa	eu	aprendi	com	a	minha	mãe	no	joelho,	com	os	contos	de	suas	muitas	faces,	como	Kali,	Parvati
circundavam,	Lakshmi,	Tara,	e	centenas	de	outros.	Em	cada	país	de	acolhimento	para	este	rito	um	fechamento	tripartida	oferta	de	um	ovo	cru,	dividido	em	um	prato	pouco	formado	da	terra,	deve	ser	deixada	para	o	Gênios	Locii.	Este	é	o	local	onde	eu	vou	para	ver	as	estrelas	cadentes	da	chuva	de	meteoros.	Em	"novos	poemas	e	antigos	versos"	por
Phillip	Clayton-Gore	.	Sacerdote	do	Inferno	aceso	o	incenso	agradável	a	Hekate	e	o	skrying	taça	velas	(nós	usamos	um	de	cada	lado.)	quando	tudo	estava	pronto,	cada	pesquisador	se	aproximou	da	sacerdotisa	de	Hekate	(que	vestiam	um	véu	negro,	a	fim	de	"	revelar"	si	mesma.)	Ela,	por	sua	vez	sintonizados	com	a	energia	de	cada	participante.	O
tempo	das	entidades	para	a	Luz:	mitologia,	sexualidade	e	as	origens	da	cultura.	As	estrelas	são	minhas	filhas.	O	caminho	da	juventude,	o	caminho	dos	gomos	da	primavera,	o	caminho	da	mãe	e	o	caminho	da	morte.	Eu	estava	deslocado	em	algum	lugar	tão	profundo	no	que	deixou	uma	forte	impressão.	Quando	estou	na	Inglaterra,	ou	em	viagem	pela
Europa,	me	inclinarei	Hekate,	embora	ainda	reconhecer	e	honrar	Kali.	Tendo	em	conta	tudo	isto	e	sabendo	que	estava	abrindo	as	portas	do	singularmente	o	mais	poderoso	ritual	que	EU	jamais	havia	feito	em	seu	nome,	EU	estabilizou-me	para	o	resultando	transmutational	efeitos.	Através	da	meditação	e	da	intuição	e	da	sabedoria	de	Hekate,	aprendi	a
deixar	ir	e	simplesmente	ser.	West,	M.	Ela	foi,	portanto,	uma	escolha	lógica	para	mim	no	meu	próprio	caminho	espiritual	que	comecei	a	trabalhar	com	divindades	e	realizar	magia.	A	função	deste	trabalho	é,	sem	dúvida,	a	realização	de	estados	alterados	de	consciência;	da	tomada	dos	sacramentos	para	a	respiração	de	incenso,	caminhando	dentro	da
sombra	e	astral	de	ritual	formal	com	palavras	de	poder,	ou	de	simples	"doving"[i]	de	transe	sexual.	Equinócio	da	Primavera	marca	também	o	momento	em	que	olhar	para	o	mito	de	Deméter	e	Perséfone	e	contemplar	os	mistérios	de	Elêusis.	Com	serpentes	abrasadoras	...	A	pesquisa	através	de	vários	sites	na	internet,	encontrei	uma	página	com
informações	sobre	a	Deusa	Hekate,	que	foi	descrita	como	uma	deusa	da	bruxaria	e	como	Rainha	dos	mortos.	O	outro	grande	Hekate	templo	foi	no	Lagina	em	Caria	(hoje	Turquia).	No	dia	11	de	Novembro	de	2005,	fui	para	a	cirurgia	muito	cedo	de	manhã,	a	tarde	eu	estava	na	sala	de	recuperação.	Os	deuses	favorecem	o	bold	como	Ovídio	disse	uma	vez.
A	mulher	colocou	um	joelho	no	chão	diante	do	altar,	e,	como	ela	fez	isso,	o	descasque	do	trovão	soou	fora.	Em	alguns	escritos	antigos,	Hekate	é	capaz	de	golpear	medo	no	coração	do	homem.	Neste	caso,	foi	na	verdade	uma	"travessia",	embora,	na	medida	em	que	eu	era	assim	também	para	atravessar	para	o	outro	lado	do	mundo,	onde	no	hemisfério
norte	em	vez	disso	as	noites	que	tornamse	mais	longos	e	os	dias	mais	curtos	fazem	o	mesmo	cerne-ponto.	Hekate	concordou	em	atuar	como	Propolos	("guide")de	Perséfone	em	sua	descida	e	subida	anual	e	para	a	cova,	tempo	durante	o	qual	Deméter	que	choram	e	nenhuma	vida	vegetal	que	cresce	sobre	a	terra.	Assim,	vemos	o	termo	Lampades,
originalmente	utilizada	para	Hekate	lanterna	do	rolamento	de	ninfas,	sendo	utilizado	para	se	referir	aos	sete	arcanjos	que	estão	na	presença	de	Deus,	e	que	curiosamente	são	muitas	vezes	representados	como	chamas!	Da	mesma	forma,	o	título	de	Kleidouchos	('chave-estandarte")que	podem	representar	Hekate,	como	o	guardião	da	entrada	para	a
paradisíaca	Elysian	Campos	do	submundo	foi	apropriado	para	São	Pedro,	segurando	as	chaves	do	céu.	O	que	vibrou	comigo	tanto	sobre	isso	foi	que	eu	tinha	sido	tendo	sonhos	desde	a	primeira	vez	que	assisti	o	primeiro	Los	Dias	De	Los	Muertos	de	uma	mulher	acenando-me	com	ela.	Pelo	menos	eu	não	estava	te	deixarei	meu	amado	mountain	bike!
Tive	no	entanto,	foi	exposto	a	um	reboque	do	ego	que	nunca	será	esquecido.	Talvez	seja	verdade	o	que	eles	dizem	-	você	pode	escolher	uma	divindade,	mas	o	melhor	que	a	divindade	escolhe	você.	Basta	chegar	a	ela	de	qualquer	maneira	é	melhor	para	você	-	por	meio	da	meditação,	rituais,	oração,	música,	dreamwork	ou	adivinhação	-	e	ela	vai	estar	lá,
oferecendo-lhe	a	mão	para	conforto	e	luz	o	seu	caminho.	A	hora	do	dark	moon	se	aproxima.	Connia	vive	com	seu	marido	e	animais	de	companhia	no	deserto	de	Sonora,	onde	eles	colocam	em	prática	orgânica	e	vida	sustentável	sempre	que	possível.	Ela	aniquilanos	a	gerar	esta	evolução.	Luz	Diamantina	brilha	do	nimbus	uma	miríade	pontos	e	encantam
a	minha	visão.	EU	tinha	em	minhas	mãos	quando	eu	sabia	o	que	tinha	de	fazer.	Aratus.	Onde	está	a	número	quatro,	Timeu?	Vogt,	E	(ed).	Os	gnósticos	se	juntaram	à	Igreja	na	diabolização	Hekate,	chamando-a	um	dos	cinco	seres	demoníacos	archons	(os	governantes)	que	almas	atormentadas,	no	caso	dela,	queimando-os.	vestido	com	alça,	um	vigoroso
líder	dos	exércitos	...	Seus	estudos	atuais	e	estágio	incluem	Spagyrics,	Wortcunning,	Qabalistic	simbolismo,	alquimia	e	astúcia	artesanato	feitiço.	A	imagem	de	Deus	é	chamado	Dionísio.	Hecate	mostrou-me	que	a	vida	que	me	levou	até	este	ponto	foi,	em	grande	medida,	orientados	por	ela;	a	má,	bem	como	o	bom.	Ele	deveria	ganhar	pela	força	e,	em
seguida,	ele	vai	levar	o	cobiçado	preço	atravessados,	feliz	e	sem	problemas,	onde	os	seus	pais	devem	partilhar	da	sua	glória!	Ela	tem	o	poder	de	ajudar	o	primeiro	dos	cavaleiros	que	ela	escolhe.	Que	Você	está	convidando	Hekate	a	residir	ali	na	imagem	e	trabalhar	por	ela.	Tensões	correu	extremamente	alta	e	quanto	mais	voláteis	as	coisas	tinham-se
tornado	direito	até	a	noite	que	ele	tomou	o	meu	filho	a	sua	vida;	não	ouvi	um	grito	ou	sequer	um	sussurro	na	sua	passagem.	Deméter:	Graneleiro	grego	deusa,	mãe	de	Perséfone	e	irmã	de	Zeus.	Parte	deste	tempo	de	sono	e	a	escuridão	já	foi	coberto	em	Yule,	mas	também	podemos	usar	esse	tempo	para	estar	ciente	dos	nossos	sonhos,	como	uma	forma
de	ter	acesso	ao	nosso	inconsciente.	Silêncio	é	a	tua	santa	Palavra.	Estes	momentos	cruciais	de	nossas	vidas	oferecem	oportunidades	para	nos	tornarmos	mais	conscientes	de	nossa	própria	divindade,	obter	uma	maior	perspectiva	de	alternativa	ou	coisas	para	perceber	outros	mundos	para	além	do	nosso	próprio.	Eu	aprendi	que	a	raiva	pode	ser
destrutiva,	mas	ele	pode	também	combustível	para	fazer	o	bem.	Posso	olhar	para	trás	com	interesse,	mas	descobri	que,	para	mim,	Hekate	é	uma	deusa	do	aqui	e	agora.	Howard.	O	meu	breve	formação	em	kundalini	foi,	provavelmente,	também	o	meu	primeiro	contato	com	Hekate	helicoidais;	embora	ele	iria	me	levar	vários	anos	para	identificá-lo	como
tal.	Traidores	foram	enforcado	e	enterrado,	e	ladrões	gibbeted,	na	encruzilhada.	Eu	vou	lhe	servir	fielmente.	soberano	deuses	e	anjos,	vinculação	com	sua	mágica	todos	aqueles	aqui	escrito."	[Maldição	Tablet,	a	Ásia	Menor].	No	Lagina	santuário	existe	um	propylon	(portal	monumental),	interligando	Sagrado	Road,	um	altar	sacrifical	e	imersão),
peribolos	(muro	circundando	o	santuário),	dórica	o	stoa	e	o	Templo	de	Hecate.	Nós	celebramos	a	festa	de	Hekate'	como	uma	reconstrução	baseada	em	seu	domínio	como	a	mãe	dos	sete	Hypostases	divina	coexistindo	com	o	seu	papel	como	a	suprema	Rainha	dos	sete	ventos	deuses	que	nos	permitam	abraçar	e	passar	pelo	destino	que	ela	carrega.
Consideramos	que	ela	seja	a	fonte	e	o	início	de	tudo,	o	ventre	universal	onde	a	chama	da	criação	tem	semáforo	flickered.	Ao	que	parece,	este	"santo",	que	foi	tão	desprezado	pela	Igreja,	mas	amada	pelos	criminosos	e	aqueles	que	honraram	a	velhas	formas	de	os	seus	antepassados	tinham	um	monte	de	características	em	comum	com	Hekate.	Lembro-
me	o	poder,	a	paixão	e	o	amor.	Jade	tem	viajado	para	a	Índia	mais	de	30	vezes	e	passei	muito	tempo	com	diversos	professores,	Santos	e	Sadhu's	na	Ásia.	O	céu	está	brilhando	com	o	fogo	de	seu	nascimento	e	acima	é	a	lua	cheia.	Apresentada	pelo	relator	com	a	deusa	Rhea	e	às	vezes	também	com	Hekate.	Comecei	a	colocar	o	meu	cartão,	o	que	não	me
parece	muito	bom,	eu	vi	que	a	morte	estava	chegando	para	um	Rei	de	copos.	Mas	agora	doze	dias	se	passaram	desde	que	eu	tenho	tanto	que	viu.	Ela	tinha	trabalhado	de	longe.	Um	jovem	adolescente,	à	noite	por	si	mesma	no	sudeste	de	Londres	não	estava	indo	para	ser	uma	boa	ideia,	e	minha	tia	não	teria	permitido.	É	muito	importante	que	este	não
ser	apressado	por	sentimentos	de	autoconsciência	ou	vergonha.	Luz	nas	minhas	trevas	e	as	trevas,	que	alimenta	a	luz.	Hoje	em	dia	muitos	nativos	falantes	de	inglês	pronunciar	o	seu	nome	como	"eleka-t",	enquanto	alguns	preferem	a	pronúncia	como	"e-ka-tay"	que	tem	sido	sugerido	como	sendo	correto	quando	baseado	no	grego	pronunciação.	Eu	sou
o	sopro	de	chama.	Estou	perdida,	embriagados	em	um	único	momento	de	forever	...	Em	tempos	modernos,	seria	difícil	de	determinar	quantos	seguidores	de	Hekate	também	praticam	vegetarianismo	na	atualidade	ou	mesmo	acreditar	na	transmigração	da	alma.	A	mulher	QUE	EU	tinha	recentemente	quebrada	com	virada	para	cima	para	ver	o	jogo,
trazendo	junto	seu	novo	parceiro	como	se	a	esfregar	o	sal	na	X.	Eu	ouço	a	invocar	as	palavras,	ouvir	e	aparecem	Chthonia,	Enodia,	Trioditis	Eu	vim	a	Santa	Sé	bliss	Quando	eu	era	skrying	em	cinzas	eu	tenho	um	pouco	de	choque!	A	Isis	tinha	três	cabeças!	Então	eu	me	dei	conta	de	que	não	era	Isis,	mas	uma	outra	deusa,	que	estava	a	falar	para	mim.	A
minha	sombra	é	agora	claro	e	iluminado.	Ave,	sombrio	Hekate,	e	para	prosseguir	a	minha	termina	assistir-me,	e	que	estas	drogas	de	mina	como	potente	como	os	de	Circe	e	Medea,	ou	mesmo	o	golden-ruiva	Perimeda.	A	própria	escolha	de	caminhar	um	caminho	particular	em	detrimento	de	outro	é	a	própria	essência	da	encruzilhada.	Em	uma	tentativa
desesperada	de	auto-preservação,	fá-lo.	Essas	são	as	coisas	que	mais	adequado	para	o	seu	magickal	trabalham	com	esta	antiga	deusa.	Destituído	da	gnose,	a	pessoa	reclama	apenas	a	morte,	o	que	é	mais	uma	vez	não	a	morte	literal,	mas	do	eterno	retorno.	A	figura	de	Hekate	Soteira,	vemos	esses	dois	símbolos	combinados	em	um	único	formulário.
Eles	foram	mais	tarde	incorporadas	no	meu	reescrever	da	tragédia	grega,	Édipo	Tyrannos,	em	que	foram	pronunciadas	por	Hecate	Moerae	ao	protaganist.	686-702).	Não	há,	como	bold,	a	stag	do	morro,	foi	uma	incrível	declaração	que	apontavam	para	muito	mais:	"Nicneven,	o	escocês	Hecate	de	necromancy,	é	assim	introduzido:Nicneven	e	suas
ninfas,	em	número	novamente,	Com	encantos	do	Caitness	e	Chanrie	de	Ross.	Freqüentemente,	a	serpente	era	considerada	como	uma	criatura	do	submundo	chthonic	realms,	um	prenúncio	de	morte;	e	o	nome	grego	de	cobra	ou	serpente,	erpeto	(ερπετό)	significava	a	"engatinhar"	(	έρπομαι)	junto	ou	abaixo	do	solo,	equiparando	a	cobra	com	a	infernal
profundidades	da	terra.	Tudo	o	que	foi	exigido	de	mim	foi	a	pouca	fé	e	crença	na	minha	integridade,	honra	e	lealdade	de	Hecate.	Sei	que	todos	irão	chegar,	vou	fazer-lhes	chegar,	ele	vai	chegar	onde	deve,	eles	vão	chegar	de	longe.	O	lanternas	também	pode	ser	visto	como	possivelmente	representando	a	noite	e	estrelas	da	manhã	(o	planeta	Vênus)
que,	como	o	primeiro	e	o	último	star	da	noite	e	manhã	envolve	a	escuridão	da	noite	entre	eles,	mas	também	à	luz	do	dia.	Na	sequência	triformis	estátuas	seria	baseado	no	seu	projeto,	o	que,	infelizmente,	não	sobreviveu.	Eu	sou	a	chama	que	arde	em	vez.	Se	você	estiver	indo	para	fazer	isso,	é	altamente	recomendável	que	você	faça	a	parte	de	trás	do
santuário	de	algo	à	prova!	A	imagem	de	Hekate	foi	descrito	na	parte	de	trás	do	santuário,	é	a	mesma	imagem	que	o	um	na	porta	do	santuário,	EU	simplesmente	diminuiu	a	tamanho	usando	um	programa	de	edição	de	fotos.	Eu	compartilhei	as	azeitonas	com	o	cão	e,	em	seguida,	escreveu	uma	nota	sobre	a	oração	-	"Hekate	eu	queria	falar	com	você,	mas
para	onde	você	foi?	No	entanto,	a	calma,	austero,	Você	mora	onde	Todas	as	formas	atender	às	suas	três	faces.	Culturalmente	e	socialmente,	são	muito	diferentes	hoje,	em	comparação	com	a	Grécia	os	Gregos	que	honraram	a	sua,	mas,	em	seguida,	eles	também	eram	muito	diferentes	das	culturas	que	as	precederam	e	honrado	Hekate,	e	aqueles	que



posteriormente	continuou	a	honrar	a	sua	através	dos	séculos,	as	suas	próprias	e	diversas	maneiras.	Ao	longo	dos	anos,	o	nosso	trabalho	tornou-se	ainda	maior	e	agora	temos	uma	plena	organização	trabalhando	em	revelar	as	velhas	formas,	não	para	todos,	mas	apenas	para	aqueles	que	buscam	o	conhecimento	em	seus	caminhos,	e	as	tradições	da
nossa	terra.	Um	jovem	tinha	intenções	sobre	a	violação,	e	seu	companheiro	aconselhou-lhe	que	não.	Um	dom!	Lucifer's	voz	na	minha	cabeça.	Ela	certamente	age	como	uma	feiticeira	e	Deusa	da	Luxúria,	testemunha	de	que	muitas	dessas	mágicas	invocar	seu	poder.	Ele	deve	não	ter	encontrado	o	seu	deleite	em	qualquer	outro	lugar,	e	se	esqueceram
de	mim?	Foi	o	problema	de	sempre:	diferentes	dieta,	excesso	de	sol.	Tempo	e	espaço	são	violadas	como	EU	girar	mais	rápido	agora,	eufórica,	EU	tiraria	minha	respiração	apressada	entre	as	linhas	de	invocação	...	A	pomada	é	lunar	falou	em	o	feitiço	da	PGM,	decidi	usar	um	simples	aroma	lunar,	e	queimaram	a	cânfora,	que	tenho	sempre	encontrado
intensifica	o	meu	faculdades	mentais	consideravelmente.	Tudo	isso	melhorou	a	minha	transição	espiritual,	o	caminho	de	aprendizagem	que	tão	fielmente	seguido	em	seu	nome.	A	luz	traz	sabedoria	e	siblinghood.	Trata-se	de	uma	local	associado	com	o	mal,	Satanás	e	dæmons.	Eles	podem	treinar	homens	se	juraram	fazer-lhes	meus.	Eu	nunca	vou
esquecê-lo.	Muitos	anos	antes,	eu	tinha	vivido	uma	experiência	quase-morte,	enquanto	eu	era	um	estudante	na	China.	Somente	quando	eu	prometi	QUE	iria	honrá-la	ela	me	mostrou	o	segmento	que	teve	a	minha	vida	e	como	ela	tinha	sido	sempre	lá	para	mim,	me	seguir	passo	a	passo,	protegendo-me,	certificando-se	de	que	não	haja	prejuízos	graves
que	vêm	a	mim.	Eminescu	Editora,	1970.	Hekate	deve	ter	ficado	contente,	porque	ela	logo	respondeu	às	minhas	devocionais	agir	com	ela.	Phosphoros:	"Light-estandarte",um	título	de	Hekate	sobre	seus	dois	lanternas.	Se	uma	pessoa	trabalha	regularmente	com	a	iniciática	Hekate	aspectos,	eles	devem	esperar	que	a	clareza	que	ela	oferece	para
permear	todos	os	aspectos	da	vida	de	cada	um,	especialmente	daqueles	que	evita	ou	não	quer	enfrentar!	Razões	para	que	uma	pessoa	que	escolhe	para	trabalhar	com	a	senhora	não	deve	ser	tomado	como	uma	rigorosa	ou	limitada	às	orientações.	A	filha,	Eubulo	nossa	Anaxo,	correu	para	o	bosque	de	Artemis,	ostentando	um	cesto,	e	em	honra	da
deusa,	muitos	a	fera	foi	desfilaram	sobre	ela	naquele	dia.	Sendo	uma	peça	chave	da	iconografia	associada	a	Hekate;	o	conceito	de	duas	maneiras	diferentes,	ou	três	vias	caminho	permite	que	a	criação	não	só	de	um	ponto	ainda,	mas	de	um	limiar	ou	ponto	de	fronteira,	que,	quando	cruzadas,	facilita	a	circulação	e	inevitável	mudança.	Quer	sentar	ou
ajoelhar-se,	o	médico	fecha	os	olhos	e	continua	a	balançar	para	frente	e	para	trás.	Mãe,	Nu	me	apresento	diante	de	vós.	em	sua	honra.	Aqui	em	Bodrum	foi	a	imagem	pictórica	de	a	voz	dos	deuses,	deusas	e	espíritos	sendo	ouvido.	Uma	noite,	eu	estava	petrificada	no	meu	quarto,	a	luz	da	lua	cheia	iluminando	o	mobiliário	fracamente	através	da	janela
aberta	...	UMA	lápide	de	um	iniciar	sugere	que,	após	a	morte,	ela	seria	transformada	em	Hekate	si.	Hesiod,	Cosmos.	Para	minha	surpresa	alguns	não	foram	vítimas	do	terremoto,	eles	foram	significativamente	mais	velhos.	Para	discutir	as	maneiras	em	que	você	pode	trabalhar	com	Hekate	através	de	cada	Sabbat	você	vai	ver	que	muitas	vezes	não	é
mais	do	que	um	aspecto	de	Hekate	para	considerar	cada	momento.	Jung,	e	mistura-la	com	esse	clássico	do	paganismo.	Um	dos	primeiros	Sabbats	Samhain,	que	celebrei	foi	bastante	adequada,	trabalhamos	com	Hekate.	Andrea	Salgado	chileno	Reyes	é	uma	feiticeira	e	Orixá	devoto,	abençoada	por	ser	uma	filha	de	Yemanyá	e	de	Ogún.	"	mas	Atheneris
foi	gentilmente	massageia-me	e	chamando-me	de	volta.	Detive	centragem	e	feito	um	exercício	e,	em	seguida,	continuou	rodopio	meu	strophalos.	Figura	53	-	Hekate	Altar	no	Chile	Foram	três	as	sacerdotisas	em	serviço:	o	eu	de	invocar	e	apresentar	ofertas,	Madelaine	como	guardião	do	templo,	Francisco	como	escriba.	Aristaios	era	o	deus	das	ervas
medicinais,	que	deu	ao	mundo	alguns	notáveis	dons,	incluindo	elaboração	de	queijo,	mel,	hidromel	e	azeitonas.	Hekate	sagrado	da	loucura	é	uma	experiência	da	alma,	em	toda	a	sua	intensidade,	a	luz	e	as	trevas.	que	são	alterados	para	sempre.	E,	de	facto,	Hekate	levaria	aqueles	que	teve	em	conduzir	vida	exemplar	para	os	Campos	Elísios,	um	lugar
paradisíaco,	que	era	mais	parecido	com	Christian	conceitos	de	céu.	Edwards,	Charles	M.	Na	parte	inferior	do	santuário	que	fiz	uma	miniatura	cruzamento	de	disse	a	sujeira,	misturados	com	resinas	e	ervas	sagradas,	vinculando-o	com	cola	madeira	transparente.	Catamara	Rosarium	(ESTADOS	UNIDOS	DA	AMÉRICA.	Recusei-me,	como	eu	estava	sob
os	cuidados	de	um	hospital	em	Nijmegen.	Tornou-se	difícil	de	se	concentrar	em	alguma	coisa	a	estes	tempos,	para	não	falar	nada	de	positivo;	no	entanto,	eu	tentei.	Não	vou	cuspir	para	fora	e	eu	não	vou	retratar.	Eu	tinha	sido	mais	realizado	na	minha	leitura	dos	escritos	de	Kenneth	Grant	no	momento	em	que	eu	possa	ter	entendido	o	simbolismo
imediatamente.	Esta	é	também	uma	mais-valia,	como	ele	lhe	dá	uma	maior	margem	de	manobra	para	desenhar	sobre	o	que	tocar,	e	há	alguns	bons	escritores	no	mundo	de	hoje	reafirmando	os	mitos	antigos	em	um	ambiente	moderno,	dando	um	dinamismo	que	pode	ser	ajustado	e	utilizados.	Solstício	de	Inverno	O	festival	do	solstício	de	Inverno	ocorre
(geralmente)	no	próximo	dia	21	de	Dezembro.	Embora	não	se	saiba	exatamente	o	que	parte	Hekate	jogou	nos	mistérios,	sabemos	que	ela,	juntamente	com	Hermes,	esteve	presente	na	entrada	do	complexo	e,	portanto,	é	provável	que	ela	agiu	como	um	guia	para	o	iniciar.	Hesiod	não	teria	considerado	esses	atributos	como	elemental	porém,
considerando	a	descoberta	dos	quatro	elementos	como	nós	as	entendemos	não	aconteceu	por	mais	três	centenas	de	anos	quando	Empédocles	um	pré-socrática	filósofo	definiu	o	"raízes",	como	ele	chamou-os.	Em	breve,	o	que	levou	a	um	interesse	em	tribal	dos	ritos	de	passagem,	e	foi	só	uma	questão	de	tempo	antes	da	minha	primeira	tatuagem	e
piercings.	Agora	coloque	os	polegares	em	ambas	as	suas	mãos	(de	punhos)	e	eleve	os	dois	braços	para	o	céu.	Pode-se	compreender	a	fantasmagórica,	penetrante	som	do	grito	como	uma	invocação	a	Hekate/Perséfone.	O	mito	narra	o	rapto	da	deusa	da	primavera	Perséfone	às	mãos	do	submundo	solitário	deus	Hades.	Para	mim,	que	sempre	viu	como
Crone.	Minha	mãe	era	Protestante	e	o	meu	pai	é	católico.	Hekate	traz	com	ela	a	associação	de	Saturno,	como	sua	senhora,	o	destino.	Tal	como	acontece	com	muitos	deuses	da	antigüidade,	o	seu	verdadeiro	nome	é	desconhecido,	com	Kybele	sendo	o	famoso	título	para	essa	deusa	utilizado	por	ambos	os	Gregos	e	os	romanos.	Quando	encontrar-se	na
encruzilhada,	detemo-nos	e	reflectir	sobre	o	caminho	a	seguir,	o	efeito	que	procuramos,	à	luz	do	que	somos	e	podemos	ser	como	a	causa	do	que	procuramos.	Em	vez	disso,	ela	é	uma	força	a	ser	conversava	com,	valorizada,	respeitada	e	amada.	Assim,	ela	é	invocada:	"Até	a	altura	dos	céus,	e	pela	howness	[pit]	do	inferno,	Com	os	ventos	e	o	os	bizarros	e
o	Charlewaine	[Ursa	maior].	O	meu	interesse	em	particular	no	momento	foi	com	a	tentativa	de	encontrar	para	fora	mais	sobre	Wicca,	uma	tradição	que	eu	havia	explorado	um	pouco	quando	eu	tive	a	minha	'fase'	na	minha	adolescência,	mas	tinham	muitas	vezes	pensei	sobre	ao	longo	dos	anos.	E,	se	apenas	eu	tinha	beijado	o	seu	belos	lábios,	eu	teria
dormido	tranquilamente.	Mais	uma	vez	me	senti-me	como	se	eu	tivesse	uma	cabeça	suficientemente	claras	para	funcionar	corretamente	e	de	forma	eficaz	no	ritual.	O	outro	cavalo	de	Odin	-	Sleipnir	-	é	descrito	como	oito	patas,	para	nós	isso	significa	oito	direções	ou	trimestres	e	quadrantes	da	Rosa-dos-ventos,	uma	figura	encontrada	no	marginal
informações	de	muitos	velhos	mapas.	Bibliografia	Triunfo	da	Lua,	Hutton	R.	[Sobre	a	Sagrada	doença,	Hipócrates]	400	A.C.	(C	4.ª	A.C.)	Hekate	em	perfil	com	lanternas,	no	seu	direito	é	Kybele	na	leão	de	cavaleiros	e	a	sua	esquerda	Hermes.	Estes	foram	expiations	dos	pecados	cometidos	contra	o	Todo-poderoso	e	o	tema	filtrados	no	cristianismo,
quando	Jesus	se	tornou	o	cordeiro	imolado,	cujo	sangue	foi	derramado	para	a	expiação	dos	pecados	da	humanidade.	Ao	recuperar	a	chave	um	curto	período	de	tempo	mais	tarde,	volto	um	pouco	shakily	ao	vale	para	além	da	Caverna's	Maw,	respirando	o	ar	fresco	frio,	deleitando-se	no	seu	desconhecido	doçura.	A	deusa	manifesta-se	ainda	hoje,	como	o
era	no	tempo	antigo	e	desperta	nossa	crença	e,	por	conseguinte,	procuramos	uma	forma	de	preservar	o	culto	a	ela	o	presente,	bem	como	no	futuro.	Ao	mesmo	tempo	que	ela	é	consciente	de	que	algumas	pessoas	ver	todas	as	deusas	como	sendo	um,	ela	sente	que	Hekate	é	um	muito	singular	e	poderosa	deusa	que	tem	tomado	em	relação	a	sua	vida	e
demandas	frequentes	ofertas	de	fynbos	no	topo	da	Table	Mountain.	EU	decidir	dividir	o	dia	em	duas,	reservando-se	o	mais	desafiador	para	treinados	os	curandeiros,	inicia	de	um	casal	de	diferentes	tradições	e	de	nós	mesmos.	(Estou	ciente	de	que	a	mesma	lista	de	nomes	é	dada,	com	novas	atribuições	e	títulos,	mas	todos	conhecem	a	mim;	mas	eu	não
sou	do	"todas	as	deusas	são	uma	deusa"	opinião.	Assim,	as	palavras	Orthō	Baubō	Noēre	Kodēre	Soire	Ereschigal	Sankistē	Dōdekakiste	Akrourobore	Kodēre	Sampsei	agraciado	meu	círculo	mágico	.	Por	causa	de	sua	venenosa,	veem	as	propriedades,	estas	ervas	escuras	tornaram-se	conhecidos	como	bruxas"	as	ervas	na	Idade	Média	por	motivos	óbvios:
as	bruxas	são	ímpios!	Outra	ideia	de	Hekate	oferecendo	é	algo	de	sua	própria	criação.	Sua	determinação	tem-me	por	que	curto	invocação,	embora	parecia	que	durou	a	vida	inteira.	O	strophalos	às	vezes	era	descrito	como	um	spinning	top,	que	também	era	sagrado	para	Dionísio.	Esta	foi	uma	verdadeira	entrega.	Maryland,	Rowman	&	Littlefield,	1996
Scott,	Walter.	Assustadora	que	Infernal	subaquã¡ticas	no	meio	decaimento	radioactivo,	No	meio	dos	montes	e	as	escolhas	televisivas	osso	metros	dos	caídos.	[Estelas	Funerárias,	Soa,	a	Turquia].	Minha	aparência	desbotada.	O	mundo	se	eu	soubesse	estava	desaparecendo,	para	onde	foi	que	me	deixam?	A	mitologia	do	Oriente	Médio.	Não	posso
exagerar	sua	influência	na	minha	cura	trabalho	-	para	além	de	qualquer	outra	coisa,	foi	Hekate	virei-me	para	para	orientação	quando	eu	estava	clamando	por	uma	nova	direção	na	minha	vida,	e	ela	deu-me	para	começar	o	treinamento,	a	arte	de	curar,	acompanhei	sua	orientação	sem	causa	e	ela	mudou	a	minha	vida,	EU	agora	executar	um	reparo	bem
sucedido	e	prática	docente.	Hekate	é	por	vezes	identificado	com	sendo	o	criador	dos	três	cabeças	dog	Kerberos,	que	guarda	a	entrada	de	Hades.	nem	uma	palavra	foi	falada	da	minha	boca.	Eleusinian	Mysteries:	um	mistério	religião	baseada	em	Eleusis,	era	um	poderoso	centro	religioso	do	mundo	antigo.	Assim,	pode	muito	bem	levarme	para	o	próximo
nível.	Figura	50	-	Keybearing	Hekate	com	seu	companheiro	Hounds,	Magin	Rose	Uma	luz	presença	Por	Dorn	Simon-Sinnott	De	todas	as	qualidades	e	aspectos	que	a	nossa	grande	Hekate	possui,	é	improvável	que	sutileza	é	uma	delas!	Por	quê?	E	quando	minha	alma	debates	acirrados	sobre	as	coisas	do	mundo,	Livra-me	purificado	por	sua	alma-
mexendo	os	rituais.	Seus	mistérios	envolvem	o	conhecimento	da	transformação,	pois	ela	transforma-se	em	um	cão,	cavalo,	a	serpente,	e	muitas	outras	formas	animais.	Em	seguida,	ela	mudou	novamente	em	Kali	com	seus	quatro	braços	e	único	chefe.	Seu	trabalho	é	diferente,	elas	devem	ser	servos	fiéis	do	templo.	Raven	digitálicos	(Montana,	EUA)	é	o
autor	do	Planetário	mágicas	e	rituais,	sombra	Magick	Compêndio,	e	Goth	artesanato,	tudo	em	Llewellyn.	Ela	destranca	a	porta,	abriu-a	diante	de	mim	e	me	incentivou	para	passar	por	uma	porta.	Sem	revelar	o	que	realmente	aconteceu	eu	sabia	que	ela	estava	lhe	chamando	e	que	ela	estava	pronta	para	ele.	Quero	com	isto	dizer	que	os	meus	três
principais	caminhos	de	magickal	treino,	estudo	e	experiência	estão	agora	convergindo	para	um	único	caminho.	Incenso	e	Patchouli	Nightqueen	foi	acesa,	e	agora	a	tempestade	tinha	realmente	começado.	A	tabela	a	seguir	contém	os	símbolos	que	estão	especificamente	associados	a	Hekate.	O	Orphites	seguiu	igualmente	uma	descida	mito;	o	percurso
de	um	personagem	mítico	Orfeu	que	viaja	para	o	submundo	para	pedir	Hades	para	dar	para	trás	a	sua	esposa,	que	faleceu	após	o	recebimento	de	um	letal	snake	bite.	Dia	21	de	Dezembro	de	2009	Granada,	Espanha	Oracle:	"Oh	filhas	de	Hekate!	Cada	traição	traz	sua	punição.	Figura	21	-	Ofertas	por	Emily	Cardagem	Ode	a	Hekate	A	Shani	Oates	A
Hekate	e	Janus	GRANIZO,	muitas-chamado	Mãe	dos	deuses,	cujos	filhos	são	justas	Ave,	poderoso	Hekate	do	Limite	E	saraiva	para	você	também	antepassado	Janus,	corrompe	o	sistema	Zeus	Salve	a	você	Zeus	mais	alta.	Pensamentos	poéticos	e	oráculos	resultaram	também	de	estes	rituais,	por	vezes	críptico	e	enigmático	(como	eles	são	muitas	vezes),
mas	com	as	indicações	que	levou	a	uma	profunda	contemplations	tanto	durante	o	sono	e	o	despertar.	É	preferível	(embora	não	obrigatório)	que	o	texto	e	as	ações	da	cerimônia	como	apresentado	a	seguir	devem	ser	mantidos	o	mesmo	e	permanecem	inalterados,	no	entanto,	se	para	espiritual,	mágica	ou	motivos	pessoais	que	você	precisa	ou	deseja
alterar	alguns,	você	é	dada	permissão	para	fazê-lo	com	a	condição	de	que	você	não	alteram	de	forma	alguma	o	fim	da	cerimónia.	A	energia	intensificada	em	sinal	sonoro	zumbido	que	aumentou	até	que	era	ensurdecedor	para	os	ouvidos	da	alma	como	portais	abertos	e	visões	de	terras	cheia	de	pirâmides	transbordaram.	No	entanto,	essa	terrível	e
assustador	aspecto	é	apoiado	por	um	sorridente	atitude	da	deusa,	olhou	para	o	ser	do	universo,	com	gentileza	e	carinho,	sustentando	a	vida	e	alimentá-las	com	suas	três	cabeças.	1402-3):	"	...	A	encruzilhada	é	o	símbolo	de	forma	que	irá	concentrar-se	sobre,	e	vou	tentar	levar-te	numa	viagem	através	do	seu	labiríntico	das	associações.	Eu
imediatamente	começou	a	planejar	o	meu	puja,	que	eu	descobri	foi	conhecido	como	um	Hekate	Ceia.	Como	ela,	a	cor	escarlate	foi	substituído	pelo	azul,	mas	o	altar	tornou-se	escarlate.	Rapidamente	minha	mente	percebe	estas	sete	símbolos	geométricos,	como	emanações	de	um,	em	seguida,	adicionando	os	números,	total	de	21,	que	se	torna	3º	maior
juntos	ou	divididos	por	sete.	Talvez	as	coisas	não	precisam	de	ser	claramente	definida	em	todos	os	aspectos	do	seu	ser,	mas	a	tocha	portador	mostra-nos	que	é	melhor	para	tomar	as	lanternas	e	tornar	as	nossas	próprias	escolhas	sobre	aquilo	que	estamos	a	ver	ou	mostrar	em	vez	de	deixar	que	os	outros	nos	mostram	apenas	aquilo	que	eles	querem	que
a	gente	veja.	Mesmo	sabendo	que	ela	pode	ser	para	o	seu	próprio	bem	nem	sempre	é	o	maior	conforto!	Hecate	estava	permitindo	que	os	julgamentos	das	páginas	mais	negras	de	cruzamentos;	eu	estava	a	testemunhar	as	coisas	que	são	talvez	o	melhor	não	descritas	e	por	vezes	melhor	não	viu	a	todos;	para	mesclar	com	as	tribulações	da	vida	mundana.
Janus:	limiar	Romana	deus,	apresentada	pelo	relator	com	Zeus/Júpiter	e	por	vezes	emparelhado	com	Hekate.	EU	também	tinha	um	cachorro	comigo.	Ela	também	é	sincronizado	no	Vodou/vodu	com	a	Bem-aventurada	Virgem	Maria	como	uma	representação	católica.	É	justo	dizer	que,	à	luz	de	toda	a	minha	experiência	com	o	primeiro	dos	Deuses	dos
tempos	antigos,	que	a	minha	confiança	de	Hecate	estava	implícita.	Assim	como	ela	é	Perséfone	orientador	da	atendente	através	do	submundo	da	Eleusinian	mysteries,	Hekate	vai	caminhar	com	você	por	meio	do	mais	negro	dos	tempos,	oferecendo	apoio	e	sabedoria	para	alcançar	seus	objetivos.	Mas	eu	era	muito	jovem	para	confirmá-lo,	os	animais
foram	me	ensinando	religião.	O	Seu	rosto	tinha	mudado	de	uma	alegria	de	um	luto,	mesmo	em	sua	agonia	de	terror	e	assustadora	fachada,	EU	já	não	teme	ela,	mas	realizou	uma	grande	preocupação	para	esta	visão	e	o	bem-estar	do	meu	menino	indefeso.	GRANIZO	Hecate!	Figura	37	-	duas	lanternas	por	Brian	Andrews	Twin	Lanternas	Por	Brian
Andrews	Tanto	quanto	eu	a	amo	em	minha	própria	maneira	calma,	Hekate	não	tem	sido	muitas	vezes	a	deusa	tenho	activamente.	Em	Theocritus'	Idylls	2	o	narrador	invoca	Hekate	para	retornar	seu	amante	para	ela.	Muito	poucos	dos	contribuintes	são	os	escritores	profissionais,	com	muitos	por	escrito	em	segunda	ou	terceira	língua.	Mais	como	um
ambiente	acolhedor	pedaço	de	madeira	ou	um	item	de	mobiliário	que	se	gosta	muito.	Quais	os	aspectos	da	sua	vida,	do	que	você	está	em	processo	de	evolução,	poderia	ser	considerado	"de	Hekate,"	se	você	vai?	Eu	costumava	adorar	ela	em	primeiro	lugar,	e,	em	seguida,	como	seu	próprio	Filho	-	para	mim	esta	foi	a	ordem	certa.	Hecate's	presença	era
forte	e	podia	ser	visto	psiquicamente.	[Marble	alívio	no	Museo	Archeologico,	Syracuse]	336	A.C.	Período	Clássico	termina	Período	helenista	começars	300	A.C.	(C	3.ª	A.C.)	Grande	biblioteca	de	Alexandria	fundada	(C	3.ª	A.C.)	Hekate	Triformis	com	quatro	lanternas,	a	patera	e	causou	e	arremessador.	Eu	tentei	tirar	minha	própria	vida	inúmeras	vezes,
não	a	bonitinha	sorrateiro	forma	de	busca	por	simpatia	com	um	nó	corredio	soltas	ou	irreverente	coleção	de	medicação	armazenado	todas	as	noites	no	meu	travesseiro	por	um	mês	ou	dois.	Isto	é	para	dizer	o	seguinte:	o	arcanjo	Miguel	(ou	Freud	Supereu)	simbolizada	pela	serpente	cabeça	e	a	besta	(o	Id)	simbolizada	pelo	cão	cabeça,	unida.	Seja	qual
for	o	caminho	que	você	escolher	para	interpretá-lo,	ela	lanternas	são	sempre	fogos	de	iluminação.	Se	quisermos	compreender	Hekate,	a	alma	de	todo	o	mundo,	também	não	devemos	deixar	limitar-nos	a	pensar	sobre	as	pessoas.	Inglês	ed.	Tampa	Traseira	Arte:	Orryelle	Defenstrate-Bascule	(tatuagens	de	Hekate	no	Catamara	Rosarium)	e	canto
superior	direito	inserir	por	Magin	Rose.	No	ápice	deste	improvável	coreografia	natural	do	couro	fino	fio	revestidos	com	a	coluna	vertebral	de	uma	serpente	ao	redor	meu	punho	-,	o	que	eu	tinha	consagrado	a	Kali,	um	de	seus	principais	templos	em	Kalcutta,	Índia,	o	ano	antes-	atraídos	e	serpente	vértebras	fui	voar	em	todos	os	sentidos	em	todo	o
quarto,	mesmo	que	a	força	centrífuga	também	clivada	nossa	colaboração	e	que	se	desmoronou.	Tendo	em	conta	que	três	Hekate	foi	muitas	vezes	associado	com	biform	deuses	como	Dionísio	E	Hermes,	Jano	e	Sabazius/Zagreus,	é	tentador	especular	que	isso	pode	ter	contribuído	para	o	Qabalistic	atribuição	do	masculino	e	do	feminino	divino	os
números	dois	e	três,	como	ver	no	Sephiroth	de	Chokmah	(2)	e	Binah	(3)	sobre	o	Qabalistic	árvore	da	vida.	No	momento	em	que	eu	soube	que	queria	construir	um	ainda	melhor	do	que	o	que	eu	tinha	no	momento.	Eu	lanço	um	lado	para	representar	o	hemisfério	sul	e	a	outra	no	norte.	A	palavra	Ereschigal	(sic)	também	possui	como	um	dos	voces
magicae	em	papiros	mágicos	gregos,	nos	rituais	que	Hekate.	Eu	não	conseguia	entender	por	que	o	poderoso	Lucifer	que	foi,	embora	sempre	intenso,	nada	mais	do	que	amável	poderia	transformar	este	caminho.	Ele	apertou-a	novamente,	mas	desta	vez,	a	outra	extremidade	onde	houve	um	pequeno	recuo	e	o	pilar	soou	como	um	sino!	Não	sei	o	que	isto
significa?	Nós	chegamos	de	Turgut	e	reuniu	os	arqueólogos	escavar	o	local.	Um	outro	fez	tempo	em	sua	agenda	para	comprometem-se	igualmente	a	dedicação	de	Hekate	e	dois	outros	já	manifestaram	sua	intenção	de	trabalhar	para	a	construção	do	templo.	EU	deter	o	poder	em	todos	os	reinos	e	espalhar	a	minha	bênçãos	para	os	perdidos,	o	medo,	o
prejudicado,	assim	como	o	Forte	Amazônia	que	sussurra	o	meu	nome	como	ela	passeios	sob	uma	lua	cheia.	Muitos	occultists	entender	isto	como	uma	manifestação	do	serafim	(serpente	ardente)	Samael,	o	arcanjo	de	Marte.	Bibliografia:	Cochrane,	Robert	E	John	Evan	Jones,	ed.	Sem	amor,	o	coração	está	morto.	Momma	Suçuarana	Branco	Figura	73	-
Serpente	santuário,	Lezley	Forster	Ela	é	EU	e	eu	sou	ela	Por	Lezley	Forster	O	Passado	Hekate	-	é	que	passada	a	fauna	selvagem	e	indomável	lugares	Peço	que	você	A	topos	de	montanha	Desde	a	mais	escura	covas	do	mar	O	véu	de	estrelas	E	as	profundezas	da	floresta	Peço	que	você	Da	sua	dança	entre	as	pedras	e	as	cavernas	De	entre	os	mortos	o
próprio	túmulo	Para	os	locais	de	pavor	e	sombra	QUERO	chamar	você!	Levanta-te	do	barro	do	seu	ventre,	enrolaram-se	em	folhas	e	a	vinha	e	a	raiz	ouvir	a	música	do	seu	lobos	ressoam	sobre	você	E	sentir	as	serpentes	se	retorcia	por	baixo	dos	seus	pés	Tu,	que	és	amante	de	todas	as	feras	que	andam	e	crawl	Acorda-se	senhora	de	Hades!	Vós	que	sois
o	grande	navio	que	contém	os	segredos	da	iniciação,	os	mistérios	do	renascimento	e	as	palavras	de	poder	que	echo	nas	horas	mais	sombrias	cavernas	de	nossas	almas	Você,	paixão	primeva,	disfarçado	no	meio	da	escuridão	da	lua	As	trevas	que	a	luz	não	pode	tocar	Você,	Hekate	Chthonia,	deusa	do	Submundo	Derramar	sobre	nós	a	sua	sabedoria
Responder	nossas	orações	e	nossos	desejos	mais	sombrios	Permitir-nos-á	todos	os	que	se	interpõem	entre	os	mundos	Para	o	grande	as	portas	estão	trancadas	e	fechar	E	é	você	quem	detém	as	chaves	para	o	grande	universo.	Em	seguida,	há	os	dons	de	todos	aqueles	que	se	sentiram	sua	morte	aproximando-se	ou	que	vieram	em	nome	de	um	morrer	ou
recentemente	falecido	amigo	ou	parente.	Quando	eu	perguntei	Jana	para	trabalhar	como	oracle	para	Demeter,	ela	sorriu	e	me	disse	que	já	sabia	que	ela	teria	que	fazer	isso,	e	ela	é	uma	sacerdotisa	de	Cybele.	O	mágico	acabou-se	do	strophalos	e	os	bárbaros	palavras	dos	voces	magicae	levar	a	sua	mensagem,	o	defixiones,	amor	feitiços	e	encantos
todos	dar-nos	exemplos	de	magia	feito	em	seu	nome.	A	Luna	é	a	cósmica	luz	do	morto	céu	noturno,	assim	Hekate	encarna	a	chama	sagrada	de	clareza	e	sabedoria	dentro	de	nós	todos.	Significativamente	Diana	é	descrito	como	o	creatrix	e	seu	culto	uma	vez	por	mês	com	bolos	descrito	em	um	claro	eco	do	Hekate	Ceias	da	Grécia	antiga.	O	meu	foco
agora	é	totalmente	sobre	"	obarbaramente	gritando	deusa"	quem	tem	cativado	não	só	o	meu	coração,	mas	o	meu	intelecto	demasiado,	definindo-me	aceso	com	as	chamas	da	paixão	e	as	chamas	do	conhecimento!	Leitura	adicional	Barry,	Kieran;	a	Qabalah	grega:	alfabética	misticismo	e	da	numerologia	no	mundo	antigo;	1999;	Samuel	Weiser	Inc;	Maine
Aleister	Crowley,	e	o	livro	da	Lei:	Liber	AL	vel	LEGIS";	1976	(recebido	entre	1904);	Samuel	Weiser	Inc;	Maine	D'Este,	Sorita	(ed);	Hekate	chaves	para	a	encruzilhada;	2006;	Avalonia;	Londres	D'Este,	Sorita,	&	David	Rankine;	Hekate	liminares	Ritos;	2009;	Avalonia;	Londres	Ronan,	Stephen	(ed);	a	Deusa	Hekate;	1992;	Chthonios	livros;	Hastings	Figura
62	-	tetraedro	por	Tara	Sanchez	Um,	dois,	três	...	tentar	ser	o	melhor	que	você	pode	ser	Viver	com	amor	e	alegria	no	seu	coração	Encontrar	a	luz	sempre	que	cair	escuro	Lembre-se	sempre	de	manter-se	fiel	a	si	próprio	E	confiar	no	seu	eu	interior	...	Trabalhando	com	estas	sombras	de	nós	mesmos	podemos	invocar	um	aspecto	mais	escuro	de	Hekate
olhando	para	ela	Chthonic	aspecto.	Pode	me	servir	bem.	A	multidão	do	culto	antigo	sites,	bem	como	o	chamado	"living	relíquias	em	búlgaro	cultura,	tais	como	o	fogo	e	os	rituais	e	danças	mummery,	reunião	festiva	rito	gira	em	torno	St	George's	Day,	Dia	da	Santa	Marina,	adorando	de	um	grande	número	de	áreas,	molas	e	cavernas	desde	os	tempos
antigos	até	hoje	mostram	uma	continuidade	entre	fé	e	ritualismo.	Às	vezes	eu	vou	ter	o	meu	tambor	de	mão	para	suavemente	bateu	um	ritmo,	criando	um	leve	transe.	Embora	às	vezes	esta	realização	que	vem	muito	mais	tarde	em	análise	profunda	contemplação	desses	incidentes	e	o	quase-acidentes	que	a	acompanhou.	Papiros	mágicos	gregos:	uma
colecção	de	encantamentos	e	ritos	datado	de	C	2.ª	A.C.	-	C	5.ª	CE,	e	que	se	misturam	gnóstica	egípcia,	Grega	e	hebraica,	materiais	e	técnicas.	Ela	fez-me	todo	o	sentido	que	a	mesma	energia	que	pode	causar	destruição	poderia	ser	canalizada	de	forma	mais	positiva	se	não	lutou	como	um	adversário,	mas	em	vez	disso	se	rendeu.
Http://www.pitt.edu/~dash/havamal.html#runes	Figura	24	-	Santuário	de	Hekate	Figura	25	-	Dark	Mãe	Santuário	por	Paulo	Harry	Barron	Figura	26	-	Thracian	Hekate	com	seu	Animal	emanações	por	Georgi	Mishev	Personalizando	o	mistério	O	desenvolvimento	de	um	vínculo	com	a	Senhora	da	encruzilhada	Pela	Raven	digitálicos	Lady	Hekate	tem	sido
destaque	em	tudo,	desde	Shakespeare,	Macbeth	a	prática	maravilhosamente	Witchy	filme	Magic	.Esta	antiga	deusa	do	reinado,	devido,	em	parte,	à	sua	associação	como	a	rainha	das	Bruxas	(se	você	passar	por	uma	antiga	ou	moderna	definição	de	"	W"),	é	provável	que	a	perpetuar	na	consciência	humana	e	a	magickal	artes	enquanto	a	humanidade
existir.	Houve	ainda	alguma	comunicação	no	sentido	do	grande	Michael.	Em	termos	ocultos,	essa	compreensão	abrange	a	gama	de	instintivo,	resposta	emocional,	enquanto	as	maiores	emoções	-	o	amor,	a	confiança,	a	lealdade	-	nós	compreendemos	como	produtos	de	nossa	divina	consciência.	Ela	era	semelhante	ao	solar	chama,	como	se	fosse	a
próxima	fase	da	maior	e	mais	intensa.	Ainda	apesar	de	sua	aparência	ligeiramente	ameaçador	evocados	durante	manifestações	e	céu	aberto,	dark	moon	funcionamento	EU	aceito	Lúcifer	como	ela	me	perguntou.	Pronto,	finalmente	me	concentrar,	reduzindo	os	meus	olhos	para	o	olho	dentro	-	"o	cerne	da	tempestade."	Levantar	meus	braços	pela	última
vez,	eu	abro	o	meu	coração,	cantando	a	minha	súplica,	lentamente,	em	primeiro	lugar,	aumentando	o	ritmo	até	que	glossolalia	deriva	...	Ela	está	actualmente	a	estudar	plantas	medicinais	para	ajudar	sua	nova	no	seu	serviço	de	Hekate,	e	vê-se	como	uma	filha	da	deusa,	uma	esposa	e	uma	mãe.	Londres,	Avalonia,	2009	Evelyn-White	,	Hugh	G.	Ela	foi
deitar	na	minha	alma.	Eu	gosto	do	arco-íris,	cavalgando	o	seu	arco	para	você!	Ó	luz	da	Sabedoria	alimentar	a	chama	do	Amado.	(Mais	tarde	C	5.ª	ou	mais	cedo	C	4.ª	A.C.)	Sentado	Cybele,	com	um	leão	ao	lado	dela.	Mas	para	mim,	Hekate	espiritual	é	como	um	eclipse,	tudo	o	resto	se	torna	uma	escuridão	definição	dada	pelo	seu	twin	flames.
Finalmente,	os	números	das	almas	diminuiu	e	se	tornou	um	gotejamento.	Neste	ponto	da	minha	vida	eu	estava	no	fundo	das	páginas	dos	antigos	grimórios,	estudando	as	resmas	de	papel	adquirida	através	da	British	Library,	traduzindo	manuscritos	franceses	antigos	empoeirados	e	diagnóstico	mais	coerente	do	que	eu	esperava.	Ela	me	disse	que	...
Gratidão	a	Hekate	para	nos	ajudar	Transformar	os	nossos	medos	e	a	nós	mesmos!	O	medo	é	algo	que	não	podemos	banir	completamente,	nem	queremos,	como	ele	executa	uma	função	mais	valiosa.	Reflexões	sobre	os	insondáveis	Mistérios	Depois	de	trabalhar	ativamente	como	um	início,	o	artesanato	de	quase	uma	década	agora	(embora,	eu	tinha	sido
sentado	ao	lado	de	linhas	para	10	anos	antes	do	presente,	à	espera	de	mestres	idóneos	para	aparecer),	hoje,	posso	olhar	para	trás	e	refletir	porque	eu	poderia	ter	sido	relutantes	em	trabalhar	com	Hekate	em	primeiro	lugar.	Apenas	o	pão	em	formato	de	uma	lua	cheia,	uma	romã	e	uma	jarra	de	mel,	são	para	ser	usados	durante	a	outras	partes	da
cerimônia.	Mas	uma	vez	que	você	tenha	experimentado	trabalhar	com	ela,	torna-se	difícil	trabalhar	com	outras	divindades.	EU	estava	sentado	em	uma	cadeira	e	um	preto	véu	colocado	sobre	mim.	"Amados,	temidos,	odiados	e	adorados	pelo	povo	ao	longo	da	história,	a	caça	às	bruxas	deusa	das	encruzilhadas,	enfrentando	três	maneiras,	com	as	suas
três	faces,	continua	a	ser	uma	imagem	de	poder	e	admiração	no	mundo	moderno	hoje	em	dia,	entre	aqueles	que	entender	e	respeitar	a	sua	energia…	".	A	inclusão	dos	planetas	e	signos	zodiacais,	os	elementos,	o	céu	e	o	inferno	,	bem	como	as	outras	grandes	estrelas	dicas	de	forma	mais	cósmicos	Hekate,	e	não	simplesmente	a	caça	às	bruxas	deusa.	As
Górgonas	eram	uma	reminiscência	do	Erinyes,	três	chthonian	deusas	da	vingança	que	estavam	da	mesma	forma	descrita	com	serpentes	para	cabelo	e	enrolado	em	seus	corpos.	Estas,	então,	são	abreviados	notas	do	meu	diário	cobrindo	este	período:	A	primeira	Moon	Uno	e	Trino	Hekatê	do	caminho,	invoco-te-ei,	bela	Senhora	do	eterno	road,
Chthonian,	Oceânica	e	celeste,	nossa	Senhora	do	açafrão	manto.	Esta	tristeza	e	dor	não	posso	suportar,	não	consigo	ver	o	meu	amado	marido	choram	tão	profundamente.	Neste	momento	senti-me	extremamente	ligado	com	ela,	minha	mente	foi	sua	mente	e	EU	pudesse	sentir	seu	poder	dentro	de	mim.	Não	há	dúvida	de	que	a	diversidade	de	práticas
que	foram	desenvolvidas	durante	as	últimas	décadas,	muitos	dos	quais	são	baseados	em	práticas	mais	antigas,	os	outros	criados	a	partir	de	material	canalizado,	a	partir	de	visões	ou	através	entusiasmou	a	criatividade,	significa	que	Hekate	é	venerada	e	invocada	e	evocada	através	de	métodos	que,	por	vezes,	têm	sido	bastante	estranha	para	os	que	a
conheceram	no	mundo	antigo.	Desde	a	mais	tenra	idade,	ele	estava	consciente	de	suas	habilidades	psíquicas	como	um	vidente,	e	seu	interesse	em	magick	e	amor	pela	natureza	levou-o	a	descobrir	paganismo	e	bruxaria.	Não	se	destinam	a	atormentar,	mas	para	trazer	à	consciência	súbita	e	dramática.	Principalmente	a	sua	ficção,	e	o	jeito	que	ela
retratou	os	deuses.	Bibliolife,	2008	Spenser,	Edmund.	Todo	mundo	está	familiarizado	com	esta	emoção,	mas	nem	toda	a	gente	percebe	o	quanto	ela	é	uma	parte	da	sua	vida	quotidiana.	Eu	podia	vê-la	claramente,	o	link	e	colar	mais	forte.	Era	um	sonho	muito	vivas!	Um	de	uma	leitura	através	desses	ensaios,	encontrei	pistas	que	me	fez	perceber	que	o
sonho	visão	que	eu	tinha	era	uma	da	deusa	Hekate.	Duas	chamas	ardentes	apareceu	em	suas	mãos	e	ela	acende-se	um	dos	caminhos	da	encruzilhada	à	frente.	Mas	vindo	do	pára-quedismo	Regiment	I	não	foi	em	todas	as	fases.	O	projecto	final	Hekate	chaves	para	o	Crossroads	foi	realmente	algo	que	nos	colocou	juntos	só	para	nós,	como	uma	forma	de
compartilhar	as	nossas	experiências	e	idéias	-	e	foi	originalmente	inspirado	por	alguns	dos	excelentes	ritual	material	e	ensaios	diversos	inicia	criado.	Kraus,	T.	O	viajante	sorri-lhe	gratidão,	Intensificando-se	com	confiança	ao	seu	caminho	escolhido.	Assim	o	fez	a	minha	dúvida.	Acreditamos	na	existência	de	uma	realidade	espiritual	com	o	físico	que
pode	ser	explorada	e	modificada	com	o	respectivo	conhecimento.	Uma	vez,	a	minha	mãe	escura	apareceu-me,	no	meio	dos	problemas	com	a	lei,	sabia	que	não	havia	melhor	e	sendo	a	ingenuidade	juvenil,	como	estipulado	antes	eu	considerava	que	a	sua	história.	A	primeira	parte	do	versículo	que	me	foi	"outra	mulher,	desperta	o	apetite	e	culto	da
serpente".Hekate	é	muitas	vezes	ligado	com	as	serpentes,	sendo	coroado	com	as	serpentes	e	selvagens	também	com	serpentes	enrolado	em	torno	dela.	O	peso	parece	ter	melhorado	um	pouco,	mas	eu	já	estava	tão	cansado	que	talvez	eu	simplesmente	não	se	importou.	A	luz	dos	deuses.	(1880-1881)	morre	dreigestaltigen	Hekate	1-2.	A	serpente	tem
sido	há	muito	tempo	um	símbolo	de	sabedoria.	Eu	aprendi	sobre	o	poder	da	intenção.	Abrir-se	à	novidade,	você	fundir-se	com	a	essência	da	nossa	escuridão	e	iluminando	Lady	Hekate.	Pronúncia:	Há	muitos	debates	sobre	a	correta	pronúncia	do	nome	"Hekate"	e	que	é	impossível	dar	uma	resposta	conclusiva.	Independentemente	da	ordem	em	que
estes	três	ritos	invocatory	ocorrem,	Graça	corretamente	afirma-se	como	a	equilibrar	força	entre	Destino	e	Nemesis	-	o	fulcro	entre	duas	forças	extremas	de	atividade.	Ela	vive	na	região	do	Noroeste	da	Inglaterra	com	o	marido,	a	filha	e	uma	sempre	crescente	coleção	de	gatos,	alguns	dos	quais	ela	foi	aprovada	e	alguns	que	tenham	adoptado	o	seu.	e
você,	Hekate,	desperdiçada	e	pálido	de	aspecto,	que	muitas	vezes	acontecem	coisas	que	compõem	o	seu	rosto	antes	de	você	visitar	os	deuses	acima,	Vou	mostrar-vos	a	eles	como	você	está	e	impedir	que	você	adia	a	tonalidade	do	inferno."	[Pharsalia,	Lucan]	(Mais	Tarde	C	1.º	CE)	"Quando	ele	[o	cão]	é	enviado	para	encruzilhada	como	uma	ceia	para	a
terra	deusa	Hekate,	tem	a	sua	devida	parte	entre	os	sacrifícios	que	evitar	e	expiar	o	mal.	O	mandrake	-	sagrado	Hekate	-	foi	pensado	para	a	primavera	da	cancelada	sémen	de	indivíduos.	A	caverna	pedra	do	lado	do	santuário	é	uma	idéia	de	um	sonho,	eu	tentei	refletir	de	volta	a	energia	do	sonho	para	o	santuário.	Cobertos	com	panos	e	altar	da	camada
superior	coberta	novamente	com	um	segundo	altar	pano	bordada	com	amarelo,	verde	e	vermelho	as	serpentes,	como	por	dois	sonhos	que	Hekate	enviados	para	o	artesão,	Olga,	e	para	mim.	Salvamento	arqueológico	estava	sendo	realizado	lá,	mas	eu	estava	tão	mal	que	decidi	não	a	visita.	Um	lote	de	fortes	assobios	e	sons	guturais.	Biblioteca	Britânica
Catalogação	na	Publicação	dos	dados.	Melinoe:	Forma	de	Hekate	celebrada	em	Orphic	mistérios.	Nós	viajamos	a	Madri.	Para	que	não	suceda,	temo-me.	por	isso	eu	respondo	que	estou	em	geral,	uma	maneira	que	eu	posso	e	sem	uma	vez	dizer	o	meu	nome	ainda	a	ser	factualmente	correcto	no	espiritual	e	magickal	linhas	de	trabalho	que	acompanho).
Pela	escuridão	do	oculto	as	idades	Por	Vlasta	Mijac	Sábia	avó	Hekate	Crone	Hekate	sábia	Avó	Por	Nikki	Cullen	EU	nasceu	em	Queens,	Nova	Iorque,	nos	Estados	Unidos	na	década	de	1970	.	Sempre	que	você	está	se	sentindo	em	suas	horas	mais	sombrias,	pedir	Hekate	para	ajudar	você	olhar	para	dentro	e	trazer	consciência	para	a	situação.	E	mais
importante	ainda,	porque	tenho	esta	visão?	·	O	hino	para	a	Hekate	da	Theogony	Hesiod,	de	que	descreve	os	poderes	de	Hekate	e	as	suas	antigas	origens.	Para	aqueles	que	frequentam	o	Los	Dias	De	Los	Muertos	festival	e	que	honra	os	seus	antepassados	desta	forma,	sua	ascendência	mista	é	muitas	vezes	de	ascendência	europeia	e	astecas,	algo	que
foi	muito	válido	para	o	meu	marido	e	sua	família,	bem	como	para	os	nossos	próprios	filhos!	Assim,	embora	Mictecacihuatl,	o	Aztec	deusa	dos	mortos	pode	ser	relevante	como	uma	deusa	para	os	espíritos	dos	espíritos	ancestrais	astecas,	uma	deusa	que	fazem	muito	mais	sentido	para	os	espíritos	dos	nossos	antepassados.	º	1830)	Shakespeare,	William.
A	minha	gravidez	foi	afogada	em	depressão	e	escuridão,	que	eu	estava	muito	doente,	náuseas	nunca	deixou-me,	e	eu	me	tornei	muito	irritado,	com	medo	e	triste	porque	temia	se	eu	seria	capaz	de	lidar	com	uma	grande	família.	Gorgon-like,	é	frequente	ouvir-se	dizer	que	olhar	em	seus	olhos	é	para	convidar	a	morte	olhe	do	basilisco.	Hekate	é	um
erudito	professor	que	é	o	prenúncio	da	inevitável	mudança.	É	através	dessas	liminares	tempos	e	lugares	que	os	gateways	para	o	Otherworlds	são	procuradas	e	Awen	(inspiração)	é	dito	ao	fluxo.	Procli	Hymni.	Quando	eu	estou	afogando	na	escuridão	Ela	está	lá	Quando	minhas	paredes	desmoronar-se	e	o	piso	ficou	longe	abaixo	de	mim	Ela	está	lá
Quando	eu	estou	gritando	no	meio	da	noite	Ela	está	lá	Quando	preso	em	uma	teia	de	medo	e	descrença	Ela	sussurra	no	meu	ouvido	A	sua	presença	imponente	atrás	de	mim	A	sensação	de	uma	mão	escovar	meu	rosto	Força,	determinação,	auto-crença	me	inundação	Eu	tenho	ela,	I	am	a	dela,	ela	é	MINHA	e	eu	sou	ela	EU	pisar	o	meu	próprio	caminho
EU	subir	acima	Eu	tenho	ela,	I	am	a	dela,	ela	é	MINHA	e	eu	sou	ela	Não	fakery,	nº	frippery,	não	ferramentas,	sem	jogos	Ela	está	aqui	e	sempre	será	Até	mesmo	quando	eu	tenho	dúvidas	Quando	tenho	vacilado	Ela	está	aqui	e	sempre	será	Eu	tenho	ela,	I	am	a	dela,	ela	é	MINHA	e	eu	sou	ela	Chamar	o	dark	moon	para	baixo	Passo	na	direcção	de	um
mundo	para	lá	sabendo	Através	do	véu,	por	entre	as	sombras	Com	tudo	descartada,	de	frente	para	o	espelho	Forçado	a	abrir	os	olhos	para	a	verdade	nua	Ela	está	aqui	e	sempre	será	Professora,	mãe,	a	deusa	divina	Quando	eu	chorava	lágrimas	de	felicidade	Quando	o	meu	coração	enche	de	êxtase	e	uma	desenfreada	alegria	Compartilhar	os	meus
segredos	com	o	meu	amor	na	escuridão	A	beleza	dos	bosques	e	prados	O	meu	riso	Auditiva	Ela	está	aqui	e	sempre	será	Eu	tenho	ela,	I	am	a	dela,	ela	é	MINHA	e	eu	sou	ela	Do	silêncio	que	falo	A	amante	de	dia	e	de	noite	A	sua	voz	tocando	fora	O	fogo	consumindo	a	oferta	que	fez	Um	trabalho	de	amor	Orgulhosamente	no	meu	altar	stone	Eu	sou	o
amante	este	lar	Da	escuridão	EU	sussurro	A	Lua	em	minha	mão	esquerda	O	Sol,	no	meu	lado	direito	EU	trazer	equilíbrio	e	compreensão	EU	levar	conhecimento	União	do	conhecimento	do	passado.	Senti-me	como	se	todo	este	processo,	e	sendo	assim,	assim…	normal,	como	teria	sido	se	eu	tivesse	feito	isso	no	altar	como	planejado,	senti-me	como	uma
experiência	iniciática.	Assim	é	a	visão	do	passado	e	do	futuro	aberto.	Quando	se	trabalha	com	ela,	descobri	que	o	velho	clichê	de	ter	que	esperar	o	inesperado	é	muito	verdadeiro.	Em	seu	tempo	livre	ele	gosta	criatividade	em	diferentes	formas,	especialmente	algo	que	ele	chama	o	magickal	art_art.	Em	retrospectiva,	eu	não	culpo-os	para	fazê-lo,	pois,
como	se	diz	"a	ignorância	é	o	bliss!"	Sim,	este	homem	assustado	comigo,	mas	não	foi	até	que	uma	noite	em	que	eu	estava	foi	assassinado	que	tornei-me	a	conhecê-lo	como	psicose;	e	que	ele	foi	um	inferno-dobrados	a	matar-me.	Eles	eram	as	divindades	de	prosperidade	que	têm	suas	imagens	em	muitas	casas	e	empresas	em	Londres.	Nas	associações
com	Saturno,	podemos	encontrar	algumas	chaves	importantes.	Consciência	cresce	na	maravilha	de	verdade.	Fascinantes	são!	Amá-los	na	minha	casa	eu	certamente	não!	Eles	estavam	por	toda	parte.	Xamã	curandeiras	empregam	diversas	técnicas	para	localizar	estes	perdido	alma	peças	no	plano	do	astral	(ou	de	"	realidade	não	ordinária")e	devolvê-los
aos	nossos	clientes,	em	um	processo	chamado	alma	recuperação.	E	como	Hekate	pode	ser	ligado	ao	uso	das	vogais,	acho	um	aspecto	muito	benéfico	inclusão.	Quando	você	tomar	a	decisão	consciente	para	enfrentar	seus	medos	mais	profundos,	apelar	à	iniciática	deusa	Hekate	para	ajudá-lo	a	encontrá-las,	e	iluminar	seu	significado	em	sua	vida.	É
como	ter	tinta	obscurecer	completamente	os	olhos	e	apesar	de	todas	as	lágrimas	que	nunca	esfria	ou	lavagens;	apenas	torna	tudo	mais	doloroso	de	suportar.	Hekate	não	é	uma	simples	força	a	ser	considerada;	essa	percepção	pode	ser	facilmente	o	divórcio	uma	pessoa	de	os	verdadeiros	níveis	de	comunhão	possível	com	Nossa	Senhora.	Dizse	ter	dado
à	luz	a	Cila,	medeia	e	Circe	e	é	possível	que	haja	uma	menção	da	sua	tendo	sexo	com	Hermes	(mas	ela	é	descrita	como	sendo	uma	donzela	antes	de	este	encontro).	I	criou	um	santuário	para	ela.	Desta	vez	entrei	num	apartamento,	não	muito	grandes	apenas	um	corredor,	uma	sala	e	uma	cozinha.	Espiritualidade	e	ética,	para	algumas	pessoas,	é	uma
coisa	dissociada	da	magickal	artes.	Só	posso	dizer	que	eu	sei	que	você	tem.	No	entanto,	todos	os	sonhos	traz	uma	mensagem	importante	e	se,	como	Hekate,	a	cobra	é	realmente	fundamental	para	o	desenrolamento	dos	mistérios,	em	seguida,	estes	dons	são,	sem	dúvida,	mostrada	através	de	estados	de	repouso	da	consciência	e	Hekate	papel	como
amante	de	oneiromancy,	que	é	sonho	adivinhação.	A	imagem	inicial	chegou	na	minha	cabeça	muito	tempo	antes	eu	era	capaz	de	encontrar	o	tempo	para	pintar,	como	eu	estava	transferindo	para	o	outro	lado	do	país	no	momento!	O	conceito	e	a	sensação	foi	bem	clara,	Hekate	própria,	como	uma	série	de	camadas	gateways	para	outros	reinos,	camadas
de	percepção,	as	chaves	que	são	máscaras,	máscaras	que	são	chaves,	véus	que	são	as	portas,	e	orifícios	que	levam	através	de	todos	os	níveis	do	ser	para	as	estrelas	abaixo.	Cada	templo	votivo'	é	oferecida	como	um	sacrifício	(ou	seja,	que	aspecto	de	nós	mesmos)	a	sorte	através	de	seu	elemento	oposto	para	nossa	evolução	e	a	eventual	supremacia
sobre	ele.	Gostaria	de	ter	visões	do	mundo	em	torno	de	mim	se	dissolvendo	em	energia	pura,	como	se	o	mundo	inteiro	eu	sabia	que	estava	deixando-me.	Eu	tinha	visto	a	pessoa	dias	antes	em	uma	meditação.	Uma	coisa	que	eu	fiz	que	ela	não	pergunte	para	foi	a	adaptar	as	palavras	Dion	Fortune	escreveu,	aquilo	a	que	eu	chamo-lhe	"a	Ea,	Binah,	a	Ge'
chant,	por	forma	a	que	eles	se	concentrou	sobre	Hekate	com	nenhum	outro	deusas	ou	Qabalah.	Ela	foi	à	direita,	perto	da	central	X	da	encruzilhada,	e	foi	classificada	com	Hermes'	caduceu	alado	que	é	usado	como	um	toponímico,	o	mercúrio	(nome	romano	de	Hermes),	Cidra	companhia!	A	estabelecer	entre	as	duas	pequenas	starling	asas	-gasto	em
meus	ouvidos	como	hermética	"as	tesourinhas'	-que	eu	tinha	deixado	lá	como	uma	oferta	para	o	meu	ritual	...	Agora,	foi	perdida	em	mim.	Este	mito	é	muitas	vezes	entendido	como	uma	metáfora	para	o	ciclo	das	estações	do	ano;	Perséfone	é	raptada	por	Hades,	Senhor	do	Submundo	enviando	sua	Mãe	Deméter	a	raiva	e	dor	que	ela	vira	a	terra	estéril
até	que	sua	filha	é	devolvido	a	ela,	trazendo	com	ela	a	renovação	da	vida.	o	livro	de	Enoque,	Ohio,	Capital	University,	1882	A	Bíblia	Sagrada,	Nova	Versão	Internacional,	autêntico	Media	DE	2008.	A	Madeira	Helenistic	Hekataion	do	período.	Também	podemos	ver	no	presente	a	cavaleiros	da	referência	a	Caim	"Black	horse	com	os	quatro	pés".	Matar
('mãe'),	outro	de	seus	títulos,	se	encaixa	bem	com	o	seu	papel	como	terra	deusa,	deusa	dos	animais	selvagens.	Este	foi	um	grande	black	power	que	afastou	ainda	a	apelar	a	um	sorriso,	deixe	sozinho	deixe	nada	para	sorrir.	[II]	a	Deusa	Hekate.	Hekate	é	uma	"franja"	deusa,	e	ela	é	a	segunda	a	nenhum	em	ajudar	pessoas	que	estão	em	situações
específicas	ou	que	se	sentem	como	se	eles	existem	na	orla	da	sociedade	ou	são	de	alguma	forma	marginalizadas	e,	neste	sentido,	Hekate	é	um	mestre	xamã.	Vejo	diante	de	mim	estava	uma	mulher,	vestida	com	vestes	brancas	que	shimmered	como	milhões	de	diamantes	fiado	na	rosca.	No	entanto,	isso	reflete	uma	mudança	em	seus	devotos	Hekate	em
vez	de	si	mesmo.	A	deusa	foi	da	serpente	energia,	ela	parecia	ter	uma	balança	para	pele,	mas	estes	podem	ter	sido	apenas	marcações,	como	uma	tatuagem.	Eu	levo	o	meu	cálice	e	colete	prata	vinho	da	taça	e	levante-a	para	a	Lua,	a	Hekate,	dizendo:	"Assim	como	a	tua	luz	derrama	sobre	a	Terra	Preta,	Que	tua	bênção	derrama	a	mim!	Tua	prata	chama
pode	queimar	dentro	de	mim,	Através	deste	rio	de	iluminação"	Eu	vou	beber	e	derramar	vinho	sobre	a	terra	em	oferenda.	Ela	se	apoia	firmemente	no	presente,	ao	ver	o	passado	e	o	futuro	ao	mesmo	tempo.	Figura	56	-	as	ruínas	de	templos	no	Lagina	(1)	Figura	57	-	as	ruínas	de	templos	no	Lagina	(2)	Os	sacrifícios	serão	feitos	Um	encontro	pessoal	com
Hekate	Por	Morgana	Sythove	Esta	história	começou	em	2004,	muito	antes	do	seu	presente	por	escrito,	quando	eu	concordei	em	atender	um	jovem	turco	dança	estudante	em	Utrecht	a	introduzir-lhe	a	pagan	os	amigos	em	um	dos	locais	"witch	cafés".	Ela	andou	com	aquela	alma	parte	para	trás	ao	longo	dos	percursos,	de	acordo	com	o	seu	papel	como
Psychopomp,	guiando-lhe	voltar	para	criar	um	todo	mais	auto.	Também	poeta	e	autor	de	ficção,	Katherine	está	atualmente	trabalhando	em	um	romance	centrado	em	um	personagem	não	muito	diferente	ao	Dr.	John	Dee.	Olhando	para	trás	na	altura,	o	que	tem	provado	ser	um	factor	importante	no	que	é	agora	uma	verdadeira	encruzilhada	na	minha
magickal	vida.	Tenho	encontrado	o	flash	de	fogo	no	céu	tem	vários	usos	benéficos	para	a	realização	de	cerimônias.	As	serpentes	que	se	fundem	em	piscinas,	vasos	labirínticos	Atravessando	todas	as	terras	e	mar	Incendiando~	conhecimentos	para	alimentar	a	chama	Estrelas	pingando	com	Néctar	Hektarius	A	Trindade	agora	revelado	Enchendo	o	copo
Atravessar	os	limites	entre	deuses	e	homens	Pronta,	a	tua	postura	abraça	Enodia	~	como	um	pilar	antes	Saída	~Chaves	destinados	e	selado	com	o	sangue~	TEMENOS!	TEMENOS!	TEMENOS!	TEMENOS!	A	terceira	e	a	quarta	INCENDIAR	Pantos	Kosmous	Kleidouchos	Kleidochon	VOCÊ	diante	de	mim	OLHO-ME	Sabedoria	ME	OLHO	beleza	OLHO-
me	entendimento	ESTOU~Trindade~	O	Portal	para	a	Santíssima	Trindade	Void	Um	ponto	que	cruza	todos	os	mundos	A	travessia	de	uma	estrada	que	vê	todos	os	elementos	no	espaço	e	no	tempo	Não	há	limites,	não	há	verdades,	tudo	é	Alimentando	o	coração	da	Grande	Mãe	cósmica	HEKATETAKEH	RASGANDO	a	árvore	desde	a	sua	fundação
aterrissar	...	"Onde	estão	meus	bay-folhas?	Hekate	começou	a	se	mover	para	o	fundo	subtis	de	onde	ela	surgiu.	Graças	à	sua	localização	e,	devido	a	uma	série	de	importantes	eventos	históricos	que	tiveram	lugar	em	nossas	terras,	crenças	tradicionais	sempre	se	manteve	a	favor	ao	longo	dos	escritos	tradição	cristã.	[Minoan	Snake	deusas,	Minos,
Creta]	1400	A.C.	Minoan	cultura	termina	1180	A.C.	Queda	do	império	hitita	Origem	dos	estados	Syro-Hittite	1100	A.C.	Cultura	termina	micênicos	A	idade	escura	grega	início	1.000	A.C.	800	A.C.	Fundação	do	Delfos	Oráculo	750	A.C.	As	extremidades	escuras	Idade	Grega	Período	Arcaico	começa	700	A.C.	Estados	Syro-Hittite	final	(C8th-C	7.º	A.C.)	"E
ela	concebeu	e	deu	Hekate	quem	Zeus	o	filho	da	Kronos	honrado	acima	de	tudo.	Este	cinto	de	cumprimento	é	particularmente	interessante	quando	queremos	revisitar	a	possível	ligação	entre	a	vida	gerando	Hekate	escapular	e	a	simbologia	da	serpente.	Este	óleo	misture	contido	óleos	essenciais	e	ervas	utilizadas	em	seu	serviço	como	lavanda	e	o
açafrão	que	eu	também	ungiu-me	de	forma	adequada.	Sempre	um	vermelho	e	um	preto.	O	seu	caminho	é	o	caminho	do	mistério	e	caos	-	mas	fora	do	caos	é	ordem.	Como,	eu	estava	inspirada	para	escrever	um	ritual	para	Hekate	da	festa,	que	seria	o	primeiro	de	muitos	QUE	EU	poderia	ser	inspirado	a	escrever	e	apresentar	ao	meu	coven	...	Hekate
pode	nem	sempre	ter	sido	a	principal	influência	em	sua	vida	espiritual,	mas	a	verdade	é	que	ela	nunca	foi	inteiramente	ausente,	e	ela	tem	sido,	desde	o	início.	Seria	muito	bom	se	as	mudanças	vieram	um	de	cada	vez,	mas	muitas	vezes	não	é	o	caso.	Os	olhos	mostraram	dentro	deles	um	poderoso	e	astuto	consciência;	esta	foi	uma	muito	antiga
inteligência.	Mais	uma	vez,	pode	não	ser	imediatamente	óbvio	como	poderíamos	trabalhar	com	Hekate	que	parece	ter	ligações	fortes	com	as	trevas.	O	meu	quarto	templo	é	escurecida	nestas	ocasiões	para	que	nenhuma	luz	entra	no	quarto.	Hekate	e	outras	deusas	Ao	longo	dos	séculos,	a	deusa	Hekate	cobertos	e/ou	foi	apresentada	pelo	relator	com
muitas	deusas,	ambos	da	Grécia	e	de	outros	países	do	mundo	antigo.	Não	vou	jogar	o	seu	nome.	As	meninas	que	haviam	morrido	antes	que	eles	eram	casados,	disse	para	ir	para	a	Hekate.	Vermelho	é	mais	evidente	é	que	a	cor	do	sangue	e	do	fogo,	e	por	isso	está	ligado	às	qualidades	de	acção,	a	transformação,	e	concupiscência.	Hutton	trans.	A	patroa
trabalha	o	seu	caminho	através	dos	meus	sonhos,	sinais,	as	pessoas,	os	símbolos,	totens	e	outras	deusas.	Um	dos	aspectos	mais	surpreendentes	da	vida	mundana,	desta	vez	foi	a	compreensão	e	respeito	as	pessoas	em	volta	de	mim.	Uma	possível	origem	para	Hekate	é	de	culto	da	Anatólia	Phrygian	e	grande	mãe	deusa	Kybele,	com	quem	compartilhou
muitos	símbolos,	tais	como	cães,	chaves,	leões,	serpentes,	lanternas	e	cavernas.	Ver	www.ravendigitalis.com	Richard	A.	Porque	és	tu	quem	me	pegou	da	chama,	mas	consumidos,	por	me	chamar	para	cá	a	tua	casa.	Olhando	para	trás,	ela	pode	ver	o	longo	caminho	que	ela	chegou.	Considerando-se	a	referência	a	um	profeta	no	versículo	era	uma	óbvia
ligação.	Não	há	usado	para	ser	um	templo	da	deusa	Hekate,	e	mesmo	agora,	sua	estátua	está	em	exibição	no	museu	de	Cirene.	A	Hekate	sei	que	e	amor	é	aquele	que	chega	e	que	é	perdoador,	para	mim	ela	é	a	alma	do	mundo	através	do	qual	nós	podemos	chegar	a	uma	maior	compreensão	de	nós	mesmos	e	de	nossos	colegas	seres	humanos	-	não	tenho
não	há	dúvida	de	que	ela	é	exigente,	mas	a	verdade	é	que	ela	dá	mais	do	que	ela	já	tem.	Ela	é	uma	deusa,	a	quem	lábio-service	não	é	boa	o	suficiente.	COMIDA	NOTAS	Amphiphon	A	cheesecake	plana	rodeada	por	tochas	(velas)	Asphodel	Alimentos	para	o	inquieto	mortos	Cevada	Tanto	sob	a	forma	de	grãos	e	feitas	em	bolos	Basunias	Um	tipo	de	bolo
Queijo	Como	ela	às	vezes	foi	mostrada	com	uma	cabra-chefe,	queijo	de	cabra	que	é	conveniente	Ovos	Tradicionalmente	oferecidos	crus,	pode	representar	força	de	vida	Alho	Um	tradicional	protecção	do	inquieto	mortos	desde	antigo	Egito	Mel	Uma	oferta	padrão	de	chthonic	divindades	e	o	inquieto	mortos	Magides	Um	tipo	de	pão	ou	bolo	de	forma
desconhecida	e	o	seu	tipo.	No	TheogonyHesiod,	fez	a	primeira	descrição	da	sua	ascendência	grega,	afirmando,	"também	ela	nua	Asteria	de	feliz	nome,	quem	Perses	uma	vez	conduziu	a	sua	grande	casa	para	ser	chamado	sua	querida	mulher.	Http://www.benlongfrescotrail.org/statesville.htm,	acessado	17	de	Abril	de	2010	Visões	da	deusa	Aqui	estão
reunidos	os	ensaios,	prosa,	obras	de	arte	e	fotografias	de	50	pessoas	de	todo	o	mundo	que	partilham	os	seus	encontros	com	a	Deusa	Hekate	no	21ºséculo	XXI.	Ele	usava	uma	túnica	azul	(eu	estava	esperando	branco,	mas	que	é	apenas	o	meu	preconceitos	falando)	que	me	fez	lembrar	da	cor	do	lazurita	globo	em	minha	strophalos.	Não	vou	entrar	em
detalhes	dos	ferimentos	meu	filho	sofreu,	mas	novamente	ele	passou	a	correr	e	me	arrastou	com	ele	pela	força.	Neste	momento	de	colheita	frutífera	Hekate,	podemos	ver	como	a	mãe	escura	que	separa	o	trigo	do	joio	e	corta	fora	o	que	é	desnecessário	em	nossas	vidas.	Na	verdade,	muitos	escritores	de	fora	têm	tentado	a	chamar-nos	"deus	centrado"	e
"masculino	orientado".Nossa	Historia	é	notória	com	os	contos	de	a	queda	do	Espírito	na	carne	e	a	promethean	dom	da	divina	consciência,	que	nós	chamamos	o	fogo	na	cabeça.	Era	uma	espécie	de	valoriza	posse	de	mim.	cabeça	a	latejar,	coração,	eu	cair,	cair,	cair	em	uma	sinfonia	de	pure	bliss	...	onde	eu	senti	que	eu	não	podia	controlar	ou	entender-
me	ou	o	mundo,	agora	se	tornou	um	local	de	beleza!	Uma	fonte	de	inspiração,	insight,	a	capacitação	e	a	criatividade.	Medo.	Pelo	menos	em	parte.	As	energias	do	acórdão	Deusa	da	antiga	embarcação	e	seu	Unicórnio	consorte	encapsulados	meu	ser	a	alma.	Se	Hekate	foi	invocado	directamente	nesta	operação	é	uma	questão	para	a	pergunta,	mas	os
símbolos	do	cão,	o	sacrifício,	e	os	locais	de	descanso	dos	mortos	permanece	inconfundível.	Sim,	dá-me	a	tua	mão	EU	rezar	E	revelar-me	os	caminhos	da	orientação	divina	que	EU	longo	para,	Em	seguida,	vou	olhar	para	essa	luz	preciosa	Donde	posso	fugir	do	mal	do	nosso	escuro	origem.	Este	confronto	e	aceitação	das	trevas	é	necessário	para	nos
compreendermos	a	nós	mesmos,	nossas	motivações	e	enfrentar	os	medos	do	inconsciente	que	nos	trás.	Eu	senti	a	sua	presença	como	Hekate	Enodia	como	novos	caminhos	foram	definidos,	fornecendo	um	caminho	de	volta	para	a	perdida	alma.	Hekate	da	sabedoria	vai	mostrar-nos	o	caminho	para	a	progressiva	resolução,	mas	a	nossa	tarefa	é	fazer	o
ajuste	fino	interior	nossa	própria	preguiça	e	para	encontrar	os	meios	de	fazer	sabedoria	se	manifestar;	na	intensificação	até	o	limite,	e	estar	pronto	para	agir	quando	é	guiado,	talvez	imediatamente,	ou	em	uma	moda	mais	calmo,	podemos	ter	certeza	de	uma	coisa	~	um	processo	já	começou.	Destacou-se	a	transmigração	das	almas	e	a	ideia	de	uma
desencarnada	Idade	de	Ouro	em	que	os	frutos,	grãos	e	o	incenso	eram	oferecidos	aos	deuses.	Quando	a	poeira	assentar,	lá	estava	uma	grande	bison	em	seu	lugar,	e	ele	correu	para	a	distância.	Oxford	Von	Willamowitz-Möllendorf	,	U.	Foi	um	rugido	muito	semelhante	ao	meu	familiar	Hera	rugido	quando	há	algo	que	não	está	certo	ou	que	alguém	é	que
não	deve	ser.	Sobre	o	mundano	eu	perdi	a	capacidade	de	pagar	o	apartamento	de	luxo	que	eu	havia	comprado	como	um	investimento	para	mim.	O	rolamento	de	uma	chave	muitas	vezes	simboliza	a	capacidade	de	abrir	e	fechar	os	portões	entre	o	céu,	a	terra	e	os	outros	reinos	(como	o	de	Hades).	Você	pode	ouvir	o	gás	tóxico	assobio	a	partir	desta
caverna	que	dá	ao	lugar	um	toque	sinistro.	E	esse	insuportável	trek	que	tivemos	apenas	desenvolvidas	devem	ter	sido	suficientemente	demonstrativo	para	separarnos,	desde	aqueles	que	estão	apenas	seguindo	o	Seu	para	ser	"cool".	ainda	os	efeitos	do	meu	ritual	ficou	comigo	por	toda	a	noite,	uma	calma,	mas	alerta,	ligado,	e	purificou	sentimento.	E	o
filho	de	Cronos	fez	dela	uma	enfermeira	dos	jovens	que	após	esse	dia	viu	com	os	seus	olhos	a	luz	de	todos,	vendo	alvorecer	...	Quando	queremos	levar	essas	idéias	para	a	Hekate,	que	desgasta	as	serpentes	como	a	cintura	escapular,	verificamos	que	ela	age	em	muito	da	mesma	maneira	como	ambos	os	valores.	Ela	tomou	um	par	de	minutos	para
afundar	no	solo.	Eu	tenho	feito	apenas	alterações	essenciais,	e	em	todos	os	casos	que	eu	tentei	preservar	a	"voz"	do	escritor,	depois	de	tudo	o	que	é	o	que	este	projeto	é	sobre	-	expressando	a	diversidade	favorecer	a	expansão	de	horizontes.	Foi	aqui	que,	em	meus	sonhos,	onde	eu	tinha	visões	dela.	Segundo	o	neurocientista	Dr.	Paul	Maclean,	o	centro
do	cérebro	que	controla	a	mais	básicas	de	sobrevivência	"fuga	ou	luta"	resposta	é	denominado	r-complex,	também	referida	como	o	"réptil"	ou	"root	cérebro."[iii]	Esta	é	a	parte	mais	antiga	do	cérebro	e	que	regula	o	instinto	puro,	bem	como	memória	ancestral.	,	M.	O	conceito	de	estar	conectado	para	os	animais,	os	elementos,	e	o	universo	me	deu	um
sentido	de	unicidade;	comecei	a	sentir-se	parte	integrante	da	natureza,	e	não	apenas	um	mero	espectador.	O	templo,	rodeado	com	cinco	linhas	de	etapas,	localizado	em	um	sótão	Ionian	pedestal,	com	uma	única	linha	de	colunas	Coríntias	com	capital,	está	no	centro	do	santuário.	Para	recordar-nos,	somos	suas	filhas	e	que	a	sua	força	é	a	nossa	força.
Percebendo	o	seu	espiritual	vai?	Sabazius:	Thracian	deus	conhecido	como	o	Cavaleiro	Deus,	filho	de	Bendis,	às	vezes	apresentada	pelo	relator	com	Dionísio.	Connia	é	o	fundador	e	diretor	de	estudos	do	Templo	no	nome	dela	e	Encruzilhada	Lyceum,	que	fornece	cursos	e	sacerdotisa	espiritual	formação	através	de	correspondência.	Talvez	um	dia	ela	irá
ensinar-me	a	ver	todas	as	faces	un-obscurecido,	de	citar	(e	bastardize)	o	poeta	John	Gillespie	Magee,	talvez	ela	um	dia	vai	ensinar-me	"a	escorregar	o	grosseiro	laços	de	Massa,	colocar	a	minha	mão	e	tocar	a	Face	de	Deus".	Phosphoros,	Propylaia,	Chthonia	...	Sobre	o	meu	altar	acendi	três	velas	brancas,	e	ungiu	o	meu	corpo	com	um	óleo	que	fiz	com
azeite	e	ervas	sagradas	para	infusão	Hekate.	Era	uma	lua	nova	e	foi,	de	facto,	um	ritual,	e	a	maior	parte	da	emoção	expressa	era	muito	real,	independentemente	da	forma	como	praticavam	a	rima	das	linhas.	É	fácil	de	acreditar	que,	como	muitos	dos	outros	deuses,	seus	mistérios	foram	esquecidas,	apenas	para	re-emergir	e	ser	reconstruído	em	mãos
do	moderno	renascimento	pagão,	mas	mesmo	apenas	arranhar	a	superfície	da	evidência	disponível	em	breve	fornece-nos	com	uma	história	diferente.	Claro	que	ela	tinha	templos	também	noutros	locais,	mas	algumas	das	suas	mais	importantes	são	a	liminares	locais	como	este:	onde	o	submundo	está	perto,	ou	talvez	o	véu	entre	os	mundos	é	fina.	Eu	não
poderia	desejar	mais	nada	magickally	adequado.	Embora	não	seja	parecido	com	a	típica	avó	ver-se-ia	em	famílias	tradicionais.	Ela	não	voltará	para	mim	no	entanto,	como	uma	velha	canção	do	rádio.	Estou	com	você.	As	almas,	em	seguida,	que,	assim,	já	reverdecem	Hekatē	ravissement,	Ela	handeth	para	ela	os	demônios	que	se	destacam	sob	ela,	A	fim
de	que	os	mesmos	possam	afligi-los	através	do	seu	fumo	negro	e	seu	ímpio	incêndio,	Elas	sendo	extremamente	aflitos	através	dos	demônios."	(Os	gnósticos	demonizados	Hekate,	fazendo	com	que	ela	o	governante	de	um	dos	cinco	archons	ou	seja	governantes.)	[Pistis	Sophia]	(193-222	EC)	Hekate	Triformis,	Hekate	em	um	leão	de	chariot,	Hekate	com
um	crescente	e	kalathos	(vinho-titular)	sobre	a	sua	cabeça,	com	uma	tocha	e	patera	e	causou	e	com	um	cão	a	seus	pés	[Moedas	Romanas].	A	papiros	gregos	Magickal	Hekate	é	também	identificada	com	Selene,	a	lua.	a	magia	silêncio	da	paisagem	a	única	presença.	na	escuridão,	a	luz!	Hekate,	Torch	tendo	santa	filha	da	Noite	Sob	tua	Luz	Sagrada	I
Stand.	Ele	foi	trabalhar	com	ela	a	partir	de	então,	concentrando	seus	esforços	no	aprendizado	do	seu	anjos	usando	as	habilidades	que	aprendeu	com	as	obras	de	Agripa	a	boa	vantagem.	Estou	Doce	amar	em	abismos	insondáveis	do	tempo.	"Não	há	nenhum	ponto	reclamando,"	nossos	HPS	declarou,	"como	EU	adverti-lo	a	vestir	roupas	adequadas!"	É
claro	que,	a	maior	parte	da	nossa	banda	foram	habitantes	das	cidades,	que	não	tinha	a	menor	idéia	do	que	horrores	a	paisagem	não	poderia	infligir	sobre	eles;	jeans,	formadores	e	treino-tops	foram	definitivamente	não	é	adequado	vestuário	para	um	país	passeio	de	um	pesado	aguaceiro.	Hekate	tem	fortes	ligações	com	a	Deusa	Artemis,	a	si	mesma	tão
ferozmente	virginal	que	ela	matou	os	homens	que	viram	a	sua	nua,	e	até	mesmo	mortos	aqueles	de	suas	servas	que	teve	a	infelicidade	de	ser	estuprada	porque	eles	não	conseguiram	manter-se	puro.	A	minha	voz	não	é	a	sua	voz,	mas	minhas	mãos	são	as	mãos.	A	sinceridade	e	a	vontade	de	entregar-se	ao	Hekate	são	os	principais	componentes	para
uma	efetiva	experiência.	Seu	vigor	desperta	Hydra	(Kundalini)	A	prática	espiritual	recomendado	para	o	culto	da	Grande	Hecate	implica	o	esforço	de	purificação	e	ativando	os	Chakras,	para	que	a	energia	fundamental	Hydra	sobe	de	Saturnus	Caelum	de	Sol	Caelum.	Eu	abri	as	portas	da	dayside	esferas	e	chamou	de	mais	luz	ao	tentar	segurar	as
energias	da	nightside	na	baía.	O	monstro	marinho	Scylla	foi	também	atribuído	a	ela	como	descendentes	do	mar	deus	Phorkys	no	Argonautica	de	Apolónio	Rhodius.	EU,	então,	dizer:	"Oh	Hekate,	com	a	tua	prata	chama	da	Luz	Lunar,	GRANIZO	e	louvores	a	ti,	Santa	Lua,	Sobre	este	teu	mais	iluminada	Noite"	EU	luz	prata	velas	sobre	o	altar	e	levantar
meus	braços	para	a	deusa.	Outro	momento	de	clareza	ou	qualquer	outra	coisa;	mas	eu	fiz	um	voto.	Ela	tem	dado	a	algumas	palestras	e	escritos	um	ou	dois	artigos	e	tem	mesmo	sido	conhecido	para	executar	o	estranho	oficina,	normalmente	quando	ela	é	levado	a	ela	por	os	amigos	de	outrora	e	outras	intervenções	não-bondade.	Como	este	projeto	é
sobre	experiências	pessoais,	como	editor	EU	estava	empenhada	em	sempre	que	possível	preservar	a	voz	individual	do	contribuinte,	sendo	assim,	mantenha	isso	em	mente	enquanto	você	lê	através	dos	ensaios.	Hekate	tinha	uma	lição	na	loja.	UM	mistério	medieval	culto	na	Bósnia	e	Herzegovina.	Hesiod	diz:	"e	para	aqueles	cujo	negócio	está	no	mar
cinza	as	mesas,	e	que	rezam	para	Hecate	e	o	alto-batendo	Earth-Shaker	(Poseidon),	facilmente	a	gloriosa	deusa	dá	grande	captura,	e	facilmente	ela	tira-a	logo	que	viu,	se	assim	ela	será."	Assim,	podemos	a	qualquer	momento	nos	encontramos	perto	do	oceano	reconhecer	Hekate	como	Pelagia,	do	mar	e,	como	tal,	um	governante	da	sorte	e	das	marés
da	humanidade.	Hekate	carrega	uma	longa	associação	com	feitiçaria	e,	de	fato,	com	artesanato	tradicional.	Os	Teletarchai	eu	lutava,	mas	no	final	das	contas,	eu	decidido	tentar	equiparar-los	para	os	querubins	(fortes)	de	Yesod	(9),	Sephira	da	Fundação	e	a	Lua.	Eu	tinha	pouca	experiência	mediúnica,	na	sua	maior	parte	adquirida	de	assistir	outros
executar	séances,	aqui	no	México,	muitos	cidadãos	são	"	sensíveis"	para	essas	coisas	e	não	é	incomum	para	as	pessoas	a	discutir	essas	coisas	abertamente	na	minha	família	do	esposo,	na	verdade,	um	de	seus	tios	são	consideradas	um	meio	muito	talentosos	e	eu	decidi	falar	com	ela	e	pedir-lhe	para	ensinar-me	o	que	eu	precisava	de	saber.	EU	alterar	o
formato	ligeiramente	para	adicionar	uma	sessão	para	enviar	cura	para	estas	almas	que	dele	necessitam.	O	seu	intenso	sorriso	abraçou-me	como	ela	agarrou	o	tronco	da	árvore.	Bem,	não	de	tantas	palavras	assim	mesmo.	O	Magister	"Comunità	templi	italici"sentou-se	em	frente	de	mim,	repetindo	a	invocação.	EU	transposto	para	o	meu	íntimo	com	as
emoções	sob	controlo,	as	acções	realizadas	no	âmbito	orientação	silenciosa,	e	a	vida	em	um	outro	mundo,	mais	do	que	o	meu	normal.	Na	manhã	seguinte,	quando	eu	acordei,	eu	me	sentia	como	uma	pessoa	diferente,	como	se	eu	já	não	estava	comigo.	Comecei	a	sentir	as	primeiras	fases	do	espírito	poder,	quando	um	espírito	assume	o	controle	dos
membros	e	você	simplesmente	observar	e	sentir	os	resultados	desse	movimento.	EU	tinha	trabalhado	com	o	Unicórnio	Deus	enquanto	eu	tinha	amado	o	Dark	deusa.	GRANIZO,	muitas-chamado	mãe	dos	deuses,	cujos	filhos	são	justas	Ave,	poderoso	Hekate	do	Limite	E	saraiva	para	você	também	antepassado	Janus,	corrompe	o	sistema	Zeus,	Salve	a
você	Zeus	mais	alta.	Ela	era	alta,	talvez	tão	alta	quanto	6º	pé	e	atlético	em	construir	com	muito	preto	raven	tresses,	alguns	dos	quais	travou	entrançados	em	seus	ombros.	Chthonic:	"da	terra",um	nome	dado	aos	deuses	associados	com	a	terra	e	o	submundo,	às	vezes	com	o	título	Chthonia,	p.	Cartas	de	Demonology	e	feitiçaria.	Retirei	bastante
inteiramente	a	partir	do	Magickal	comunidade	como	eu	sabia	que	no	momento;	QUERO	lamber	minhas	feridas,	contemplado	o	meu	umbigo,	geralmente	mooched	ao	redor	e	tentei	começar	a	escrever	um	novo	capítulo	na	minha	vida.	Pode	você	sempre	encontrar	o	seu	próprio	caminho	Verdadeiro	e	pode	caminhar	sempre	na	luz!	Você	pode	encontrar
ela	no	FaceBook	e	PaganSpace.	Ela	é	amante	do	morto	inquieto,	que	governa	o	céu,	terra	e	mar.	Turbulência	interna	electrifies	meus	membros	como	EU	passar	desastradamente,	arqueamento	e	flexão	contra	o	ritmo	lento,	espancado	por	minha	equipe	sobre	a	face	da	terra.	Estou	no	fogo!	Cada	nível	uma	labareda	sobre	o	caule	incrivelmente	trident
de	Canela,	a	espiral	antakharana	bridge	combinando	Sophia	(Mente)	e	Shekinah	(A	Paixão)	dentro	Barbelo,	o	Xvarenah	de	graça,	o	Pleromic	Mundo	Alma.	UM	preto	de	verniz	jarro	de	cerca	de	300	a.c.	facilmente	recorda	este	aspecto	da	sua	natureza,	como	Hekate	danças	até	um	altar	com	um	incrível	som	hipnótico	olhar	nos	olhos	dela,	e	aperitivando
cachos	fluindo	sobre	seus	ombros.	Isso	é	o	que	é	por	vezes	designado	como	um	divino	derivar.	Agarra-se	justapostos	na	sua	aparição	I	manteve-se,	muitas	vezes	deixando,	muitas	vezes	voltando.	Eu	começo	a	ritmo	os	sete	circuitos	do	labirinto,	sete	iniciática	Passos	para	Seu	Void,	três	no	sentido	dos	ponteiros	do	relógio	e	quatro	em	ré	refletindo	o
movimento	retrógrado	de	Mercúrio/Hermes,	cujo	solar	e	lunar	complementares	aos	olhos	irradiam	kalas	-	o	psychopompic	lanternas	que	guia	todos	os	visitantes	para	o	submundo	das	regiões	de	seus	reinos,	cada	vez,	é	uma	mudança	de	destino,	um	re-trabalho	da	thread	que	une	todas	as	Wyrd.	EU	irá	ajudá-lo	a	encontrar	o	seu	caminho,	eu	guiar-vos-á
para	plantar	as	sementes	de	sua	espera	que	irá	crescer	em	concretizar.	Theoi	Megaloi:	o	culto	dos	grandes	deuses	de	Samotrácia.	e	ela	tinha	chegado.	O	tempo	todo	ela	estava	sorrindo!	Eu	percebi	que	Hekate	e	Kali	faziam	parte	do	mesmo,	que	foram	ambos	Sakti.	Temos	dormido	3	horas.	Ou	seja,	basicamente	a	minha	nova	versão	foi	sobre	como
fazer	o	a	maioria	de	mau	ou	circunstâncias	difíceis,	e	sendo	este	ritual	theater	(provavelmente	a	última	vez	que	eu	vou	arriscar	um	drama	neste	"gênero"	!)	os	deuses	do	curso	testado	a	minha	própria	(como	escritor	diretor	performer)	capacidade	de	fazer	isso	ao	máximo,	mas	sem	descanso	durante	o	3-moonth	período	de	preparação	para	o
desempenho.	Anos	depois	a	fotografia	foi	tirada	eu	estava	em	uma	encruzilhada	na	vida.	Fortune,	Dion.	Assim	que	chegamos	em	Wayland	ferraria	transformada,	o	tempo	decidiu	que	tinha	sido	posta	suficiente	e	como	se	por	"	Magick",a	chuva	parou	e	as	nuvens	se	dividiram,	permitindo	que	um	pouco	o	brilho	da	luz	do	sol	para	finalmente	filtrar	e
aquecer	o	nosso	campo	inundado	as	roupas.	Kybele	ela	elaborou	sobre	as	qualidades	do	Neo-Hittite	deusa	Kubaba,	cujo	culto	foi	celebrado	na	Frigia	antes	da	ascensão	do	Kybele	na	cult.	Esta	família	inclui	uma	ampla	variedade	de	plantas	e	ervas	incluindo	tomate,	batata,	berinjela	e	petunia.	A	invocação,	ou	melhor	a	vocação	e	congratulando-se	com	a
presença	de	Hekate	em	o	espaço	ritual	correu	tudo	bem,	as	velas	brilhando	de	uma	só	vez.	Desde	então,	ela	se	concentrou	nos	estudos	incluindo	magickal	Vodou,	feitiçaria,	sabático	Luciferian	Magick,	e	tirar	fotografias	aéreas.	A	sua	benevolência	e	compaixão	são	sublinhadas	por	duas	de	suas	mãos,	um	segurando	uma	tocha,	representando	peça
fundida,	fora	medo	e	a	outra	mão	segurando	uma	chave,	oferecendo	dons	espirituais	e	poderes	para	aqueles	que	abrem	as	portas	ocultas.	É	o	sabbat	em	que	estamos	a	preparar-nos	para	colher	as	sementes	que	semeamos	em	Imbolc/equinócio	da	primavera	e	nós	reconhecemos	que	não	temos	por	vezes	ser	preparado	para	fazer	um	sacrifício.	Figura
65	-	bola	de	cristal	pelo	MDL	Figura	66	-	Santuário	pelo	MDL	A	deusa	para	todas	as	estações	Por	Amelia	Ounsted	A	combinação	de	trabalho	com	Hekate,	a	Wiccan	framework	é	algo	que	tenho	trabalhado	em	alguns	anos.	Depois	da	minha	recente	surto	de	ansiedade,	tive	de	aprender	a	lidar	com	perda	de	uma	grande	quantidade	de	confiança	e
capacidade	de	se	adaptar	rapidamente	às	experiências.	Eu	sou	aquela	que	ando	a	terra	se	formou	Foi	ardente	Hekate	celestes	Governante	do	surdo,	infinito	mar	amargo,	Fora	de	cujas	profundezas	vida	wells	eternamente.	Holanda,	Peeters,	1998	Cormack,	J.	A	primeira	peça	do	quebra-cabeça	que	essa	história	aconteceu	quando	eu	era	uma	criança.
Olhando	para	a	Gematria	Hekate,	pude	constatar	que	o	nome	adicionado	a	334	(Εκατη),	como	fizeram	as	palavras	gregas	para	"passagem"	(παρακομιδη)	e	'corrida'	ou	'tribo'	(εθνος).	Em	seguida,	uma	sacerdotisa	leia	a	invocação	de	Hekate.	Atrever-me-ia	a	dizer	que	a	maioria	das	pessoas,	eu	ficaria	uma	visão,	deitado	nas	minhas	costas	no	meio	do
nada	minhas	mãos	batem	palmas	a	intervalos	irregulares!	Mas,	então,	é	por	isso	que	eu	pegar	meus	spots	cuidadosamente.	Seus	devotos	hoje,	como	ao	longo	dos	séculos,	filósofos,	poetas,	feiticeiras,	theurgists,	bruxas,	raiz-cortadores,	bruxas	e	pessoas	comuns.	Do	céu	muito	estrelado,	ela	tem	uma	porção	de	honra,	e	que	ela	é	o	mais	honrado	por	o
imortal	deuses".	ESTOU	conectada	com	esse	lugar	dentro	de	mim,	e	era	muito	bonito.	Ela	é	sagrada	e	ela	é	a	sabedoria.	www.rosariumblends.com.	(1896-1909)	dos	Cultos	do	grego	membros.	O	poder	continuou	a	aumentar.	livros	clássicos,	2007	Shakespeare,	William.	O	quinto	século	poeta	Nonnus	(Dionysiaca	3.	Outra	parte	deste	simbolismo	pode
ser	visto	em	duas	de	Hekate,	totêmica	-	como	mulher	animais:	a	serpente	e	o	cão.	Como	ela	cresceu,	o	trovão	cessou.	As	obras	de	Edmund	Spenser,	Vol.	Como	governante	destes	reinos,	que	estava	em	seu	poder	para	que	o	morto	volte	para	assombrar	os	vivos,	para	afastá-los,	e	de	causar	pesadelos,	loucura	e	epilepsia.	Bendis	foi	apresentada	pelo
relator	com	tanto	Hekate,	Kybele	e	Hekate	do	culto	também	expandiu-se	para	e	além	do	Thracian	terras	de	Bendis	de	origem	(a	moderna	Bulgária	e	Macedónia).	As	obras	de	Luciano	de	Samosata.	Estas	serpentes	são	frequentemente	retratados	enrolada	em	torno	do	corpo	da	deusa	ou	como	acompanhamento	companheiros	pronto	para	realizar	a	sua
licitação.	Mesmo	que	eles	são	encontrados	em	um	insulto	contestar,	o	que	é	particularmente	impressionante	é	a	maneira	como	a	peste	Hekate	tem	sido	colocada	firmemente	no	contexto	da	Scottish	feitiçaria	práticas	e	folclore.	Gentil	Menina,	proteger	o	viajante	em	sua	busca.	Como	podemos	trabalhar	com	Hekate	como	Soteira	(Salvador	ou	mundo
alma).	Pois	este	é	o	tempo	das	terminações	nervosas	e	o	início	da	nossa	viagem	para	o	dark	realms	onde	podemos	ligar	de	trabalhar	sobre	o	mundo	material	que	nos	rodeia	e	comece	a	trabalhar	em	nosso	próprio	desenvolvimento	pessoal.	A	minha	magia	roda,	desenhar	a	minha	casa	o	homem	que	eu	amo!	Delphis	grassaram	sobre	mim,	e	eu	para
Delphis	queimar	a	baía.	[Hekate	Chiaramonti,	Concílio	Vaticano	II].	Nossas	terras	intocadas.	EU	sempre	admirei	a	muitas	histórias	românticas	contadas	por	pessoas	sobre	como	eles	encontraram	deusa.	Leiden,	Brill,	1975	Um	aluno	do	templo.	EU	pesquisei	e	tentei	a	peça,	todos	juntos,	em	sua	maioria	falhando	miseravelmente.	Nãos:	a	inteligência	ou
mente	(grego).	Tenho	pago	com	lágrimas,	suor	e	sangue	mais	uma	vez	mas	Hekate	tornou-se	mais	do	que	uma	irmã	de	um	deus	para	mim.	Hekate	porque	sempre	me	pareceu	um	distante	enigma	ela	muitas	vezes	enche-me	com	a	dúvida.	Ela	é	uma	deusa	que	dissipa	todas	as	formas	de	ilusão.	Minha	solicitação	foi	atendida	imediatamente,	junto	com
um	aviso.	Ela	oculta	nome	varia	de	linhagem	para	linhagem.	Ele	foi	apenas	por	algumas	noites	antes	do	jogo	aberto	que	me	chegou	outro	ponto	de	crise.	E	eu	estava	com	sorte,	pois	a	"mágica	do	Lunar	Claudianus"	em	papiros	mágicos	gregos	PGM	(VII.	O	que	você	vai	sentir	ao	express	pode	trabalhar	seu	caminho	directamente	a	partir	do	outro	realm
e	sobre	a	nossa	arte	é	mediumistic.	Eu	não	perder	a	casa	em	que	eu	tinha	colocado	o	meu	investimento	o	dinheiro	no	final,	depois	de	um	tempo	por	vários	clientes	que	chegaram	à	décima	primeira	hora	ele	está	agora	prestes	a	ser	vendido.	Mesmo	que	eu	"sabia"	QUE	EU	era	inocente,	eu	ainda	culpava	pelo	para	a	bela	luz	da	vida	presente	para	ser
tiradas	sem	dó	nem	piedade	por	uma	mal	pessoa.	Eu	acho	que	as	implicações	da	parte	do	ritual	de	almas	perdidas	em	um	cenário	com	não-inicia	e	um	casal	de	pessoas	não	familiarizadas	com	o	grupo	os	rituais.	Durante	os	anos	que	se	seguiram,	desenvolveu	um	grande	interesse	na	antiga	mitologia	e	no	processo	de	estudo,	minha	atenção	ficou
centrada	na	imagem	da	deusa	tripla	chama	Hekate,	a	antiga	Hellenes.	O	caminho	para	a	resposta	foi	fornecida	pelo	meu	tio	Jay,	que	é	um	homem	profundamente	religioso.	Ouvi	a	música,	escreveu	sobre	a	minha	experiência	no	meu	livro	das	sombras,	bebia	vinho	tinto	e	esperou	para	dawn.	Mas	lembrando-se	de	que	o	seu	cão	pode	decidir
fantasmagórico	para	aparecer	novamente,	eu	deixei	em	uma	pressa.	Não	porque	não	tenho	fé	suficiente,	mas	porque	algumas	dessas	perguntas	deve	ficou	sem	resposta	até	EU	passar	além	do	véu,	onde	o	meu	amante	me	aguarda,	e	mesmo	assim,	eu	não	pode	receber	a	resposta,	e	vou	entrar	no	Renascimento	novamente	para	continuar	o	meu
aprendizado,	até	que	eu	um	dia	chegar	a	respostas	para	todas	as	nossas	perguntas.	Desde	que	eu	era	uma	menina	eu	me	senti	mais	confortável	a	presença	da	natureza.	A	sacerdotisa	Wiccan	que	possui	alguns	terrenos	apenas	fora	da	cidade	tem	oferecido	espaço	em	seus	terrenos	para	o	templo	a	ser	construído.	A	natureza	complexa	de	Hekate	e	suas
muitas	formas	para	mim	sintetiza	o	que	está	faltando	no	coração	de	muitas	correntes	modernas,	uma	completude	que	alimenta	toda	a	parte	do	mago.	Flashes	de	ouro	surgiu	por	volta	aleatoriamente	no	crystal	(o	uso	de	lazurita	no	strophalos	também	agora	fez	sentido!)	como	EU	olhando	para	ele	e	começou	a	minha	comunhão	e	começou	a	trabalhar
com	a	minha	lista	de	perguntas.	As	Cobras	passam	a	maior	parte	do	seu	tempo	como	economizar	energia,	mas	dentro	da	serpente	reside	uma	fonte	pulsional	e	impulsivo	do	poder,	que	pode	ser	rapidamente	utilizada	para	iludir	os	predadores	e	caça	suas	presas.	Eu	verifiquei	os	níveis	de	energia	dos	outros	fazendo	esse	trabalho,	todos	se	mantiveram
estáveis.	Por	sua	vez,	Ereshkigal	é	freqüentemente	identificado	com	a	escrita	cuneiforme	Lilitu	(ou	o	mais	tardar	hebreu	Lilith)	que	é	igualmente	representado	anelado	por	uma	serpente.	Isso	foi	quando	Hecate	apareceu	pela	primeira	vez	em	seu	olhar	enfurecido,	medo	de	provocar	manifestação.	Ela	simplesmente	usou	o	Phoenix	rito	a	despertar-me".
Ela	também	foi	descrito	como	tendo	um	filho	Aigialeus	pelo	mesmo	pai,	Aeetes,	ele	próprio	filho	de	Helios,	o	Oceanid	Ninfa	Perseis.	Brimo:	denominação	dada	a	Hekate,	também	usado	por	Demeter	e	Perséfone,	e	como	uma	senha	no	Orphic	mistérios.	Eu	pensei	em	usar	os	peixes,	mas	que	são	vegetarianos	e	a	idéia	me	fez	sentir	constrangidos.	Estas
geralmente	são	vistos	como	o	vermelho	do	sangue	menstrual	(que,	como	visto,	a	energia	de	fertilizantes	da	mulher),	o	branco	de	sémen	e	o	verde	representando	a	vida	que	veio	da	sua	combinação.	Três	é	considerado	um	número	além	dualidade,	e	o	terceiro	lado	de	um	tópico	é	sempre	procurado	para	além	do	binário.	Aqui	podemos	ver	que	a	serpente
parece	emergir	do	vestido	vermelho,	e,	por	conseguinte,	do	que	da	própria	deusa.	Após	o	início,	tornou-se	ainda	mais	importante	para	mim,	como	uma	expressão	do	meu	sempre-desenvolvimento	do	sentido	de	ética.	E	quando	tu	estás	certo	de	que	ele	é,	por	si	só,	sinal	que	ele	secretamente	e	dizer	"Simaetha	ofertas-te."	e	levar	ele	para	cá."	Assim	eu
dizer.	Para	a	minha	própria	cura,	ela	tem	trabalhado	para	afectar	o	meu	corpo	físico	e	energético,	removendo	as	energias	negativas	e	bloqueios,	cortando	os	cabos	que	prendem-me	a	pessoas	ou	situações	que	eu	preciso	para	deixar	ir	e	aumentar	minha	níveis	de	energia.	Use-a	com	honra	ser	para	sempre	orgulhoso	Magickal	sangue	flui	por	suas	veias
Nascido	com	o	saber,	a	sabedoria	das	idades	...	Como	o	meu	entendimento	do	universo	cresceu,	eu	percebi	que	esta	porta	foi	outro	ponto	liminar;	outra	lição	a	ser	ensinada	por	Hekate.	Raramente	é	engraçada	ou	atraente;	é	mais	frequentemente	do	que	não	gosta	de	caminhar	através	de	um	túnel	escuro.	Uma	vez	que	o	ritual	das	aberturas	e
invocações	foram	feito,	eu	estava	sentado	no	meio	do	círculo	e	entrou	em	transe.	Se	só	tivesse	sido	assim	tão	fácil.	Após	este	ritual,	trabalhei	com	ela	intensamente.	Como	nós	cruzou	o	limiar	para	esse	território	para	voltar	esta	alma	parte	do	corpo,	Hekate	foi	o	guardião	da	porta,	segurando	o	caminho	aberto	para	nós.	Figura	46	-	Altar	por	Richard
Derks	UM	Druida	e	Hekate	…	E	a	Sua	vinda	será	precedida	pelo	ladrar	de	cães	Por	Richard	A.	Da	mesma	forma	um	céu	claro	é	um	necessário	para	realmente	apreciar	o	seu	fogo	no	céu.	O	indecente	Baalzebub	baubo	Coddington	poderia	ser	visto	como	um	protótipo	do	apotropaico	Sheela-na-gig	valores	encontrados	em	igrejas	medievais	europeus.
Vida	cotidiana	era	um	pouco	lado	a	boca	há	algum	tempo,	mas	eu	nunca	realmente	tive	de	ir	sem.	Para	mim	o	seu	trabalho	artístico	era	a	mais	bela	representação	de	Hekate	eu	tinha	visto,	tinha	verdadeiro	magick	e	energia.	O	mais	antigo	dos	três	caminhos,	que	abraça	Incansável,	a	tripla	chama	da	iluminação.	Como	a	maior	parte	dos	deuses,	ela	leva



uma	multidão	de	profunda	associações	-	e	foi	mesmo	visto	como	uma	virginal	figura	na	antiguidade!	(As	informações	no	presente	Tomé,	bem	como	em	Sorita	d'Este	é	outro	Hekate	livros,	vai	ajudar	a	"	nova"	Hekate-trabalhadores	aprender	alguns	desses	atributos.)	Se	você	se	sente	confortável	trabalhando	com	o	mais	escuro,	mais	oculta	aspectos	de
sua	psique,	é	provável	que	você	se	sinta	mais	à	vontade	trabalhando	com	Hekate.	(C2nd-C	5.º	CE)	"A	terceira	ordem	é	chamado	de	Triplo	face	Hekatē,	E	existem	sob	a	sua	autoridade	sete-e-vinte	[arch]os	demônios,	e	é	a	eles	que	entrem	em	homens	e	seduzi-los	a	perjuries	e	mentiras	E	a	cobiçar	o	que	não	lhes	pertence.	Grande	parte	dos	disparates
druídicos	e	enganadores	sabedoria	está	contida	em	tríades,	que	é	basicamente	uma	linha	curta	poema	que	destaca	três	tópicos.	TENHO	seguido	este	caminho	radiante	até	as	respostas	que	eu	estava	procurando	começou	a	aparecer	na	forma	de	imagens,	sentimentos	e	palavras.	Hekate	liminares	ritos".Londres,	Avalonia,	2009	D'Este,	Sorita	(ed).	Não
era	como	se	eu	tivesse	muito	para	enviar	a	mensagem,	ele	passou	a	maior	parte	do	dia	e	da	noite	comigo	no	momento.	Shakespeare	baseou-se	em	uma	versão	do	presente	com	a	sua	cotação	em	Richard	II,	que	"meteoros	susto	o	estrela	do	céu"	como	indicativo	de	morte	ou	queda	de	um	rei,	com	todo	o	caos	que	iria	trazer.	I	manteve-se	não	tiver	certeza
sobre	o	quanto	(ou	até	mesmo	se)	EU	deveria	alterar	o	final	na	segunda	à	noite	até	a	poucas	horas	antes	do	desempenho	começou.	Eu	não	tinha	percebido,	mas	esta	foi	a	chave	com	a	qual	as	portas	do	Magickal	incêndios	de	transmutação	foram	abertas.	Eu	estava	abalada.	Hekate	venenosos	da	especialidade	com	ervas	e	entheogens	pode	ser
meramente	circunstancial,	mas	é	um	pensamento	tentador,	porém.	Neste	mesmo	período	de	tempo,	enquanto	que	para	a	caminhada	woof	(como	ele	é	carinhosamente	apelidado),	EU	tinha	uma	área	de	floresta	que	havia	sido	esvaziada,	deixando	oddments	de	madeira	para	a	vida	selvagem.	A	gnosis	do	rito	da	Phoenix	foi,	em	seguida,	me	concedeu.
Entre	as	muitas	descrições	de	Hekate	em	papiros	mágicos	gregos	foram	uma	série	de	referências	a	triple-formado	Hekate	com	cabeças	de	animais,	uma	incomum	expressão	recordando	os	antigos	deuses	egípcios,	numa	altura	em	divindades	eram	comumente	vistos	em	plena	formas	humanas.	A	figura	de	Hekate	naturalmente	domina	a	paisagem	da
pintura,	que	consiste	de	terra,	mar	e	céu,	os	três	reinos	em	que	ela	as	regras,	os	três	caminhos	da	tripla	encruzilhada,	o	acima,	abaixo	e	entre.	A	área	do	quarto	tinha	uma	recepção	calorosa	e	brilhante	luz	que	parecia	pulsar.	Vesti	a	taça	com	a	lã	escarlate	sereno	para	que	eu	possa	vincular	um	feitiço	sobre	o	meu	amado,	que	é	tão	difícil	para	mim.
"Esta	estrada	conduz	ao	céu,	e	esta	estrada	leva	ao	inferno,	E	essa	estrada	leva	a	elfame,	onde	ti	e	preciso	ir."	Nicneven	claramente	tinha	Thomas	no	três-caminho	numa	encruzilhada,	e,	tomando-lhe	a	Elfame	ela	foi	o	início	dele.	por	isso	que	eu	fiz	isso.	Baalzebub	baubo	Coddington,	que	era	visto	como	uma	forma	de	Hekate,	ou,	às	vezes,	como	um	de
seus	companheiros,	mostrou	sua	genitália	para	Demeter	para	fazê-la	rir	e	beber	a	sagrada	bebida	kykeon,	ajudando-a	a	superar	sua	dor	sobre	ela	perdeu	filha	Perséfone	e	voltar	para	os	outros	deuses.	Nascido	de	um	pagão	mãe	e	pai	católico	e	sim	eles	que	trabalho.	No	Jornal	de	Estudos	Grega,	Vol.	O	Lagina	santuário,	que	foi	um	importante	centro	de
culto	centuriões	ainda	é	famosa	hoje	e	também	é	conhecido	pelo	nome	de	Leyne.	Este	foi	o	dia	do	nosso	grupo,	dedicação	ao	artesanato	e	o	axioma,	"és	tu,	dispostos	a	sofrer	para	aprender?"	tocou	apropriadamente	em	nossas	cabeças,	como	é	evidente,	o	frias,	escuras	e	as	chuvas	torrenciais	de	verão	britânico	foi	determinada	a	prevenir	e	atenuar	o
nosso	entusiasmo.	Mas	agora,	a	duração	de	cada	uma	ficou	completamente	desequilibrada.	As	serpentes	do	hearth	são	outros.	No	entanto,	em	seguida,	como	um	parafuso	do	relâmpago	a	outra	palavra	me	surpreendeu!	Passagem!	EU	deveria	estar	olhando	para	o	trecho	correspondente	ao	nome	do	Hekate	em	o	livro	da	Lei	,	EU	imediatamente	abri	a
minha	maltratada	cópia	do	Liber	Al	e	olhou	no	capítulo	3,	versículo	34,	correspondente	a	334	de	seu	nome.	O	planejamento	começa	um	mês	antes	e	o	evento	é	anunciado	no	dia	15	de	Janeiro	através	de	um	site	local.	Aristófanes	diz:	"Hekate	pode	dizer-nos	se	não	é	melhor	ser	pobre	ou	com	fome.	Eu	tinha	as	minhas	reservas,	mas	na	manhã	do	mais
recente	dark	moon	eu	senti	a	sua	presença	viva,	e	sentia	o	interior	dizendo:	"Só	confie	em	mim".E	assim	eu	fiz.	Eu	nasci	no	meio	da	madrugada	e	é	isso	que	Hesiod	diz	sobre	Hekate:	"	...	Hekate	ensinou-me	os	dons	de	todos	os	níveis	de	consciência,	tanto	sono	e	vigília,	sane	e	mad,	o	consciente	e	o	inconsciente.	Como	já	referi	anteriormente,	para	mim,
faz	sentido	que	o	público	e	facilmente	acessíveis	as	faces	são	associados	com	a	terra,	o	ar	e	a	água	e	esta	é	a	forma	como	ela	é,	na	maioria	das	vezes,	mas	como	você	abordaria	e	as	lições	que	ela	irá	ensinar	são	totalmente	dependentes	da	sua	própria	particular	ponto	de	vista,	e	isso	é	algo	que	você	como	um	magickal	médico	têm	a	capacidade	de
influenciar	e	modificar;	se	você	está	enraizada	na	terra	e	só	olhe	para	o	rosto,	você	só	vai	ver	ela	como	chthonic,	a	terrível	deusa	decorrentes	da	caverna	sob	Mt.	Averne	acenando	Aneas	para	trás,	mas	se	você	olhar	de	cima	você	pode	ver	qualquer	combinação	de	três	dos	quatro	elementos	dependendo	de	quais	vértices	que	você	olhar.	Se	fosse	só	isso,
se	locomover	por.	Não	ser	capaz	de	ligar	para	ninguém,	ninguém	o	viume	a	qualquer	motel	que	nós	ficamos,	e	durante	os	últimos	dias,	trancado	no	quarto	de	motel	após	o	fato.	É	claro	que	isso	não	impediu	a	Igreja	de	empréstimo	material	útil	de	Hekate	do	culto	a	incluir	em	suas	práticas.	Nenhum	resultado.	A	felicidade	que	sinto	com	este	tipo	de
vida,	se	juntam	com	Hecate,	Lúcifer	ou	ambos	na	minha	alma	magickal	trabalho	e	prática;	é	felicidade	que	brota	de	fazer	o	próprio	trabalho.	Este	foi	o	Unicórnio	Lúcifer	dos	antigos	e	mais	parecido	com	o	grande	poder	que	se	pode	encontrar	no	Grand	Grimoire	de	alguns	dos	mais	sutis	concepções	da	consorte	e	criado	primeiro	filho	de	Hecate.
Feitiçaria,	o	Ritual	Magick	e	mediúnica,	agora	vejo	com	clareza,	têm-me	com	as	ferramentas	para	criar	a	minha	própria	magick,	que	irá	tornar-se	maior	que	a	soma	de	suas	partes.	A	vibrante	flor	do	hibisco	(sagrada	de	Kali)	a	partir	de	um	lado	do	altar,	colocado-o	piedosamente	sobre	a	plataforma,	a	projeção	do	lotus	deusa	pés	ajoelhei-me	diante	dela.
Fizemos	um	ritual	ao	declarar-se	de	um	templo	temporário	de	Hekate	e	de	nome	seu	detentor.	Nay,	sapatos	brilhantes,	Ó	Lua,	pois	a	ti,	deusa,	eu	suavemente	chant,	e	Hekate	do	submundo,	e	diante	do	qual	até	mesmo	os	cães	se	os	tremores,	como	ela	vem	os	túmulos	dos	mortos	e	o	sangue	escuro.	Lúcifer:	caído	arcanjo/deus	celebrada	no	Luciferian
Aradia	e	a	tradição	como	o	senhor	da	luz	e	libertador.	Ele	também	adora	muitos	dos	outros	deuses	da	Grécia,	Egito,	e	a	Grã-Bretanha	todos	mesclados	em	um	sincretista	prática	pessoal	que	ele	está	constantemente	lutando	para	descobrir	e	fazer	sentido.	Tudo	o	que	eu	sabia	era	que	eu	tinha,	basicamente,	apenas	disse	a	caça	às	bruxas	deuses	para
dar	o	seu	melhor	tiro	e	aceito	qualquer	desafio	tendo	um	camelo	do	primeiro	nascido	filho	de	Hecate	significava.	Vida	adulta	trouxe	diferentes	doutrinas	ocultas	e	deusa	Celta	anterior	a	ela	as	raízes,	e	ela	já	mudou	o	seu	aprendizado	para	o	que	poderia	ser	visto	como	uma	mais	escura.	A	segunda	semana,	esperei	para	ver	se	eu	iria	menstruar	...	Não
se	trata	de	uma	simples	maneira	de	representar	um	incêndio,	mas	em	vez	disso	este	fato	representa	a	transcendência	de	todas	as	limitações,	o	detentor	da	luz.	Achala	Aunta	foi	eternamente	ocupado	executando	sua	loja	e	com	quatro	dos	seus	próprios	filhos	para	cuidar,	assim	como	eu.	O	seguinte	é	entoado	no	início	do	rito:	Invocação	do	Hades
"Hades,	Senhor	do	submundo,	Deus	do	desconhecido,	Deus	das	sombras,	Deus	de	outro	mundo,	Líder	de	as	sombras	dos	mortos,	Rapto	de	Perséfone,	Procuramos	a	sua	presença	aqui."	Invocação	de	hekate	"Hekate,	Porta	Guardião	do	Hades	Hekate	de	três	maneiras,	Tri-Via	,	Dark,	imortal	deusa	das	encruzilhadas,	nas	cavernas,	e	ao	luar,	ritos
Emprestar	seus	poderes	esta	noite	Permitir-nos-á	a	ver	mais	claramente	com	o	nosso	olhar	interior	As	opções	à	nossa	disposição,	As	possibilidades	de	transformação	e	renovação.	Houve	também	uma	explicação	para	os	meus	pesadelos,	alta	temperatura	e	febre	eu	tinha	sofrido	depois	de	visitar	o	lugar	como	uma	criança	-	de	acordo	com	a	tradição	dos
anciãos	era	uma	forma	de	katabasis	da	alma	(descida	para	o	hypochthonic,	underworld	realidade).	(1995)	Beeldhouwkunst	uit	Hellas	en	Roma.	Algo	que	causa	problemas	no	judaísmo	ortodoxo,	como	a	maioria	das	autoridades	judaicas	que	se	opõe	à	reintrodução	dos	sacrifícios	de	animais.	Eu	vou	mais	além	e	sugerem	que	o	eixo	e	o	casal	real	são	um	e
o	mesmo.	QUERO	entregar-me	a	ela.	.	Quando	os	vínculos	com	o	Deus	com	chifres	foram	fortemente	reforçadas	através	de	nossa	comunhão	e	através	dos	planos,	eu	poderia	ver	a	sua	verdadeira	persona.	Mas	o	meu	sangue	tem	sempre	voar	livremente	como	eu	aprendi	a	render	ainda	a	sua	gravidade.	A	minha	mão	está	sempre	fora	de	você	trazê-lo	de
volta	para	a	dança	cósmica.	O	temor	pode	ser	proibitivo,	e	é	com	isso	que	Hekate	pode	ajudar,	com	o	momento	de	pausa	e	silêncio	na	reunião	das	formas,	antes	um	caminho	é	escolhido	em	detrimento	de	outro.	Ainda	mais	significativo	é	o	facto	de	o	labrys	é	um	símbolo	da	Caria,	a	província	em	que	Bodrum	está	localizado.	Espero	que	não,	ainda	que
na	brincadeira!).	As	ofertas	foram	feitas	e	foram	marcados	pela	excepcionalmente	fortes	inflamando-se	da	vela	em	cada	central	tocou	o	altar.	Portanto,	trabalhar	com	Hekate	(e	talvez	em	parceria	com	Hermes	que	afinal	é	um	dos	poucos	deuses	que	ela	deveria	ter	tido	como	um	amante)	em	Beltane,	podemos	trabalhar	para	a	transformação	de	nós
mesmos	e	criando	fertilidade	e	crescimento	na	nossa	vida,	através	do	equilíbrio	das	energias	masculinas	e	femininas	dentro	de	nós.	O	skrying	foi	celebrado	com	o	sacerdote,	falando	estas	palavras:	Pelo	poder	do	Hekate,	Cuja	magia	percorre	a	web	do	mundo,	Esta	magia	é	feito.	P.	Mas	nunca,	a	perfeccionista,	me	incomodava,	eu	não	entendi,	algo
estava	errado,	ou	talvez	eu	estava?	O	presente	Onde	ela	os	passos,	EU	passo	Eu	sou	sacerdotisa,	filha,	a	deusa	Ela	chama	divina	queimaduras	profundas	na	minha	alma	Você	vê-lo?	Houve	naturalmente	muitos	amigos	em	comum	dentro	da	dissolução	parceria,	e	minhas	relações	com	algumas	delas	também	se	tornaram	tensas.	Eu	aprendi	o	poder	das
palavras.	"Havia	me	preparado	para	tomar	o	papel	de	oráculo	ablution	sacerdotisa	por	particulares	e,	em	seguida,	rezando	a	Hekate	no	santuário	santuário	de	força,	clareza	e	verdade	no	meu	serviço	para	ela.	Talvez	não	inteiramente	de	uma	imagem	clássica,	mas	que	ela	apresentou-me	em	muitas	ocasiões.	Eu	não	tinha	idéia	de	que	seria	a	chave	para
o	início	de	uma	relação	diferente	com	ela.	Ela	mostrou-se	para	mim	há	11	anos.	[Terracota	estátua,	Atenas]	(C	6.º	A.C.)	Hekate	como	"A	Protectora	das	entradas",	Mais	Antiga	inscrição	no	altar	os	nomes	da	deusa	Hekate.	Agradecimentos	Fotos	de	Alan	&	John	e	publicado	com	permissão	e	obrigado!	Graças	também	ao	Fred	Lamond	para	seu	relatório
da	visita.	Bendito	seja	Hekate,	e	bem-aventurados	são	todos	os	que	são	seus	seguidores."	A	maneira	que	eu	manifesto	a	Sagrada	loucura	Hekate	dentro	da	minha	prática	é	através	do	ritual	de	"Desenho	para	baixo	a	Lua".Tenho	sempre	sido	inspirada	pela	lua,	e	para	mim,	ela	é	Hekate.	Hoje	o	seu	culto	se	difundiu	por	diversas	tradições	mágicas	e	para
todos	os	seis	do	habitado	os	continentes	do	mundo.	"Você	está	mostrando	agora,"	I	mutter	...	Sua	presença	trouxe	com	ela	uma	energia	brilhante	que	foi	de	origem	estelar.	Como	Dionísio,	Hekate	dissolve	o	ego-self,	e	os	limites	da	alma	racional	são	destruídos.	Três	outros	são	empresa	formação,	incluindo	uma	sacerdotisa	dedicada	a	Hekate.	Ele	é
contratado	para	ser	casado	com	sua	alma	gêmea	Meghan,	outro	Hekate	devoto,	e	eles	esperam	que	abra	um	pagão	centro	de	educação	e	bem-estar	no	futuro.	Meus	sentidos	foi	agravada,	que	eu	precisava	para	saber	mais!	Assim,	os	livros	foram	encomendados	e	sites	com	informações	que	nem	eu	poderia	encontrar,	até	o	momento	em	que	esses	livros
preciosos	chegou	dos	Estados	Unidos	pelo	correio.	O	meu	ritual	de	desenho	para	baixo	a	Lua	é	expressa	de	forma	semelhante	ao	antigo	"Bacchanalia'	os	ritos	de	Dionísio.	Por	outro	lado,	não	parece	QUE	EU	estou	indo	para	obter	uma	terceira	ir	...	Se,	por	exemplo,	estamos	confrontados	com	uma	situação	de	perigo	ou	de	trauma	(emocional	ou	física)	a
alma	-	a	eterna	parte	de	nós	-	muitas	vezes	deixar	o	corpo	-	a	parte	transitória	de	nós	-	quase	como	uma	medida	de	protecção	ou	estratégia	de	enfrentamento.	Em	seguida,	me	subiu	e	deitou-se	sobre	esta	plataforma.	"Querida	Hekate	ouvir	minhas	chamadas	....	Estes	podem	ser	formas	precoces	de	várias	deusas	gregas,	com	Iphimedeia	sendo	um	nome
alternativo	Hekate	(que	foi	chamado	Iphimede	no	oitavo	século	A.C.	trabalho	Catálogo	de	mulheres,	que	foi	atribuída	a	Hesiod),	e	os	outros	nomes	sendo	possivelmente	ligadas	à	primavera	e	underworld	deusa	Perséfone	e	sua	mãe	o	grão	deusa	Deméter.	Ó,	torturando	o	Eros,	porque	fizeste	agarrava-me	como	uma	sanguessuga	de	uma	turfeira	e
drenado	todo	o	escuro	sangue	do	meu	corpo?	Para	descrever	um	único	é	o	de	descrever	os	outros.	Eu	pedi	por	muletas,	prometendo	que	iria	entrar	em	contato	com	o	meu	cirurgião	imediatamente,	o	que	eu	fiz.	Também	é	importante	trabalhar	sempre	no	santuário	quando	você	se	sinta	inspirado	a	fazêlo,	para	adicionar	os	itens	que	sinto	que	deveria
estar	lá.	A	minha	reacção	natural	é	muitas	vezes	a	confundir	as	coisas,	prefiro	sempre	a	mostrar	uma	visão	impressionista	da	coisas,	mas	fazendo	que	muitas	vezes	o	deixa	muito	para	o	espectador	ou	leitor	a	entender-se	para	si	próprios.	Hekate	tem	um	ar	de	autoridade	sobre	ela,	podendo	ainda	ser	o	maior	apoio,	alimentando	com	a	stern	lado,	e	às
vezes	tão	exigente	como	a	de	um	implacável	criança,	sem	insulto	destinado	Hekate!	A	sua	presença	é	a	mais	forte	que	senti	da	divindade	e,	como	uma	onda	única	de	mestria,	Hekate	sabe	como	ser	ouvido,	encontrar,	procurou,	respeitado	e	adorado.	Os	filósofos	clássicos,	sem	dúvida,	e	essa	crença	influenciada	diretamente	suas	escolhas	alimentares.	O
pensamento	foi	banido	pelo	orgulho!	Não	por	muito	tempo	ainda.	O	conservadorismo	da	crença	professada	e	a	estrita	observância	dos	ritos	herdados	dos	nossos	antepassados	sempre	teve	uma	vantagem	sobre	a	do	magro	Christian	escritos	tradição.	A	localização	não	podia	ser	melhor	para	uma	pessoa	para	trabalhar	com	Hekate	é	no	cruzamento	de
um	cemitério	ou	dog	park	(sim,	um	parque	onde	as	pessoas	a	caminhar	e	brincar	com	os	seus	cãeshey,	há	muito	energia	canina	residual	"andante"	em	tal	local!).	146	A.C.	Término	do	período	helenista	Domínio	Romano	da	Grécia	começa	100	A.C.	(C	1.º	A.C.	-	C	3.º	CE)	Hekate	em	triplo	forma	com	duas	lanternas,	pilar	por	trás	dela	encimada	por	um
crescente	que	contém	o	sol.	Eu	não	podia	vê-los,	nem	mesmo	no	éter,	mas	eu	podia	senti-las;	em	minha	alma,	em	minha	mente,	em	minha	pele.	Sem	os	símbolos	da	mente	é	cego.	Infelizmente	no	final	de	muitos	meses	e	muito	pensado	(quando	eu	tinha	a	oportunidade	de	pensar	com	toda	ela	cantando!)	Eu	dei.	Vamos	bravos	de	coração	e	espírito	forte
ganho	de	audiência	Hekate	convido-vos	a	juntarem-se	a	nós!	GRANIZO	Hekate!	A	minha	parte	favorita	de	honrar	Hekate	foi	para	escrever.	Os	oráculos	Caldeus	Com	o	envenenamento	por	mordida	e	obstruam	as	bobinas,	a	cobra	tem-se	mantido	um	ótimo	símbolo	do	instinto,	morte	e	regeneração	para	milhares	de	anos.	Hekate	vive	da	loucura,	vejo
semelhanças	com	o	Dionísio.	No	entanto,	em	outras	ocasiões,	eu	ter	sido	firmemente	disciplinados	para	não	pensar	a	petição	ainda	mais	antes	de	perguntar!	Hekate	quer	concede	ou	nega,	e	faz	sua	decisão	rápida	e	precisamente.	Mas	um	dos	nomes,	falavam	sobre	a	brisa	e	a	poucos	minutos	de	audiência,	bem	como	realizados	dentro	de	nossa	historia,
é	a	seguinte:	Hekate.	Este	auxiliado	na	tarefa	de	devolver	a	sua	gnose;	basicamente,	conta	a	sua	história;	muito	do	que	ainda	está	perdida.	Isto	vai	continuar	a	construir	comunidades	e	ajudar	a	conectar	as	pessoas	com	uma	paixão	de	Hekate	e,	como	tal,	é	algo	que	eu	sou	100%	a	favor	de.	A	grande	velocidade	de	esta	viagem	catapultas	a	alma	no
grande	abismo.	Quando	eu	sentei	e	comecei	a	escrever	esse,	interroguei-me,	o	que	eu	poderia	trazer	para	a	equação,	o	que	validade	estava	ali	em	mim	compartilhar	minhas	palavras.	EU	tinha	certeza	que	as	flores	para	usar,	então	eu	escolhi	escolheu	algumas	flores	silvestres	crescendo	sobre	os	bancos	junto	ao	campo	de	esportes	e	alguns	outros	do
jardim.	Em	um	primeiro	momento	eu	pensei	que	este	poderia	ser	o	espírito	de	um	dos	ancestrais	do	meu	marido,	mas	a	mulher	dos	meus	sonhos	não	cabem	todos	a	descrição	de	qualquer	dos	seus	antepassados!	O	meu	pensamento	se	voltou	em	direção	a	Santa	Muerte	que	é	venerada	aqui	durante	o	Los	Dias	De	Los	Muertos	demasiado,	embora	a
Igreja	Católica	condena-lo.	No	solstício	de	Inverno,	nos	concentramos	no	fato	de	que	esta	é	a	noite	mais	escura	do	ano.	Palavras	como	expressão	artística.	Em	um	elenco	circle	I	chamado	tudo	o	que	podia.	Neste	momento	a	minha	Universidade	foi	em	uma	viagem	organizada	para	o	Sul	da	China,	portanto,	não	houve	um	que	vele	sobre	mim.	Esta	visão
pode,	por	vezes,	ser	mais	do	que	um	pode	ter	como	Hekate	estilhaça	as	ilusões	da	mente	Linear	de	pensamento.	Temos	sofrido	nosso	período	de	alma	a	procurar	nos	meses	de	inverno	quando	queremos	ter	residido	no	submundo	e	agora	estamos	dispostos	a	avançar.	Infelizmente,	muitos	cultos	pagãos	e	oculta	as	organizações	parecem	estar	a	ser
dirigido	para	o	mesmo	terreno	escorregadio.	Eu	não	ligava.	O	descanso	foi	curto	em	cada	ocasião,	mas	acolhido	de	braços	abertos	cada	vez.	Esta,	infelizmente,	foi	estragada	por	um	enxame	de	fotógrafos	de	imprensa	após	a	procissão,	tirar	fotos	de	todos	os	ângulos	em	que	passou.	Eu	não	tinha	uma	estátua	para	usar,	então	eu	decidi	copiar	uma	foto
do	livro,	e	adaptá-lo	de	forma	que	se	assemelhava	a	minha	visão	e	coloridas,	em	cores	brilhantes	usando	lápis	e	marcadores.	A	1000	anos	anteriores	de	culto	permanente	deve	ter	deixado	as	suas	marcas,	ou	outra	coisa,	é	um	ponto	de	energia	natural	e	foi	escolhido	para	isso,	como	a	localização	de	um	templo	de	Hekate.	Seu	tríplice	caráter	foi	expressa
de	uma	forma	diferente	no	Renascimento,	com	magos,	poetas	e	dramaturgos,	todos	referindo-se	a	ela	como	a	tríplice	lunar	maiden	Hecate-Diana	/	Luna-Proserpina	.	Em	primeiro	lugar,	podemos	examinar	o	bem	conhecido	soberania	chave.	Isso	é	visto	em	uma	variedade	de	fontes,	mas	a	minha	favorita	é	a	referência	oráculos	Caldeus,	descreve-a	como:
"O	She-Serpent	,	e	a	serpente-anelado;	outros	chamando-a	por	conta	de	sua	aparência	cingidos	na	serpente	bobinas."	De	fato,	a	Igreja	Caldeia	oráculos	foram	um	verdadeiro	eye-opener,	como	eu	não	percebi	quão	importante	eram	modernas,	influenciando	magick.	Muitas	coisas	mudaram	ao	longo	dos	anos,	desde	que	estes	momentos	e	Hekate	foi,	de
facto,	ao	meu	lado	embora	o	maravilhoso	e	o	sombrio	e	escuro.	Marquardt,	P.	Oxford,	Clarendon	Press,	1996	Reeder	p.a.,	Ellen	D.	Embora	ela	é	muitas	vezes	descrita	como	uma	lua	deusa	pagã	moderna	Hekate	literatura	o	papel	como	uma	lua	deusa	vem	de	tempos	Romanos	(5.ª	século	A.C.	em	diante)	e	parece	que	brotam	da	sua	relação	com	Artemis.
Eu	tinha	quase	desistido	da	minha	inocência	para	este	crime,	a	minha	fé	e	a	capacidade	de	ver	os	aspectos	positivos	de	situações	que	envolvem-me.	Lilith:	sumeriano	deusa,	demonizados	em	o	bebê	de	matar	serpente	parcial	em	hebraico	e	cristão	textos.	[Sótão	sino-ce	(taça)]	(431	A.C.)	"Porque,	pela	Rainha	Hekate,	a	quem	acima	de	tudo	das
divindades	QUE	EU	venero,	meu	escolhido	cúmplice,	de	quem	a	minha	fogueira	central	é	dedicado"	[Medea,	Eurípedes].	Como	o	meu	fascínio	cresceu	com	as	tradições	do	antigo	povo	Asteca,	era	a	minha	necessidade	de	aprender	mais	sobre	as	tradições	dos	meus	próprios	antepassados	que	vieram	de	toda	a	Europa.	E	mesmo	que	EU	escreva	estas
linhas	finais	agora,	quase	um	ano	depois,	em	Praga,	EU	thread	serpente	Indiana	vértebras	em	um	fio	vermelho,	e	cantar	os	nomes	de	Hecate	...	Para	cada	um	dos	colaboradores,	existem	centenas,	talvez	milhares	de	pessoas,	mais	que	honra	e	homenagem	à	deusa	das	encruzilhadas,	cujas	lanternas	continue	a	iluminar	os	Mistérios	hoje	e,	sem	dúvida
no	futuro.	Em	vez	disso,	ela	será	um	esclarecedor	companheiro	e	encorajar	você	a	oportunidade	única	de	salvar-se	por	transformação	e	auto-conhecimento.	Tal	como	acontece	com	qualquer	força	neutra,	magick	pode	ser	usado	de	qualquer	maneira.	Alho	era	fácil,	e	para	os	outros	bolos	decidi	o	disco	doces	oferecidos	a	Kali	seria	uma	boa	substituição.
Tropeço	em	volta,	faço	aqui	uma	pequena	pausa,	por	breves	instantes	para	olhar	à	frente,	a	vista	é	de	tirar	o	fôlego,	convincente	fogo	intermitente	acima	de	mim,	seguida	de	outra	em	uma	espectacular	exibição.	As	ofertas	É	um	facto	bem	conhecido	que	os	animais	foram	regularmente	sacrificou	aos	deuses	na	Grécia	antiga,	às	vezes	em	grande	escala,
tal	como	o	festival	de	Laphria	para	a	Artemis,	de	modo	que	o	fato	de	que	preto	os	cães	e	outros	animais	foram	oferecidos	a	Hekate	não	devem	ser	tomadas	fora	de	contexto.	Pensei	que	talvez	ele	tenha	sido	Freya	(ou	Skathi,	mas	para	minha	surpresa	ela	era	grega	Hecate;	a	Deusa	das	encruzilhadas.	Eu	não	podia	ter	parado	esse	mesmo	que	eu	tinha
realmente	tentado.	Outra	alma,	uma	fêmea,	se	aproxima.	Branwynn	(ESTADOS	UNIDOS	DA	AMÉRICA.	Medo	alerta-nos	para	o	perigo	e	o	desequilíbrio,	tanto	dentro	de	nós	e	no	mundo	exterior.	Mas	as	coisas	não	seriam	realmente	os	progressos	até	que	eu	tinha	gravado	meus	sonhos	durante	um	mês,	dado	que	também	fomos	obrigados	a	fazê-lo.	Ao
mesmo	tempo,	eles	concentraram-se	na	conexão/alinhando	enérgica	com	a	Dark	deusa	das	encruzilhadas.	Hekate	é	apenas	ali,	calmo,	sério,	sabendo,	mas	dispostos	a	deixar-me	saber	o	que	se	está	a	passar.	Na	bruxaria	tradicional,	podemos	também	chamar	um	segundo	simbolismo	do	fato	de	que	Hekate	da	cintura	escapular	é	composto	por	duas
serpentes.	Tendo,	pois,	em	conta	que,	no	mundo	antigo,	como	o	moderno	em	que	vivemos,	não	há	que	ter	sido	regional	acentos,	portanto,	o	melhor	conselho	é	provavelmente	a	declará-lo	no	modo	como	você	se	sente	mais	confortável	com.	Eu	podia	ver	ela	no	altar	começa	a	deitar-se.	A	Lunatik	bruxa	que	puxa	para	baixo	a	lua	é	libertado	pelos
incêndios	de	Hekate.	Eurípedes	chama	Hekate	portadora	dos	sonhos	e	em	uma	versão	de	sua	história,	ela	é	referida	como	a	filha	de	Nox	(noite)	Guardiã	do	inconsciente.	Eu	sou	uma	sacerdotisa	em	Threskeia	-	uma	tradição	baseada	no	ritual	crenças	dos	nossos	antepassados	os	trácios.	(Adaptado	de	Orphic	Hino	1	a	Hekate)	Como	é	que	se	comece	a
falar	de	uma	paixão	que	arde	até	as	estrelas?	Antaia:	"Remetente	de	visões	noturna",	umtítulo	de	Hekate.	Houve	um	silêncio	sobre	ela	que	não	posso	facilmente	colocar	em	palavras,	mas,	ao	mesmo	tempo,	houve	um	sentimento	de	união,	de	um	sentimento	de	realização.	A	papiros	mágicos	gregos	PGM	(IV,	2801-2815)	descreveu	ela	com:	"	...	O	Orphic
juramento	foi	pronunciado	no	a	entrada	para	o	submundo,	e	lembrei-me	que	Hekate	teve	uma	associação	com	o	submundo,	por	isso	me	pareceu	importante.	Ninguém	quer	dolorosas	mudanças	para	acontecer	-	que	preferia	que	eles	mudaram	de	uma	forma	simpática	e	agradável	e	lentamente,	por	favor.	Ela	chamou	a	atenção	para	duas	mulheres	em
particular,	que	tinha	de	ser	protegido,	um	dos	quais	tinha	um	novo	bebê	e	quem	Hekate	é	nomeado	para	mim	como	a	sua	sacerdotisa.	Ele	está	incluído	aqui,	de	modo	que	aqueles	que	desejam	realizar,	no	futuro,	a	lua	cheia	com	a	finalidade	de	honrar	a	Deusa	Hekate	e	dedicar-se	a	aprender	mais	sobre	seus	mistérios	será	capaz	de	fazê-lo.	Como	eu	vi
a	lua	iluminar	o	escuro	massa,	eu	senti	sua	luz	começar	a	iluminar	a	escuridão	da	minha	própria	mente.	Eu	sou	um	século	21	mulher	e	esta	é	a	forma	como	ela	fala	para	mim.	Estamos	convencidos	de	que	a	Deusa	é	o	único	que	abriga	todos	e	tudo,	antes	que	o	novo	início.	Suas	palavras	me	bateu	no	meu	core,	a	parte	de	mim	que	sabia	que	ela	estava
certa,	a	parte	que	amava	muito.	Considerando	essas	idéias	de	trama	e	unicidade,	e	quão	essencial	são	de	cura	energética,	ajudanos	a	ver	a	importância	da	cura	Hekate	Soteira	no	trabalho.	A	energia	mudar	foi	distinta	e,	mais	uma	vez,	as	cobras	no	quarto,	principalmente	abaixo	do	altar	e	perto	da	porta.	As	ofertas	durante	a	parte	da	cerimônia,	recebi
uma	instrução	para	dizer	que	a	pessoa	ao	colocar	o	seu	athame	na	parte	superior,	como	um	tributo	ao	Templo.	o	Ouroboric	serpente	consome	mesmo,	o	purgar	trânsito	da	alma	com	a	sabedoria,	a	partir	dos	vínculos	da	ignorância	para	a	liberdade	da	luz.	Eu	sou	PERSÉFONE,	a	divina	e	regal	mulher	para	o	Senhor	do	submundo,	I	am	ISISDEMETER	e
a	minha	primogenitura	é	a	vida	eterna	para	mim	e	todas	as	minhas	estrelas	as	crianças.	Ela	tem	visto	muitas	idades	e	épocas	e	aprendeu	que	a	roda	está	sempre	rodando	-	e	a	roda	que	é	a	vida,	a	morte	e	o	renascimento.	O	altar	que	eu	havia	deixado	na	manutenção	da	Madelaine	não	voltará	para	mim,	Hekate	foi	instruído	que	ele	deve	permanecer
com	ela	e	EU	preciso	construir	um	novo.	Eu	tentei	comunicar	com	ela	usando	a	chama	da	vela.	Você	também	pode	trabalhar	com	ela	como	Hekate	Enodia	(deusa	da	Encruzilhada).	Eu	segui	as	instruções	do	Hekate	para	a	carta	em	uma	série	de	cerimônias	privadas.	Este	foi	o	conto	a	minha	fofoca	me	disse,	e	ela	não	é	mentiroso!	Que	em	verdade	vos
digo:	em	tempos	antes	tinha	ele	me	visitou	três	ou	mesmo	quatro	vezes	ao	dia,	e	muitas	vezes	ele	iria	deixar	o	seu	Dorian	o	óleo	balão	com	mim.	Ela	acaricia	o	corno	de	ouro	de	um	unicórnio	Com	amor	e	confiança	na	sua	volta.	Hoje	em	dia	é	celebrado	em	honra	do	cristão	santo	Domenico,	mas	é	geralmente	aceite	que	o	festival	tem	a	sua	origem	pagã
do	culto	da	deusa	das	serpentes	e	das	toxinas,	Bona	Dea	(ou	o	mais	cedo	Angizia,	do	latim	angius	-	serpente)	que	foi	quase	certamente	uma	tarde	syncretisation	de	Hekate.	Lady	Hekate	pode	(e	provavelmente	deve!)	ser	abordado	de	várias	maneiras.	Porque	uma	coisa	Hekate	me	ensinou	e	me	mostrou	mais	uma	vez	e,	novamente,	é	que	há	sempre	um
momento	em	que	você	pode	transformar	as	coisas	ao	redor.	Eu	tinha	percebido	a	necessidade	de	se	tomar	medidas	magickal	fora	-e	ainda	em	relação	a-	o	'play'	-a	implorar	Hecate	para	ajudar.	O	interessante	é	que	essa	é	uma	reminiscência	do	persa	crença	de	que	meteoros	foram	contraditórios	com	os	planetas,	e	representavam	influências	negativas
que	combater	os	efeitos	positivos	dos	planetas.	[Ático	ático	e	vaso	ânfora]	(Mais	tarde	C	5.ª	-	C	4.ª	A.C.)	"Se	o	paciente	é	atendido	por	medos,	terrores,	E	madnesses	durante	a	noite,	Salta	para	fora	de	sua	cama	e	foge	no	exterior,	Eles	chamam	estes	ataques	de	Hekate	Ou	os	ataques	dos	fantasmas".	Esta	lamentável	exibição	é	muitas	vezes	fundada	em
razões	de	complexos	de	inferioridade	ou	inseguranças	(uma	pessoa	sente	a	necessidade	de	compensar	com	destruidora,	controlar,	de	autoafirmação).	Ela	claramente	quis-me	e	não	estava	indo	a	desistir.	Beltane:	Encontrar	uma	maneira	de	trabalhar	com	Hekate	em	Beltane	apresentou	inicialmente	um	enorme	problema	para	mim.	O	Hesiodic	Catálogo
de	mulheres:	as	construções	e	reconstruções.	Kourotrophos:	"Criança	a	enfermeira",um	título	de	Hekate	e	algumas	outras	deusas	gregas.	Como	tenho	observado	o	aumento	da	duração	do	Lucifer's	visitas,	decidi	retribuir	o	cumprimento.	D.	Através	deste	caminho	espiritual	QUE	EU	estava	autorizado	a	participar	da	corrente	estelar	de	a	Deusa,	a
magick	que	é	liberada	na	fusão	das	duas	forças	dominantes	da	bruxaria	na	sua	exaltação	da	alma	que	os	chamou	para	trás.	Ao	longo	dos	séculos	o	significado	da	serpente	manteve-se	dentro	de	um	equilíbrio	entre	as	suas	funções	opostas,	a	vida	dá	vida	e	destruidor,	criando	um	intrigante	contradição	interior	da	religião	e	literatura,	que	também	foi
refletida	no	culto	da	mitologia	e	Hekate.	Lutando	ao	longo	dos	grandes	blocos	de	pedras	escavadas	utilizando	as	minhas	muletas,	consegui	chegar	à	parte	interna	do	Santuário.	Ela	havia	descoberto	um	pequeno	santuário	da	aldeia.	Foi,	aliás,	Sorita	que	vieram	com	o	louvando	as	perspectivas	dos	meteoritos	alguns	anos	atrás.	Salve	Ó	prodigalidade	e
bela,	Ela	da	o	brilho	luminoso	cabelo	de	serpentes.	O	CODA	Não	era	mais	uma	ironia	amarga	em	meu	ritual	esquiava	com	Édipo:	a	segunda	noite	tão	aliviada	foi	EU	que	a	produção	e	as	suas	complicações	foram	mais	descontraído	que	EU	um	pouco	cedo	demais,	e	depois	de	algumas	bebidas	de	alguma	forma	deixou	o	projector	de	vídeo	eu	tinha
alugado	para	o	show	da	parte	traseira	de	um	táxi.	Londres,	Simpkin	Marshall	&	Co,	1846	Mead,	G.	Um	recurso	que	não	estava	planejada	foi	a	máscara	ela	se	desgasta,	que	apareceu	gradualmente	como	um	resultado	da	pintura	intuitiva.	Assim,	chegou	a	um	ponto	em	que	eu	questionei	o	mito	de	que	era	tão	intrínseco	à	cena	final	do	jogo.	Ela	se
encontra	em	uma	encruzilhada	de	nossa	mente,	passar	de	um	estado	de	consciência	para	outro,	e	reside	na	liminar	coloca	em	nosso	psiquismo	que	normalmente	mantêm	nas	sombras,	como	é	o	caso	do	nosso	dreamworlds	e	nosso	inconsciente.	Bendis:	Thracian	lunar	deusa	e	mãe	de	Sabazius.	Em	suma	a	minha	vida	ficou	cheia	com	todo	o	trabalho	que
eu	amo,	desenvolvidos	em	nome	da	deusa	que	adoro	muito.	As	imagens	não	reapareceu	e	eu	achei	o	som	ajudou-me	mudar	para	um	estado	mais	receptivo,	bloqueando	a	todos	os	estímulos	e	mudar	a	minha	consciência	no	estado	que	se	concentrou	onde	me	sinto	as	ligações	para	tudo	o	que	me	rodeia.	A	seguinte	experiência	demonstra	isso.	Figura	71	-
a	arte	de	Hekate	Vlasta	Mijac	A	arte	Hekate	Quem	sabe	quem	ela	é	...	a	minha	Novena,	místico	rosário	de	renovação	é	completa,	tudo	agora	é	água	ao	moinho	dos	ventos,	rodopio,	que	grassa,	a	atacar-me	agora.	Nossos	sonhos	florescer.	O	mesmo	livro	também	inspirou	a	decoração	do	lado	de	fora.	Os	teus	braços	empunha	as	temidas	luzes,	Temendo
as	serpentes	bobina	mediante	o	Seu	brow	O	rugido	dos	touros	cantar	para	fora	de	sua	boca.	No	entanto	sorte	foi	implacável	em	sua	gravidade	comigo	neste	momento.	Os	pedidos	podem	ser	dirigidos	a	[email	protected]	ou	para	obter	informações	mais	detalhadas,	visite	Thea	em	.	3,	Aleister	Crowley]	(1908	CE)	"Inicialmente	um	trácias	divindade,	ela
por	graus	assumiu	os	atributos	de	muitos,	Atis,	Cybele,	Isis,	e	outros	...	Hekate	jantares	são	em	vez	disso	à	esquerda	na	encruzilhada	de	Hekate,	a	Lua	Nova	cada	mês,	juntamente	com	as	varreduras	da	casa	quando	você	limpá-lo	para	garantir	que	não	há	espíritos	inquietos	na	casa.	Ela	é	Kleidouchos	o	detentor	das	chaves	que	abrem	as	portas	do	auto-
conhecimento	e	dá	passagem	para	outros	mundos	e	outros	estados	do	ser.	Ela	está	cumprindo	o	mesmo	papel	como	Hekate,	iniciando	Rainha	das	encruzilhadas.	a	grande	Mãe	Gordion:	a	helenização	de	Anatolian	Houses	Cult.	Beneficência:	três	gregas	deusas	da	beleza,	graça	e	festiva	gozo,	por	vezes	representado	com	o	triplo	Hekate	em	Hekataions.
Édipo	já	não	luta	com	o	seu	destino	-	em	vez	disso,	ele	dança	com	ela.	Chicago,	University	of	Chicago	Press,	1992	Burkert,	Walter.	A	prática	foi	sempre	controverso	no	judaísmo	e	em	várias	partes	da	Bíblia	Hebraica,	foi	aludido	sacrifícios	eram	supérfluos	e	que	a	obediência	e	oração,	considerado	uma	forma	de	sacrifício,	eram	mais	importantes.	Lua
Magia.	No	momento	em	que	eu	tinha	retornado	para	casa	e	meu	escritório	naquela	noite,	eu	sabia	o	que	tinha	de	fazer.	Mirra	joss	foi	minha	escolha	da	fragrância,	em	grupos	de	três,	em	honra	dos	seus	chefes.	Os	objetos	podem	ser	levados	pelos	seus	donos	mais	tarde,	se	assim	o	desejarem,	exceto	as	velas.	O	poeta	e	vidente	Mousaios	sugeriu	Zeus
como	seu	pai	com	Asteria,	e	o	filósofo	Pherecydes	Aristaios	deu	a	Deus	como	o	seu	pai.	Eu	estava	no	entanto	ainda	muito	desconfiado	e	se	aproximou	da	noite	timidamente.	(1990)	Hekate	Soteira.	Mas	a	própria	associação	de	Hekate	com	Hades/Sheol	e	especialmente	o	inferno	como	um	lugar	de	punição	foi	o	suficiente	para	assustar	qualquer	pessoa
longe	dela.	Isso	é	interessante,	porque	estes	são	os	três	elementos	druida	do	renascimento	tradição!	O	seu	culto	foi	também	muitas	vezes	realizada	no	olival	na	antiguidade,	que	é	onde	naturalmente	muito	disparates	druídicos	e	enganadores	culto	se	realiza.	Como	posso	ver	Delphis,	e	pode	ele	vir	de	sua	amada	wrestling	school	em	direção	a	minha
casa	como	um	daqueles	maddened	cavalos.	Ela	se	inclinou	para	mim	e	repreende	disse,	"você	está	perdido.	Figura	7	-	Threskeia	Figura	8	-	Biblioteca	Santuário	pelo	MDL	Os	livros	são	mágicos,	eles	têm	a	capacidade	de	mudar	o	seu	mundo.	Assim,	comecei	a	me	perguntar	se	o	script	terminar	como	se	sentiu	tão	bom,	entregando-se	ao	a	Deusa	como
essa	apesar	de	todos	a	sua	gravidade	aparente,	por	que	eu	deveria	mudar	a	segunda	noite	depois	de	tudo?	Eu	continuei	a	invocação	divina	vibração	nomes	e,	em	seguida,	ouvir	um	ritmo	que	parecia	familiar	e	extremamente	sedutora,	eu	comecei	em	movimento,	dançando	e	girando-me	em	um	frenético	estado	de	devaneio.	Ela	é	um	adepto	da
Fraternidade	de	Ísis,	treinado	no	Iseum	de	Aradia,	e	é	fundador	do	Iseum	de	Hekate,	Phosphoros,	Soteira	&	Psychopompus	Hermeneus.	Como	ela	deixou	o	corpo,	me	tornei	mais	consciente	de	se	estar	realmente	no	meu	astral	corpo	como	o	meu	habitual	self	e	eu	estava	exausto.	Depois	da	destruição	do	templo,	a	oração	substitui	sacrifício	no
consequente	sinagogas	da	diáspora,	mas	judeus	hoje	em	seu	Sábado	Liturgia,	ainda	rezar	para	o	re-estabelecimento	do	templo	em	Jerusalém,	na	era	messiânica.	Nos	reunimos	com	uma	freqüente	representação	de	Hecate,	a	Mãe	cósmica,	rodeado	por	um	grande	número	de	diferentes	deuses	e	deusas.	Seus	poderes	mágicos	foram	consideradas	tão
grandes	que	mesmo	rei	Salomão	tornou-se	associada	a	ela,	ela	foi	incorporada	à	magia	judaico,	e	fundiu-se	com	outras	deusas	incluir	Artemis,	Selene,	Bendis	e	a	egípcia	Ísis.	Somente	quando	nós	nos	vemos	reflectidos	através	dos	"olhos	de	Deus",	podemos	realmente	conhecer	a	nós	mesmos.	E	enquanto	eu	não	levar	Hekate	em	minha	prática	de	um
modo	óbvio,	a	forma	como	eu	me	curar	e	outros	é	supervisionado	por	ela,	e	não	há	uma	inevitável	passar	por	entre	a	minha	vida	espiritual	pessoal	e	a	minha	cura.	Londres,	Gerald	Duckworth	&	Co,	2000	Parker,	Robert.	Este	é	o	mais	curto	conhecido	exemplo	de	uma	estátua	representando	a	Deusa	Hekate.	A	segunda	camada	tem	mel,	azeite	de	oliva,
muitas	velas	acesas,	os	dons	para	a	permanente	altar,	velas	à	luz	daquele	dia,	romãs,	papel	papoilas,	um	athame	pertencentes	a	Dana,	um	tarô	ou	baralho	para	ser	utilizado	posteriormente	em	adivinhação.	Foi	a	lua	cheia	radiante	sobre	a	mim,	sem	sequer	pensar	QUE	EU	disse:	"Oh	sim,	eu	não	acredito!	A	minha	deusa	está	esperando	por	mim!	"	Eu
corri	lá	fora,	e	caiu	para	os	meus	joelhos,	e	gritava	"Hekate	tomar	esta	dor	e	escuridão	de	mim,	salva-me	antes	que	ele	engole-me	completamente,	levantar	essa	escuridão	da	minha	alma,	e	me	libertar,	a	escuridão	já	não	é	o	lugar	que	quero	ser!	".	Ele	se	considera	um	servo	de	Hekate,	quem	tem	o	papel	mais	importante	na	sua	vida,	e	age	como	seu
mentor.	Aqueles	que	verdadeiramente	importava	todos	compreenderam	e	apoiaram	o	que	estava	a	tornar-se	rapidamente	uma	intensa	e	muito	devoto	modo	de	vida.	Os	pesadelos	resultado	quando	os	medos	e	os	sonhos	são	levados	juntos.	[Marble	do	friso,	Crannon,	Tessália	agora	no	Museu	Britânico].	Mais	uma	vez,	trabalhando	com	Hekate	é
certamente	conhecido	para	conferir	esses	tipos	de	experiências.	Dentro	de	uma	hora	da	minha	primeira	contração	eu	tinha	dado	o	nascimento	de	meu	filho	"Ashton,	Sanel",	sem	um	som,	sem	uma	única	palavra,	ela	foi	feita.	Se	ousa!	Fazê-lo!	Chamada	para	mim!!!	HEKATE!	Por	Tinnekke	Bebout	Figura	68	-Raven	por	Emily	Cardagem	CORVOS	Por	Jen
Ricci	É	engraçado	como	eles	estavam	dançando	ao	redor	de	toda	No	todo-poderoso	dia	da	minha	anointment	Como	me	encontrei	com	você	meu	caro,	como	você	fez-me	a	vossa	A	alma	e	o	espírito	Os	corvos	chamados	e	eu	virei	Em	grupos	de	três,	conversaram	com	os	seus	olhos	ao	falar	Sobre	você,	minha	amada	Hecate,	que	têm	sido	para	mim	Amável
e	generoso,	minha	Rainha.	É	importante	notar	que	estas	práticas,	bem	como	as	suas	consequências	ainda	são	muito	mais	do	que	um	momento	no	dia-a-dia	hoje	a	Bulgária.	Figura	40	-	Hekate	Soteira	por	Shay	Skepevski	A	Sagrada	loucura	Hekate	A	Lunatik	chama	A	Shay	Skepevski	"Agora	a	ouvir	as	palavras	do	escuro	Maiden,	que	foi	desde	o	início,	e
é	para	a	eternidade!	Cujo	ventre	é	ilimitada	e	sempre	fecundo	as	trevas	que	nascimentos	para	trás	toda	a	vida,	luz	e	toda	a	criação.	O	seu	culto	foi	muito	popular	também	em	outra	parte	da	Anatólia,	e	é	possível	que	suas	origens	estão	para	ser	encontrado	no	representações	descoberto	na	antiga	cidade	da	Anatólia	Katolhuyuk	datado	para	o	sexto
milénio	A.C.	.	Seus	principais	demagogos	façam	tudo	o	que	estiver	em	seu	poder	para	aterrorizar	seus	próprios	seguidores	a	rebocar	a	linha	do	partido.	Luna:	Roman	moon	goddess,	apresentada	pelo	relator	com	Selene,	e	posteriormente	com	Hekate	e	Diana.	Ele	é	pai	de	um	filho	Kyle,	e	uma	filha	Gabrielle,	tanto	de	quem	vive	em	Ohio.	A	dizer	os
olhos	são	o	espelho	na	sua	alma,	enquanto	mina	writhed	de	tormento	e	medo,	o	medo	de	não	só	para	mim,	mas	também	a	vida	de	um	pequeno	anjo	que	dependeram	tanto	sobre	mim…	e	quem	é	que,	em	última	análise,	eu	não.	Por	esse	tempo,	foi	de	21	anos	e	a	oportunidade	de	reunião	Georgi	foi	como	uma	porta	para	outro	mundo	abrindo	para	mim.	A
Lúcifer	e	Hecate	estavam	presentes.	Combinando	o	melhor	da	pesquisa	com	uma	vasta	gama	de	experiências	que	este	volume	compacto	abre	portas	para	muitos	de	Hekate,	reinos.	Na	verdade	eu	poderia	ter	tratado	com	isto,	por	si	só,	não	teria	se	sentiu	tão	incomodados	com	esta	fase	específica;	apenas	enquanto	eu	não	tenho	que	engolir	qualquer
mais	do	que	preto	Khem	Gurung	apanham-nos;	se	não	fosse	a	simples	manifestações	físicas	de	alguns	dos	seres	malévolos	do	abismo.	E	quando	me	abraçou	a	idéia	e	seguiu	meus	sentimentos	interiores,	quase	por	casualidade	encontrei	com	uma	pessoa	-	Georgi	Mishev,	que	me	mostrou	que	Hekate	é	não	só	um	dark	witch.	Portanto,	qualquer	discussão
em	torno	da	ética,	o	que	pode	ser	aprovado	deve	refletir	isso.	As	trevas	assume	muitas	formas,	tanto	positivas	como	negativas,	e	Hekate	encarna	muitas	dessas	energias.	O	Consulado	Britânico	em	Xangai,	onde	eu	estava	vivendo	naquele	momento,	já	havia	informado	o	meu	desesperado	os	pais	para	trás	no	Reino	Unido	que	iriam	tomar	providências
para	o	meu	corpo	a	fim	de	ser	repatriados,	como	eles	não	esperam-me	a	sobreviver	à	noite,	de	acordo	com	a	avaliação	do	médico	mas	eu	tinha	uma	missão	a	cumprir	e	que	não	era	a	minha	hora	de	ir	e	sobreviver	eu	fiz,	e	tenho	activamente	descoberta	de	que	a	minha	missão	é,	e	tendo	encontrado,	estou	ativamente	envolvido	na	sua	realização.	Eu
estava	lutando	contra	muitos	obstáculos	para	sua	cura	(o	anti-depressores	medicação	foi	prescrita	para	um	início,	o	que	é	sempre	difícil	de	se	trabalhar)	e	muitos	obstáculos	foram	sendo	colocadas	em	meu	caminho.	1.º	de	fevereiro	de	2009	Algarrobo,	Chile	A	primeira	grande	parte	do	compromisso	que	se	comprometeram	teve	lugar	durante	o	evento
anual	witches'	camp	em	nossa	terra,	Comunidad	Paganus.	É	claro	que	eu	poderia	perguntar-lhe,	mas	eu	prefiro	chamar	sobre	ela,	quando	há	uma	grande	necessidade,	ou	quando	eu	executar	ritos	devocionais,	considerando	que	ela	os	anjos	são	ideais	para	todas	as	outras	ocasiões	quando	assistência	pode	ser	necessária.	Para	ele	apontar-me	o	dedo
para	o	assassinato	do	meu	filho,	a	nossa	prisão	e	encargos	no	que	diz	respeito	a	referida	convicção,	ou	melhor	brutalidade	policial	em	meu	nome.	A	conjecturar	sobre	nada,	eu,	ao	preparar-me	para	a	verdade,	uma	declaração	do	meu	ser	mais	profundo.	Eu	queria	mais.	Mas,	ao	mesmo	tempo,	ela	não	pode	ser	uma	parte	do	processo	de	cura	para	os
meus	alunos	e	clientes,	ela	está	sempre	presente	para	mim.	EU	jurei	que	não	importa	o	que	eles	atiraram	em	mim,	eu	absolutamente	não	seria	sua	vez	de	este	caminho	ou	esta	arte.	...	Onde	eu	poderia	ter	escorregado	em	depressão	agora	me	sinto	melancolia.	Hekate	é	associada	com	estas	liminares	locais,	muitas	vezes	residentes	no	sagrado	três	de
maneira	cross	roads,	assim	nós	somos	lembrados	de	suas	imagens	populares	como	Trivia	ou	três	formado.	Nada	de	novo	irá	primeiro	fazer-se	conhecido	no	astral	realm	e	um	curto	período	de	tempo	antes	da	dedicação	rito,	EU	tinha	feito	um	lote	de	astral	trabalho	ritual.	Ele	deu	o	seu	juramento	de	servir	Hekate	em	15	de	Janeiro	de	2010,	e	tem
padroeiro	relacionamentos	com	Cernunnos	e	Dionísio,	bem.	Através	da	sua	infinita	graça,	todo	universo	se	dissolve	na	sua	Hecate	é	detentora	de	um	athame,	cujo	papel	é	o	de	cortar	todos	os	apegos	mundanos	as	conexões	e	engates,	de	forma	que	o	adorador	está	preparada	para	a	derradeira	liberdade	espiritual.	A	outra	coisa	que	-ou	melhor	caça	às
bruxas-	ficou-me	foi	Hecate,	e	orientais	twin	Kali.	(420	A.C.)	"A	cada	cidadão	teria-se	um	pouco	tribunal	construído	no	seu	alpendre	similar	aos	altares	de	Hekate"	[As	vespas,	Aristófanes]	(412	A.C.)	"Menelaus:	Ó	Hekate,	doador	da	luz,	Enviar	teus	sonhos	favoravelmente!	Helen:	em	mim	tu	reparas	no	espectro	da	noite,	Atendente	sobre	a	rainha	dos
fantasmas".	No	HTR	(1951)	44:25	-34	Crowley,	Aleister.	Crescendo	em	Boston,	Massachusetts,	tive	acesso	a	vários	museus	de	classe	mundial,	um	dos	quais	é	o	Museu	de	Belas	Artes	durante	uma	das	minhas	muitas	incursões	para	a	AMF	em	minha	tarde	20's	eu	vim	com	uma	antiga	representação	de	um	tri-forma	deusa	chamada	Hekate.	Alguns	vê-la,
alguns	ouvi-la,	eu	só	tinha	um	pensamento	persistente	sobre	ela.	Não	houve	controlos	de	fronteira,	o	que	é	incomum.	Comecei	experimentando	momentos	espontâneos	de	ecstasy,	uma	unicidade	com	a	natureza	e	a	sensação	de	estar	"solto"	da	realidade.	Em	outras	vezes	Hekate	tem	apenas	imagens	enviadas	por	meio	repetitivas,	ou	visões	com	dicas
para	a	minha	falta	de	conhecimento	ou	reconhecimento	do	que	ele	pode	estar	Hekate	está	a	tentar	dizer-me.	A	tocha	no	lado	direito	da	pintura	é	branco	e	o	outro	é	preto.	Se	considerarmos	o	oft	citou	Hesiod,	ele	diz	muito	claramente	que,	"Zeus	filho	da	Kronos	homenageado	[Hekate]	acima	de	tudo,	concedendo	o	seu	magnífico	privilégios:	uma	parte
tanto	da	terra	e	do	mar	das	nações	unidas-drenagem.	Ela	é	o	Diretor	de	Avalonia,	uma	editora	dedicada	à	produção	das	publicações,	as	quais	contribuem	para	a	expansão	do	esotérico	horizontes	para	o	século	21,	mantendo	as	suas	raízes	firmemente	na	mágica	e	tradições	espirituais	do	passado.	O	feitiço	de	Medea	e	Circe,	a	feitiçaria	das	mulheres	da
Tessália,	os	escritos	de	filósofos	como	Hesiod	e	pórfiro	todos	fornecem	vislumbres	do	mundo	de	todos	aqueles	que	honram	o	seu.	a	Oxford,	a	Clarendon	Press,	1905	Franck,	Richard.	No	corredor	estava	uma	mulher	com	cabelo	preto,	com	cerca	de	30	anos	de	idade	com	um	sorriso	místico.	A	ferramenta	mais	importante	para	trabalhar	com	ela	deve	ser
o	seu	coração	e	os	seus	instintos.	Stygian	e	nigrescent,	córregos	bater	contra	os	elementos	que	colidiu	em	torno	dela,	como	as	ondas	batendo	contra	rochas	obsidiana	esgotada.	A	Bulgária	é	um	país	que	tem	um	longo	caminho	a	percorrer	em	relação	a	alguns	aspectos	antes	de	se	atingir	os	padrões	do	Ocidente,	mas	quando	se	trata	de	herança
histórica	e	cultural,	tem	uma	enorme	profusão.	A	CHAMADA	Desde	o	início	que	tenho	aqui.	O	seu	lado	irônico	riso	é	para	todos	aqueles	que,	devido	à	ignorância,	imagine	que	eles	podem	escapar	evolução	espiritual.	Ela	funciona	aqui	como	grande	adversário,	muito	parcial,	grande	Oracle,	e	grande	aliado,	todas	no	mesmo	sequências	de	experiências.
No	entanto,	continuaram	a	entrar	espaço	sagrado	e	praticar	meditação	regularmente,	minha	fé	é	o	que	me	manteve.	Compartilhando	o	epíteto	Chthonia,	Hermes	era	considerado	um	companheiro	ou	equivalente	a	Hekate	e	"escolta	das	almas",por	vezes	retratado	segurando	o	seu	pessoal	o	caduceu	que	entrelaçase	com	duas	serpentes.	Espero	que
você	aprecie	a	pintura,	e	que	este	pedaço	curto	deu-lhe	um	pouco	conhecimento	não	só	na	sua	acepção,	mas	quanto	à	importância	e	profundidade	dos	ensinamentos	oferecidos	pela	deusa	Hekate	e	multi-camadas	sabedoria,	que	pode	ser	descoberto	por	seus	devotos	nas	páginas	deste	livro.	(ed).	Kundalini:	Fogo	Serpente	power	disse	que	residem
adormecidas	na	base	da	coluna	vertebral	em	cada	pessoa.	Exatamente	como	eu	imagina	ela	de	ser.	No	entanto,	o	papel	das	crianças	a	enfermeira	é	apropriado	para	Hekate,	a	deusa	das	transições.	Para	alguns	anos,	adaptado-me	muito	bem,	porque	não	tinha	o	que	eu	precisava	-	o	respeito	pela	natureza	e	a	deusa,	ao	lado	do	Deus.	A	ascensão	de	Hidra
representa	um	dos	aspectos	mais	importantes	desta	grande	deusa	astronómico.	Solstício	de	Verão:	O	solstício	de	Verão	é	o	dia	mais	longo	do	ano,	quando	a	noite	está	no	seu	período	mais	curto.	O	labrys,	posteriormente	exportado	para	Creta	e	aprovada	pela	as	sacerdotisas	de	Knossos.	Parece	óbvio	nesta	celebração	da	luz	voltar	ao	invocar	Hekate
como	Phosphoros,	a	tocha	ao	portador.	Routledge,	Londres,	2003	Graham,	A.	Os	três	oráculos	estavam	sentados	em	uma	fila,	primeiro	Jana,	então	Fyrea	em	seguida,	Dana.	Desta	vez	ela	apareceu	diferente	como	se	ela	estivesse	me	chamar	em	vez	disso.	Na	bruxaria	tradicional,	chega	a	compreender	que	o	melhor	amigo	do	homem	e	o	lobo	mau	são,	na
verdade,	um	só	e	o	mesmo.	Foi	muito	tempo	de	ensaio	sobre	a	minha	família	e	no	meu	casamento.	Quando	a	realização	tinha	lançado	no	I	foi	subitamente	em	torno-me	na	escuridão	...	há	muito	tempo.	A	mulher	senta-se	sobre	o	registro	musgosas	No	luar	ao	lado	de	um	caminho	com	várias	ramificações.	Ela	ama	um	coração	puro:	ela	pode	não	ser	uma
para	abraços	e	fluffiness,	mas	certifique-se	de	que	a	sua	palavra	é	tão	boa	quanto	em	ferro	fundido.	Quando	se	está	em	uma	encruzilhada,	Hekate	está	ali	para	mostrar	as	opções.	enquanto	o	tubo	duplo	feito	música,	e	atacamos	os	dançarinos	...	Não	consideramos	que	alma	vigor	como	algo	que	está	totalmente	presente	no	nosso	corpo	a	todo	o	tempo
(por	exemplo,	pense	no	seu	eu	superior,	uma	parte	de	sua	alma	com	o	conhecimento	não	necessariamente	acessível	a	seu	consciente	auto).	Sobre	uma	menos	temível,	note	que	os	cães	também	foram	associados	com	divindades	como	Hekate	quem	assistiu	ao	parto	e	ao	longo	do	cão	também	é	conhecida	como	a	guardiã	da	casa,	vigilância	permanente
na	porta	da	frente,	temível	para	quem	está	fora,	mas	cuidar	para	que	no	seio.	Ver	www.paganfederation.org	/www.silvercircle.org	Naza	Cogo	(Austrália)	Naza	Cogo	nasceu	em	uma	cultura	de	bruxaria	tradicional	dos	Bálcãs.	Podemos	considerar	Hekate	como	um	guardião	do	inconsciente,	assim	como	ela	guarda	a	entrada	do	submundo.	Ela	representa
o	ponto	de	inspiração	entre	o	self	e	o	divino,	a	fonte	que	abrir	a	nossa	aspiração	pesquisar	os	mistérios.	Podemos	encontrar	esta	coerente	com	o	nosso	anterior	descrição	de	Hekate	como	Rainha	das	encruzilhadas,	isto	é	para	dizer,	Rainha	das	quatro	direções	cardinais.	Eu	entendi	isso,	mas	ao	mesmo	tempo	sabia	que	ele	também	tinha	algo	a
compartilhar.	QUERO	continuar	com	isso	até	o	próximo	é	visto,	e	passar	para	a	próxima	vogal,	a	eta.	Eu	ainda	não	estava	satisfeita.	Mais	uma	vez	enchendo	meus	sonhos	com	metade	ouviu	as	músicas,	seguir-me	descer	à	cova	onde	me	sinto	mais	seguro	na	escuridão	e	sombras.	Visite	o	site	www.vikkibramshaw.co	reino	unido	para	obter	mais
informações.	(C	4.º	CE)	"Escuridão,	Brimo,	imortal,	atenta,	persa,	pastoral,	Alkyone,	ouro-coroado,	o	velho	deusa,	brilhando,	o	mar-deusa,	fantasmagórico,	lindo,	aquele	que	mostra	...	Com	um	raio	piscando	através	da	minha	luz	de	vela	home,	thunder	desabando	lá	fora.	Mesmo	os	mais	avançados	estudioso	da	Grécia	antiga	só	pode	teorizar	sobre	suas
origens.	É	o	fato	de	que	você	está	segurando	este	livro	agora	apenas	coincidência?	Schober,	A.	Eu	sabia	Trimurti	tinha	três	cabeças	ou	faces,	e	representou	o	Senhor	em	suas	três	formas	como	criador	(Brahma),	provedor	(Visnu)	e	destruidor	(Siva).	[Auto-defesa	psíquica,	Dion	Fortune].	A	referência	feita	pelo	lugar	que	tinha	agarrado	a	minha	atenção
não	foi	a	mais	comum	em	caso	de	sorteio	de	deusas	são	equiparados,	mas	um	em	que	ele	disse:	"	Em	um	outro	momento	que	você	[Isis]	são	Proserpina	[Hekate],	cuja	uive	à	noite	inspire	pavor,	e	cuja	tríplice	forma	limita	o	aparecimento	de	fantasmas	como	você	manter	a	entrada	para	a	terra	acima	firmemente	trancadas.	A	gigante	representa	as	forças
da	ignorância	em	Grego	espiritualidade.	Os	jovens	e	impressionáveis,	e,	um	pouco	ingénua	quando	ele	veio	para	relacionamentos,	especialmente	quando	essa	relação	está	podre	e	azedo	para	a	própria	apple	core,	deixou	de	ser	o	doce	fruto	maduro	esperava…	em	vez	apodrecidas,	fétida	e	sórdida.	Para	obter	mais	informações,	consulte
www.wix.com/IseumHekateHermeneus/training.	Medo	também	pode	ser	encontrado	no	interior	da	grande	quantidade	de	dúvidas	que	temos	sobre	nós	mesmos.	Chamei	meu	marido	para	o	quarto,	e	eu	disse	a	ele,	vou	dar-lhe	um	filho,	Sanel,	verbo	encarnado	através	de	mim	agora,	como	o	seu	corpo	está	sendo	enterrada	na	terra,	do	céu,	Hekate	irá
enviar	a	sua	alma	em	meu	ventre.	Sepulcrais,	celebrando	os	Mistérios	extasiada	junto	das	almas	dos	mortos,	Filha	da	eterna	Noite,	Mãe	da	luz	eterna,	amada	de	solidão,	alegrando-nos	com	o	sagrado	feras	da	criação.	[Sentar-se	antes	da	vela	e	preparar	a	luz]	[Tomar	três	respirações	profundas	e	permitir	que	os	seus	sentidos	para	despertar]	Dizer:
Hekate,	companheiro	e	guia	para	os	mistérios	EU	luz	este	fogo	sagrado	em	sua	honra,	[luz	fogo]	Sua	luz	que	une	as	estrelas	e	as	pedras,	os	céus	e	a	terra,	Com	esse	fogo	gostaria	de	expressar	o	meu	desejo	de	uma	maior	compreensão	de	seus	mistérios	Askei	Kataskei	Erōn	Oreōn	Iōr	Mega	Samnyēr	Baui	(3	vezes)	Phobantia	Semnē,	Grande	Hekate,	que
gira	a	trama	de	as	estrelas	e	governa	a	espiral	da	vida	Me	guia	em	direção	à	caminhos	de	entendimento,	Do	cruzamento	de	cruzamento,	Os	Torchbearers	e	o	Keybearers	de	seus	mistérios,	Vai	sempre	encontrar	um	outro,	Agora	sente-se	e	observe	a	chama	tremer	e	dança,	deixe-se	de	se	concentrar	sobre	as	diferentes	cores	da	chama,	os	amarelos	e	os
vermelhos,	os	azuis	e	brancos,	e	o	preto.	Ciúmes	deuses,	povo	escolhido.	Mas	em	nossa	homenagem,	se	você	olhar,	você	vai	encontrar	um	outro,	mais	sombrio,	figura.	Um	projeto	que	siga	de	Hekate	chaves	para	a	encruzilhada	que	eu	tinha	elaborado	e	publicado	em	2006,	mas	desta	vez	em	vez	de	reunir	as	vozes	e	experiências	de	pessoas	que	todos
vieram	de	um	país,	eu	tive	que	encontrar	indivíduos	que	representavam	as	chamas	de	Hekate	em	todo	o	mundo.	Dionísio,	deus	grego	do	vinho	e	o	Ecstasy,	absorvida	no	panteão	como	o	Olimpo	por	duas	vezes	nascido	filho	de	Zeus,	embora	inicialmente	de	origem	desconhecida.	Eu	estava	com	medo.	O	carvão	é	aceso	e	incenso	incendiado	em	nome	de
nossa	mãe	Hekate.	Sua	influência	se	estende	muito	mais	além	de	suas	regiões	de	origem	mediterrânea	e	na	Europa	e	na	GrãBretanha	e	na	Irlanda,	e	dali	as	Américas.	Fui	fazer	algumas	pesquisas.	Embora	possa	não	parecer,	após	o	solstício	de	Inverno	os	dias	mais	longos	e	que	uma	vez	mais	para	a	luz.	A	feitiçaria	ligação	persistiu,	com	Walter	Scott
em	suas	cartas	de	Demonology	e	feitiçaria	(N.	Portanto,	a	sua	sabedoria	está	disponível	para	todos,	embora	muito	poucos	abraçá-la!"	Eu	achei	ela	na	cave	da	minha	alma,	quando	eu	pensei	que	não	tinha	alma.	Dolorosa,	desesperado	e	desolado,	vários	passos	diferentes	entre	os	corais	de	lamentar;	indignado	com	vingança,	atormentado	de	morte	e
aviltamento.	Finalmente,	podemos	considerar	um	outro	aspecto	tradicional	de	Beltane	em	relação	a	Hekate.	E	eu	tinha	que	saber,	eu	estava	lidando	com	uma	antiga	deusa	ou	eu	estava	sendo	levado	até	o	proverbial	jardim	caminho	por	qualquer	outra	coisa?	No	início	as	moedas	cunhadas	em	Grego	Pergamon	(Turquia)	também	mostram	as	serpentes
rastejantes	da	cista	mística	,	situado.	Características	faciais	não	eram	de	terror,	mas	de	lamentar,	os	mesmos	lamentos	que	se	agarrou	o	meu	coração	para	esmagá-la	como	se	fosse	uma	delicada	pétala	preso	no	inverno	brisa	de	despeito.	Observe	a	fronte,	a	roda	roda	ininterruptamente	sinalizando	rapidamente.	No	atual	Luciferian	ela	é	vista	como	a
mãe	de	Lúcifer:	assim	Hekate	luz	feminino	portador	(Phosphoros	no	grego)	dá	à	luz	luz	do	sexo	masculino	portador	(Lúcifer	no	latim)	um	papel	que	faz	eco	a	ligação	no	Aradia	de	Charles	Leland	(1899).	Este	texto	também	expandiu	a	sua	já	vasta	comitiva,	que	tinha	sido	previamente	incluída	o	inquieto	mortos,	chama-ostentando	as	ninfas	e	diversos
monstruosas	criaturas,	agora	também	conter	as	hordas	de	daimones	e	três	ordens	de	seres	angélicos	para	fazer	sua	vontade.	Eu	comecei	a	ter	arrepios	de	"	alguém	caminhando	sobre	a	minha	sepultura"	variedade	em	momentos	particulares,	como,	por	exemplo,	quando	eu	ouvi	o	meu	chaves	chacoalhando	juntos	na	minha	mala,	ou	quando	eu	vi	a	noite
estrelas	brilhando	sobre	a	Table	Mountain.	Como	terminar	uma	peregrinação	onde	cada	etapa	trouxe-me	mais	perto	de	você	...	Senti	o	toque	de	divindade,	eu	tinha	era	com	a	minha	deusa	e	ela	tinha	revelado	a	sua	verdadeira	face	e	poder.	Diante	de	mim	uma	imagem	do	mundo	como	um	mapa	e	marcado	sobre	ele	foram	numerosos	marcadores	sob	a
forma	de	pequenas	lanternas	marcando	vários	locais.	Senhora	da	Sagrada	loucura,	portador	da	chama	prateada!	Hekate!	Pacificador	da	iluminação!	Com	amor	EU	te	invocam,	invoco-te!	Luz	do	luar,	escuro	de	noite,	Queimar	dentro	de	mim	tua	prata	luz	gloriosa!	Hekate!	Com	amor,	invoco-te!	Hekate!	Com	a	Sagrada	voz	ME	chamar!	Desça	sobre	mim
do	teu	trono	de	noite,	Como	eu	gritar	teu	sagrado	nome	...	Foi	o	dark	guardiã	deste	domínio.	Uma	vez	que	muitas	das	coisas	que	eu	tinha	prenunciado	veio	verdadeiro,	muito	dos	meus	amigos,	assim	como	os	amigos	do	deles,	começando	a	vir	a	mim	pedindo-me	para	fazer	leituras	para	eles	sobre	o	seu	futuro,	este	foi	outro	momento	crucial	para	mim,
pois	de	ti	o	meu	conhecimento	de	cartões	melhorou	significativamente.	O	Mote	é	ser.	Ele	reside	atualmente	em	Madison,	no	estado	de	Wisconsin	NOS	EUA	onde	ele	felizmente	fazem	malabarismos	uma	vida	de	ser	um	marido,	pai,	profissional	trabalho	em	pesquisas	clínicas,	e	um	devoto	praticante	de	aderentes,	bem	como	para	as	velhas	formas.	Devo
muito	a	esta	mais	maravilhosa	da	deusas.	Ocorre-me	que,	entre	outras	analogias,	tanto	com	Yesod	e	hounds	sendo	ligada	à	lua,	não	há	mais	significado	para	a	descoberta	de	composição	por	acaso.	A	ligação	entre	Hekate	e	Rhea	tinha	sido	sugerido	há	quase	mil	anos	mais	cedo,	quando	eles	foram	ambos	descritos	no	homéricos	Hino	a	Deméter	como
"brilhante	e	penteado".A	oráculos	Caldeus	Hekate	tornou-se	a	fonte	das	almas	e	as	virtudes,	derramando	seu	poder	sobre	o	theurgists	que	aproximou-se	dela	adequadamente.	Em	minha	experiência,	a	cada	encontro,	e	quase	numa	base	diária,	Hekate	tem	algo	a	oferecer,	seja	a	orientação,	iluminação,	um	simples	lembrete	de	algum	outro	espírito,	ou
uma	flagrante	falta	de	sutileza	em	uma	ação,	que,	no	meu	caso,	o	item	no	seu	santuário,	quer	cair	ou	derramar	sobre	fora	do	azul;	as	imagens,	pinturas	e	retratos	de	Hekate	aparentemente	saltando	de	sua	pose	de	bastante	propositalmente	cair	sobre	o	chão	em	frente	de	mim,	tendo	uma	infinidade	de	outros	itens	sagrados	com	ela	em	seu	salto.
Hekate	própria	é	roubado	principalmente	em	vermelho	escarlate,	uma	cor	de	energia,	fogo,	sangue	e	paixão.	(1938	CE)	"Astarte,	Aphrodite,	Astorete	Doador	da	vida	e	portadora	da	morte.	Não	sei	se	foi	um	momento	de	clareza	ou	estupidez,	eu	nunca	mais	vou	saber,	mas	dirigi	Lúcifer	novamente,	eu	não	vou	fazê-lo.	Estas	instruções	defina	o	palco.
Nessa	época,	eu	tinha	doze	ou	treze	anos	de	idade,	e	que	era	ao	mesmo	tempo	que	começou	a	desenvolver	um	interesse	em	magia,	cura	os	rituais	e	outras	práticas	semelhantes.	O	chá	não	ajuda	mas,	logo	eu	não	me	senti	enjoado.	Silêncio	ã¢nsia-me.	A	este	nível	tudo	é	englobado.	Os	planos	convergentes.	Festival	da	noiva	como	um	Santo	(e	talvez
uma	continuação	de	sua	adoração	como	uma	deusa	na	Irlanda)	é	ao	mesmo	tempo	como	Imbolc.	UM	querido	amigo	meu	tinha	câncer	-	EU	tinha	planejado	fazer	algo	particular	para	ele,	mas	Hekate	tinha	planos	diferentes.	º	1830)	descrevendo	a	cabeça	de	um	escocês	covine	de	bruxas	que	praticam	a	necromancy	Hekate.	O	restaurante	tinha	um
pequeno	riacho	que	flui	através	do	jardim.	Aqui,	foi	que	eu	resolvi	ir.	Trata-se	de	um	rito	destina-se	para	uso	na	Lua	Cheia,	na	quinta-feira	dia	27	de	Maio	de	2010	por	todos	aqueles	que	desejam	honrar	a	Deusa	Hekate	e	dedicar-se	para	uma	maior	compreensão	de	seus	mistérios,	esta	data	coincide	com	o	lançamento	deste	livro.	Eu	não	recomendo	os
sacrifícios	de	ovelhas	ou	cães	que	eram	comuns	na	Grécia,	mas	sabemos	que	os	ovos,	mel	e	alho	são	todos	aceitáveis	sacrifícios	para	a	deusa.	Em	uma	noite	clara,	você	pode	ver	pelo	menos	um	tiro	star	um	minuto,	quando	o	chuveiro	é	um	pico	em	meados	de	Agosto,	tornando-se	um	cenário	incrivelmente	mágico	para	as	celebrações	de	Hekate	da
honra.	E	ela	se	foi,	e	levou	a	bola	de	pele	Delphis	até	a	minha	casa,	e	não	mais	cedo	eu	estava	ciente	da	sua	luz-pés	passo	em	frente	o	limiar	da	minha	porta	Mark,	Senhora	Lua,	donde	veio	o	meu	amor.	Leiden,	Brill,	1997	Vallencey,	Charles.	Hekate	pode	mostrar-nos	que,	embora	algumas	das	nossas	crenças	podem	ser	verdadeiras	do	nosso	quotidiano,
que	eles	não	dizem	a	verdade,	como	já	havíamos	percebido	para	ser.	as	culturas	da	agricultura	biológica,	do	bem-estar	Animal,	o	bemestar	das	crianças,	bem-estar	planetário;	direitos	das	mulheres,	direitos	LGBT,	os	direitos	das	crianças;	eliminação	da	pobreza,	a	escravatura	e	a	pena	de	morte;	Justiça	Social,	o	uso	excessivo	de	medicação	e	o
surgimento	de	novas	doenças	e	de	facto	vegetarianismo	(que	resolve	e	cometera	um	bom	muitos	dos	problemas	acima	com	uma	penada!),	bem	como	muitas	outras	preocupações	estão	todos	os	tópicos	que	a	Nova	Era	(por	falta	de	uma	palavra	melhor)	tem	gerado,	para	melhor	ou	para	pior,	muito	ao	desânimo	de	corporações	multinacionais	e	algumas
facções	evangélicas	de	toda	a	cristandade.	Isso	levou	anos,	não	meses	e	não	é	para	os	corajosos.	Nós	met	Atheneris	lá	e	continuou	a	preparar-se	para	a	visita	a	Lagina	e	também	visitou	Éfeso	e	outros	sites.	Todos	os	sinais	apontam	para	o	fim	do	calvário	em	um	tempo	muito	curto.	Uma	elevação	em	uma	maior	consciência?	Em:	as	operações	da
American	filológica	Associação	113:	79-93.	É	essencial	para	pagar	os	seus	próprios	aspectos	de	uma	divindade	ao	escolher	trabalhar	com	eles.	Eu	não	tinha	ainda	pediu	para	ser	colocado	em	qualquer	lugar	perto	do	abismo,	mas	que	por	si	só,	ser	atirado	em	um	rio	de	chamas	negras	alkhemy.	Eu	estava	sentado	no	chão,	colocar	a	minha	mão	para	o
chão	e	esperou	os	olhos	fechados	em	silêncio	exceto	para	Verão	fresquinha	e	aves.	Este	ensaio	contém	partes	da	minha	versão	reescrita	Hekate,	com	o	devido	crédito	e	graças	de	Dion	Fortune	para	vir	para	cima	com	a	sua	original	versão	Isis.	Respire	profundamente	e	apelar	para	a	liberdade	dentro	do	seu	coração,	para	que	você	será	capaz	de
expressar-se	com	pureza	de	intenção	e	com	força	de	vontade.	Não	tente	controlar	ou	forçar	esse	processo.	Lagartos	bronzeado	em	antigas	rochas	ao	redor.	Por	Magin	Rose	(Escrito	em	2007)	Glossário	de	Termos	Aigina:	ilha	grega	que	tinha	um	templo	e	Hekate	celebrado	os	seus	mistérios,	que	teria	sido	fundada	por	Orpheus..	Champigny	(Thea)	é	um
3º	grau	linhagem	Alta	sacerdotisa	e	Elder	da	tradição	alexandrina	de	bruxaria.	A	rainha	do	inferno	não	foi	terminado	com	revelações	embora.	C.	Lembro-me	da	alegria	que	senti	na	minha	alma	que	meu	bebê	era	um	menino.	Ela	tornou-se	sábio	com	a	idade	e	com	o	tempo	e	pode	ver	das	maravilhas	do	futuro.	M,	Howard.	Ela	é	também	a	Deusa	liminar
liminar,	presidindo	os	espaços.	Eu	tive	uma	forte	sensação	de	que	a	inclusão	da	máscara	era	uma	dica	que	trabalho	de	máscara	é	uma	maneira	poderosa	de	invocar	e	trabalhar	com	Hekate.	Hecate	pode	ser	invocado	para	proteger	contra	esses	seres	nos	seus	aspectos	como	Apotropaios	(averter	do	mal)	para	que	ela	possa	proteger	contra	inimigos
espirituais	invisíveis.	EU	visualizar-me	coroou	com	a	prata	os	incêndios	da	Lua,	com	o	poder	de	Hekate	furar	a	escuridão.	[Descrição	da	Grécia,	Pausanias]	(470	A.C.)	Hekate	com	seus	pés	tornando-se	um	duplo	corpo	cão,	Cuja	parte	superior	da	cabeça	tem	um	homem	na	sua	boca,	E	com	três	figuras	femininas,	possivelmente	o	Erinyes.	Eu	tinha
invocado	e	ela	seria	comigo	para	saudar	o	meu	filho.	Assim,	ele	deve	ser.	Leiden	Heckenbach	P.	Um	livro	que	me	pareceu	fazer	sentido	para	mim	foi	Hekate	na	antiga	religião	grega	por	Robert	Von	Rudloff.	O	desenrolar	de	uma	jovem	bruxa	talvez?	Algo	muito	palpável,	mas	algo	não	podemos	completamente	segure	não	importa	o	quão	difícil	é	tentar.
O	incêndio	de	Azrael	foi	realizada	sobre	a	lareira	em	casa,	que	foi	definitivamente	preferível.	Ela	insistiu	que	eu	escolher	minha	própria	religião	quando	eu	tinha	idade	suficiente	para	tomar	uma	decisão	tão	importante.	O	amarelo	defende	e	ataca,	ele	permite	que	qualquer	indignação.	Ele	era	uma	parte	de	muitos	rituais,	práticas	e	comunhões,	mas
parecia	para	muitos	anos	de	deter-me	no	fundo	simplesmente	fornecendo	o	elogio	ao	solar	lunar	vibrações	da	deusa.	Para	mim,	a	serpente	simboliza	a	liberdade	inata	e	libertação;	um	indomável	ligação	primordial	ao	nosso	passado	que	define	as	necessidades	fundamentais	de	nossa	própria	existência,	tais	como	a	necessidade	de	viver,	de	alimentação,
de	procriar	e,	em	última	análise,	de	morrer.	Tudo	o	que	eu	queria	era	estar	em	paz,	e	estar	com	o	meu	menino	no	belo	Summerland,	longe	de	este	corpo	mortal	angústia,	esta	intrigante	agonia	interminável	que	se	alastraram	por	todo	o	meu	corpo	inteiro.	As	palavras,	as	imagens,	sinetes.	A	data	de	publicação	da	presente	noite	eu	estava	de	pé	na
encruzilhada	era	agosto	13th.	Mcom	além	disso,	ocorre-me	que	desejo,	mas	as	conseqüências	de	uma	fugaz	memória	de	algumas	experiência	prazerosa	que	procuramos	repetir;	o	medo,	por	outro	lado	é	a	assombrosa	memória	de	uma	dor	que	procuramos	evitar.	Ele	também	gosta	de	viajar,	de	cultura,	jardinagem,	animais	e	jogos	de	computador.	A	par
com	o	que	se	sabe	das	associações	do	mundo	Árvore	e	a	Dorothy,	verificamos	que	esta	funciona	como	um	símbolo	de	Hekate,	e	se	conecta	ao	seu	cabeça	de	cavalo,	bem.	Mais	tarde	os	escritores	alternativos	não	sugerem	parentesco	para	ela,	com	o	Orphic	hinos	sugerindo	Demeter	(Deo)	como	sua	mãe	e	o	poeta	Bacchylides	sugerindo	Nyx,	a	deusa
primordial	da	noite.	Dos	dezoito	papiros	fragmentos	que	praticamente	indiscutível	consulte	a	Hekate,	oito	deles	têm	uma	ou	mais	referências	para	o	seu	ardente	natureza.	EU	tomou	a	lâmina	crescente	e	corte-	com	alguma	dificuldade,	pois	não	estava	muito	forte,	um	X	no	meu	peito	uma	seção	do	web	tatuados,	convocando	todos	a	minha	dor	e	tristeza
em	que	a	acção,	que	fluiu	para	fora	em	uma	inundação	de	liberação	com	o	sangue	e	as	lágrimas	que	pingou	sobre	a	terra	no	centro	da	encruzilhada.	alguns	chamam-me	Hekate,	".	Na	palma	da	sua	mão	é	um	globo	de	chamas.	E	recordei	o	tocando	pedra	de	Uppsala.	Capturado	em	sua	densa	vortex	estou	alheio	a	tudo	o	resto,	alugue	...	Insatisfeito	com
a	experiências	de	Western	magic,	ele	voltou	às	raízes	e	encontrado	Hekate	ali	à	espera.	Alguns	destes	filósofos	também	incluiu	feijão	como	tabu	e	proibido	os	alimentos.	Felizmente	não	é	uma	obra	redentora	cena	mais	tarde	no	play:	Kali-Moerae	aparece	de	novo	e,	em	seguida,	executa	exatamente	a	mesma	dança,	projecções	vídeo	foram	usados	para
torná-lo	muito	óbvias	para	o	público	que	ele	era	idêntico	as	filmagens.	Este	EU,	Theophilos	filho	de	Arissteides	[erro	de	ortografia?	A	travessia	do	deserto	do	abismo,	os	portões	de	Daath,	os	olhos	da	alma	estão	abertas	muito	grande	na	verdade.	Talvez	possa	resplandecer	a	luz	pura	de	Hekate	Sapatos	em	todos	os	níveis	do	meu	ser,	Parte	das	sombras,
e	revelar	o	meu	eu	interior.	Em	seguida,	eu	já	sabia,	que	a	exploração	de	seus	mistérios	que	mais	uma	vez	assume	um	papel	central	na	minha	vida,	mesmo	que	eu	tinha	planejado	fazer	algo	mais	para	o	ano	à	frente	de	mim.	Nas	palavras	de	Sócrates	"Nossos	maiores	bênçãos	vêm	até	nós	pelo	caminho	da	loucura".A	sua	loucura	é	um	dom,	e	uma	vez
que	você	tenha	conhecido	este	estado	e	que	tornar-se	o	portador	da	Sua	Lunatik	chama	...	Eu	aceito	o	camelo.	Falando	Trojan:	discurso	e	comunidade	na	Ilíada.	Como	o	remetente	da	visão	noturna,	Hekate	induz	a	sagrada	loucura,	que	os	antigos	acreditavam	foi	causado	pelo	seu	envio	visões	proféticas	para	a	humanidade	através	da	influência	da	luz
da	lua.	Na	verdade,	fui	uma	vez	alertados	por	Shani	Oates,	a	empregada	do	Clã	de	Tubal	Caim,que	se	tornou	demasiado	centrada	sobre	um	espírito	de	nome	pode	ser	tolo,	mesmo	perigoso,	pois	pode	levar	a	um	labirinto	de	ilusões.	Em	Beltane	e	Hekate,	um	bom	lugar	para	começar	é	com	as	cores	associadas	com	o	sabbat	-	vermelho,	branco	e	verde.
Diane	M.	Walter	Scott	na	letra	V	de	suas	cartas	em	Demonology	e	feitiçaria	(N.	É,	portanto,	um	comportamento	que	resulta	de	reacções	inconscientes,	instintivos.	Embora	mediúnica	magickal	predominante	é	a	minha	atividade,	tem	sido	reforçada	por	magickal	técnicas	e	procedimentos,	bem	como	uma	variedade	de	outras	formas	de	contato	de
diferentes	tradições.	Eu	nunca	estou	indo	para	ser	rico	e	eu	nem	cuidados,	nem	pretende	ser.	No	Theogony	ele	honrado	seu	acima	de	todos	os	outros	deuses	e	aumentado	sua	ação	existente	dos	três	reinos	da	terra,	céu	e	mar.	Até	mesmo	como	lidar	com	a	ansiedade	e	a	depressão	Hekate	estavam	um	pouco	longe.	É	o	fim	desta	canção	e	mais	tarde	ela
vai	voltar.	Por	vezes	tenho	visto	ela	com	duas	tochas	extremamente	brilhante.	Memórias	do	norte	de	Edimburgo	,	Archibald	Constable	&	Co.,	1821	(reeditada	em	1658).	(1933)	Fries	des	Hekateions	von	Lagina:	IstForschung	2,	Viena.	EU	então,	concentrou-se	no	astral,	sentindo	a	sensação	física,	mas	que	todos	astrally,	bem,	até	que	ela	se	tornou
puramente	astral.	Desastres	naturais,	terrorismo,	crise	económica	e	as	epidemias	virais	são	apenas	alguns	dos	incessantemente	difundida	horrores	que	comer	fora	em	paz	quotidiana	da	mente.	I	chamado	Hekate	para	roubar	as	almas	de	quem	se	aproximou	de	mim,	então	eu	usei	uma	técnica	indígena	a	caminho	da	área	do	terremoto	e	chamar	almas
perdidas.	Em	primeiro	lugar	Hekate	prejudica	os	pertences	de	Megara	em	todas	as	coisas	e,	em	seguida,	Perséfone	relatórios	com	os	deuses."	[Inscrição]	micênicos	(410-390	A.C.)	Hekate	para	imolar	o	gigante	Klytos	com	ela	duas	tochas	no	gigante	das	guerras.	Independentemente	da	força	empobrecido,	tive	de	lidar	com	a	perda	de	um	filho	em
terrível	circunstância-	deixe	sozinho	a	culpa	eu	me	senti	tão	cavernoso	interior	que	a	culpa	foi	minha	e	eu	é	que	falhou	em	proteger	uma	vida	inocente	que	não	tinha	como	se	defender.	Eu	aprendi	que	a	guarda	das	encruzilhadas,	Hekate	é	ela	que	se	encontra	com	você,	a	tríplice	deusa	empunha	o	poder	de	transformação	e	renovação.	Por	invocando	a
sua	e	aprendendo	mais	e	mais	sobre	ela	que	foi,	em	seguida,	que	eu	aprendi	que	através	do	escuro	irá	encontrar	a	luz.	Nota	os	hounds	de	Hecate	negativa	no	espaço	entre	os	braços	e	o	tronco.	Finalmente	a	energia	deixa	de	fluxo	em	que	direção	e	ouço	algumas	exclamações	de	"	...	Você	atravessar	todos	os	inícios,	e	todos	os	caminhos	levam	a	você.
Por	mais	de	uma	hora,	tente	entrar	em	contato	com	nossas	famílias	no	Chile.	ela	noite	...	No	considerando	Hekate,	a	deusa	da	lua,	podemos	pensar	também	em	seu	aspecto	de	governante	dos	mares	(que	é	muitas	vezes	mais	observava)	regras	para	a	lua	as	marés	do	mar.	Eu	não	sei	o	que	eu	estava	esperando	por	este	forte	apelo,	acompanhado	do
rompimento	do	cabelo	e	o	espancamento	de	peito	nu,	mas	eu	certamente	não	estava	à	espera	que	eu	tenho,	o	distante	risos	ao	sabor	da	brisa	e,	em	seguida,	nada	mais	do	que	o	som	do	meu	coração	batendo	em	meus	ouvidos.	O	meu	trabalho	é	para	abrir	um	caminho,	Hekate	decide	para	onde	você	vai,	não	eu".	Também	podemos	entender	como,	por
conseguinte,	o	Anima	Mundi	e	a	Rainha	do	Axis	Mundi,	como	seu	consorte	é	Rei.	Também	durante	um	ritual,	quando	disparates	druídicos	e	enganadores	skrying	em	um	recipiente	de	água,	foi-me	apresentada	uma	coruja	olhando	de	volta	para	mim.	Depois	nos	mudamos	para	a	sacerdotisa	de	Perséfone	e,	finalmente	para	Hekate.	As	tintas,	água	e
ferramentas	devem	todos	ser	consagrada	como	por	suas	tradições'	funcionamento.	Convocar	os	espíritos	dos	antepassados	tempo	passou,	EU	iria	sentar-se	estóico,	recusando-se	a	vacilar	como	o	artista	trabalhou	furiosamente.	Ela	tem	um	excelente	marido,	Arnel,	outro	Hekate	devoto,	e	quatro	filhos	que	ela	colocou	como	parte	de	sua	magickal
mundo.	Inicialmente,	fiquei	bastante	surpreso	ao	descobrir	que	Hekate	foi	tão	empenhada	em	trabalhar	com	Dionísio,	e	vice-versa;	um	enigma	que	tornou-se	clara	com	apenas	um	pouco	mais	de	pesquisa	em	Hekate	helicoidais	da	serpentina	de	natureza	e	sua	função	como	elemento	de	princípios	opostos.	Fui	levado	para	o	pronto-socorro	do	meu
hospital	local:	o	aconselhamento	era	cirurgia	imediata.	O	muito	as	nuvens	vieram	para	baixo	para	assombrar	este	dia	Que	a	mim	me	parecia	tão	brilhante	como	ele	deve	ser	Foi,	de	facto,	como	a	minha	mente	alcançou	aquilo	que	devia	ter	sido	Concedeu-me	poder	Oh	Hecate	me	ajudar	Protege-me,	minha	deusa	...	Além	disso,	Hekate	também	foi	citado
como	tendo	um	spear	no	perdido	quinto	século	A.C.	Sófocles	jogar	a	raiz	Cortadores.	O	que	fazemos	deve	refletir	a	mudança	de	estações	e	a	espiral	de	luz	e	escuro	para	a	luz	e	vida	até	a	morte	e	o	renascimento,	mas	se	você	olhar	de	perto	a	esses	padrões	e	tradições	que	você	irá	encontrar	uma	infinidade	de	idéias	para	cada	Sabbat,	e	é	claro	que,
para	trabalhar	com	Hekate	em	relação	a	elas.	Orphic	mistérios:	um	mistério	religioso	disse	ter	sido	fundada	pelo	lendário	músico	Orpheus,	e	incidiram	sobre	Dionísio.	Kessinger	Publishing,	2003	Rolete,	Lynn	E.	Ela	é	também	uma	vida	de	estudante	e	pesquisador	da	teologia,	filosofia	e	antropologia	intrínseca	a	todas	as	praxes	que	acione	os	mistérios.
UM	caso	no	ponto,	que	cresceu	de	uma	semente	de	um	fruto	precioso	era	uma	referência	que	encontrei	no	Franck,	1658	trabalho	nas	Memórias	do	Norte	quando	Sorita	d'Este	e	eu	estávamos	pesquisando	o	nosso	livro	visões	da	Cailleach	(2009).	Onde	eu	me	sinto	pertencer.	Conhecimento	sobre	Hekate	não	pode	ser	montado	em	um	livro,	a	escrita
pode	fornecer	apenas	vislumbres	de	como	outras	pessoas	que	viveram	a	sua.	Mas	como	me	chegou	a	porta	EU	hesitei	em,	em	seguida,	virou	sobre	o	meu	calcanhar	e	voltar	andando	até	o	corredor.	3.	Tomados	em	conjunto,	os	dois	podem	desencadear	outras	mudanças.	Que	pode	vir	através	de	nossa	própria	"noite	escura	da	alma";	uma	hora	de
enfrentar	nossos	demônios	internos,	medos	e	dúvidas	que	habitam	nas	profundezas	do	nosso	inconsciente.	À	meia-noite,	a	noite	seguinte,	eu	estava	em	pé	na	floresta	muito	falha	onde	eu	tinha	visto	o	fantasma	os	cães	na	minha	infância.	Todos	os	dias	no	serviço	e	no	amor	de	Hecate	foi	mais	um	dia	de	intensa	aprendizagem,	mais	um	passo	ao	longo	da
transmutative	alma	caminho	das	Trevas	Rainha	da	Witchfire.	Ashton	a	cerimônia	da	Benção	Você	e	eu	fomos	feitos	para	ser,	Uma	vez	que	você	escolheu	para	encontrar-me,	Temos	trilhado	vidas	antes,	Prometido	para	encontrar	uns	aos	outros	mais	uma	vez	mais	uma	vez.	Bizâncio:	Moderno	-dia	Istambul,	centro	do	Império	Bizantino	e	a	localização	de
um	Hekate	santuário	após	a	salvar	a	cidade	da	invasão	no	C	4.ª	A.C..	A	transliteração	do	grego	Hekate	(com	"k")	e	Roman	transliteração	de	Hecate	(com	"c")	mantémse	inalterado	refletindo	as	preferências	dos	autores	em	ensaios.	Na	literatura	Grega,	Hekate	foi	descrita	por	Lucian	no	seu	Philopseudes	como	sendo	uma	giantess	que	carimbos	o	seu	pé
no	chão,	fazendo	com	que	um	grande	abismo	para	o	submundo	que	ela	salta,	e	onde	o	herói	vê	parentes	falecidos	no	fundo,	antes	que	ela	se	feche	novamente.	Certamente	Hecate	e	Lúcifer	tinha	deixou	para	trás;	no	entanto,	não	tenho	dúvidas	de	que	eles	estavam	observando,	mas	eu	não	estava	só.	[Medea,	Seneca	o	jovem].	Lowe,	Blackwell,	Oxford	na
Inglaterra,	1929	(atualmente	disponível	como	uma	reedição	de	Kessinger	Publishing)	Medea,	Eurípedes,	Trans	Phillip	da	passagem	da	libra	para,	Penguin	Classics,	1963	Londres,	Inglaterra	A	papiros	mágicos	gregos	no	que	se	refere	à	tradução,	editada	por	Hans	Deiter	Betz,	University	of	Chicago	Press,	1992	Oráculos	Caldeus,	G.	Mas	um	familiar	se
melancolia	música	subindo	para	um	grande	crescendo	e,	em	seguida,	ela	apareceu	novamente.	Compreender	que	estamos	em	um	com	todas	as	pessoas	nos	ajuda	a	viver	nossa	vida	em	um	diferente,	mais	positiva.	Maldito!	Ela	está	fora	do	círculo,	ela	não	será	aceita.	Agora	é	a	hora	de	lembrar	que	ela	é	a	amante	de	magick	e	uma	grande	ajuda	para	as
bruxas	com	feitiços	e	encantamentos.	Nemesis:	deusa	grega	que	foi	vingança	por	vezes	apresentada	pelo	relator	com	Hekate	depois	C	3.ª	CE.	Abra	as	suas	mãos	e	a	palma	da	mão	voltada	para	cima	com	a	mão	esquerda,	traga	o	seu	braço	direito	para	o	teu	lado	palma	da	mão	virada	para	baixo	e	invoque	a	deusa.	Peço	para	não	palmadinhas	nas	costas
ou	pena,	tenho	sofrido	perante	os	tribunais	de	Hecate	e	seu	desprezo.	Não	há	nada	que	este	bem-viajado	Senhora	não	foi;	ela	tem	acesso	a	todos	os	domínios,	tanto	por	dentro	e	por	fora.	Em	questão	de	dias,	a	energia	tinha-se	tornado	insuportável.	Ainda	assim,	não	sei	se	foi	de	pura	exaustão	ou	intervenção	fora	da	proteção	que	eu	não	desperto	até	o



início	da	manhã	não	tenho	sonho	de	premonitions	ainda	de	ser.	Foi	a	minha	alma	que	estava	sendo	sufocado	pelo	preto	Khem	Gurung	apanham-nos	e	a	incansável	acompanhamento	das	chamas	a	caça	às	bruxas	deuses.	O	caminho	tem	sido	complicada	e	longa	para	que	você	e	o	seu	cônjuge,	mas	o	serviço	de	Hekate	nunca	é	uma	simples	ou	uma	calma,
que	você	tem	que	caminhar	as	estradas	empoeiradas	em	meu	nome	e	muito	honra	irá	resultar."	(Dentro	de	um	dia,	nos	foi	oferecido	um	lugar	para	ficar	na	Espanha	e	fundos	necessários	foram	disponibilizados	logo	depois.	Durante	todo	este	tempo	de	ser	um	fugitivo	é	cúmplice	do	executar,	mais	uma	vez	o	diabo	veio	me	avisar.	Mas:	"O	Meu	aparente
crueldade	É,	mas	o	amor	de	Mãe	Quem	sabe	o	melhor	para	os	seus	filhos	Além	da	imediata"	Estas	linhas	são	do	Livro	da	aranha	que	recebi	entre	o	crac	ks	em	um	amanhecer	trance	do	Spider	deusa.	Hekate,	meu	amor	e	meu	agradecimento	que	os	leigos	em	seus	pés.	92	(1972),	64-73	Leeming,	David.	"Cruz	o	meu	coração,	e	espero	que	ao	morrer,
morrer	de	esperar	de	novo…	".	EU	realizada	no	verbo,	a	fim	de	que	eu	nunca	iria	esquecer	-	"Sheol	...	O	seu	rapto	por	Hades	e	consequente	divisão	do	ano	entre	a	massa	e	o	submundo	formaram	a	base	do	homéricos	Hino	a	Deméter	e	o	Eleusinian	Mysteries.	Ela	também	foi	associado	com	a	magia	da	morte,	incluindo	necromancy	e	as	reanimações,
bem	como	proféticos	sonhos,	pesadelos,	cura	as	ervas	aromáticas	e	venenos.	Este	acto	de	transformação,	embora	dolorosas	é	recompensa	em	si	mesma,	como	devemos	nos	transformar	e	mudar	para	crescer.	O	anúncio	segue-se	a	Hekate	é	recitado	pelo	grupo	-uma	declaração	de	nossa	grande	mãe	solicitando	sua	presença	nesta	noite.	No	entanto,	é
possível	argumentar	que	a	experiência	de	pé	no	ponto,	ainda	antes	da	modificação	e	ocorra	o	movimento,	é	uma	das	mais	poderosas	experiências	ao	trabalhar	na	transição	e	auto-desenvolvimento.	As	coisas	tornou-se	violento,	e	rapidamente,	onde	muitos	resultados	do	abuso	prestou-me	no	hospital	e	até	mesmo	em	um	caso	em	uma	cadeira	para	vários
meses.	É	através	dela	que	somos	capazes	de	abrir	as	portas	para	a	nossa	verdade,	a	nossa	força	e	a	nossa	divindade.	L.	TENHO	refletido	sobre	isso	por	um	tempo.	Para	tentar	integrar	o	meu	amor	para	o	meu	trabalho	espiritual	em	meu	dia-a-dia	mundano	esfera	de	existência,	comecei	a	escrever	minhas	experiências	com	Hecate.	Seu	tri-fold	natureza
como	a	Deusa	das	encruzilhadas	permitelhe	ver	e	aceder	a	todas	as	áreas	de	uma	só	vez.	Eu	gosto	particularmente	trancing	com	Hekate,	a	horas	tardias	da	noite	pouco	antes	de	eu	ir	para	a	cama,	a	fim	de	influenciar	os	meus	sonhos.	(C	2.º	CE)	"Rhea	é	realmente	a	fonte	e	o	fluxo	do	bem-aventurado	noetic	(substâncias).	Eu	aprendi	a	historia	de	um
Assírio	estrangeiro,	ó	rainha.	Quantas	vezes	você	pode	purgar	os	erros?	Em	vez	ganesa	e	Laksmi	parecia	ser	mais	populares.	Eu	não	estava	preparado	para	o	que	veio.	Boedeker,	D.	A	sensação	semelhante	à	minha	habitual	mediúnica	onde	eu	se	tornou	muito	pequeno,	participando	do	corpo	com	o	espírito	que	domina	agora.	É	igualmente	limitar	a
acreditar	que	o	"EU"	identidade-este	ego	conectado	a	nossa	própria	mente	é	sólido.	Ele	funciona	como	um	Acupuncturist	com	uma	prática	dividido	entre	o	coração	do	País	de	Gales	e	Birmingham.	Ao	ligar	a	televisão,	que	eu	veja	na	manhã	notícia	de	que	o	Chile	acaba	de	sofrer	um	terremoto	mais	forte	uma	hora	antes.	Eu	estava	entrando	em	contato
com	uma	energia	forte	serpente	que	lentamente	desenvolvida	a	partir	de	um	objetivo	forçar	a	algo	dentro	de	mim,	uma	parte	de	mim.	Pouco	dano	aos	nossos	pertences).	Foi	assim	com	a	pintura	de	Hekate	para	esta	antologia,	que	transformavam	um	pouco	ao	longo	dos	meses,	gestated	em	minha	cabeça,	e	outros	detalhes	tornava-se	cada	vez	mais
evidente	que	eu	trabalhei	na	imagem.	Ela	cresceu	gradualmente	para	o	spectral	originador	de	todos	aqueles	horrores	com	que	as	trevas	afeta	a	imaginação"	[O	Livro	da	bruxa,	Oliver	Madox	Hueffer]	(1929	CE)	"E,	em	terceiro	lugar,	ela	é	Hekate,	uma	coisa	do	Inferno,	estéril	e	horrível	e	malintencionado,	a	rainha	da	morte	e	do	mal	feitiçaria	...	Eu
nunca	vou	esquecer	que	Hekate	estava	lá	para	mim,	durante	um	grande	tempo	de	trevas	e	para	este	dia,	a	devocional	está	em	andamento.	É	realmente	muito	perfeito,	um	lugar	onde	terra,	mar	e	céu	se	encontram.	No	início	do	século	xx,	ver	um	retorno	para	a	percepção	da	maléfica	bruxa	deusa,	em	grande	parte	através	das	obras	de	Aleister	Crowley
(no	seu	poema	Orfeu	e	novela	Moonchild)	e	Dion	Fortune.	Nikki	Cullen	é	um	32	anos,	mãe	de	três	crianças	lindas	que	nasceu	em	Queens,	Nova	York.	A	descida	para	o	que	parece	loucura	eu	me	sinto	muitas	vezes	é	envolvido	para	que	se	tornem	iniciado	em	Hekate,	mistérios.	Se	você	concordar	ou	discordar	com	as	percepções	com	as	percepções	que
você	irá	encontrar	no	interior,	uma	coisa	é	certa:	há	sempre	mais	a	aprender	e	experimentar	quando	se	trata	de	Hekate.	Jade	está	disponível	para	consultas	particulares	e	realiza	uma	série	de	seminários	exclusivos	todos	os	anos,	em	todo	o	mundo.	"Sobre	os	espaços	vazios	sob	as	costelas	do	seu	lado	direito,	bicas,	cheia	de	explosão,	diante	da	fonte	do
primal	alma"	"No	lado	esquerdo	da	Hecate	é	uma	fonte	de	força"	"E	a	partir	de	sua	volta,	em	qualquer	um	dos	lados	da	deusa	natureza	incondicional	pendurado"	Eu	estava	sentado,	lendo	esses	fragmentos,	e	novamente	EU	meditava	a	dicotomia	de	um	quatro	enfrentou	triple	deusa	quando	meu	olhar	fixo	sobre	um	conjunto	de	talha	platônico	sólidos
alinhados	ao	longo	da	parte	de	trás	da	minha	mesa,	eu	havia	comprado-los	por	um	capricho	apenas	a	algumas	semanas	mais	cedo	não	é	realmente	saber	o	que	eu	queria,	na	verdade	xingar-me	para	comprar	ainda	mais	tat	a	confusão	até	o	meu	quarto	templo.	No	transmundane,	o	caminho	do	Abismo	pareceu	ter-se	iniciado	antes	Lúcifer	ofereceu-me	a
camelo.	Todos	os	meus	mais	fareis	adivinhações	naquele	momento	tinha	duas	coisas	em	comum,	as	informações	referentes	ao	ser	guiada	por	uma	forte	presença	feminina,	e	quando	usei	as	runas,	o	Eihwaz	(Yew)	rune	foi	destaque	em	cada	leitura.	A	Dana	aceitou	depois	que	eu	expliquei	algumas	restrições	colocadas	sobre	ela,	e	que	tendo	o	altar
implicaria.	Ela	é	importante	para	xingar	e	protegendo,	e	ela	é	a	Phosphoros,	portadora	da	luz.	Espaços	liminares	encaixe	muito	proeminente	em	disparates	druídicos	e	enganadores	lore	porque	estes	são	tempos	de	equilíbrio	quando	não	há	uma	influência	preside.	Ela	lançou	o	seu	primeiro	livro,	a	embarcação	dos	sábios:	um	guia	prático	com	os	livros
(John	Hunt	Editora)	em	2009.	No	Zeitschrift	für	für	Papyrologie	und	Epigraphik,	Bd.	145	(2003),	82-67	Madox	Hueffer,	Oliver.	Passei	muitas	horas	praticando	o	seu	sorriso,	tentando	esticar	a	minha	língua,	para	que	pudesse	ficar	mais	longe	e	ser	mais	como	o	dela.	Três	aspectos	e	uma	criança,	o	sagrado	Perséfone	que	representa	a	humanidade."
(Desorientados	por	esta	característica	que	vão	declaração	de	estar	e	vários	nomes,	e	eu	desafio	formalmente	para	o	segundo	tempo).	No	Santuário	de	Æsculapius	em	Ancient	Epidavros	serpentes	foram	liberados	para	os	quartos	de	dormir	durante	um	tempo	de	incubação,	quando	as	serpentes	foram	acredita-se	para	enviar	oráculos	por	meio	dos
sonhos.	A	sua	acção	na	manifesta-se	mundo	implica	a	destruição	e,	ao	mesmo	tempo	acção	purificadora	de	tempo.	EU	aviso	que	a	pessoa	média	é	perturbado	pela	escuridão	e	mistério	que	envolve	esta	bela	deusa…	Acho	que	as	trevas	protege,	e	que	a	verdade	está	no	que	não	é	visto	...	Mesmo	que	eu	nunca	tinha	trabalhado	com	ela,	eu	sabia	um	pouco
sobre	Hekate.	Lembro-me	ser	amado	por	Lúcifer,	bem	como	Hecate.	Esta	é	uma	razão	pela	qual	aqueles	que	concentrar-se	exclusivamente	sobre	a	luz	e	o	desrespeito	às	escuras	são	frequentemente	confrontados	com	as	suas	próprias	"lado	obscuro".	Hekate,	associações	como	o	Initiatrix	e	guia	são	dois	dos	seus	mais	poderosos	atributos,	e	esta	é	a
guiar	a	luz	que	pode	iluminar	a	sua	ligação	pessoal	com	o	seu	incrível	poder.	Seus	olhos	brilharam	com	uma	especial	faísca,	como	se	ela	soubesse	de	algo,	um	mágico	saber	que	estava	ali	como	um	desafio	para	mim	para	descobrir.	Com	um	pai	e	pagã	Católica	mãe	a	formação	religiosa	favorecida	a	mãe,	que	praticavam	a	antiga	tradição	celta	da	deusa
artesanato	e	ensinou-lhe	como	lidar	com	a	sua	capacidade	de	ver	e	ouvir	coisas	que	outras	crianças	não	podiam.	Os	prazeres	do	amor,	encantadora	prazeres!	Os	sentimentos!	Grandes	sonhos	de	um	futuro	maravilhoso!	Você	sumiu	de	repente	como	a	viajar	estrelas	Que	deixe	uma	profunda	escuridão	depois	deles.	Essa	é	a	opinião	que	foi	treinado	com
o	grupo	mágico	que	alimentou-me	e	iniciou-me	nos	mistérios.	Então,	de	volta	a	Hekate,	qual	a	razão	por	que	esse	versículo	fala	de	mim?	Alguns	dos	ritualists	ouvir	estranho	risos	no	nevoeiro.	Mas	a	Górgona	Medusa	era	uma	vez	uma	mentalidade	arcaica	e	bela	Sabedoria	deusa,	cujos	olhos	penetrou	até	mesmo	nos	lugares	mais	sombrios	coração,	para
queimar	a	ilusão,	oferecendo	em	vez	disso	a	visão	da	verdade.	A	alma	é	concebida	para	ser	de	muitas	peças	(Sandra	Ingerman,	famosa	alma	recuperação	médico,	refere-se	à	ideia	da	"fragmentados	auto"	).	Uma	cena	em	um	submundo	Black-Figured	Lekythos.	Vá	com	a	sua	intuição,	deixando	a	voz	interior	dizer-lhe	o	que	fazer.	Começamos	a	enviar
cura	para	as	zonas	mais	afectadas.	O	meu	oferendas	feitas	e	segunda	chave	apresentada,	puxaram	com	relutância.	EU	vista	explodida	e	nascida	nos	tudo	o	que	é.	Mas	ao	contrário	de	certos	institutos	religiosos	que	estão	presos	no	passado,	temos	de	avançar	com	os	tempos	e	iluminismo	no	domínio	científico.	Momentaneamente	deslumbrado,	a
grandeza	deste	rito	conclusivo	bocejos	antes	de	mim,	e	o	verdadeiro	temor	do	que	leva-me	ao	meu	joelho.	Ela	levava	uma	tocha	na	mão	esquerda	e	uma	espada	no	seu	direito;	a	espada	pode	ser	trinta	metros	de	comprimento.	Não	concordo	com	a	atribuição	de	Westcott	a	três	ordens	de	anjos,	para	o	que	seria	a	ética	Qabalistic	tríade	sobre	a	árvore	da
vida,	e	olhou	para	um	conjunto	de	atribuições	que	se	adequamme.	A	camada	superior	ostenta	a	figura	de	Hekate	gravados	em	um	pedaço	de	madeira,	UM	vidro	preto	cálice,	três	serpentes	em	madeira	pintada	de	preto,	vermelho	e	verde,	dois	argila	pentacles,	uma	serpente	esculpida	pintado	de	vermelho	e	preto,	três	argila	cobras	pintadas	de
vermelho,	verde	e	amarelo,	uma	pequena	lua	e	outros	pequenos	cristais	e	pedras	semi-preciosas,	dois	vermelhos	velas	e	uma	vela	preta,	azeite,	papel	papoilas.	Mas	eu	insisti,	comprometendo	profundamente	com	o	personagem	de	Édipo	como	um	reflexo	lição	para	o	meu	próprio	destino	sinuosas	da	briar-cercaram	caminho.	Poderia	esta	ser	a	deusa	da
minha	visão?	Nesse	mesmo	ano,	o	Lua	Nova	foi	em	23	de	Maio,	por	isso,	nasceu	nos	dias	do	Dark	Moon	e	em	tempos	antigos	foram	dias	considerada	sagrada	para	a	deusa.	É	uma	tarefa	permanente.	Embora	em	muitos	aspectos,	a	serpente	é	um	símbolo	masculino	(geralmente	usada	como	uma	representação	fálico	da	fertilidade)	parece-me	da	minha
experiência	prática	e	investigações	posteriores	que	a	força	da	vida	presente	e	gerando	energia	solar	serpente	é	despertado	pelo	poder	de	um	chthonic-fertilidade	divindade,	como	Hekate.	E	como	a	baía	de	folhas	crepitação	ruidosamente	no	fogo	e	saia	de	repente,	e	quando	já	não	as	cinzas	deles	continuam	a	ser	visto,	então	pode	Delphis	resíduos	da
carne	a	chama.	Por	conseguinte,	estamos	satisfeitos,	e	mais	tarde	iniciou	rituais	partilha	experiências.	O	lado	escuro	das	Solanaceæ	família	é	o	seu	grupo	de	plantas	tóxicas	muitas	vezes	chamado	o	nightshades.	Os	antigos	gregos	também	considerada	a	serpente	como	símbolo	da	vida	após	a	morte,	e	é	geralmente	acreditava-se	que	os	mortos	que
aparecem	na	forma	de	uma	serpente:	a	medula	espinhal	da	pessoa	falecida	foi	dito	para	se	transformar	em	uma	serpente,	vêm	à	vida.	Mas	por	quê?	O	alarme	foi	levantada	e	eu	estava	com	pressa	para	o	hospital	e	enquanto	flutuando	em	e	para	fora	de	meu	corpo,	eu	tentei	falar	com	os	amigos	que	tinha	acompanhado-me	lá	para	dizer-lhes	que	eu
estava	em	paz,	estava	sem	dor	e	só	queria	adormecer;	"Este	processo	de	morrer	não	é	tão	ruim	quanto	eu	pensava",lembro-me	de	pensar	para	mim	mesmo.	Devemos	honrar	e	celebrar	ciclos	naturais	incluindo	os	ciclos	de	nascimento,	morte	e	renascimento.	Ela	tem	vista	para	a	tripla	interseção	dos	Junguianos	pessoal	consciente,	inconsciente	e
inconsciente	coletivo,	bem	como	a	junção	do	cérebro	trino	onde	o	instinto,	emoção	e	razão	trabalham	juntos	como	um	só.	O	Cross	roads	foram	pensados	para	ser	sobrenatural	lugares	onde	magick	pode	ser	trabalhado	e	bebidas	espirituosas	encontrou,	para	melhor	ou	para	pior.	No	Master	Drawings,	Vol.	No	entanto,	à	medida	que	você	vai	descobrir
sobre	a	sua	viagem	através	do	seu	Sagrado	Incêndios,	Hekate,	teve	muitas	formas	ao	longo	dos	milénios,	e	como	uma	divindade	que	não	foi	esquecido,	é	claro	que	ela	pode	e	tem	aprovado	mais	simbolismo	e	formas	ao	longo	dos	séculos.	Convido	o	leitor	a	não	só	ser	inteligente	e	tradicional	quando	se	trabalha	com	Hekate,	mas	também	de
experimentação,	modificar	e	personalizar	o	seu	contrário	níveis	e	métodos	de	comunhão.	Em:	revista	norte-americana	de	Philology102:	243-60.	Ao	mesmo	tempo	que	seria	tolo	pensar	que	os	seres	humanos	e	deuses	são	a	mesma,	creio	que	foi	o	Tio	Al	Crowley	que	habilmente	resumiu	a	questão,	dizendo	que	os	seres	humanos	são	pequenos	deuses	e
deuses	são	poderosos	seres	humanos.	Uma	noturna,	Senhora	de	Hounds	e	o	Hunt,	invicta	Rainha.	A	compreensão	da	vida	longo	passado	e	a	iluminação	da	minha	alma	caminho	até	foi	reforçada	por	muitos	outros	sonhos.	Sombra,	respirar	estável.	Já	não	me	fazem	sofrer	da	ansiedade	paralisante	que	tive	...	Cronograma:	Visões	de	Hekate	Data	6000
A.C.	Período	Neolítico	começa	(6000-5500	A.C.)	UM	voluptuoso	mulher	entronizado	com	leoas	em	ambos	os	lados,	podem	ser	uma	forma	anterior	da	Mãe	deusa	Kybele.	Em	grego,	Romano,	Bizantino	e	estudos	25:	27-38.	Decorado	com	serpentes	e	as	espirais	labirínticas,	o	Strophalos	foi	girado	no	ar	para	criar	zumbido	ou	chiado	hipnótico	sons,
descrito	como	persuasiva	e	encantadora.	Inúmeras	vezes	eu	pensei	que	a	minha	sanidade	mental	era	questionável.	Ensinei	minha	filha	sobre	Hekate	e	ela	faz	as	ofertas	regulares,	bem	como	recitar	seus	próprios	hinos	que	ela	tem	escrito	para	a	Deusa	Hekate	no	santuário	sempre	que	estamos	em	Londres.	Depois	eu	sabia	a	chave	teve	de	ser	devolvido.
Vem	tu	propícia	ao	nosso	bebidas."	[A	refutação	de	todas	as	heresias,	Hipólito]	(C	3.º	CE)	Hekate	triformis	com	lanternas,	chicotes	e	as	serpentes,	e	arqui-inimigo,	com	as	duas	deusas	atropelando	um	homem	no	chão	[Dacian	jóia,	Danúbio]	(C	3.º	CE)	"Mas	Hekate,	quando	invocado	por	nomes	de	um	touro,	um	cão	e	um	leão,	é	mais	propícia."	[Sobre	a
abstinência,	pórfiro]	(C	3.º	CE)	"Portanto	seu	poder	aparece	em	três	formas,	tendo	como	símbolo	da	lua	nova	a	figura	da	veste	branca	e	sandálias	douradas	e	tochas	acesas:	o	cesto,	que	ela	dá	quando	ela	tiver	alta,	é	o	símbolo	da	cultura	de	culturas,	o	que	ela	faz	para	crescer	de	acordo	com	o	aumento	de	sua	luz,	e	novamente	o	símbolo	da	lua	cheia	é	a
deusa	do	brazen	sandálias."	[Na	imagem,	pórfiro]	(C3rd-C	4.º	CE)	Hekate	rolamento	com	duas	lanternas	e	em	pé	sobre	um	globo	com	crescente	lunar	sobre	a	sua	cabeça.	Populares	séries	como	Buffy	the	Vampire	Slayer,	encantado	e	a	Twilight	Zone	têm	todas	referidas	a	ela.	Durante	este	período,	eu	fiz	com	o	facto	de	vivermos	o	caminho	da	direção
Hekate	era	mim,	cheguei	Adepthood,	isto	qualifica-me	a	encontrar	meu	próprio	Iseum	de	formação	outros's,	e	um	Iseum	tem	que	ter	um	patrono	divindade,	a	deusa/Deus/ou	ambos.	Temos	que	assumir	e	acreditam	que	a	Deusa	auto	concebe	e	dá	à	luz	o	seu	Filho	divino,	que	é	simbolizada	pelo	sol	durante	o	dia	e	por	um	incêndio	durante	a	noite	e	ele	é
chamado	Sabazius	durante	o	dia	e,	respectivamente,	Zagreus	durante	a	noite.	Mas	eu	não	tinha	medo	de	morrer	e	essa	é	a	chave!	Quando	o	antibiótico-laden	linha	intravenosa	foi	preso	em	meu	braço,	houve	uma	súbita	sensação	de	movimento	brusco	meu	espírito	foi	transportado	decidiu	voltar	para	o	meu	corpo,	com	uma	chocante	e	horrível	estrondo
que	acompanha	a	recuperação	da	minha	alma!	E	maravilhavam-se	com	a	dor	eu	estava	subitamente	sentindo	todo	o	meu	corpo	doente	e	secou-se,	a	raiva	que	eu	não	tinha	sido	autorizado	a	passar	em	paz	e	vá	para	a	grande	viagem	para	os	Campos	Elísios,	mas	ao	mesmo	tempo,	ainda	feliz	de	estar	vivo.	Hastings,	Chthonios	livros,	1992	Rouse,	W.	As
pessoas	que	estavam	a	participar	na	próxima	cerimônia	manteve-se	e	o	resto	do	local.	Hastings,	Chthonios	livros,	1992	Shakespeare,	William.	Eu	sou	a	Lua	chama	da	vida.	É	dentro	deste	contexto	que	encontramos	o	primeiro	aspecto	da	nossa	Serpente	anelado	Hekate:	o	submundo	subterrâneo	deusa	que	orienta	as	almas	dos	mortos	através	Tartaros.
Quando	o	livro	finalmente	chegou,	eu	corri	todo	o	caminho	de	volta	para	casa	da	minha	tia	segurava	minha	mala	para	o	meu	peito	como	um	talismã	de	grande	importância.	O	prato	vegetariano	filósofos,	como	os	profetas	da	Bíblia	Hebraica	também	se	mobilizou	contra	sacrifícios	de	animais,	mas	duvido	que	se	Hekate	também	seria	insistir	sobre	o
reinício	dos	sacrifícios	cruentos.	Aedos	Alala,	Turquia,	2010	Figura	75	-	Três	por	Magin	Rose	Hekate:	Star	e	centro	Brilhante	e	luminoso	um	Senhora	das	Lanternas	Doce	guia,	chama	Cauterizante	Starlight	vagabundo	Equitação	o	céu	noturno	Levante	suas	vozes	em	seu	nome	Star	no	centro	e	circunferência	em	chamas	Hekate	Phosphoros	Em	seu
louvor	Tesouro	de	deep	Earth	Rainha	do	Submundo	Amante	das	trevas	e	as	almas	dos	mortos	Pythoness,	Seeress	Dançar	os	caminhos	Conduzir-nos	mais	profundos,	Senhora	de	pavor.	Este	poema	é	muito	mais	recente	que	o	que	eu	escrevi	sobre	aquela	fatídica	noite,	um	tempo	atrás:	eu	tinha	doze.	O	templo	é	pseudo-dipteral	com	8x11	colunas,	e	é
construído	no	estilo	Corinto.	Eu	sabia	que	essa	mulher…minha	respiração	presa	...	Ela	vai	ajudar	a	ver	o	que	é	que	falta	para	trazer-lhe	a	harmonia,	bem	como	lançar	um	incentivo	luz	sobre	aquilo	que	você	já	está	fazendo	que	é	positivo.	Antes	de	ela	eu	nunca	teria	mesmo	dado	estas	divindades	uma	segunda	olhada.	A	reação	oposta	a	essa	noite
estrelada	voo	foi	o	mais	profundo	que	nos	caiu	em	igual	medida,	muito	abaixo	dos	reinos	infernais.	HEKATESIA	NO	LAGINA,	2005	Frederic	Lamond	(Gardnerian	Wiccan	Elder),	que	tinha	também	aderiram,	nós	continua	a	história:	"Eu	estava)…	apenas	na	hora	de	se	juntar	o	principal	partido	no	mini-bus	para	Turgut	Village	em	16	de	Setembro,	com
uma	visita	a	uma	mina	de	carvão	céu	aberto	no	caminho,	onde	muitos	artefatos	arqueológicos	são	encontradas	com	freqüência.	Nuvision,	2005	(originalmente	N.	O	chiado	pode	ter	sido	acompanhada	por	ruídos	bacchic	primal,	emudece	as	palavras,	gritos	e	fera	-	como	os	sons	feitos	pelos	sacerdotes	e	sacerdotisas	durante	a	cerimônia.	EU	falei	da
minha	"antiga	memória	"da	Mesopotâmia	e	o	meu	quase-obsessão	com	Harran	(no	Sul	da	Turquia	próximo	à	fronteira	Síria).	Retratado	diversas	vezes	como	três-formada	em	frente	em	três	direções,	bem	como	algumas	vezes	com	os	chefes	dos	animais	-	e	em	outros	momentos	como	único	apoio	permanente	encorpado	tochas	ou	entronizada	como	a
representações	da	deusa	Kybele,	Hekate,	e	possivelmente	será	sempre	um	dos	maiores	enigmas	entre	os	deuses.	Depois	de	todos	os	testes	já	tinha	passado	minha	vida	lentamente	começou	a	tomar	forma	novamente.	Dublin,	Lucas	branco,	1725	Van	de	Velde,	Carl.	As	imagens	são	fugidias	como	EU	ponderar	sobre	o	menor	átomo	de	meu	ser	...	Mas
quando	Hekate	entra	em	sua	vida,	você	precisa	de	começar	a	cortar	fora	os	podres	e	o	negativo	de	sua	vida,	imediatamente	e	essas	alterações	podem	ser	bastante	significativos,	muitas	vezes	sem	dúvida	traumática	e	dolorosa.	A	aparência	de	preto,	sons	estridentes	cães	à	noite	era	um	mau	presságio	arauto	da	sua	presença	e	o	seu	ladrar	anunciou	a
sua	abordagem.	A	única	coisa	que	eu	sabia	fazer	era	apelar	para	Hekate.	(Mais	Tarde	em	Espanha,	recebi	uma	instrução	para	procurar	a	nova	estrela	no	céu.	Londres,	William	Heinemann,	1921	Marinatos,	Nanno.	Renúncia	é	a	maior	causa	-	o	maior	amor.	E	é	sobre	este	último	tema,	a	restauração	da	alma,	que	eu	tenho	começado	a	usar	com	outras	de
grande	efeito.	Como	eu	poderia	encontrar	praticamente	nenhuma	informação	sobre	o	angélico	Iynges	como	uma	ordem,	EU	decidido	a	manter	o	meu	conjuration	simples	e	concentrar-se	na	utilização	do	strophalos	para	trazer	os	anjos,	como	já	foi	dito	no	mundo	antigo.	Quando	a	nuvem	se	dissipou,	a	mulher	saiu	ileso,	deixando	no	seu	rastro	os	ossos
do	homem	que	tinha	tentado	violá-la.	As	formas	em	que	olhamos	para	dentro	são	profundamente	diferentes,	alguns	através	da	meditação,	oração	e	trabalho	viagem,	outros	por	serem	de	natureza	dos	lugares	de	poder	pessoal,	ou	simplesmente	tendo	algum	tempo	fora	da	vida	quotidiana;	podemos	tocar	em	Hekate	da	sabedoria	através	de	uma
variedade	de	métodos.	Um	grande	número	desses	filósofos,	e	menciono	apenas	pórfiro,	Platão	e	Pitágoras	entre	muitas	outras,	eram	fervorosos	devotos	de	Hekate	e	aquilo	que	é	importante	e	talvez	surpreendente	por	conta	dos	sacrifícios	de	animais	feitas	em	sua	honra,	é	que	eles	foram	em	grande	parte	firme	e	estritamente	vegetarianos,	ensinando
os	seus	discípulos	que	comer	carne	animal	equivale	ao	canibalismo,	uma	vez	que	um	animal	ou	peixe	é	um	exemplo	vivo,	respirando	e	sentindo	criatura	que	está	em	seu	próprio	caminho	espiritual	rumo	a	tornar-se	humano	em	sua	próxima	encarnação.	UM	estêncil	é	emitido	quando	a	imagem	vai	residir,	as	ferramentas	são	cuidadosamente	limpos	e
inspecionados,	e	o	pigmento	é	preparado.	Na	bruxaria	tradicional,	que	simbolizam	este	conceito	em	nosso	uso	da	Dorothy,	uma	forquilha	pole	position	definido	na	posição	vertical	no	norte	da	nossa	área	de	trabalho.	A	minha	magia	roda,	desenhar	a	minha	casa	o	homem	que	eu	amo!	Eu	vou	esmagar	um	lagarto,	para	ser	usado	em	uma	poção	EU	mal
lhe	pode	trazer	amanhã.	Eu	decidi	dar	um	salto	de	fé	e	a	confiar	plenamente.	Condicionado	e	influenciado	pela	minha	ex-vida	judaico-cristã	e	os	preconceitos,	eu	só	não	podia	dar-me	a	Ela,	como	eu	ainda	se	divertir	as	ideias	e	opiniões	negativas	que	me	fez	medo.	1.500	A.C.	que	podem	ter	links	para	as	origens	de	Hekate.	Sob	as	camadas	de	cor,
alcançar	através	da	fechadura,	que	mais	uma	vez	voltar	para	as	estrelas…uma	ilustração	do	princípio	básico	"Como	acima	para	abaixo",ou	como	sem,	para	dentro.	Eu	achei	que	a	maneira	como	comecei	a	instinctually	trabalhar	com	ela	e	foram	apoiadas	através	dos	escritos	dos	outros.	Figura	45	-	Altar	pelo	MDL	UM	Rito	de	Hekate	Encontro	às
escuras	Mãe	Por	Diane	M.	Magin	anteriormente	contribuiu	para	a	antologia	Hekate:	Chaves	para	a	encruzilhada,	proporcionando	uma	redação	e	arte	da	capa.	Como	isso	acontece,	é	onde	os	três	caminhos.	Em	seguida,	em	ângulos	retos,	os	três	atendentes	foram	em	uma	linha	segurando	pão,	uma	romãzeira	e	mel,	respectivamente.	EU	deita-se	o	vinho
branco	em	uma	grande	bacia	de	prata	e	permitir	que	o	navio	para	sentar-se	sob	a	luz	da	lua	cheia	para	ser	carregada.	Ouvi	as	palavras	da	avó	do	tempo:	Ela	que	tem	sido	conhecido	como	Hekate,	Ceridwen,	A	Cailleach,	a	Kali,	Mulher	Aranha,	E	por	muitos	outros	nomes."	UM	altar	central	procedeu	a	um	preto	skrying	taça	cheia	de	água,	iluminado	por
algumas	velas,	que	eram	acesas	antes	do	skrying	parte	do	rito	começou.	Enquanto	hoje	o	termo	"Lunático"	é	comumente	usado	em	um	sentido	negativo	para	descrever	uma	pessoa	que	está	mentalmente	doente,	perigoso	e	imprevisível,	não	é	este	o	seu	sentido	original.	A	consagrada	explorer	dos	antigos	mitos	e	cultura	na	expectativa	de	obter	uma
licenciatura	em	história,	enquanto	isso	não	acontece,	ela	é	feliz	em	ser	um	jardineiro,	ervanária	e	investigador	privado	de	práticas	mágicas	e	rituais.	H.	Deixar	de	lado	essas	distrações,	QUE	cautelosamente	continuar	no	meu	último	peregrinação	determinado	em	minha	missão.	Em	muitos	antigo	mistério	das	tradições,	tais	como	as	Maenads	de
Dionísio,	este	estado	temporário	de	loucura	foi	uma	condição	que	foi	especificamente	procurada	pelos	inicia	a	profecia,	Insight,	e	Magick.	EU	aceito	a	escolha	quando	eu	percebi	que	era	uma	das	minhas	aulas.	Todos	eles	eram	proferidas	a	mim	para	ser	mantida	no	seio	da	família.	Duas	avenidas	imediata	abertura	para	cima	para	o	meu	processo	de
pensamento,	o	que	eram	para	aplicar	o	princípio	QUE	EU	fiz	com	o	nome	Hekate	e	procure	por	palavras	gregas	adicionando	a	372,	e	a	considerar	o	Coph	Nia.	Hekate	chaves	para	o	cruzamento.	Muitas	vezes	eu	corri	apenas	para	ser	caçados	como	o	coelho	que	estava	ferido,	tentando	encontrar	um	cofre	furo	e	permitir	que	todas	as	feridas	para
cicatrizar.	O	Isis-livro.	Depois	de	algum	tempo	chegamos	saudação	a	árvore	e	espaço	sagrado.	Este	foi	um	grande	trabalho	em	seu	território,	se	um	cristão	fazer	o	bem	ou	não.	No	entanto,	todos	nós	experimentamos	medo	quando	se	aproxima	uma	porta	guardada	por	um	cão	latindo.	O	meu	primeiro	passo	para	a	constatação	de	que	a	natureza
universal	da	Sakti	não	se	limita	apenas	às	deusas	da	minha	terra	veio	quando	eu	tinha	cerca	de	dez	anos	de	idade.	a	minha	mente	estava	tão	ligado	à	sua	presença,	e	senti-me	como	se	ela	queria	que	eu	a	ficar	acordado	e	experimentar	a	noite	...	Eu	poderia	ver	Hecate,	perifericamente	e	pisca.	O	Eleusinian	mysteries	tomou	lugar	na	Grécia	Antiga	por
volta	do	ano	de	1500	a.c.	e	eram	centrados	em	torno	do	mito	de	Deméter	e	Perséfone.	Todo-abrangente,	cada	vez	mais	presente,	Porém	distante	amor	e	inescrutável:	Estou	Nyx.	Em	segundo	lugar,	ela	apresenta	amplamente	no	complexo	Sethian	teologias	do	Gnosticismo	e	a	Igreja	Caldéia	oráculos	como	Hekate	Soteira,	o	Salvador	e	Mundo	Alma,
recebendo	pouca	atenção	para	além	dessas	tradições.	Andrea	Salgado-Reyes	(Chile	e	Espanha).	Como	eu	abri-me	a	estas	visões	Lúcifer	parecia	permitir	mais	energia	a	fluir	em	mim.	Ambos	são	tomadas	para	significar	a	mesma	divindade,	que	é	o	assunto	deste	livro.	Este	é	o	local	onde	o	seu	culto	realmente	synergizes	disparates	druídicos	e
enganadores,	um	círculo,	e	eu	aprendi	que	eu	posso	invocá-la	para	assistir	sobre	mim	em	círculo	com	nenhuma	desarmonia.	Hekate	que	ajuda	na	hora	do	parto	tinha	concluído	sua	tarefa,	observava	após	a	filha	e	entregue	a	alma	Sanel	volta	ao	mundo	como	o	meu	filho.	O	seu	clássico	símbolo	de	Hekate	da	Roda	destaca	este	triplicado	natureza.	(60
EC)	"Perséfone,	que	governas	detestam	céu	e	a	tua	mãe,	E	quem	és	a	forma	mais	baixa	de	nosso	Hekate	...	O	solo,	entre	é	dividida	em	preto,	branco	e	açafrão.	Eu	falei	sobre	este	assunto,	Witchfest	International	(	Londres)	em	Novembro	de	2006	e	as	suas	ideias	continuaram	a	evoluir	desde	então.	A	partir	daí,	os	synchronicities	que	só	ocorrem	em	que
todas	as	energias,	competências	e	alinhar	aviões	começaram	a	ocorrer	(como	acontece	quando	você	está	no	caminho	certo.)	Por	exemplo,	eu	iria	descobrir	imagens	de	seu	em	lugares	inesperados,	livros	(ou	outras	informações)	que	se	apresentam	não	solicitadas,	e	pessoas	com	afinidade	por	ela,	de	repente	aparecem	juntamente	com	o	meu	caminho.	O
renovado	contacto	com	Hekate,	a	dedicação	rito	abriu	novas	portas,	permitindo	uma	muito	mais	forte	e	mais	relacionamento	pessoal	com	ela.	Não	há	dúvida	de	que	é	uma	conexão	com	a	energia	do	anjo	caído	Lúcifer,	que	oferece	conhecimento	como	um	caminho	ao	poder.	Esta	ordem	foi	apresentado	a	mim	por	Hekate,	bem	como	a	sua	escolha	de
sacerdotisa	para	cada	um.	Hekate	detém	a	tocha	que	orienta	seus	seguidores	para	os	aspectos	ocultos	de	sua	própria	mente,	e	ela	transmite	o	conhecimento	para	passar	para	outros	estados	de	consciência,	uma	prática	ainda	hoje	chamado	"lixe".Com	Hekate,	você	deve	dar	uma	parte	de	si	para	a	insanidade.	A	chave	para	identificar	a	presença	Hekate
pode	ser	o	acúmulo	de	tais	símbolos	em	eventos	na	sua	vida.	Ela	foi	com	a	gente	desde	o	início,	a	fim	de	garantir	nossa	própria	sobrevivência.	Na	verdade,	nossa	Senhora	pode	nos	ajudar	e	nos	dar	sono	visões	no	sonhar.	(Hino	VI,	Proclo)	Embora	seja	um	dos	mais	simples	Procline	hinos,	revelou	aqui	são	três	atributos	fundamentais	colocou	deific
hearthstone	e	o	limite	dos	limites,	incluindo	construções	seculares	e	Templo.	Rivington,	1805	Stevenson,	George	(ed).	Trystn	M	Branwynn	nasceu	em	1967	em	St	Louis,	MO.	Ela	representa	uma	secção	de	opiniões	ao	longo	dos	séculos,	dando	olhares	e	percepções	da	natureza	complexa	dos	seus	mistérios.	Embora	seja	geralmente	aceito	que	Ereshkigal
é	a	personagem	mais	associado	à	Hekate	neste	mito,	outra	personagem	da	história	chamado	Ninshubur	tem	também	uma	inquietante	semelhança	com	a	Hekate,	guia	e	companheiro	de	Inanna	é	mostrada;	e	também	como	Hekate,	ela	é	a	única	a	levantar	o	alarme	com	a	outros	deuses	quando	ela	percebe	que	Inanna	é	mostrada	está	ausente.	O
caminho	foi	iluminado	por	tochas	Hekate,	e	ela	acende	no	escuro	paisagem	como	Hekate	Phosphoros.	Mas	Hekate	Soteira	não	é	um	bi-formulário,	mas	sim	de	um	tri-forma	figura,	e	ainda	temos	a	conta	para	a	cabeça	de	cavalo	em	nossa	análise.	Hekate	manifesta-se	muito	no	presente,	a	dizer-me	para	oferecer	ajuda	e	protecção	em	algumas
circunstâncias	difíceis	que	estavam	vivendo.	O	homem	recusou	o	seu	amigo,	e	tentou	forçar-se	a	ela.	Isso,	é	claro,	nos	faz	lembrar	da	história	de	Orfeu,	que	deve	passar	através	do	limiar	de	Hades"	domínio	-	também	a	demesne	de	Hekate.	tenho	um	pequeno	altar	em	minha	casa	a	ela	dedicada.	Um	significado	de	Hekate	é	o	nome	"influência	de	longe"
ou	"distante",que	se	refere	à	sua	capacidade	de	gerar	mudanças	através	de	uma	vasta	área,	bem	como	tendo	um	único	ponto	de	vista	imparcial.	ela	não	era	uma	mulher,	era	uma	deusa!	EU	tinha	trabalhado	com	ela	antes,	na	minha	anterior	Wiccan	covens,	bem	como	sendo	auxiliado	por	ela	em	diversas	formas	de	magia.	Derks	(ESTADOS	UNIDOS	DA
AMÉRICA.	Todas	as	fases	da	maré	são	meus	e	resposta	a	mim	Marés	de	homens	a	alma	e	os	sonhos	e	o	destino	Celeste	ardente	Hekate.	O	hino	que	me	deu	mais	inspiração	foi	o	Orphic	Hino	a	Hekate,	na	qual	ela	é	retratada	como	o	açafrão	folheados	rainha.	Particularmente	potente	foi	a	última	dança	com	Kali-Moerae	.	(1912)	Pauly	Realencyclopedie
der	Klassischen.	Aranrhod	Lleu	jurou	que	nunca	terão	os	braços	da	idade	adulta	-	nunca	amadurecer	passado	o	pueril	e	instintivas	-	até	que	ela	os	braços	dele,	isso	é	para	dizer,	até	que	ela	admite-o	ao	mundo	da	consciência	madura.	O	magickal	arte	-	no	art.	Apollo	foi	muitas	vezes	adoraram	a	par	Hekate	e	foi	um	dos	deuses	mais	comumente
chamados	juntamente	com	Hekate	em	papiros	mágicos	gregos,	embora,	por	vezes	,	a	pretexto	de	Helios.	Sim,	esta	é	uma	parte	importante	de	Beltane,	no	entanto,	talvez	o	poder	de	Hekate	a	conexão	para	este	festival	é	que	ela	nos	obriga	a	olhar	para	além	da	superfície	e	encontrar	o	significado	mais	profundo.	O	conhecimento,	passou-me	pelo	Senhor
do	próprio	Thaumiel,	que	Hecate	foi	um	ser	para	que	ele	se	inclinou	sempre	deu-me	um	sorriso	quando	eu	pensava	que	o	homem	fez	paterna	confissões	de	tempos	mais	modernos.	Em	legend,	as	Górgonas	eram	três	cobras	como	irmãs	chamado	Stheno,	Euryale	e	Medusa,	que	serviram	como	guardiães	nas	entradas	dos	edifícios	para	protecção	de	uma
forma	semelhante	ao	tutelar	Hekate,	estátuas	e	os	santuários,	e	decoração	do	Templo	de	Ártemis	em	Éfeso.	Na	pré-história	as	tradições	e	costumes	em	conexão	com	a	Sun	e	serpente.	Ao	mesmo	tempo	que	aqueles	que	compraram	o	comer	de	carne,	seria	reduzida	a	base	fileiras	de	animais	em	sua	próxima	encarnação.	Agora	invertida	ela	ficou	forte	no
coração.	Por	um	longo	tempo	eu	lutava	para	entender	por	que	razão	o	meu	Hekate	não	sempre	são	coincidentes	com	outras	pessoas,	por	ela,	em	especial	o	crone,	no	início	do	meu	relacionamento	com	ela,	eu	tinha	tentado	encontrar	suas	origens,	a	donzela,	a	Mãe,	Crone	(MMC)	conceito,	esperando	talvez	encontrar	um	lampejo	de	"a	antiga	religião"
mas	não	funcionou,	na	antiga	Grécia,	os	deuses	não	eram	antigos	(a	não	ser	que	eles	estavam	escondendo-se	em	um	disfarce),	eles	foram	raramente	se	alguma	vez	descritos	como	feios	e,	sem	dúvida,	as	primeiras	descrições	de	Hekate,	como	uma	empregada	com	brilho	os	cabelos	não	poderiam	estar	mais	longe	da	visão	de	Crowley,	em	seu	romance	o
Moonchild,	que	foi	o	mais	rapidamente	possível	exemplo	I	Os	Maiden	Mãe	e	Crone:	"E	em	terceiro	lugar	ela	é	Hecate,	uma	coisa	do	inferno,	estéril	e	horrível	e	malintencionado,	a	rainha	da	morte	e	do	mal	feitiçaria"	~	Moonchild,	Aleister	Crowley,	1929	EU	supor	que	eu	tinha	assumido	que	um	dia	seria	algo	clique	e	EU,	mais	tarde	ou	mais	cedo,	iria
juntar-se	às	fileiras	dos	seguidores	de	geriatria	essa	suposta	deusa,	a	qual	de	todas	as	contas	era	um	pouco	como	o	idoso	tia	que	sempre	aparece,	a	família	se	reúnem	e	todos	evita	porque	sua	aparência	feroz,	são	um	pouco	senil,	muito	wrinkly,	possivelmente	cheirando	um	pouco	maduras,	mascarado	com	um	aroma	de	Tweed,	mas	que	na	verdade	é
bastante	agradável	e	divertida,	com	um	sentido	de	humor,	uma	vez	que	você	obtém	ao	longo	do	stern	exteriores	e	a	antipatia	inicial;	ou	em	alternativa	absolutamente	aterrador	que	na	melhor	das	hipóteses	não	ensina-me	que	a	adrenalina	foi	marrom	e	pegajosa	e	pior	morder-me	para	cima	e	espeta-me	Em	bits.	Segundo	a	lenda,	ela	veio	na	forma	de
uma	linda	donzela	de	dois	jovens	guerreiros	na	pradaria.	Eu	acho	que	ele	percebeu	que	a	natureza	da	minha	visão,	pois	em	vez	de	riso	ou	destituir-me,	ele	gentilmente	disse	que	não	estava	ciente	de	uma	imagem	de	Kali,	de	uma	forma,	mas	que	ele	deve	significar	algo	para	mim,	e	que	Kali	foi	me	dar	um	enigma	para	resolver.	O	outro	animal
comumente	ligado	a	Hekate	é	a	serpente.	As	tensões	se	acalmaram	e	eu	estava	recebendo	a	cada	dia.	No	primeiro	e	talvez	melhores	exemplos	destes,	Hekate	Propolos,	Hekate	Phosphoros,	sentinela	e	vã	glória	psychopomp,	ela	leva-nos	através	do	portão	e	para	além	dela.	em	Cambridge.	Você	pode	encontrar	para	fora	mais	sobre	Threskeia	visitando
seu	site	.	O	ritual	que	foi	usado	para	a	dedicação	acima	foi,	em	minha	opinião,	um	papel	fulcral	na	abertura	da	minha	ligação	com	Hekate,	a	que	já	me	permitiu	desenvolver	esta	disciplina	ainda	mais.	Considerando	que	no	Samhain	que	magreza	é	dito	para	trazer	os	mundos	dos	mortos	mais	perto	de	nós,	em	Beltane	é	o	mundo	da	Fada.	E.	Ele	se	tornou
imerso	nos	mistérios	de	Hekate	após	participar	de	uma	cerimônia	facilitada	pela	Sorita	d'Este,	em	2003,	e	logo	depois	se	tornou	um	devoto.	Fala	mais	baixo	que	as	coisas	iriam	mudar	ou	as	ameaças	para	a	minha	mãe,	sempre	a	vida	levar-me	de	volta	para	a	prisão	de	sua	torcida,	doente	amor.	É	provável	que	o	consagrado	ritual	Hekate,	a	ferramenta
Strophalos	também	pode	ter	sido	usado	para	chegar	a	esses	estados	de	consciência	ritual.	É	claro	que	na	era	da	informação,	Hermes	pode	ser	dito	ter	assumido	o	trono.	Hekate	pode	ajudá-lo	com	um	número	de	magickal	e	questões	pessoais.	A	sua	poética	re-trabalho	da	Perséfone	mito,	intitulada	Underworld	já	está	disponível.	Ela	disse	ter
estabelecido	o	Eleusinian	Mysteries.	Esta	falava	para	a	minha	alma	e	tal	como	muitos	outros	antes	de	mim,	(e	os	outros	na	medida	em	que	tenho	a	certeza)	ME	inspirou	muito	do	meu	comportamento	com	a	sua	poderosa	sacerdotisa	Vivien/Lilith	Le	Fay	Morgan.	Em	certas	situações,	Hecate	embarca	em	ação	para	destruir	o	que	é	fraco,	ou	inútil.
Alexandria:	a	Revista	de	tradições	cosmológicas	ocidentais.	A	ilha	de	Aigina	foi	um	outro	centro	de	Hekate	culto,	com	uma	desempenadeira	de	madeira	Hekate	estátua	criada	pelo	famoso	quinto	século	A.C.	escultor	Myron	alojado	no	templo.	Todos	os	seus	três	domínios	são,	assim,	incluída	e	transposto	para	uma	forma	única	dos	alquimistas
casamento.	Que	é	peculiar,	pois	ela	é	a	única	deusa	que	tenho	trabalhado	com	os	mais	ao	longo	dos	anos.	Com	self-healing,	meditação,	Batucando	gritando	dançando,	começo	a	perguntar	de	novo	para	o	que	eu	quero,	orientação	sobre	aquilo	que	eu	quero	ser	e	aquilo	que	os	deuses	e	o	espírito	quer	de	mim.	Johnston	Este	livro	é	dedicado	a	todos
aqueles	que	ler	"Hekate	chaves	para	a	encruzilhada"	E	me	disse	assim.	A	sua	primeira	meditação	era	de	7	anos	de	idade	em	Forest	Park,	em	Queens,	e	como	uma	criança	que	ela	foi	ensinada	sobre	o	uso	medicinal	de	ervas	aromáticas,	a	lua	e	suas	fases,	os	Sabbats	e	esbats,	o	poder	da	intenção	e	das	palavras.	Tendo	em	conta	os	atributos	de	Dionísio,
especialmente	como	o	libertador,	ele	é	muito	simples	e	plausível	a	ver	paralelos	entre	ele	e	Lúcifer.	A	mulher	me	disse	que	já	tinha	recebido	a	instrução	anterior	de	Hekate.	500	A.C.	Período	Arcaico	termina,	Período	Clássico	começa	República	Romana	começa	(C	5.ª	A.C.)	O	famoso	escultor	Alkamenes	cria	o	que	se	acredita	ser	a	primeira	do	tri-
formado	estátuas	da	deusa	Hekate.	EU	atingiu	vários	pontos	durante	o	processo	em	que	quero	tentar	voltar	a	lutar.	Por	exemplo,	no	Reiki	Ocidental	é	muitas	vezes	sugerido	que	a	distância	cura	símbolo	utilizado	é	como	uma	ponte	que	podemos	utilizar	para	conectar-nos	com	as	pessoas	longe	de	nós	para	que	possamos	curar	à	distância.	EU	tinha
descoberto	a	minha	Enfermeira,	luz	e	guia!	Vários	anos	mais	tarde,	juntou-se	a	um	coven,	que	funcionava	com	um	panteão	de	deidades	celtas	(britânicos,	irlandeses	e	galeses.)	às	vezes,	temos	trabalhado	com	o	panteão	greco-romano	também.	Eu	sinto	este	amor	e	contentamento	ao	nível	da	mente,	coração	e	alma.	EU	acordado	verbalmente,	mas
mentalmente	tomou	nota	que	eu	absolutamente	não	estar	fazendo	qualquer	coisa,	afinal	de	contas,	apenas	a	algumas	semanas	antes	o	meu	companheiro	tinha	sugerido	QUE	EU	convocar	Asmodeus	e	servir-lhe	levemente	refogados	os	touros	nos	testículos	e	um	copo	de	vinho	do	porto,	de	forma	a	vingar	um	pessoal	relativamente	pequeno	ligeiro,	que
senti-me	genuinamente	não	requerem	magick	de	qualquer	forma	forma	ou	forma	de	tratar	e,	por	isso	após	educadamente	desculpar-me,	passei	o	resto	do	dia	calmamente	contando	as	horas,	na	manhã	seguinte	embalagem	minhas	malas	e	indo	para	casa,	prontos	para	fechar	o	livro	sobre	essa	experiência,	aprender	com	ela,	passar,	de	preferência	logo
que	EU	possivelmente	poderia.	Atrás	da	parede	de	negação	de	que	foi	o	meu	orgulho	eu	sabia	que	isto	não	era	só	chover	sobre	mim	sobre	o	plano	astral	mas.	(1958)	Les	Cultes	Indigènes	en	Carie,	344ss.,	Paris.	Em	seguida	veio	a	escuridão.	Há	muito	mais	do	que	isso,	mas	é	demasiado	privada	para	compartilhar.	O	ritmo	do	meu	coração,	é	o	ritmo	da
minha	alma,	Oferecido,	batendo	a	você,	eu	estou	vivo,	só	em	você.	Ela	pode	levá-lo	para	um	domínio	onde	você	pode	não	querer	ir,	mas	que,	em	última	análise,	é	para	o	seu	próprio	bem-estar	e	crescimento	espiritual.	Sorrindo	de	um	lado	para	o	outro,	eu	pedi	o	bibliotecário	se	ela	poderia	fazer	uma	pesquisa	para	os	livros	sobre	a	Deusa	Hekate.	Isso
inclui	Hekate,	o	Aztec	deuses,	comida	mexicana	e	a	cultura.	Para	além	de	seu	treinamento	mágico,	Vikki	concluída	com	sucesso	diversos	cursos	como	parte	de	sua	investigação	em	curso,	incluindo	as	origens	do	comportamento	humano,	com	a	Oxford	University	e	é	também	terapeuta	holístico	qualificado	com	o	escocês	Healing	Association.	Usei	tinta
acrílica,	solúvel	em	água	e	funciona	muito	bem	para	esse	tipo	de	projeto.	EU	como	muitos	espelhos	que	posso	sobre	a	terra	em	volta	de	mim	para	reunir	a	sua	luz.	Combinam	a	sua	chegada	com	a	intensidade	do	zumbido	que	aumentou	para	um	espiritual	crescendo	durante	as	horas	de	silêncio;	em	todo	o	momento	as	formigas	que	saem	para	jogar;	e
eu	não	estava	lidando	com	tudo	isso	tão	bem.	O	ritual	que	se	segue	foi	destinado	para	ser	um	simples	rito	a	reforçar	nosso	contato	com	Hekate	no	astral,	usando	gnose	sexual	para	impulsionar	e	manter	nossa	consciência	não	existe.	Da	mesma	forma,	você	pode	querer	extingui-lo	e	manter	a	vela	-	deixe	o	seu	verdadeiro	self	irradiar	brilhantemente
seus	belos	mistérios	deste	dia	em	diante,	a	chama	de	fogo	do	Hekate	queimaduras	em	seu	coração!	EU	banir	agora	as	sombras	de	dúvida	da	minha	mente,	Infundida	com	o	silêncio	e	o	calor	da	nossa	união	Eu	sinto	o	seu	golden	radiance	dentro	do	meu	coração	E	a	glória	dos	nossos	conhecimentos	sobre	a	minha	testa.	Uma	vez	que	grande	parte	da
antologia	você	segurar	em	suas	mãos	está	focada	no	papel	do	Hekate	Initiatrix	e	como	"Guia",	que	você	pode	desejar	para	observar	o	que	acompanham	os	artigos	e	vêm	para	as	suas	próprias	conclusões	sobre	os	aspectos	de	sua	vida	Lady	Hekate	pode	ajudar	a	iluminar.	Maldito!	Ela	traiu	as	palavras	da	deusa,	que	tinha	alcançado	o	seu.	As	varreduras
são	tomadas	para	a	encruzilhada,	com	bolos	e	velas,	de	forma	que,	a	partir	da	Lua	Nova	anterior	Los	Dias	De	Los	Muertos	I	realizada	este	rito	e	deixou	a	comida	a	um	tranquilo	numa	encruzilhada,	com	duas	pequenas	velas	e	todas	as	varreduras	de	minha	casa.	Ideal	para	ofertas	Hekate	incluem	o	seguinte:	pele,	pêlo	de	cachorro	(o	ideal	é	preto),
veados	Peles	e	ossos,	wolf	garras/Peles	e	ossos,	o	acendimento	das	velas	brancas,	o	mel,	o	gelo,	cante	as	penas,	as	maçãs,	uma	concepção	antiquada,	choupo,	carvalho	deixa,	a	cannabis/maconha/cânhamo,	teixos,	salgueiro,	cypress,	hazel,	mirra,	artemísia,	e	papoula/ópio.	Mas	todas	as	coisas	são	vistas	por	flashes	de	luz.	Dentro	do	coração,	encontra-se
o	mistério	da	"Golden	média	e	a	espiral	Dourada'	-	a	perfeição	de	sua	criação,	que	sustenta	a	estética	visual	e	criativo	da	geometria	sagrada	que	formular	os	princípios	da	harmonia	dentro	de	uma	dinâmica	tríade	unidade.	(Mais	tarde	C	5.ª	A.C.)	"Efésios	vingança	foi	enviado	para	baixo.	Como	uma	criança	que	ela	estava	claramente	visível,	mas	as
atitudes	da	sociedade	apagam	essa	conexão	até	que	eu	invoquei	com	o	benefício	de	magickal	conhecimento,	bons	professores	e	como-minded	amigos.	Mannanan:	"No	final	do	skrying,	houve	uma	ondulação	no	ar	quando	ela	ausente,	como	se	o	ar	fosse	água.	Independentemente	de	procurar	mais	tarde	alta	e	baixa	para	os	hounds,	mesmo	como	eu
estava	captando	o	aglomerar	de	cabelos	loiros	ou	tentando	diminuir	o	sangramento	de	cortes	e	feridas.	Os	homens	e	as	mulheres	que	contribuíram	para	este	livro	são	pessoas	extraordinárias	que	têm	todos,	de	uma	maneira	ou	de	outra	Torchbearing	encontrou	a	Deusa	das	encruzilhadas	em	suas	vidas.	Figura	72	-	Hekate	por	Sara	Croft	A	MULHER	E
O	viajante	(Honrando	um	rosto	diferente	de	Hekate)	A	mulher	senta-se	sobre	um	registro	musgosas	No	twilight	ao	lado	de	um	caminho	com	várias	ramificações.	A	experiência	inicial	de	Hekate	loucura	Sagrada	pode,	por	vezes,	parecer	assustador,	confuso	e	angustiante	porque	é	uma	experiência	familiar.	Das	poucas	referências	escritas	ao	Eleusinian
Mysteries,	é	sabido	que	o	inicia	já	eram	esperados	para	o	rápido	antecipadamente,	e	a	bebida	kykeon	(comumente	acreditavam	que	contêm	uma	mistura	de	cevada,	poejo	e	água).	Quero	fazer	magick,	ou	eu	vou	dançar	e	cantar	e	beber	o	moon-bem-aventurada	vinho,	tudo	sob	a	luz	da	lua	cheia,	e	simplesmente	permitir-me	a	experiência	do	momento,	e
sinto	que	a	minha	ligação	com	Hekate,	abraçando	este	estado.	I	foi	recompensado	por	um	sapo	hopping	fora	de	meus	pés	(o	sapo	em	mais	um	dos	seus	símbolos,	as	liminares	criatura	que	é).	Esta	referências	o	caduceu	de	Hermes,	visto	também	decorrentes	do	púbis	da	Levi's	Cabra	de	Mendes	figura.	O	caduceu	foi	um	poderoso	símbolo	de	força	vital	e
vital	era	intrinsecamente	ligada	com	a	energia	do	corpo,	simbolizando	tanto	um	equilíbrio	e	neutralidade	entre	as	polaridades.	EU	não	tinha	muito	tempo	para	refletir	sobre	o	enigma,	como	meus	pais	foram	me	enviar	para	a	Inglaterra	para	viver	com	uma	das	minhas	tias	e	vá	para	a	escola	com	eles	em	Londres.	Os	pedidos	dos	deuses	para	permitir	a
vida	para	continuar	na	terra	foram	ignorados	por	Deméter,	que	preocuparam	os	deuses,	que	não	quiseram	perder	todos	os	seus	adoradores	devido	à	fome.	Artemis	Virgem	deusa	do	Sol	e	da	Lua.	Neste	ponto,	o	Iynx	manifesta-se	no	cristal.	A	alma	voa	e	sonhos	e	retorna	para	um	profundo	despertar.	Quando	chegaram,	um	grande	defensor	foi	chamado,
com	todos	os	chefes	e	a	medicina	dos	homens	presentes.	É	interessante	notar	também	que	o	Apotropaioi	muitas	vezes	foram	registradas	como	sendo	mais	ativo	durante	o	dia,	durante	a	noite,	o	que	pode	sugerir	um	link	de	volta	para	a	Hekate	solar	da	forma	original.	Então,	o	que	isso	significa	para	o	moderno	culto	de	Hekate	para	seus	sacerdotes?
Todos	os	dias	havia	alguma	forma	de	comunhão	de	amor,	e	as	ofertas,	a	grande	deusa.	No	fundo,	eu	sabia	que	não	era	a	verdade.	Hekate	é	muito	mais	do	que	apenas	alguns	hag-crone	deusa;	esse	ponto	de	vista	é	incompleta	e	está	(aos	meus	olhos)	humilha	toda	a	sua	essência.	Entre	eles,	encontram-se	o	bem	e	não	o	mal.	Hekate	Em	uma	noite	como
esta,	o	céu	é	como	uma	alma	nua,	Revelado	em	plena	glória,	radiante	no	infinito	dos	olhos	Da	bem-aventurada	insensato,	que	não	sei	que	ele	sabe,	Mas,	ao	contrário,	vê	e	sente	tudo	verdade	inerente,	Colisão	cósmica	dentro	da	dança	que	fez	brotar	a	vida,	Como	a	talha	dourada	da	luz	de	Hekate	maçarico	brilha	De	sua	mãe,	ventre	estrelado,	com
lâmpadas	incandescentes	imortal	bem-aventurança,	E	se	houvesse	um	vento,	quais	os	nomes	que	sussurro!	Segredo	os	nomes	de	deuses	demasiado	frequentemente	esquecido	...	Não	se	trata	de	uma	rápida	realização,	como	a	Hermes,	que	é	um	constante	ritmo	constante	re.	Gostaria	de	oferecer-lhe	o	bolo	que	eu	fiz	como	a	oferta	final	e,	em	seguida,
pedir	para	a	visão.	Através	da	sua	visão	eu	vi	o	meu	parceiro	no	seu	formulário	de	animais.	Eu	ainda	estava	no	círculo	quando	me	quebrou.	Este	se	tornaria	o	meu	santuário	para	o	festival	no	início	do	mês	de	Novembro.	Podemos	ver	uma	parte	da	foto	no	tarô	ou	trunfo:	acórdão,	que	muitas	vezes	retrata	figuras	aumento	a	partir	do	túmulo,	e
entendemos	que	se	trata	de	sobrevivência	do	ego	mágico	de	morte	a	alma,	em	vez	de	a	"ressurreição	do	corpo",	ou	o	"rapture",	inventado	pelos	desejos	dos	cristãos	literalists.	os	leões	com	um	rugido	de	procurai	com	zelo	os	dons	gargantas	imitou	o	grito	triunfante	dos	sacerdotes	do	Kabeiroi,	sane	em	sua	loucura;	o	festejo	tubos	tocou	uma	melodia
em	honra	de	Hecate".	Eu	tinha	muitos	sonhos	reunião	ela	onde	ela	me	mostrou	muito	misterioso.	A	minha	rendição	antes	dela	era	muito	mais	profundo,	e	depois	me	senti	um	grande	alívio,	quase	serenidade.	Mas	as	coisas	são	como	são,	os	meus	agradecimentos	em	primeiro	lugar	devido	ao	Cypris,	digo	eu,	em	segundo	lugar	após	ela,	minha	senhora,
tu.	Na	Grã-Bretanha	Hekate	estava	sendo	descrita	na	literatura	como	a	fairy	queen	e	a	rainha	do	inferno,	recordando	seus	papéis	como	deusa	e	feiticeira	submundo	deusa	com	seu	séquito	de	variados	criaturas	espirituais.	Ele	recebeu	sua	admissão	a	uma	bruxaria	tradicional	grupo	em	1987,	e	alcançou	sua	segunda	internação	no	ano	2000	e
atualmente	serve	como	Magister	para	seu	ramo	da	corrente.	&	J.	Consideramos	que	a	Deusa	para	ser	a	primeira	e	eterna	força	que	se	auto-criação	e	compreende	tudo	em	si.	para	você,	então	eles	chamam	você	Hekate	...	É	evidente	que	não	há	meias	medidas!	Uma	maldição	tablet	como	esta	é	bastante	típica	dos	que	foram	feitas	muitas	vezes	durante
uma	vasta	área	e	ao	longo	de	muitos	séculos.	Há	um	velho	ditado	que	diz	que	as	mudanças	vêm	em	grupos	de	três	,	o	que	transmite	a	ideia	de	que	muitas	vezes,	quando	algo	muda	em	uma	área	da	vida,	outra	coisa,	outra	área	muda	também.	Como	divindades	são	trabalhadas	com,	sua	egregore-ou	energia	astral	pool	reúne-se	em	força.	Desde	o	último
Verão	ele	pode	oficialmente	dizer	que	ele	gastou	mais	de	metade	de	seus	profundamente	envolvido	na	vida	da	tradição	esotérica	ocidental,	às	vezes	como	um	mestre,	e	sempre	como	um	aluno.	O	que	está	em	causa	não	é	apenas	sobre	a	lua	cheia	que	podemos	trabalhar	com	Hekate	em	seu	aspectos	lunares.	Ao	mesmo	tempo	que	discutir	o	clássico
épico	a	Ilíada,	Hilário	Mackie	observada:	"Em	suma,	Achaeans	são	proficientes	em	culpa,	enquanto	que	os	Trojans	execute	louvor	poesia."	Nicneven	é	Nic	DE	neven,	ou	Nic-Nevis	,	ou	seja,	a	"	filha	do	Nevis".Ela	é	o	tradicional	Rainha	das	Fadas	cujo	hall	é	o	reino	sobrenatural	sob	a	terra,	neste	caso	sob	Ben	Nevis,	a	mais	alta	montanha	da	Escócia.	Ela
lidera	uma	comitiva	fantasmagóricos	e	pode	definir	os	mortos	contra	a	vida,	ou	fazer	com	que	o	morto	servir	a	vida.	Invocação:	Invoco-te,	grande	amante	do	céu,	terra	e	mar,	Pelos	seus	mistérios	da	noite	e	do	dia,	Pela	luz	da	lua	e	a	sombra	do	Sol	Invoco-te,	amante	da	vida,	a	morte	e	o	renascimento	Surgem	agora,	a	partir	do	shadow	realm	para
alimentar	a	minha	alma	e	ilumine	minha	mente,	Triple-formado	amante	das	três	formas	Suplico-te,	a	chave-mestra	do	rolamento	Nightwandering	Almas	Para	trazer	para	trás	a	sua	sabedoria	entre	as	estrelas	Para	trazer	para	baixo	o	seu	starfire	das	trevas	entre,	Creatrix	da	luz!	Deusa	do	Shadow	Realms!	Luz	de	rainha!	Sussurro	agora	os	seus
segredos!	Fogo-pacificador!	Terra	de	ninguém!	Rainha	do	Céu!	[Levantar	as	duas	mãos	com	as	palmas	voltadas	para	cima,	para	o	céu	(três	batimentos	cardíacos)	e,	em	seguida,	tocar	o	solo	as	palmas	para	baixo].	Depois	de	um	tipo	particular	de	satisfatório	dia	fui	para	a	cama	um	pouco	frustrado	comigo	mesmo.	"Eu	posso	te	ajudar,	mas	há	algumas
coisas	que	você	não	pode	saber	de	mim,	não	é	a	minha	área	de	especialização,	você	precisa	encontrar	um	outro	professor,	mas	eu	não	sei	de	ninguém	adequada"	Ah	aqui	estava,	o	suave	deixe	para	baixo,	eu	tinha	sido	pesados	e	medidos	e	tinha	sido	encontrado	que	desejam.	Hekate,	a	mãe	Asteria,	rege	os	astros	e	sabiam	os	segredos	de	sua	leitura.	EU
agora	tinha	um	poderoso	amigo	sob	a	forma	da	biblioteca	local.	E	para	manter	a	história	de	ser	demasiado	longo,	a	narrativa,	querida	Lua,	tudo	foi	feito,	e	que	os	dois	chegaram,	como	desejado.	Se,	por	algum	motivo,	não	consigo	fazer	ele	para	agosto	13th,	certifique-se	sempre	que	celebro	Hekate	em	alguns	dos	outros	chuveiros	que	eu	sinto	são
particularmente	relevantes	para	ela.	Obstante	a	Hekate	da	mid-C	5.ª	A.C..	Todos	os	direitos	reservados.	eu	vi	com	os	meus	próprios	olhos	as	luas	vigas	se	aproximar	cada	vez	mais,	eu	trouxe	o	meu	copo	as	mãos	uma	na	outra	e	o	meu	palmeiras	para	receber	...	Hekate	da	associação	com	crianças	o	nascimento	é	uma	adição	posterior	de	seus	atributos
(a	partir	do	5º	século	A.C.	em	diante),	considerando	que	a	sua	lanternas	fazem	parte	de	Sua	iconografia	de	muito	mais	cedo	e,	portanto,	é	pouco	provável	que	um	papel	no	parto	é	a	razão	da	sua	lanternas.	Propolos:	"Guia",	um	título	dado	a	Hekate	em	seu	papel	escolta	Perséfone	para	e	a	partir	do	submundo.	(1981),	um	retrato	de	Hecate.	Porque	eles
são	extremamente	apenas	animais.	Hekataion:	um	pilar	rodeado	por	três	Hekate	figuras	(triformis).	A	sacerdotisa	levanta	a	sua	espada	e	a	invocação	começa.	Hekate	Deipnon:	"Ceia",uma	festa	oferecida	a	Hekate,	a	encruzilhada	da	Lua	Nova.	O	primeiro	sonho	que	tive	com	Hekate	estava	em	um	lugar	escuro.	Lúcifer	iria	aumentar	a	freqüência	da
energia	cada	momento,	como	se	estivesse	fazendo	um	ponto.	Eu	estava	esperando	esta	entrevista	para	dias	úteis,	cada	vez	que	me	arrastou	para	fora	da	cama	às	5h	da	manhã	meditação,	perguntando-me	o	que	estranha	e	maravilhosa	evocação	do	dia	traria,	eu	esperava	para	ser	puxado	para	fora,	meu	sujo	segredo	revelado,	que	eu	era	uma	fraude,
um	idiota,	ou	pior	totalmente	magickally	inábil	sem	um	pingo	de	talento	para	o	meu	nome.	(1986)	Hekate	Epipyrgidia.	Hecate	explicou	que	estes	elementos	constituíram	um	caminho	da	antiga	feitiçaria	que	concedeu	a	abertura	e	posterior	quebra	de	segredo	gateways	que	leigos	escondido	dentro	da	alma.	Apenas	eu	e	você	amor	cão	eu	disse,	"por	que
razão	é	que	ela	apenas	me	deixe	aqui?"	Nós	esperamos,	e	eu	tinha	um	olhar	na	geladeira	onde	eu	encontrei	um	jarro	de	azeitonas	com	uma	nota	anexada.	O	meu	plano	era	para	visualizar	esta	imagem	na	minha	bola	de	cristal	sobre	o	triângulo	fora	do	meu	círculo.	Triformis:	"três-formada",um	título	dado	a	Hekate	quando	representadas	como	três-
bodied.	A	transmundane,	na	alma,	ela	ainda	me	dá	muito	mais	do	que	isso.	A	mulher	de	branco	e	o	jovem	foram	rodeados	por	uma	enorme	nuvem	de	poeira	rodopiantes.	Hades:	Inferno	grego	deus,	irmão	de	Zeus	e	Poseidon.	O	interessante	é	que	ela	foi,	muitas	vezes,	usado	como	um	prelúdio	para	a	batalha	entre	guerreiros	física,	inclusive	na	Grécia
antiga,	onde	podemos	encontrar	Hekate.	Estou	decidido	a	recitar	alguns	dos	hinos	no	livro	que	eu	tinha	copiado	à	mão	entre	minhas	ofertas,	e	usar	o	meu	mantra,	bem.	Uma	maldição	Tablet	do	Circo	em	Antioquia.	Cult	dos	ritos	de	Dionísio	freqüentemente	envolvidos	snake	handling	e	vestindo	as	cobras	como	decoração	sobre	o	corpo;	assim	como	um
pouco	cruel	custom	que	rasguem	cobras	venenosas	em	pedaços	como	uma	oferta.	Medo	da	doença,	o	sucesso	e/ou	fracasso;	medo	de	não	ser	um	pai	perfeito,	amigo,	cônjuge,	ou	empregado,	podem	ocupar	o	nosso	pensamento	diário.	Existe	uma	razão	científica	por	trás	por	isso	medo	desempenha	um	papel	importante	em	nossas	vidas.	QUERO	enviar
uma	oração,	uma	canção,	uma	dança.	Eu	queria	estar	mais	próximo	a	ela.	Mas	lance	teu	adeus,	minha	senhora,	e	vire	teu	mascarados	para	o	oceano.	Como	Hekate,	ele	tem	a	habilidade	de	mover-se	entre	reinos,	e	está	associado	com	o	movimento	e	a	comunicação,	por	meio	das	estradas	acórdão	comércio,	roubo,	a	linguagem,	escrita	e	muitas	outras
áreas.	A	nossa	intenção	era	de	uso	sexual	gnosis;	o	as	energias	físicas	e	emocionais	produzidos	sendo	oferecido	para	Hecate	como	um	sacramento	e	o	transe	estado	utilizada	para	projeto	nossa	consciência	em	um	astral	encruzilhada	para	o	nosso	diálogo	com	Hecate.	Duas	já	foram	um	par	em	muitos	sentidos:	Francis	e	eu.	O	lado	das	nossas	práticas
que	são	só	nossos.	Leland	gravada	a	história	contada	a	ele	por	uma	bruxa	italiana	de	como	Diana	amava	o	seu	irmão	Lúcifer,	o	deus	do	Sol	e	da	lua,	que	tinha	sido	expulso	do	Paraíso	para	orgulho	de	sua	beleza.	Há,	no	entanto,	mais	uma	coisa	me	pediu.	Temendo	as	serpentes	no	seu	brow	...	No	trabalho	de	grupo,	houve	ritual,	pedaços	juntos,	altares,
as	ferramentas,	as	representações.	Olhando	para	trás	no	tempo,	muitos	sinais	afluíram	para	encher	o	dilúvio	de	reminiscências	e	pesadelos.	tem	se	juntou	a	dançar,	pular	e	wheeling	...	Depois	de	um	olhar	em	mim	o	meu	falso	amante	fixa	os	olhos	no	chão,	enquanto	se	senta	para	baixo	sobre	a	mesa,	e	falou:	"Em	verdade,	Simaetha,	com	o	teu	apelo	a
esta	casa	tu	outrun	minha	vinda	por	não	mais	do	que	eu	recentemente	correu	melhor	do	que	da	o	charme	Philinus.	Branwynn	Na	bruxaria	tradicional,	somos	vistos	como	pagar	um	monte	de	atenção	aos	nossos	trabalhos	dentro	da	Luciferian	Stream.	Os	espíritos	dos	cães	pode	trabalhar	seu	caminho	através	das	chamas,	para	que	ele	tenha	um	efeito
visual	e	uma	finalidade	prática.	Arte	é	abundante	com	imagens	de	Hekate	(e	outros	associados	divindades)	ladeado	ou	anelado	com	o	embobinamento	cobras	e,	como	a	cista	mística	,	situado,	a	iconografia	da	serpente	enrolada	em	volta	do	corpo	da	divindade	pode	indicar	algumas	deidades	femininas	como	o	portador	dos	mistérios.	As	respostas	que	se
Hekate	compartilhado	comigo	foram	ambos	pessoalmente	e	comovente.	A	este	propósito,	o	nosso	grupo	tem	definido	uma	meta	para	não	pregar	uma	vez	que	a	antiga	crença	não	pode	ser	pregada,	mas	para	fornecer	oportunidade	e	alternativa	para	quem	busca-los.	Ele	raptado	sua	sobrinha	Perséfone	para	ser	sua	esposa	e	acabar	com	a	sua	solidão.
Isso	pode	ser	visto	como	denotando	uma	sepultura	ninho.	Para	ela,	os	pesadelos	são	meros	bonecos	de	sombra	na	parede	do	subconscientes.	Eu	também	tinha	uma	estreita	e	experiência	pessoal	com	Perséfone,	enquanto	uma	visita	da	Irlanda	mais	conhecido	da	cavernas,	ela	parecia	claro	como	o	dia	para	mim,	a	calcita	formações,	estalactites	e
estalagmites	dentro.	A	minha	mente	estava	sendo	esticada	em	muitas	direções	diferentes	todos	de	uma	só	vez.	Com	isso	em	mente,	as	atitudes,	crenças,	ultrapassada	e	ultrapassaram	os	padrões	de	comportamento	e	pensamento	pode	ser	derramado.	Estas	qualidades	específicas	de	Hekate	são	aquelas	com	que	me	é	mais	familiar,	e	a	minha	ênfase	e	o
empenho	do	seu	tão	mística	psychopomp	em	vez	de	'bruxas	queen'	per	se	é	também	o	papel	que	ela	ocupa	dentro	do	clã,	a	distinção	é	para	mim	essencial;	para	outros,	talvez	menos.	Amargamente	frio,	os	ventos	rage	em	frenesi	sem	ser	chamado	em	toda	a	desolação	charnecas	ondulantes	agitando	rajadas	tease	e	puxar-me	para	cá	-	destemido,	de
março,	lutando	para	manter	andante	sobre	terreno	traiçoeiro.	Para	isso	é	o	momento	em	que	celebramos	o	retorno	de	Perséfone	no	submundo	e	Hekate	acompanha	o	seu	escuro	caminho	de	retorno	para	o	reino	de	Hades.	Como	somos	ambos	têm	compromissos	familiares	que	não	atendem	com	a	frequência,	como	fizemos	no	passado,	mas	que	sempre
vale	a	pena	quando	fazemos.	Palavras	Santas	que	recebi	ao	longo	dessas	mesmas	linhas	anos	atrás	me	ajudaram	viver	e	até	mesmo	de	amor	através	da	mais	difícil	das	lições,	me	deu	a	coragem	para	continuar	e	permanecer	(semi)sane	mesmo	quando	parecia	que	o	destinos	só	tinha	grande	sofrimento	para	oferecer	a	curto	prazo.	Ela	estava	entre	ela	e
a	sua	mãe	solteira,	com	uma	risca	branca	no	seu	longos	cabelos	negros.	Schoors	&	H.	A	papiros	mágicos	gregos	é	um	verdadeiro	tesouro	de	imagens	relacionadas	com	a	prevenção	de	incêndios	Hekate,	especialmente	se	você	estiver	disposto	a	aceitar	o	seu	syncretisation	com	outras	divindades,	como	Perséfone,	Selene	e	a	deusa	babilônica	Erischigal.
A	Farnell,	L.	Como	chamei,	eu	cantarolava	junto	Om	Hekate	Krim,	usando	o	Kali	mantra	mas	substituindo	o	nome	Hekate	em.	Depois	de	todos	eles,	em	última	análise,	são	parte	da	mesma,	como	a	respiração,	e,	os	dois	fazem	parte	do	ciclo	da	vida.	Richard	Derks	é	um	druida	do	renascimento	tradição.	Um	pouco	preocupado	e	definitivamente	confuso,
EU	apenas	arranhado	a	minha	cabeça	na	estupefacção	quanto	à	razão	pela	qual	todos	estes	temas	foram	cortar	a	qualquer	outra	noite	-	EU	hesitei	em	chamar-lhes	pesadelos,	apesar	do	seu	escuro	e	sombrio	os	temas,	eles	em	nada	se	sentiu	ameaçado.	Lentamente	ao	longo	dos	anos,	o	meu	culto	de	Hekate	tinha-se	tornado	mais	e	mais	xamânica.
Próximo	dia	16	de	Novembro	de	2009,	Noite	de	Hekate,	a	partir	de	meu	Livro	das	sombras	"Maravilhosamente	a	noite	caiu	sobre	um	Dark	Moon,	e	a	tempestade	começou	a	cobrir	o	céu	...	Agni	o	fogo	deus	é	o	senhor	da	tocha,	e	assim,	mais	uma	vez	a	imagem	insinuada	no	masculino	simbolismo,	mas	este	se	sentiu	mal.	O	que	eu	tenho	no	trabalho	que
me	comprometo	com	Hecate	é	ouro	puro.	Embora	ela	nunca	será	possível	saber	exatamente	quantas	pessoas	se	juntaram	no	rito	no	passado	dia	27	de	Maio	de	2010,	com	o	apoio	e	o	companheirismo	entre	todos	aqueles	que	ouviram	a	chamada	da	deusa	Hekate	foi	ilustrada	e	outra	vez.	Por	acaso?	Figura	28	-	Kali	por	Emily	Cardagem	Hekate	Om	Krim
A	Hansa	"Sakti	é	tudo	em	torno	de	nós,	Sakti	é	poder".	A	maioria	das	pessoas	seria	capaz	de	lhe	dizer	que	branco	é	a	cor	da	pureza,	e	esta	é	também	uma	qualidade	associada	com	unicórnios.	Solar	e	lunar	quando	mesclados	solte	as	teclas	de	stellar	gnose	e	aqui	neste	ponto,	como	eu	estava	deitado	em	um	círculo	de	trincas	em	sua	esmagadora
espiritual	o	ecstasy	e	a	posse	foi	onde	esta	gnose	estava	sendo	entregue.	EMBRIONÁRIAS	subterrâneos.	Rodado	enigmatically	com	Janus,	como	guardiões	de	todos	esses	limites,	os	portais,	os	gateways	e	liminalities,	Hekate	Propylaia	é	apresentado	em	talvez	um	dos	seus	pelo	menos	celebrou	ainda	mais	importantes	funções	mágicas.	Podemos	ver
mais	uma	eco	moderno	de	presente	no	dias	18	e	19.ª	Século	xix	feitiço	usado	para	produzir	o	adro	sombrios.	Como	sacerdotisa,	estou	trabalhando	duro	em	meus	estudos	de	adivinhação,	a	magia	e	a	maioria	de	todas	as	ervas	e	cura	os	rituais.	Muitos	mágicos	e	tradições	espirituais	foram	representados,	incluindo	aqueles	de	Druidry,	Wicca,	bruxaria
tradicional	cerimonial	Magick,	a	deusa	Espiritualidade,	Thelema,	Chaos	Magick,	Threskeia,	raiz	Magick,	a	Hellenic,	Odinism,	Santeria,	destacando,	o	vudu,	o	hinduísmo,	o	Budismo,	o	Grimoire	Tradição	e	estou	ainda	ciente	de	alguns	místicos	cristãos	e	um	Discordian.	O	Hekatesia	é	realizada	para	informar	as	populações	locais	de	Hekate	e	seu
santuário	na	antiga	Anatólia	e	para	que	eles	saibam	do	andamento	das	escavações.	O	meu	coração	estava	completamente	destroçados,	dividido	em	um	milhão	fragmentos	atómicos	reluzentes	cacos	de	sonhos…	{shattered}.	Ela	pode	ver	a	mata	mais	inusitadas,	o	mais	profundo	oceano	cavernas,	e	o	maior	dos	céus.	Eles	são	úteis	para	pendurar	as
coisas	como	bem.	Muitas	vezes	eu	me	senti	inspirado	em	momentos	ímpares,	quando	eu	teria	que	pegar	papel	e	caneta,	ou	interrupção	de	trabalho	para	capturar	as	palavras	que	vão	ao	redor	da	minha	cabeça.	No	entanto	muito	ele	pode	relaxar	os	nossos	ossos	de	pensar	no	inferno-hounds	ou	Black	Shuck	como	presságios	de	morte,	o	cão	também
representa	um	importante	protetor	e	fiel	quando	ele	está	do	nosso	lado,	então	este	símbolo	refere-se	tanto	à	suas	associações	com	a	morte	e	a	sua	força	como	um	protetor	poderoso	aliado.	Ainda	um	outro	símbolo	da	vida	indestrutível,	e	um	importante	intermediário	ou	veículo	para	a	alma.	A	capacidade	de	confrontar	e	transformar	as	imagens	dos
seus	sonhos	durante	o	sono	e	interpretar	sonho	as	imagens	são	dois	poderosos	métodos	que	reporte	a	maior	especialidade	na	manifestação	no	mundo	físico.	Kali	geralmente	tem	um	chefe	ou	dez	(Mahakali).	Este	efeito	em	cascata	para	os	escritos	dos	grandes	autores	ingleses	no	início	do	século	xvii,	na	Christopher	Marlowe	o	Doutor	Fausto	,
diferentes	de	William	Shakespeare's	works	incluindo	Rei	Lear,	Hamlet,	Macbeth,	e	noite	de	Verão	sonho,	de	Thomas	Middleton,	a	caça	às	bruxas,	John	Milton's	Comus:	UM	Masque	e	os	escritos	de	Edmund	Spenser.	E	como	qualquer	aluna	adolescente,	eu	me	rebelei	e	fugiu	quando	eu	senti	a	minha	liberdade	foi	muito	restringida	pelas	regras	e	idéias
que	pareciam	absurdas.	Tenho	trabalhado	em	estreita	colaboração	com	os	mistérios	de	Dionísio	ao	longo	dos	anos,	cujos	rituais	geralmente	envolvem	actos	espontâneos,	trance	ofertas	trabalho	e	intuitiva.	Atrás	dela	um	firmamento	de	estrelas.	Ave,	brilhante	e	escuro	rainha,	assistir	seus	epítetos,	EU	gravar	para	você	este	incenso.	Para	ela	é	a
primeira	de	todas	em	energia	e	tendo	recebido	em	seu	maravilhoso	ventre.	Ela	vive	com	medo	que	Hekate	irá	exigir	um	contrato	de	exclusividade	e	considera	compromisso	de	uma	deusa	mais	aterrador	que	não	o	casamento	ou	a	auto-estrada	M25	em	uma	sexta-feira	à	noite.	No	entanto,	a	sua	influência	não	termina	aí,	ela	também	está	associada	com
a	terra,	o	mar	e	o	céu,	tendo-lhe	sido	dado	domínio	sobre	essas	áreas	por	Zeus	para	ela	ajudar	na	guerra	contra	os	titãs.	Robert	Cochrane,	em	uma	carta	a	Qabalist	William	G.	Diga-se	de	passagem,	Hekate	foi	considerado	como	concedendo	os	dons	da	profecia	por	intermédio	de	sono,	e	os	oráculos	Caldeus	descrever	seu	como	sendo	o	"substância	e	a
origem	dos	símbolos	e	dos	sonhos.	Como	seu	devoto	e	sacerdote,	eu	me	vejo	coroada	com	sua	sagrada	incêndios.	Cada	tríade	composta	por	três	dos	Sephiroth	("emanações")da	árvore	da	vida.	Religião	egípcia:	os	últimos	mil	anos	-	estudos	dedicados	à	memória	de	Jan	Quaegebeur	e	cols.	EU	resistir	ao	medo,	a	forma	negativa	do	desejo,	tanto	dos	que
estão	enraizados	no	passado.	Em	seguida,	os	atendentes	oferecido	a	cada	pão,	mel	e	romã	com	bênçãos.	Eu	percebi	que	o	meu	papel	era	o	de	ser	o	de	um	guia,	alguém	que	poderia	ajudar	Hekate	para	orientar	as	almas	dos	mortos	inquietos	para	onde	eles	pertencem.	Quem	melhor	do	que	Hekate,	psychopomp,	guia	das	almas	para	este	efeito?	EU
espontâneo	cantaram,	e	cantava,	e	gesto,	e	levantou	o	meu	mágicas	energia	...	"	e	deu	a	ele	a	mim.	Outros	exemplos	da	presença	dela	na	idade	moderna	incluem	a	sua	representação	com	Dionísio	em	um	selo	Romeno	em	1976,	e	a	vida	ao	ar	livre	que	inclui	tamanho	Hekate	Triformis	em	um	cenário	moderno	pintado	pelo	famoso	artista	Benjamim	longo
em	um	shopping	center	na	cidade	de	Statesville,	estabelecido	pelo	próprio	na	interseção	das	duas	auto-estradas	importantes	na	Carolina	do	Norte,	ESTADOS	UNIDOS	DA	AMÉRICA.	Neste	caso,	a	energia	do	cavalo	é	levada	à	sua	mais	nobre	nível,	seu	poder	de	circulação	e	soberania	divina	expressa	em	um	nível	com	a	adição	da	espiral	corno	chegar
às	estrelas,	e	as	asas,	(também	a	ligação	com	o	elemento	do	ar),	que	têm	o	poder	de	levar-nos	lá.	Para	se	preparar,	a	fortalecer-vos	na	disponibilidade	para	a	tarefa	que	agora	se	encontra	à	frente	de	você	para	o	resto	da	presente	encarnação.	Sea	spray	umedece	minha	pele	em	camadas,	agora	a	vapor	atomizada	Abzu.	Amados,	temidos,	odiados	e
adorados	pelo	povo	ao	longo	da	história,	a	caça	às	bruxas	deusa	das	encruzilhadas,	enfrentando	três	maneiras,	com	as	suas	três	faces,	continua	a	ser	uma	imagem	de	poder	e	admiração	no	mundo	moderno	hoje	em	dia,	entre	aqueles	que	entendam	e	respeitem	o	seu	poder.	O	meu	Hekate,	minha	deusa,	minha	professora,	minha	irmã,	o	detentor	das
chaves	do	deep	dark	cavernas	do	meu	espírito.	Entre	o	século	III	A.C.	e	o	século	terceiro	CE	funerárias	votivas	tablets	representando	uma	mulher	entre	dois	homens	os	pilotos	eram	populares	na	região	em	torno	do	Rio	Danúbio	que	se	tornariam	estes	países.	Isso	pode	talvez	ser	vista	refletida	em	a	simbologia	da	cista	mística	,	situado:	um	cesto	usado
durante	os	mistérios	que	foi	muitas	vezes	representado	quer	envolvido	com	as	serpentes,	ou	com	serpentes	emergindo	de	dentro	dele	-	talvez,	simbólica	da	revelação	dos	mistérios.	Mist	disfarces	o	horizonte	além,	desfocagem	já	minha	percepção	de	limites.	Champigny	UM	Druida	e	Hekate	por	Richard	A.	A	Hermes	foi	muitas	vezes	podem	ser
encontrados	em	portões	da	cidade	com	Hekate	no	papel	de	guardião	da	cidade.	Durante	um	mês	todos	ofertas	plantas	no	seu	altar	eram	deixadas	a	secar,	tornando-se	impregnada	com	a	energia	da	diariamente	invocações.	Lá	eu	vi	a	pedra	e	permanente	Hekate	apareceu.	A	forma	como	pedaços	delas	têm	sido	tomadas	por	grupos	como	o	mágico
Golden	Dawn	para	fornecer	as	palavras	para	coisas	como	o	Ritual	de	abertura,	pela	Sentinela,	ou	em	rituais	de	iniciação.	Esta	serpente	ficava	tentando	morder	ela,	mas,	a	cada	mordida,	ele	pouco	se	intoxica-	se.	[Alívio,	Thasos]	(C	2.º	CE)	"Isis	foi	chamado	Hekate	em	Caria"	[Papiro	Oxyrynchus	ATÉ	1380].	"A	noite	não	é	tão	sombrio	quanto	você
supor".	No	feedback,	posteriormente,	vários	tinham	observado	as	serpentes	em	torno	de	nós.	Também	eu	jurei	que	iria	honrar	a	sua	regular	através	dos	ritos,	bem	como	um	deipnon	para	ela	sobre	a	lua	nova,	como	sentar-se	e	partilhar	uma	refeição	com	seus	entes	queridos	é	uma	bela	forma	de	magia	em	seu	nome.	O	Samothracian	cult	também
seguiu	os	mistérios	de	Hermes,	referidos	como	Kadmylos.	Desorientado,	mas	determinado,	EU	desdenhar	meu	heavy	Woollen	manto,	desejando	facilidade	de	circulação.	De	uma	perspectiva	diferente,	Hecate	é	também	o	criador	dos	universos,	como	eles	vêm	a	vida	a	partir	das	cinzas	da	"Divina	consciência"	e	o	fogo	purificador	da	deusa	negra.	Mais
importante	ainda,	tomei	conhecimento	de	que	ela	foi	associada	com	a	morte	prematura,	que	são	as	pessoas	que	morreram	não	são	naturais	as	mortes	por	assassinato	ou	suicídio	por	exemplo.	Pelo	contrário	Ouranian	(	'celeste')	deuses	tinham	altares	que	levantou	o	seu	conteúdo	no	ar,	e	tinha	as	suas	ofertas	queimadas	em	um	incêndio.	Eu	aprendi
que,	entre	outros,	dois	dos	seus	mais	proeminentes	símbolos	são	o	yew	tree,	e	o	bufo-real.	QUE	EU	coloque	a	estrela	azul	em	sua	testa.	Este	é	também	o	momento	em	que	podemos	dar	graças	a	Deus	por	nosso	pessoal	colheita	do	ano.	Também	é	possível	a	skry	como	uma	espécie	de	"check-in"	para	ter	a	certeza	de	que	você	está	seguindo	o	caminho
certo	(estão	em	alinhamento	espiritual)	ou	para	explorar	diferentes	perspectivas.	Ele	também	me	ajudou	a	chegar	ao	meu	desejo	de	estar	com	minha	mãe	e	irmãs,	estar	de	volta	à	Índia.	Usado	com	o	seu	tipo	permissão.	ME	deixou	com	a	serena	sensação	de	que	o	sacrifício	e	o	juramento	foi	aceite,	e	uma	ligação	mais	forte	que	nunca	foi	criado.	Quando
eu	trabalho	com	Hekate,	tende	a	ser	especialmente	em	lua	cheia,	Dark	Moon	e	Samhain.	O	ápice	do	meu	ritual	particular	actividade	no	momento	estava	no	equinócio	do	outono	(março	na	Austrália),	também	coincidiu	com	o	meu	aniversário	e	só	cerca	de	uma	semana	antes	da	produção	da	premiere.	Eu	estava	no	meio	de	um	grande	parque,	e	não	uma
árvore	à	vista,	apenas	grama,	e	mais	de	pasto	e	mais	pasto.	Por	isso,	a	cerimônia	se	realiza	em	um	recém-inaugurado	healing	center	contratado	para	o	dia.	Era	Perséfone	quem	abriu-me	até	Deméter,	Hekate	e	Helios,	que	eu	já	tinha	gasto	algum	tempo	com	Hades!	Seguiu-se	investigação,	um	olhar	mais	apurado	sobre	Hekate,	que	trouxe	resultados
que	me	espantou-me;	chaves;	(chave	portador),	Três	máscaras;	(Triformis),	Encruzilhada;	(as	mudanças	que	estavam	ocorrendo	na	minha	vida),	Psychopomp;	capacidade	de	caminhar	através	do	submundo	e	retornar	ao	domínio	físico	e	é	o	guia	das	almas	(mergulhando	nas	profundezas	das	trevas	para	a	reemergir	à	luz	purificado,	renovado	e
estudando	Psicologia	e	Reiki),	Santuários	ou	altares,	colocados	do	lado	de	fora	da	porta	da	frente	da	casa,	ou	por	o	limiar,	(a	colocação	de	minhas	máscaras	e	portachaves,	adicionando	mais	tarde	um	pequeno	altar),	Soteira;	(Salvador),	Phosphoros;	(iluminação	ver	a	luz,	ser	guiado	por	Hekate	voltar	para	a	luz),	Gateways.	O	que	confere	à	planta	um
complexo,	multi-camadas	de	simbolismo	não	ao	contrário	do	que	aconteceu	com	a	Deusa,	a	si	mesma.	Eu	me	senti	uma	identificação	com	Hekate,	a	minha	mente	começou	culminando	em	um	êxtase	frenesi.	Duas	horas	mais	tarde,	ele	veio	para	mim	...	Embora	encruzilhada	são	parte	da	condição	humana:	os	tempos	de	vida,	quando	uma	coisa	é	desenho
para	uma	estreita	e	outra	está	começando,	o	pode	ser	intensamente	problemática	e	assustador.	Ainda	para	o	dia	de	hoje,	eu	não	tenho	certeza	se	eu	estava	acordado	ou	sonhando.	Feitiçaria	Hekate,	senti	a	presença	desde	a	infância,	embora	eu	não	saiba	o	seu	nome	no	momento.	);	esta	talvez	não	seja	a	melhor	maneira	de	celebrar	um	festival
dedicado	ao	amor	e	prazer!	No	entanto,	Beltane	como	um	Sabbat	sexual	exclusivamente	sobre	amor	é	para	limitar	o	significado	mais	profundo	do	festival.	O	estranho	às	vezes	impaciente	parece	quando	eu	fiz	ingénuo	observações,	ou	piadas	para	cobrir	um	profundas	sensação	de	desconforto	que	vinha	crescendo	na	minha	mente,	como	um	resultado
da	minha	aparente	falta	de	conhecimento	e	experiência.	Extracto	de	um	templo	votivo	Obrigado	Por	condicionamento,	2010	Figura	69	-	Luz	Santuário	pelo	MDL	Figura	70	-	Chthonic	Santuário	pelo	MDL	Dias	para	os	mortos,	e	de	viver	Por	Petra	Schollem	Se	me	perguntarem,	eu	teria	provavelmente	que	dizer	que	Magick	sempre	foi	uma	parte	da
minha	vida,	embora	possa	ter	sido	na	negação	de	uma	grande	parte	da	minha	vida,	é	graças	a	um	encontro	com	Hekate	que	ele	está	agora	firmemente	uma	parte	do	meu	dia-a-dia	consciência.	Trabalhando	com	outras	divindades	Quando	você	atingir	a	maturidade	como	um	sacerdote	ou	sacerdotisa,	você	finalmente	entrar	em	seu	próprio	poder	e
costuma	ir	a	formar	seu	próprio	grupo,	círculo	e/ou	coven	e	como	referi,	anteriormente,	muitos	artesãos	Covens	não	adoptar	Hekate,	a	deusa	matrona,	como	é	o	caso	do	meu	próprio	Covens	no	passado.	The	Clarendon	Press,	Oxford,	1905	Johnson,	Buffie.	Tem-se	sugerido	que	semelhantes	mistérios	para	os	de	Elêusis	foram	ali	celebrada	em	uma	escala
menor.	Æsculapius	também	compartilhou	o	epíteto	"	Paeëon'	com	Apollo	e	foi	considerado	como	sendo	descendentes	dele.	Depois	que	tudo	estava	concluído,	como	o	melhor	que	me	foi	possível,	eu	fechei	tudo.	Em	segundo	lugar,	ela	(e/ou	Hermes)	vai	para	a	cova	para	mediar	um	acordo	com	Hades	e	Perséfone	guia	volta	para	sua	mãe.	Como	já	foi
referido,	a	cabeça	da	serpente	está	na	posição	de	Malkuth,	o	reino	terrestre	que	nós	em	um	caminho	espiritual	esperança	para	subir.	Ela	se	desgasta	o	sagrado	símbolo	triplo	aspecto	de	donzela,	mãe,	crone,	em	prata	ao	redor	do	seu	pescoço.	A	natureza	de	Artemis	Ephesia.	Sempre	extreme,	a	feiticeira	pode	experimentar	um	estado	maníaco	que
envolve	elevados	níveis	de	ecstasy,	uma	une	com	seu	divino	imanente	auto,	ou	grandes	momentos	de	terror	como	um	revela	o	que	está	enterrado	no	íntimo	do	seu	inconsciente.	Ama-de-leite	que	Kronos"	filho	Zeus	que	ela,	de	crianças	que	viu	após	sua	brilhante	luz	do	muito	grande	e	irradiando	Eos.	Eu	continuei	a	procurar	e	reunir	informações	sobre
ritos	mágicos,	rituais	e	ervas	curativas	do	antigo	povo	que	estavam	dispostos	a	compartilhar	sua	sabedoria	e	conhecimento	sobre	esses	assuntos	comigo.	Sacrifícios	Seria	conveniente	que	se	referir,	neste	ponto,	os	sacrifícios	que	eram	realizadas	em	honra	de	Hekate.	[São	Petersburgo	Museu	do	Estado].	Você	tem	que	entender	que	eu	não	tinha
nenhum	conhecimento	prévio	de	Hekate	e,	por	isso,	não	poderia	ter	sido	meu	subconsciente	no	trabalho,	pegando	pistas	sobre	o	que	eu	já	havia	lido.	E	que	capacita	você	para	fazê-lo?	Eu	tinha	o	"mostrando",	em	seguida,	como	uma	espada	para	fatiar	em	meu	ventre,	tive	a	minha	primeira	contração.	O	seu	primeiro	encontro	com	Hekate	começou
muito	antes	de	sua	viagem	e	uma	vez	que	encontro	a	deusa	que	ela	descreve	seu	caminho	como	sendo	preenchido	com	muito	mais	clareza.	Ela	não,	mas	a	maioria	desses	flagelos	que	mais	do	que	provavelmente	foi	causado	pela	nossa	desatenção	para	a	forma	como	estamos	vivendo	e	temos	mais	do	que	provável	que	atraiu	esses	males	da	nossa
própria	miséria	selves,	por	padrão	ou	por	descuido.	Agora	estava	sendo	esmagada.	Com	o	passar	do	tempo,	tenho	estudado	os	animais,	e	começou	aprendendo	com	eles.	Como	Flora	invocado	uma	queda	do	estrela	foi	observada.	Lá	eu	encontrei	algumas	referências	sobre	a	deusa	com	o	nome	Hekate,	que	disse	que	ela	tinha	três	cabeças	e	lanternas.



Ela,	a	deusa	da	importação,	foi	muito	maior	do	que	qualquer	deste	mundo,	o	Seol,	ou	o	universo	para	que	o	assunto.	Todo	o	ciclo	de	vida	é	preenchido	com	imensa	alegria.	A	arte	de	lidar	com	serpentes	e	encantadora,	uma	prática	que	comemorou	os	chthonic	regeneradora	e	qualidades	da	serpente,	tornou-se	uma	parte	importante	de	vários	antigos
cultos	mistéricos	e	seu	calvário	dos	ritos.	Eu	estava	feliz	com	a	idéia,	como	eu	senti	bastante	vinculado	ao	script	com	este	jogo.	O	grão	deusa	Deméter,	mãe	de	Perséfone,	chorou	por	sua	filha,	e	após	dez	dias	Hekate	aproximou-se	dela	e	disse	que	Deméter	Perséfone,	ouviu	o	grito	de	sua	caverna.	Este	foi	o	canto	eu	estava	resmungando	em	minha
respiração,	como	eu,	juntamente	com	mais	uma	dúzia	ou	assim,	os	membros	de	meu	treinamento	Círculo,	foi	definindo	os	meus	pés	sobre	o	caminho	rumo	ao	sacerdócio	dos	sábios,	miseravelmente	marchando	sobre	chuva	Wiltshire	saturada	em	encostas,	no	sentido	da	Hekate	Oracle	esperando	por	nós	em	Wayland	ferraria	transformada,	aquela	antiga
e	sagrada	monumento	esquecido	pelo	que	outros	famosos	e	igualmente	antiga	marco,	o	cavalo	branco	de	Uffington,	um	símbolo	que	é	pertinente	para	mim	por	conta	da	minha	inspiração	chinesa.	Cada	tecla	é	velho	e	desgastado,	a	cabeça	contendo	três	círculos	--	exclusivamente	simbólica	para	Hekate	Triformis	(eu	não	tinha	encontrado	as	chaves	em
um	mercado	de	pulgas	vários	moonths	antes.	sendo	que	Hecate	batia	no	chão	com	seu	dragon's	pé	e	causou	um	grande	abismo	para	abrir,	largo	como	o	Boca	do	Inferno.	Com	a	sacerdotisa	do	Ocidente	servindo	como	Hekate	e	o	sacerdote	do	Oriente	servindo	como	Hades.	É	por	essa	razão	que,	embora	tenha	sido	um	pouco	distante	pode	ajudar,
porque	eu	também	posso	voltar	atrás	e	não	tentar	compreender	tudo	de	uma	só	vez.	Embora	eu	pessoalmente	não	uso	a	maioria	dessas	ervas	pode	ser	fatal	na	minha	prática,	eles	mostram	uma	clara	expressão	de	Hekate	o	poder	de	trazer	para	trás	estados	alterados	de	consciência.	Começou	lentamente	a	primeira,	tão	devagar	que	quase	não	se	notou
uma	coisa	que,	na	verdade,	eu	sou	bastante	convicto	que	nada	estava	acontecendo,	e	conseguiu	ficar	assim	para	sempre,	um	longo	tempo.	Há	uma	cena	na	minha	"	Édipo",	no	âmbito	do	qual	Tyrannos	Hecate-Moerae	transforma-se	em	Kali-Moerae	,	as	seis	armas	de	corte	do	rotor	do	tecelão	e	unir	em	uma	forma	diferente	agora	do	escuro	em	vez	de
Hecate	deusa	Triformis.	O	meu	favorito	é	a	mentir	sobre	minhas	costas	depois	de	eu	ter	feito	todas	as	minhas	ofertas,	e	olhar	para	o	céu	estrelado.	Na	mitologia	grega,	podemos	vê-la	como	a	escrava	de	Perséfone,	a	Rainha	do	Hades,	cujo	nome	se	traduz	mais	facilmente	como	'gritando'.	Este	foi	como	eles	como	deuses	não	só	viu,	mas	poderia	viajar
por	dimensões	gates,	criada	por	seu	próprio	poder,	tornando	as	suas	incursões	na	e	entre	os	muitos	planos.	Todos	estes	factores	inter-relacionados	aos	sinais	e	padrões	que	tinha	recebido.	Oxford,	DO	FACILITADOR	DO	GRUPO,	1992	Gates,	Charles.	Podemos	encontrar	referências	a	esta	morte	do	ego,	e	o	processo	em	três	etapas	que	funciona,	em
muitas	fontes	de	Lore.	No	início	as	sequências	de	um	ritual,	que	induzem	medo	de	provocar	um	confronto	entre	essas	duas	forças	-	a	maior	emoção	de	amor	e	de	confiança,	ou	a	"dons	da	serpente-	e	pulsional	autopreservação	da	camada	do	psiquismo	que	prazo	a	besta.	Magick,	creio	eu,	requer	um	equilíbrio	entre	as	universidades	e	a	experiência;	o
mental	e	o	emocional.	Eu	estava	muito	confusa	por	isso	e	pediu	ao	sacerdote	sobre	ele	depois.	Hoje,	a	minha	principal	forma	de	expressar	o	meu	trabalho	devocional	com	ela	é	através	da	criatividade.	Bunzl.	O	puxar	estava	lá	novamente,	mas	em	vez	disso	me	deparei	com	uma	estranha	deusa,	Hekate	e	seu	papel	no	mito	de	Perséfone.	"Dança	comigo",
você	diria,	E	por	isso	eu	danço.	Preparem	as	vossas	almas	para	ser	fiéis	portadores	de	tochas.	Cada	dia	da	minha	vida	é	agora	dedicado	ao	trabalho	que	faço	para	a	minha	bela	deusa,	trazendo	de	volta,	tanto	quanto	posso	da	gnose	que	foi	perdida	por	tantos	milhares	de	anos.	Nossa	anfitriã,	Gaia,	serve	para	cancelar	o	ritual	em	nosso	nome.	Uma
maneira	de	sua	sabedoria	é	a	descer	aos	infernos	do	nosso	inconsciente.	Não	só	o	lugar	em	seu	segundo	século	EC	obra	Metamorfoses	(o	Golden	Sea)	equiparar	o	seu	para	a	Isis,	mas	ela	também	foi	mencionada	pela	revista	Fortune	em	seu	romance	no	clássico	cânticos	executados	por	Le	Fay	Morgan.	Embora	este	grande	ser,	que	tem	tantos	nomes
como	ele	tem	as	lendas	relativas	ao	seu	papel	no	universo	do	homem,	paga-me	pouca	atenção,	eu	nunca	mais	vão	esquecer	os	olhos	embora.	Tenho	deixa	de	acreditar	em	coincidências	há	muito	tempo…	muitos	acreditam	que	são	casual…muitos	pontos	de	viragem	devido	a	uma	"coincidência".	Nós	do	curso	sábio	de	saber	que	uma	vez	que	ela	fez,	as
lições	que	Ela	nos	ensina	e	o	que	ela	teria	para	nos	revelar	que	alterar	a	própria	estrutura	do	universo	em	que	vivemos.	O	rito,	em	seguida,	procedeu	a	uma	de	posse	e	juntam	alma	comunhão.	Rei.	Às	vezes,	é	aquilo	que	é	invisível	e	oculto	que	ensina-nos	a	mais	.	[Metamorfoses,	lugar].	O	sagrado	ato	da	tatuagem	se	tornou	um	ritual,	e	o	simples	som
de	uma	tatuagem	máquina	poderia	conjurar	um	profundo	transe	estado.	E	a	caminhada	que	fiz.	Ao	longo	da	minha	vida	inteira	e	até	este	dia	Hecate	tem	previsto	para	mim,	realizou	o	seu	lanternas	para	iluminar	a	minha	maneira	e	levou-hounds	de	pin	no	meu	calcanhar	quando	irrompe	do	meu	caminho	e	finalidade;	mesmo	quando	eu	precisava	guia
para	a	mais	simples	das	questões.	Outros	chthonic	divindades	que	foram	associadas	a	Hekate	também	foram	por	vezes	representado	com	a	cobra,	como	o	deus	grego	Hades	submundo	e	a	Hellenistic-Egyptian	Serapis	que	às	vezes	é	chamado	de	Hekate	em	conjunto	com	o	Kerberos	em	papiros	mágicos	gregos.	E	é	verdade,	aliás:	O	amor	faz	muitas
vezes	acender	a	labareda	mais	quentes	que	o	forge	de	Hephaestus,	Lipara.	Ele	tinha	ouvido	falar	de	Harran,	e	ele	sugeriu	que	eu	entrar	em	contato	com	um	amigo	que	sabia	mais	sobre	ele.	Em	seguida,	lembrei-me	de	uma	história	o	meu	primeiro	grau	mestre	me	contou	sobre	como	Pan	pediu	a	um	pastor	de	sacrificar	um	dos	seus	favoritos	ovelhas,	e
como	ele	não	quer	porque	ele	amou.	É	que	arrogante,	precoce?	Como	Coré,	Inanna	é	mostrada	desce	à	cova	onde	ela	encontra	o	seu	escuro	irmã,	a	Rainha	do	submundo,	Ereshkigal.	No	primeiro	eu	não	disse	nada	sobre	a	dor.	Que	ela	nos	mostrar	seus	mistérios?	Tanto	o	fogo	e	as	serpentes	foram	também	evidentes	Hekate	símbolos	e	isso	também
pareceu	satisfatória.	É	certo	que	foi	muito	tarde	calendário	de	forma	a	fazer	uma	mudança	tão	importante,	mas,	uma	vez	que	não	foram	outros	artistas	realmente	envolvidos	nesta	cena	final	e	eu	estava	também	o	diretor,	isso	foi	possível,	na	verdade,	eu	pensei	que	poderia	ser	melhor	e	não	para	mesmo	dizer	o	resto	do	elenco	e	da	tripulação,	deixando-
as	como	surpresa,	o	público-alvo.	Bem-aventurados	os	que	vestem	o	lunatik	crown	da	deusa	e	beber	o	vinho	da	Santa	lua	...	Cada	sacerdotisa	representando	a	Deusa	foi	velado	e,	em	seguida,	a	sacerdotisa	Gaia	invocado	Deméter,	ao	mesmo	tempo	em	que	enfrentam	as	correspondentes	sacerdotisa	e	eu	estava	atrás	de	ajudar	a	integração	da	energia
através	da	coroa	chakra.	Hekate,	a	guia	pode	ser	invocado	para	nos	mostrar	o	caminho.	Talvez	não	se	sinta	preparado	para	uma	situação,	para	chegar	a	um	fim,	e	não	tenho	idéia	do	que	o	movimento	será	progressiva,	por	isso,	talvez,	é	natural	que	se	sinta	desamparada	e	a	reagir	com	pânico.	61	FF)	traça	um	cenário	colorido	foto	do	Pelasgian	cântico
coral	e	bacchic	ritos	na	Samotrácia,	que	homenageado	Hekate:	"Korybantes	foram	batendo	em	seus	escudos	...	Mictecacihuatl	relógios	sobre	os	ossos	dos	mortos,	por	isso	ela	é,	naturalmente,	a	deusa	associada	com	Los	Dias	De	Los	Muertos.	Não	há	nada	desta	poderosa	Senhora	é	possível	observar	ou	ir.	Não	posso	dar-lhe	a	fé	para	concluir	esta
viagem,	você	deve	encontrá-lo	dentro	de	ti.	Mas,	na	verdade,	eu	sabia	que	já.	Existem	três	dessas	tríades	com	o	décimo	Sephira,	Malkuth,	sendo	elementar	e	não	em	uma	tríade.	Apotropaios	ou	'Averter	do	Mal"	é	um	título	de	Hekate.	No	meio	de	vós	aquele	que	ousou	repetir	as	palavras	da	deusa,	hostil	aos	ouvidos.	Origens	Históricas	A	mais	antiga
referência	literária	a	Hekate	é	encontrado	no	cosmológica	Theogony	Hesiod	do	namoro	a	oito	século	A.C..	Ele	tem	uma	relação	muito	intensa	com	Hekate,	e	os	créditos	dela	com	todas	as	bênçãos	em	sua	vida,	incluindo	a	sua	cada	vez	mais	curiosas	filho	António,	a	quem	ele	considera	o	maior	dom	que	ela	tem	nunca	deu-lhe.	E	se	fontes	clássicas	pode
ajudar-me,	naturalmente,	vou	utilizá-las	com	prazer.	O	Sumérios	Lilith	se	encaixa	com	uma	serpente	Samael	-	mais	uma	vez	-	e	é	assim	com	ele,	unidos.	(1955-1967)	Geschichte	der	Griechischen	Religião	I-II,	München.	Apenas	quando	eu	tinha	batido	o	menor	expoente	máximo	da	minha	hora	mais	sombria,	Hecate	apareceu	novamente	para	mim	só	que
desta	vez	os	alaridos	ventos	não	acompanham	o	seu	ou	o	estalar	Paramounts	em	suas	laterais,	com	o	cascalho	e	chiadeira	grunhe	para	assustar.	A	cura	espiritual	trabalho	que	tenho	feito	com	Hekate,	a	trabalhar	para	curar	a	alma,	foi	estendida	para	mim	de	maneiras	diferentes.	Bem-aventurados	são	os	principais	portadores,	são	eles	que	exercem	em
suas	mãos	manchadas	carmesim	do	santo	varinha	mágica	da	deusa	...	Era	um	dia	de	verão	ao	anoitecer.	2000	CE	"Hekate	é	uma	deusa	como	nenhuma	outra…	".	200	CE	(200-250	EC)	Três	figuras	de	Hekate	cada	rolamento	diferentes	itens,	incluindo	lanternas,	a	serpente,	punhal	e	chicotear	[Plataforma	Triangular	ritual	bronze,	Pérgamo]	(250	CE)
Hekate	rolamento	com	duas	lanternas	e	de	pé	sobre	um	globo	terrestre	[Phracian	moeda]	(C	3.º	CE)	"Infernal	e	terrena	e	celestial	no	Bombo.	Consideramos	que	todas	as	outras	deusas	a	ser	outra	manifestação	e	outro	nome	da	deusa,	respectivamente,	todos	os	outros	deuses	são	considerados	para	ser	uma	manifestação	e	um	outro	nome	de	Deus.	Os
praticantes	xamânica	ou	viagem	em	realidade	não	ordinária	em	nome	de	um	cliente	para	encontrar	o	seu	perdido	alma	parte,	ou	tomar	uma	abordagem	mais	interativa	e	orientar	o	cliente	na	realidade	não	ordinária	(ou	o	seu	próprio	subconsciente,	dependendo	do	seu	ponto	de	vista)	onde	se	identificar	e	recuperar	a	alma	parte	para	si.	Em	seu	palm
era	algo	que	parecia	um	pequeno	camelo,	nada	mais.	Os	seus	caminhos	são	os	da	noite	e	o	submundo,	e	ela	é	a	deusa	da	Lua,	venerado	pela	lua-conjurar	as	bruxas	da	Tessália	e	da	famosa	sorceresses	como	Medea	e	Circe.	E	Hecate	-como	a	maioria	dos	leitores	deste	livro	são	sem	dúvida	muito	bem	-	é	a	Deusa	das	encruzilhadas	e	da	passagem	...	"	...
Califórnia,	Bardic	Press,	2007.	Eu	podia	sentir	que	a	porta	do	santuário	puxado	para	mim,	sussurrei	para	mim	algo	que	eu	não	podia	compreender.	Na	verdade,	seria	uma	grande	decepção	para	mim,	como	o	editor	deste	volume	se	descobri	que	todos	aqueles	que	lê-lo,	concordou	com	absolutamente	todas	as	ideias	e	visões	expressas	neste	documento.
Em	primeiro	lugar,	um	pouco	sobre	mim,	a	minha	principal	prática	espiritual	é	a	maior	parte	de	um	Druida,	o	relançamento	tradição.	Em	oficial	de	Arte	Courtauld	Institute	fica	o	Warburg	e	Institutos,	vol	24.1/2	(	janeiro-junho	1961),	89-107	Wilde,	Oscar.	Eu	sou	o	altar,	as	ferramentas,	o	papel,	o	livro,	o	ritual.	112	(1992),	44-73	Gunderode.	Tudo	fez
muito	sentido	para	mim.	EU	estava	saindo	por	entre	as	árvores	a	aproximar-se	de	uma	poça	de	água	que	reflete	a	lua.	Como	amante	da	Encruzilhada,	ela	claramente	se	destaca	no	ponto	em	que	vigor	atende	e	se	encaixa	com	a	forma.	Ela	mostrou	sua	presença	e	me	apareceu	em	sonhos.	O	seu	cabelo	é	como	o	fogo,	que	ela	mesma	se	torna-se	o	fio
condutor	da	tocha	luz	divina.	Subir	a	árvore	da	vida.	Este	é	humano	necessidade;	para	cada	energia,	emoção,	ação,	humor,	ou	intenção	que	existe,	um	paralelo	pode	ser	elaborado	com	uma	divindade,	uma	sephira,	uma	cor,	e	apenas	sobre	qualquer	outra	coisa;	o	mundo	está	cheio	de	associações	e	arquétipos.	Oh	tu,	Artemis,	que	tens	o	poder	de	mover
o	Inferno	é	inflexível,	e	agitam	mais	como	teimoso	-	Thestylis,	os	cães	estão	gritando	por	toda	a	cidade;	a	deusa	está	na	encruzilhada!	Rápido!	Embate	o	Bronze!	A	minha	magia	roda,	desenhar	a	minha	casa	o	homem	que	eu	amo!	Eis	que,	ainda	é	o	mar,	e	stiller	mas	o	breezes.	Razões	pelas	quais	você	pode	optar	por	convocar,	a	honra,	e	o	trabalho	com
Hekate	incluem	os	seguintes:	protecção	de	entradas	(o	house	e	home),	a	iluminação	de	sua	própria	vontade	ou	destino	espiritual,	invocando	sabedoria	e	clareza	em	qualquer	tipo	de	situação,	necromantic	trabalhar	(inclusive	convocando	ou	deixando	ofertas	para	um	defunto	amado),	adivinhação,	a	morte	e	o	morrer,	a	riqueza	e	a	abundância,	lixe
xamânica	trabalho,	ocultismo	estudo,	academia,	intelectualismo,	sonho	profecia,	equilibrando	o	ciclo	menstrual	ou	da	menopausa,	sexualidade	e	envelhecimento,	saúde	canina/proteção,	ganharíamos	bastante	trabalho	com	disincarnates	ou	fantasmas,	fertilidade	do	solo,	da	pesca	e	da	agricultura	sorte,	vendo	através	as	fachadas	ou	da	ilusão,	trabalho
psíquico,	passado	de	vida	regressão,	trazendo	justiça	a	uma	situação,	melhoramento	animal,	a	vitória	em	competições,	xingar	um	violador,	a	protecção	das	crianças,	e	o	processo	Do	parto.	Tenho	achado	a	experiência	pode	beneficiar	muitos	aspectos	de	uma	bruxa	prática.	(1985)	religião	grega.	E	esses	lugares	são	muitas	vezes	antigas	histórias	e
obras	de	folclore.	Catamara	gasta	muito	do	seu	tempo	a	ser	co-administrador/livro	hag	da	conferência	anual	Livro	esotérico	em	Seattle,	nos	EUA.	Porque	de	Hekate	o	alinhamento	ao	mistério	e	o	desconhecido,	um	extremo	potencial	para	personalização	existe	e	pode	facilmente	ser	exposta.	[Metamorfoses,	Ovídio]	(8º	CE)	"Você	vê	Hekate,	rostos
voltados	em	três	direções,	A	guarda	da	encruzilhada	ramificações	várias	maneiras"	[Fasti,,	Ovídio]	30	CE	República	Romana	termina	Império	Romano	começa	(Mid	C	1.º	CE)	"Agora,	convocados	pelos	meus	ritos	sagrados,	Não	tu,	orb	da	noite,	Coloque	sobre	o	teu	rosto,	e	mais	mal	chegar,	Uma	ameaça	em	todas	as	tuas	formas".	Mais	uma	vez,	este
poderia	ser	entendida	por	alguns	como	muito	ameaçador.	De	vapores	se	entrelaçam	com	o	wyrd	sssounds	de	um	imprevisível	violino	voz	e	electronica	sessão	gravada	com	emitem	em	SF	no	último	ano	proporcionando	condições	de	ambiente,	em	cascata	e	a	lentidão	de	seu	nomes	recitados	nove	vezes,	emerge	um	estado	adequado	para	receber	a	Deusa
escura	inspiração	através	da	evokation.	É	importante	lembrar-se	dos	seguintes	pontos	quando	em	pé	no	lugar	de	transição:	encruzilhada	são	normais,	encruzilhada	nos	mostram	a	diferença	entre	ilusão	e	realidade,	cruzamento	para	nos	revelar	a	importância	de	uma	intenção.	Levanah	das	marés,	e	Hekate	Todos	esses	sou	eu,	e	eles	são	vistos	em	mim"
"O	Meu	é	o	reino	de	Perséfone,	Interior	da	terra,	onde	levam	os	caminhos	três.	Existe	uma	pequena	e	tranquila	área	próxima	que	consiste	de	um	bosque	de	árvores	perto	de	um	lago,	com	uma	grande	pedra	no	centro.	Na	revista	norte-americana	da	filologia,	vol	102,3	(Outono	de	1981),	243-260	M'Coll,	Evan.	Ele	é	um	legalmente	ordenado	reverendo	e
considera-se	honrado	por	ter	sido	detida	Sacerdote	o	estado	várias	vezes,	e	as	esperanças	de	aprender	e	ensinar	Hekate,	sabedoria	para	o	resto	da	sua	vida.	Figura	63	-Lunar	Santuário	pelo	MDL	Hekate	desgasta	Tartan!	Por	David	Rankine	Muito	da	antiga	magia	pode	ser	encontrado	escondido	em	vista	se-lo,	mas	procurar	no	lugar	certo	.	Petersen,	E.
Do	mesmo	modo,	a	leitura	e	re-leitura	dos	ensaios	em	chaves	para	a	encruzilhada	realmente	ajudou-me	a	ganhar	uma	compreensão	da	ligação	as	pessoas	sentiram	com	Hekate	e	as	experiências	que	tiveram,	que	me	deu	dicas	para	quando	eu	finalmente	comecei	meu	próprio	trabalho	com	a	Deusa	Hekate	nas	semanas	que	antecederam	a	Los	Dias	De
Los	Muertos.	Seria	mentira	de	estado	eu	não	era	medo	e	desistir	de	qualquer	coisa	que	se	assemelhasse	a	uma	fé	no	sistema	judicial.	O	lugar	estava	cheio	de	poder	apesar	de	não	ter	sido	usada	como	um	lugar	de	adoração	pagã	de	1.600	anos.	Mas	por	agora,	Thestylis,	tomar	estas	ervas	mágicas	e	amasse-os	sobre	o	seu	limite	enquanto	ele	ainda
estiver	escuro,	e,	enquanto	isso,	um	sussurro:	"EU	amasse	os	ossos	de	Delphis".	A	mensagem	aqui	praticamente	grita:	"Dar	ao	medo,	adoram	a	besta.	Immortalita.	Enrap't,	deslumbrado,	estou	perdida	em	você.	Este	é,	e	sempre	será	uma	viagem	realizada	no	amor.	Pistis	Sophia.	Em	seguida,	faço	um	apelo	a	Hekate	mentalmente,	"realmente
impressionante,	você	pode	retirá-las	agora	por	favor?'	a	levar	cachorro	se	move	para	a	frente	um	ritmo	então	afasta-se	e	os	outros	dois	siga	...	Mas	o	que	é	facto	é	que	algo	mantido	parar-me,	algo	ou	alguém	continuou	arrastando-me	de	volta	a	este	ponto,	por	vezes,	manifesta-se	como	uma	profunda	voz	feminina	husky	ainda	sussurrando	para	mim	no
tempo	cinzento	entre	a	vigília	e	o	sono,	às	vezes	era	mais	palpável	mas	também	obscuro,	uma	coruja	feather	em	high	noon	flutuando	para	baixo	na	frente	de	mim	do	nada,	sem	sombra	passando	por	cima	para	indicar	a	presença	do	seu	proprietário	original.	Esta	vida-alterando	a	experiência	tem	me	seguiu	durante	toda	a	minha	vida	e	foi	o	catalizador
que	permitiu-me	a	lançar	o	medo	do	Inferno	e	de	Hekate.	Parecia	que	Hecate	apenas	seria	apenas	como	minha	sanidade	me	senti	como	seria	sobre	a	separação.	Este	templo	é	uma	das	Sete	Maravilhas	do	Mundo	Antigo.	O	caminho	de	todo	este	caminho;	embora	eu	estava	neste	momento	não	sabia;	foi	o	modelo	sobre	o	qual	o	meu	sobre	a	minha	alma	e
vida	caminho	era	encarnado	para	ser	espelhado	sobre	o	imediato	e	para	o	futuro	próximo.	Dia	26	de	Março	de	2010	Oráculos:	"As	serpentes	dos	caminhos	Varrer	e	limpar,	abrir	novos	caminhos,	procurar	novos	caminhos.	Tente	compreender	que	embora	sim,	eu	queria	o	poder	e	o	conhecimento,	eu	era	e	ainda	sou	impelida	pelo	amor	que	tenho	por
Hecate;	amor	que	é	realizada	ao	nível	da	minha	alma.	Cada	vez	que	se	rendeu	às	minhas	circunstâncias,	os	deuses	que	lançar	uma	outra	curva	bola	em	mim,	e	como	eu	estava	começando	a	chegar	a	termos	com	a	minha	situação,	seria	muito	pior.	Todos	os	itens,	exceto	para	as	velas	foram	feitas	pelos	presentes	e	acendia	os	dons	que	serão	mantidos
para	este	altar	em	seu	novo	lar.	Estou	muito	orgulhosa	de	você,	mas	agora	você	deve	continuar.	Hekate	tomou	o	seu	lugar	no	centro	da	encruzilhada,	realizada	com	os	braços	para	cima	em	súplica.	Trácia	foi	influenciado	tanto	pelo	indo-européia	e	do	Oriente	Médio	as	culturas,	o	que	explicaria	a	natureza	diversa	de	Hekate	se	esta	era	a	sua	pátria.	Ele
trabalha	como	professor,	cientista	e	autor.	1966.	Coloquei	o	triângulo	no	oriente	como	o	lugar	do	sol	nascente,	o	que	me	pareceu	mais	adequado.	Figura	12	-	Threskeia	para	o	solstício	de	Verão	rito	na	entrada	do	orphic	No	templo	subterrâneo	Starosel,	Bulgária	Figura	13	-	Georgi	e	Ekaterina	-	sacerdote	e	sacerdotisa	de	Threskeia	Na	frente	do
sagrado	ventre	cave	em	Nochevo,	Bulgária	Figura	14	-	honrando	os	deuses	por	Threskeia	Figura	11	-	Georgi	Mishev	como	uma	criança	com	sua	mãe	em	Cirene	Atrás	deles	as	ruínas	do	Templo	de	Apolo,	o	Hekate	colunas	grandes	são	de	um	templo	de	Apolo.	Jade	Sol	Luna	(ESTADOS	UNIDOS	DA	AMÉRICA.	Significativamente,	eu	tinha	sido	vestindo
um	labrys	símbolo	em	torno	o	meu	pescoço	por	25	anos.	O	meu	marido	estava	trabalhando,	para	que	eu	diga-lhe	que	ele	precisava	ir	para	o	hospital	e	eu	liguei	a	minha	família	e	os	meus	amigos	a	visitar	o	meu	ajudante,	para	me	levar	para	o	hospital,	e	cuidar	do	meu	filhos.	Preto	os	cães	têm	sido	fortemente	vinculado	ao	Hekate,	bem	como	para	outros
dois	símbolos	relacionados	com	a	deusa-	encruzilhada	e	fantasmas.	Eles	são	os	Torchbearers	de	Hekate	hoje.	O	solar	as	chamas	vieram	dos	olhos.	Realmente,	eu	estava	aprendendo	as	velhas	formas,	ou	como	o	Lakota	anciãos	disse,	eu	estava	"	andando	em	uma	bela	forma."	Tenho	visto	Hekate	em	muitas	culturas,	e,	não	surpreendentemente,	que	eu
achei	ela	várias	vezes	dentro	da	tradição	Lakota.	Donde	deve	começar?	[Il	Pastore	Incantato,	um	aluno	do	templo	(Charles	Leslie)]	(1842	CE)	"Hekate	deusa	da	meia-noite,	Descobridor	do	futuro	que	ainda	não	dorme	no	seio	do	caos,	Misterioso	Hekate!	Aparecem."	[Immortalita,	Gunderode]	(1846	CE)	"Não	existe!	Não	há!	Como	Hekate	em	sua
vassoura,	Ou	Scott	em	Satan's	backOu	meteor	através	da	meia-noite	escuríssima-	ou	seta	para	baixo	na	sua	faixa,	".	A	minha	magia	roda,	desenhar	a	minha	casa	o	homem	que	eu	amo!	Esta	franja	de	um	manto	que	Delphis	perdido	eu	vou	fragmentar	agora	e	lançando-o	na	cruel	chamas.	Esse	conhecimento	foi	entregue	com	compaixão,	mas	reforçados
com	vislumbres	através	do	véu	do	tempo	como	Hecate	ilustrou	suas	palavras	com	os	períodos	e	acontecimentos	na	minha	vida	atual,	e	aqueles	de	encarnações	passadas,	que	foram	relevantes	para	a	poderosa	mensagem	de	que	ela	agora	entregue:	Você	sempre	foi	o	meu	filho,	o	meu	guerreiro	espiritual.	Há	muitas	chuvas	de	meteoros	ao	longo	dos
anos,	a	maioria	dos	quais	não	são	facilmente	visíveis.	Ela	ensinou-me	que	estes	lugares	não	são	para	ser	temido,	e	essa	profecia,	inspiração,	visão	criativa	e	a	sabedoria	podem	ser	encontradas	lá.	Iluminação	a	vela	dedicada	e	inscrito	para	ela	com	o	meu	athame,	Hekate	evocado	à	minha	maneira:	Hekate,	amante	de	magia	Venho	a	vós	como	devoto
Hekate,	Luz	Bringer	Iluminar	o	meu	caminho	neste	tempo	de	trevas	Hekate,	Guia	da	encruzilhada	Mostre-me	o	caminho	verdadeiro	de	efeitos	Hekate,	abridor	de	portas	Permitam-me	a	buscar	clareza	de	visão	Hekate,	detentor	da	Chave	Desbloquear	seu	mistérios	para	mim	Em	uma	visão	semelhante	à	experimentada	anteriormente	ela	apareceu	e	EU
afinados	em	minhas	próprias	palavras	quando	eu	estava	na	minha	vida,	o	que	eu	senti	foi	me	segurando	para	trás	e	o	que	a	minha	confusão.	Hekate	é	visto	pelos	não	iniciados,	como	maléfica,	mas	seu	toque	permite-nos	compreender	que,	aparentemente	duras	experiências	ensinam-nos	muito,	se	podemos	aplicar	as	lições	para	o	futuro.	Uma	senhora
idosa	mais	tarde	trouxe-me	um	chá	de	ervas,	que	ela	disse	que	"me	ajudar".Eu	nunca	provei	chá	amargo,	embora	pudesse	também	sabor	mel.	Por	isso,	o	meu	ponto	de	partida	era	o	nome	dela,	Hekate.	Lembre-se	de	que	você	tem,	em	um	nível	ou	outro,	escolhido	para	avançar	para	a	próxima	etapa	em	algo.	Em	geral,	ela	se	assemelha	a	uma	lio	jovem
virgem	ou	jovem	mulher,	considerando	que	às	vezes,	embora	raramente,	ela	aparece	como	um	inclinou-se	old	hag.	Perguntei-lhe	porque	é	que	ele	estava	fazendo	isso	para	mim.	Jade	é	o	autor	de	Hecate	I:	morte	espiritual,	Transição	e	Mastery	e	Hecate	II:	o	despertar	da	Hydra.	Yuri	ladrões	(Países	Baixos)	Yuri	os	ladrões	vive	actualmente	nos	Estados
Unidos,	Países	Baixos.	Em	seguida,	ela	havia	desaparecido,	e	atrás	da	porta	estava	um	grande	cão	negro	em	suas	patas	traseiras.	O	que	vale	lembrar	que	Hekate	é	descrito	como	tendo	uma	brilhante	fita	para	a	cabeça	ou	uma	luz	sobre	sua	cabeça,	que	seus	pés	são	descritos	como	ruivo	(outra	cor	dos	raios	solares	que	reflecte	também	o	sangue	da
vida)	e	ela	também	é	descrita	como	uso	cor	açafrão	vestuário.	No	segundo	exemplo	Gwydion,	ajudando	Lleu,	inverte	o	medo	e	direciona-o	de	volta	ao	Aranrhod.	Em	minha	própria	prática,	uma	vez	que	eu	trabalho	com	diversas	divindades,	uma	vez	que	eu	sou	um	panentheist	e	ainda	não	me	dediquei	a	uma	determinada	divindade.	Ele	aboná-las	com
terror	e	tenta	escapar,	mas	toda	vez	que	ele	é	executado	a	uma	borda	do	palco	ele	está	parado,	como	se	por	alguns	invisíveis	net.	Levantei-me,	encontrar	o	lugar	para	a	chave,	caiu	a	minha	muleta	e	exclamou	que	o	rito	era	sobre.	No	meu	neste	artigo	pretende	classe	no	dia	seguinte,	durante	o	clímax	grupo	improviso	eu	encontrei-me	em	um	turbilhão
espontânea	dança	com	um	homem	de	mais	pesado	que	eu	construir,	que	de	alguma	forma	no	fluir	dinâmica	do	nosso	movimento,	escolhi	até	ao	redor	do	abdome	e	realizada	sob	um	braço	enquanto	eu	comecei	a	girar,	recriando-dançando	ao	redor	e	ao	redor	cada	vez	mais	rápido.	Bem-aventurados	os	que	guardam	os	ritos	da	Nyx,	a	mãe	...	Uma	vez
que	muitas	das	ervas	sagradas	de	Hekate	são	alucinógenas	qualquer	magia	ou	trabalhos	que	envolvam	transe	ou	outros	estados	alterados	de	consciência	também	é	adequado.	Lúcifer,	por	outro	lado,	mimar-me	por	horas.	De	todos	os	filósofos	gregos	que	escreveu	sobre	Hekate	ou	foram	os	seus	devotos,	incluindo	Empédocles,	Hesiod	e	pórfiro,	foram
insistentemente	os	vegetarianos	e	escreveu	sobre	as	qualidades	negativas	de	sacrifícios	animais.	Na	verdade,	ao	longo	de	toda	antiguidade,	Hekate	é	benigna	valorizouse,	em	especial	pelo	Hesiod,	Homero	e	dentro	dos	oráculos	Caldeus,	denotando	sua	devoção	pública	contra	a	constituirem	literárias	criativas	de	poetas	e	dramaturgos.	um	aeon	passa.
Onde	estamos	Gostaria	de	ser,	A	incerteza	que	wend.	Embora	não	tenha	sido	treinado	em	tradicionais	e	modernas	práticas	xamânicas	alma	recuperação,	no	ano	passado	eu	vim	a	perceber	que	Hekate	é	a	perfeita	divindade	para	supervisionar	o	trabalho.	Fui	imediatamente	"impressionado."	intrigado,	EU	lançado	cabeça	muito	em	pesquisas	sobre	o
assunto	mais	imagem	fascinante.	Penso	que	ela	existe	para	todos	aqueles	que	se	atrevem	a	abordaria	em	uma	forma	honesta.	Trata-se	efectivamente	de	um	pirâmide	três	lados.	Sobre	a	tua	lua	resplandecente	trono,	eu	te	disse	adeus,	adeus	também	a	ti,	ó	estrelas,	que	siga	os	carros	da	noite	tranquila!	Restos	de	rituais	e	feitiços	Há	duas	boas	fontes
do	ritual	e	mágico	permanece	de	Hekate.	Considerando	que	Perses	(Perseu	como	derivados)	é	o	pai	Hekate	e	chuvas	de	meteoros	são	também	associados	a	Asteria,	este	chuveiro	é	o	único	que	deve	ser	incluído	em	Agosto	comemorações	Hekate.	Hermes	De	todos	os	deuses,	o	mais	comumente	associado	a	Hekate	é	o	psychopomp	Hermes.	Minas	são	as
chaves	que	abrem	as	portas	para	todos	os	mistérios	dentro	de	ti,	e	a	minha	é	o	cálice	da	Lunatik	vinho	que	intoxica	e	liberta	o	espírito	do	esquecimento	e	desperta	o	verdadeiro	self.	Você	pode	par	no	presente,	passado	ou	futuro.	Ela	é	também	um	artista,	sua	mãe,	e	a	enfermeira	-	e	ela	faz	realmente	um	bom	guacamole.	Como	Hekate,	Bona	Dea	esteve
também	envolvido	em	ritos	funerários	e	a	vida	após	a	morte.	Acessório	cai	afastado	como	vida	atrai	novo	significado	-	como	eu	estou	a	fazer	sentido	de	essas	dicotomias?	João	Canard	(Inglaterra,	REINO	UNIDO)	Raiz	mago	João	Canard	indevidamente	a	maior	parte	de	sua	juventude	em	Cambridgeshire	Fens,	onde	se	encontrou	com	a	mulher	dos	seus
sonhos,	que	ele	ainda	considera	ser	apenas	parte	humano,	e	posteriormente	se	mudou	com	ela	para	Somerset	(REINO	UNIDO)	para	viver	a	vida	selvagem.	Quando	este	se	torna	habitual,	é	entregar	o	nosso	poder	pessoal,	dando	medo	autoridade	ilimitada	para	segurar	e	dirigir	as	nossas	emoções	e	ações.	Curso	de	investigação	é	chamado	para,	como
os	chuveiros	podem	variar	em	brilho,	de	ano	para	ano,	e	pode	passar	de	uma	espectacular	para	intercorrências	muito	facilmente.	A	travessia	depois	de	concluído	assinalou	o	final,	por	agora,	do	espiritual	os	testes	que	eu	tinha	incorrido	em	empresa	o	rito	da	Phoenix.	Il	Pastore	Incantato.	Dentro	de	um	par	de	meses,	foi	liberado,	porém	o	julgamento
continuou	e	a	justiça	servida.	Assim,	depois	da	sua	morte	eu	comecei	questionando	o	meu	objetivo	na	vida.	Em	seguida,	procedemos	ao	transe	canalização.	Vou	colocar	a	música	e	eu	vou	realizar	respiração	funciona	para	o	centro	e	abrir-me	para	cima,	visualizar	energia	que	emana	de	mim	e	encher	o	quarto.	O	Elder	Edda	poética	ou,	vulgarmente
conhecida	como	Sæmund's	Edda,	parte	I:	O	mitológico	poemas,	Londres,	pp.	As	ervas	devem	ser	moído	em	um	pó	muito	fino	pó	e,	em	seguida,	peneirada,	para	evitar	grumos	no	paint.	EU,	por	exemplo,	transformou	a	Hekate	quando	a	minha	visão	começou	a	falhar,	com	o	seguinte	encantamento:	Com	o	enceramento	da	Lua	E	o	declínio	do	Sol	Com	a
Baía	de	folhas	espalhadas	E	o	crimson	lã	fiado	Concede-me	esta	noite	escura	Oh	Grande	Hekate	tão	brilhante	A	devolução	de	meus	olhos	Para	que	eu	possa	novamente	ver	a	tua	luz!	Quando	Hekate	é	exibido	em	meus	rituais,	ela	nem	sempre	aparecem	no	mesmo	pretexto.	Vemos	simplesmente	um	lugar	onde	dois	caminhos	em	ângulos	retos.	Lá,
encontrei	e	reconhecido	quatro	irmã	sacerdotisas,	três	dos	quais	entrou	Hekate,	serviço).	Literalmente,	como	morte	e	não	me	senti	muito	melhor.	Saudando	o	Sol,	em	sua	agonia,	a	minha	dor-atormentada	corpo	arcos	e	reviravoltas,	mas	rerevitalizar	os	no	verdadeiro	maná.	Uma	noite,	durante	o	escuro	da	Lua	enquanto	em	meditação,	pedi	para
esclarecimento	ou	orientação,	como	eu	estava	irritado	e	confuso	sobre	o	meu	caminho	no	mundo	mundano.	Por	causa	de	sua	natureza	como	uma	força	primordial,	tornando-se	uma	poderosa	iniciador.	Consulte	também	www.between-spaces.com	Tara	Sanchez	(Inglaterra,	REINO	UNIDO)	Tara	começou	a	experimentar	a	magick	de	Hekate	em	2004,
estudando	a	sua	OBOD	Bardic	grau,	e	depois	de	alguns	anos	de	geralmente	tentando	colar	os	dedos	na	sua	orelha	e	vá	"la	la	la	não	estou	ouvindo"	sob	a	orientação	de	seu	mentor	e,	em	seguida,	ela	formalizou	a	relação	em	2007.	Se	cada	um	de	nós	circumambulate	o	ritual	com	o	incenso	censura	enquanto	entoando	TEMENOS	infundindo	a	área	com	o
incenso.	Caminhando	através	de	tudo	isto,	a	mitologia	e	a	história,	com	o	seu	martelo	na	mão	que	encontramos	o	maior-de-figura	humana	de	Caim.	Não	era	incomum	para	mim	perder	um	ciclo	ou	dois,	quando	sob	estresse	e	sofrimento	físico.	O	conhecimento	é	poder.	As	águas	vão	chegar	muito	alto,	você	vai	sobreviver,	ela	afasta	as	casas	com	sua
força,	você	vai	sobreviver,	a	palavra,	o	que	é	justo,	e	tudo	será	dado."	(Abril	de	2010,	duas	de	nós	voltou	ao	Chile	após	o	terremoto	e	tsunami,	Chile.	O	mesmo	pode	ser	dito	de	quase	qualquer	forma	de	dogmatismo	religioso.	Todos	ao	longo	dos	lados	do	cruzamento,	escrevi-lhe	muitos	nomes	em	grego,	inglês	e	tebaico	Script.	Ela	pode	ser	contactada
via	e-mail:	[email	protected]	Amelia	Ounsted	(Inglaterra,	REINO	UNIDO)	Amelia	Ounsted	Wiccan	é	uma	alta	sacerdotisa	executando	um	Coven	Alexandrino	linhagem	na	área	de	Londres.	No	momento	em	que	eu	levar	comigo	um	bronze	medalha	retratando	Hekate.	Soberano	amante,	detentor	das	chaves	de	todo	o	universo,	Torchbearer,	amada,
amante,	revelador	da	verdade,	o	Eterno	vagabundo.	Este	é	um	de	nossos	mais	profundos	e	mais	primal	reações	emocionais.	Ela	tem	o	poder	de	multiplicar-se,	juntamente	com	Hermes,	o	gado:	manadas	de	vacas	ou	tribos	de	wide-cabras	errantes,	os	rebanhos	de	ovelhas	-	um	confuso,	aguça	sua	curiosidade	e	ela	porventura	fazer-los	férteis	e	grande
quando	eles	são	pequenos,	mas	ela	faz	grandes	pequenas,	bem.	Através	desta	energia,	espíritos	e	divindades	associadas	com	as	serpentes	estavam	usando-me	como	um	conduto	no	trabalho	ritual.	Também	sobre	as	pessoas,	que	trabalham	a	cinzento,	sombrio	mar	torturadamente,	rezando	para	ajudar	a	Hekate	e	o	clamoroso	causador	de	terremotos,	é
que	ela	confere	boas	capturas	sem	problemas,	mas	ela	leva	as	capturas,	bem,	mesmo	quando	eles	já	estavam	visíveis	...	Baalzebub	baubo	Coddington:	Old	mulher	no	Eleusinian	Mysteries	por	vezes	equiparada	a	Hekate.	[Vapor	Transporte	Rodoviário	excursão	na	Montanha	harpista,	Evan	M'Coll]	(1881,CE)	"Eis!	Ao	mesmo	tempo	que	falou	o	massa	fez
virar	de	costas,	seu	semblante	de	Deus,	e	Hekate's	boat;	Rose	prata-laden,	até	que	a	inveja	dia	queimou	todas	as	suas	lanternas	para	fora:	".	O	meu	lado	esquerdo	é	a	referência	constante	e	sempre	um	pouco	mais	abundantes.	Dionísio	era	o	deus	do	vinho	libertadora	e	ecstasy.	Agora	Hekate	foi	consistentemente	chama-me,	mas	eu	ainda	estava
relutante	em	trabalhar	com	ela,	em	parte,	devido	ao	meu	caráter	rebelde;	"I	Won't	ser	assediadas!",	e	em	parte	devido	a	equívocos,	e	retratados	aspectos	mais	escura	e	por	meio	Hekate,	e	é	claro	todos	nós	já	ouvimos	falar	das	sua	desdenhosa,	lado	vingativo.	Como	você	interpretar	os	símbolos,	sinais	ou	sinetes	é	até	cada	um,	porque	os	nossos
sistemas	de	símbolo	são	exclusivos	de	nossa	experiência	anterior	e	subconsciente	mente,	não	para	alguém	da	interpretação.	É	ela	a	verde	ou	a	azul	Ou	aquamarine	Como	um	profundo	lado	tanto	O	mar	azul	escuro	Ou	apenas	dormindo	Como	similares	a	muse	Em	profundo	lado	Do	horizonte	Entre	o	pôr-do-sol	Violeta	misturados	Por	águas	azul-turquesa
A	luz	Lentamente	fulgurante	das	estrelas	Em	a	mente	...	Às	vezes	eu	vou	tentar	e	fazer	de	todos	eles,	mas	é	um	raro	ano	quando	isso	é	possível.	Hekate,	sem	dúvida,	tem	aspectos	de	trevas	e	destruição,	de	energia	e	chthonic	morte	-	mas	ainda	assim,	sem	exercício	espiritual	adequado	ética,	o	magick	feita	com	a	deusa	será	perdido.	A	tua	alma
necessária	preparação	para	receber	os	próximos	gnose.	Ela	era	fascinado	por	isso.	O	tempo	de	equilíbrio	também	pode	ser	comparado	a	uma	estrada	transversal	com	trilhos	aberto	diante	de	nós.	Os	Reis	da	dinastia	Seleucid	em	virtude	do	grande	esforço	desenvolvido	para	construção	do	Lagina	santuário	como	um	centro	religioso,	e	a	cidade	de
Stratoniceia,	11km,	como	o	centro	político.	É	claro	que	eu	estava	nervoso!	Eu	sou	dedicado,	amoroso	e	conduzido	e	tenho	uma	quantidade	razoável	de	coragem,	mas	não	sou	estúpido.	EU	aplicar	folha	de	ouro	para	o	strophalos	quando	ela	foi	concluída,	em	linha	com	Psellus'	descrição,	mas	senti	bronze	era	tanto	mais	fácil	e	mais	barata	para	o
trabalho,	e	também	foi	particularmente	adequada	a	Hekate	como	um	de	seu	sagrado	substâncias,	ela	de	bronze	do	sapato.	Ela	corta	e	o	seu	sangue	caia	sobre	o	altar	e	sobre	o	incensário,	formando	uma	nuvem	perfumada	de	sangue,	artemísia,	maria-pretinha	e	cipreste.	Ela	foi	a	mãe,	e	recorda	que	o	prazer.	No	entanto,	este	ano	houve	uma	esplêndida
procissão	pelos	alunos	da	escola	de	teatro	de	Istambul.	Foi	esticando	a	minha	sanidade	e	a	tensão	começou	a	puxar	o	tecido	da	minha	mente,	que	começou	a	rachar	as	costuras.	O	seu	papel	fundamental	e,	depois,	é	claro,	de	guarda,	guia,	testar	e	qualificar	todo	o	verdadeiro	asilo	em,	por	e	através	dela	dark	light.	Aprovar	o	culto	de	Hekate	como	um
Druida	Céltico	e	conciliar	os	Gregos	encontraram	novas	e	aspectos	da	minha	prática	não	foi	uma	tarefa	fácil	para	mim.	Num	ritual	cup	para	cada	participante	contendo	três	gotas	de	Belladonna;	o	restante	preenchido	com	romã	cordial	está	próximo.	EU	fechei	os	meus	olhos	com	medo,	eu	estava	certa	que	iria	morder	a	minha	cabeça!	Em	seguida,	ela
lançou	o	meu	pescoço,	e	quando	eu	abri	meus	olhos	o	cachorro	desapareceu	e	a	mulher	estava	de	volta.	Ela	ocorre	em	prosa,	poesia	e	peças	de	teatro.	Depois	de	um	prolongado	surto	de	intoxicação	alimentar,	complicada	pela	gripe	aviária,	e	devido	à	falta	de	atenção	médica,	pneumonia	tinham	estabelecido	e	tornei-me	muito	desidratado.	Eu	lembro-
me	de	ver	a	lua	iluminada	terra	e	pensar	para	mim	mesmo	"	Isto	é	o	meu	reino!",	e	que	minha	mente,	toda	a	minha	mente,	era	o	meu	...	O	que	segue	são	alguns	excertos	de	um	relatório	do	PIF	visita	ao	antigo	Templo	de	Hekate	em	Lagina,	com	fotografias	do	local	durante	a	viagem.	O	mais	estranho	as	coisas	podem	acontecer,	mas	ela	nunca	deixa	de
me	impressionar,	e	ela	não	parece	inclinado	a	vir	para	o	auxílio	dos	seres	humanos	quando	solicitado	suficientemente	bem.	O	meu	marido	e	eu	estávamos	discutindo,	eu	estava	com	tanto	medo	da	minha	realidade,	questionou	a	minha	própria	capacidade	e	competência	como	uma	mãe,	eu	não	me	senti	no	controle	como	eu	normalmente	não,	isso	foi
terrível	para	mim.	O	único	pequeno	problema	que	eu	tive	durante	este	tempo	foi	com	um	ou	dois	amigos	espirituais	que	voz	às	suas	preocupações	sobre	o	ritmo	e	a	intensidade	do	meu	trabalho	com	Hecate.	Hekate,	os	cães	têm	furos	em	seus	olhos,	e	você	pode	colocar	velas	por	trás	do	santuário	para	fazer	seus	olhos	brilham.	Um	frasco	do	espírito	de
Belladonna,	romã	cordial	e	taças,	óleo	infundido	aconite,	athame,	flagelo,	graduada	corda,	mais	três	velas,	e	vários	outros	itens	rituais	são	colocados	sobre	o	altar,	para	acompanhar	a	festa.	No	dia	seguinte	estávamos	indo	para	visitar	o	Templo	de	Zeus	em	Labranda.	Que	ela	parece	falar	de	tantos	e	tem	feito	ao	longo	dos	séculos,	mostra	que	ela	está	lá
para	quem	estiver	disposto	a	olhar,	não	importa	como	eles	funcionam	ou	o	caminho	em	que	ele	está.	Não	existe	separação,	mas	não	há	unidade	simultâneos.	O	meu	agradecimento	também	para	a	equipe	de	revisores	que	me	ajudou	com	a	edição	final,	especialmente	Kim	Huggens,	Yuri	salteadores,	Jill	Lake,	Jonathan	Sparrow,	Sophia	Martin,	Soror	Lina
e	Sue	Bowman;	e	para	aqueles	que	partilharam	comigo	pesquisa	incluindo	o	mês	de	Agosto	Hunt,	Douglas	Blowe	Ferne,	Pedro	e	Nina	Lázaro.	Ela	abriu	muitas	portas	para	o	magickal	mundo	e	para	o	plano	astral	onde	o	seu	espírito.	Visionário	morte;	e	as	ameaças	de	ir	junto	com	ela	palavras	suficientemente	louco	para	esfregar	o	sal	para	o	flagelo	as
feridas.	Embora	kundalini	é	um	conceito	oriental,	a	ideia	de	uma	serpente	ardente	dentro	do	corpo	foi	comum	em	muitas	culturas.	folheia	esses	pensamentos	ainda	não	tendo	nenhuma	resposta	EU	descer	ainda	mais	no	bem-vindo	escura.	Assim,	quando	se	trabalha	com	a	EAF	em	Beltane,	seria	oportuno	invocar	o	seu	para	ficar	com	a	porta	entre	os
mundos,	oferecendo	proteção	contra	o	que	está	para	além	de	um	limite,	e	manter	a	porta	aberta	para	garantir	retorno	seguro.	Harvard,	Harvard	University	Press,	1989	Burkert,	Walter.	Hekate	da	luz	ilumina	o	escuro	e	misterioso	das	paisagens	das	nossas	mentes,	dando-nos	uma	ainda	maior	consciência	de	como	nós	revelar	o	que	se	esconde	dentro
dele.	É	assim	que	eu	me	sentia,	como	se	eu	estivesse	totalmente	fora	da	minha	profundidade.	Aqueles	a	quem	ela	chama,	deve,	de	facto,	ser	digno	e	estar	preparado	para	demonstrar	seu	compromisso	com	ela.	Quando	chegou	a	hora	de	escrever	um	ritual	para	o	coven,	não	houve	pergunta	sobre	o	que	o	foco	seria.	Theurgia:	UM	sistema	espiritual	de
magia	com	foco	no	aperfeiçoamento	do	auto	pelo	união	interior	com	os	deuses.	Os	teus	lábios,	proferindo	o	Sete	Sabedoria	Kalas,	A	Arcane	Ventos	-	A	Santa	Sé	Malaquias.	Ao	mesmo	tempo	que	pode	ser	o	contrário	ideal	para	alguns	dos	mais	rigorosos	sistemas	de	cerimonial	esotéricos	ou	trabalho,	estou	totalmente	do	acampamento	que	acredita	que
uma	divindade	não	necessariamente	demanda	rigidamente	estruturada,	baseada	em	rituais	maçónicos	o	tempo	todo	-	estes	certamente	têm	o	seu	lugar,	mas	o	balanço	da	cooperativa	científica/	realm	e	o	intuitivo	/theurgic	realm	são	elementos-chave	para	um	mais	actualizada	conexão	com	uma	força	espiritual	de	qualquer	tipo.	Desenho	sobre	os
escritos	do	historiador	Bizantino	Michael	Psellus,	criei	um	strophalos	para	uso	no	rito,	fazendo	um	spinning	top,	usado	uma	caixa	de	bronze	em	torno	de	um	lazurita	globo.	Eu	prefiro	ouvir	música	enquanto	Minha	pintura.	A	cura	xamânica	é	o	importante	conceito	de	trama	de	todas	as	coisas,	a	Web	of	Wyrd.	Comunicação	com	os	espíritos	dos	mortos,
bem	como	Divindade	e	outras	energias,	por	estados	alterados	continua	a	ser	predominante	em	suas	práticas.	Só	temos	de	encontrar	as	chaves	certas.	Ela	viaja	extensivamente	assistir	a	conferências	e	apresentando	palestras,	pagãos	e	outros	eventos	espirituais	e	nos	encontros.	O	espaço	que	ele	pode	se	mover	dentro	cresce	cada	vez	menores,	seus
movimentos	se	tornam	cada	vez	mais	comprimida	até	que	ele	é	mas	um	tremor	tensa	forma	ligada	antes	de	sua	descida	lentamente	blade,	ganindo	em	terror.	Agradecimentos	Estou-lhe	grato,	em	ordem	alfabética,	amaranto	Feuth,	Siward	Tacoma,	Jaap	Toorenaar	e	Anne	van	Zilfhout	para	oferecendo-me	com	alguma	dificuldade	em	encontrar	fontes
literárias	e	científicas.	Ela	irá	então	guiar-vos-á	para	a	luz,	das	trevas,	com	vigor,	força,	vigor,	e	iniciando	o	seu	propósito	divino;	Hekate	está	chamando	você,	ela	se	recusa	a	parar,	você	deve	ser	capaz	de	ouvir	essa	voz	cada	dia	que	fala	o	seu	nome	em	sua	mente,	os	sinais	que	ela	te	deu,	não	deve	continuar	a	ser	ignorado,	você	está	sendo	escolhido
pelo	Hekate,	a	fazer	o	seu	trabalho".	Kali:	deusa	indiana	do	tempo	e	da	destruição,	muitas	vezes	representado	com	múltiplos	braços	e	assimilado	por	alguns	com	Hekate.	Eu	não	podia	suportar	ver	o	meu	marido	a	tal	dor,	eu	tive	que	mudar	isso,	eu	tive	que	ativar	essa	escuridão	em	luz,	e	eu	estava	desesperada	para	fazer	a	mudança	...	Ela	me	mostrou
que	eu	precisava	ser	forte	e	verdadeiro	para	mim,	para	que	os	outros	possam	ter	fé	em	mim	porque	eu	estava	destinado	a	grandes	coisas	...	Algo	que	estava	tentando	falar	comigo	por	meio	dos	símbolos,	mas	eu	não	sabia	o	que	fazer	com	ele,	ele	estava	confuso.	E	é	aí	que	as	coisas	podem	começar	a	dar	errado,	mas	o	problema	não	é	com	Hekate.	Em
Hirundo:	McGill	oficial	dos	estudos	clássicos,	Volume	IV	(2005-06),	43-54	Lewis,	Theobald.	No	retorno,	ela	vem	até	mim,	a	magia	é	executada,	os	desejos	enviados	na	respiração,	manifestações	físicas.	Os	ensaios	da	alma	são	como	entrelaçada	com	o	mundano	encarnação	como	a	própria	alma	é	com	o	corpo	que	habita	sobre	este	plano.	O	conhecimento
da	criação	leva	o	nome	Hecate.	As	referências	a	papiros	mágicos	gregos	e	a	Igreja	Caldéia	oráculos	dica	em	sua	conexão	com	início	no	mundo	romano,	e	essa	função	tem	continuado	através	dos	séculos,	com	muitas	pessoas	e	tradições	ainda	hoje	olhando	para	ela	como	o	grande	mágico	initiatrix.	Neste	ponto,	eu	estava	convencido	que	esta	tripla
deusa,	sem	dúvida,	tinha	quatro	rostos,	confuso	eu	sei,	bem,	foi	pelo	menos	para	mim,	mas	decidi	aceitar	essa	condição	e	incorporála	ao	meu	trabalho	com	ela,	esperando	que	a	compreensão	que	aconteceria	como	consequência	da	experiência	em	vez	de	livro	da	vida,	como	eu	poderia	nem	visualizar,	ou	pegue	qualquer	significado	mais	profundo	que
não	"que	foi".	A	serpente	por	contraste,	oferece	conhecimento	e	compreensão	das	condições	de	que,	o	casal	primordial	bíblica	tinha	sido	mantido	na	ignorância,	anteriormente,	pelas	maquinações	dos	Elohim.	Foco	Mental	e	centragem	e	aterramento	exercícios	ajudaram	a	afinar	o	meu	magickally	esmagada	sentidos	ao	ponto	que	eu	poderia	funcionar
de	forma	mais	eficiente,	embora	eu	esquerda	até	muito	mais	tarde	no	dia.	Nenhuma	parte	desta	publicação	pode	ser	reproduzida	ou	utilizada	em	qualquer	forma	ou	por	qualquer	meio,	eletrônico	ou	mecânico,	incluindo	fotocópia,	microfilmes,	gravação,	ou	de	qualquer	sistema	de	recuperação	e	armazenamento	de	informação,	ou	utilizada	em	outro
livro,	sem	autorização	por	escrito	dos	autores.	Boston,	E.	Ele	não	me	visitou	durante	12	dias,	o	bastard,	e	não	tem	idéia	se	estou	vivo	ou	morto.	Não	ouso	vangloriar	muito,	mas	o	fato	de	ter	sido	educado	no	país,	eu,	pelo	menos,	tinha	a	perspicácia	de	prever	o	imprevisível	e	trouxe	impermeabiliza	e	calçado	decente	comigo.	Esta	seria,	então,	ser
literalmente	"a	filha	(Goiânia)	a	parte	de	trás	da	cabeça	(Qoph)	."	No	entanto	Qoph	quando	concretizar	em	pleno	é	composto	por	si	mesmo	e	a	letra	Peh,	que	significa	"boca".	[Roman	hekataion,	agora	no	Museu	Metropolitano	de	Arte].	O	seu	dom	da	Sagrada	loucura	tem-me	dado	uma	maior	consciência	da	minha	mente,	ela	é	uma	deusa	da
transformação	psicológica	e	espiritual.	O	medo	de	não	ser	suficientemente	inteligente,	suficientemente	fina,	suficientemente	ricas	-	ou	"basta"	período.	Nós	aprendemos	sobre	mitologia	clássica,	e	traduz	muitos	dos	contos	de	latim	e	grego	para	nós.	Mas	não	foi	fácil,	e	o	tempo	estava	voando.	As	ruínas,	uma	caverna,	um	santuário	de	Hades,	conhecido
como	o	plutónio.	Agora	o	anoitecer,	a	floresta	ainda	espesso,	com	nevoeiro,	uma	leve	chuva	cai,	a	copa	da	árvore	mais	atraente	das	gotas.	Submundo	Ereschigal:	babilônios	deusa	que	foi	apresentada	pelo	relator	com	Hekate	em	torno	C3rd/	4.ª	CE.	Unimos	o	astral	e	física	para	que	nossas	ações	sobre	o	físico	foram	replicadas	no	astral.	Visão	manter	a
tensão,	o	que	cria	uma	dinâmica	para	prosseguir	a	peregrinação	até	à	sua	conclusão.	O	"Grande	somas	astronómicas	Power"	Hecate	finalmente	devora	o	próprio	tempo	e	esta	é	a	razão	por	que	Hecate	é	visto	como	a	causa	primordial	da	criação	e	destruição	do	universo.	Tudo	o	que	eu	sei	que	eu	estava	extremamente	cansado	e	prejudicando	a	ataques
de	violência	que	continuou	mesmo	depois	do	meu	filho	nascer.	O	meu	seio	obscuro	é	o	lar	da	sua	alma,	A	essência	do	que	Ela	que	é	tudo,	o	Dark	Queen,	absorvida	em	ti	Preenchido	com	magick,	a	profecia,	antiga,	conhecendo	Tenho	vos	abençoou	o	meu	filho	você	está	a	me	servir.	Mãe,	Nu	me	apresento	diante	de	vós,	Tremendo	na	sua	sequência!
Bibliografia	Turner,	John	D.	Hekate	acima	é	uma	pequena	oferenda	de	Nike	e	uma	estrela	encimada	por	um	crescente.	Ela	tem	os	poderosos	chifres	de	um	touro,	um	aceno	para	as	descrições	clássicas	dela	como	bull-dirigido	e	um	símbolo	da	energia	lunar	em	seu	aspecto	mais	forte.	Para	o	adorador	de	Deus	no	aspecto	da	Mãe	Divina,	Hecate	é	a	única
hipóstase	que	destrói	o	mal	do	mundo	em	seus	vários	aspectos.	Se,	em	seguida,	tentamos	desviar	tanto	de	uma	só	vez	expomo-nos	e	potencialmente	indefesa.	Por	causa	da	Luna's	associações	com	a	profunda	mente,	a	psique,	o	inconsciente,	que	considerou	apenas	direito	à	chamada	para	trás	o	auxílio	de	nossa	deusa.	Fui	levado	ao	Parque	Florestal.
Considerada	como	a	deusa	da	feitiçaria	do	início	da	Idade	Média	em	diante.	Ela	não	sorria,	ela	era	grave	e	ao	ponto.	Eu	me	senti	um	macho,	idosos	alma	estar	muito	próximo	de	mim,	carregado	com	energias	em	desarmonia.	Eu	não	tinha	a	menor	idéia	do	que	uma	solução	adequada	a	Hekate	seria,	então	eu	improvisado.	[Carian	Moeda]	(C	1.º	CE)
Hekate	Triformis	com	tochas	na	sua	parte	superior	mãos,	bate	no	meio	as	mãos,	e	as	serpentes	em	sua	menor	as	mãos.	Mas	quando	uma	perna	foi	erguido	ao	alto,	a	atitude	de	Shiva	Nataraj,	apresentei	minha	torcida	gazela-corno-tratadas	faca	e	com	lâmina	crescente	seu	repente,	cortados	por	um	invisível	cordão	e	minha	perna	ficou	livre.	As	suas
opiniões	são	tão	exclusivas	como	eles	são,	os	reflexos	de	suas	experiências	individuais	e,	por	vezes,	também	cultural,	social	e	educativo	as	diferenças.	Ronan	(ed),	de	1992.	Tive	longa	vibrou	com	a	história	de	Shiva	deitado	antes	Kali	no	seu	bloodlusting	battlefrenzy,	e	esta	suspensão	a	sua	fúria.	E	isso	nem	sempre	ocorre	de	maneira	agradável,	como
eu	citei	anteriormente.	J.	Bem	voltando	ao	orçamento	original,	onde	se	encontrava-se	associada	ao	Nicneven	Hekate,	eu	percebi	que	a	referência	a	orcas	(grampuses)	foi	um	eco	da	descrição	de	um	dos	poderes	da	Hekate,	a	Theogony,	que	de	ajudar	os	pescadores,	onde	se	afirma:	"E	para	aqueles	cujo	negócio	está	no	mar	cinza	as	mesas,	e	que	rezam	a
Hekate	e	o	altobatendo	Earth-Shaker	,	facilmente	a	gloriosa	deusa	dá	grande	captura,	e	facilmente	ela	tira-a	logo	que	viu,	se	assim	ela	será."	Outro	fator	importante	da	nota	com	Nicneven	é	que	ela	é	uma	giantess.	Atheneris	tinha-nos	avisado	"sacrifícios	serão	feitos."	Ela	tomou	nossa	oferta	-	uma	romã	-	e	corte-a	aberta	revelando	o	minúsculo
carnudas	das	sementes	e	sumo	vermelho	cor	de	sangue.	Encruzilhada:	em	relação	a	Hekate	é	especificamente	um	encontro	de	três	estradas	(ou	seja	uma	forma	de	Y),	disse	estar	particularmente	frequentados	pelo	inquieto	mortos	e	sagrado	para	ela	como	um	lugar	liminal.	O	meu	nome	é	Ekaterina,	tenho	24	anos	e	a	minha	pátria	é	a	Bulgária.	No	que
diz	respeito	à	distribuição,	Hekate	cerimonial	é	uma	deusa	lunar:	a	lua	cheia	e	a	lua	nova	é	o	momento	ideal	do	mês	(com	o	azul,	nas	luas	luas	pretas,	e	lunar	eclipses	são	particularmente	poderoso).	Em	seguida,	um	par	de	mãos	teve	uma	ligeira	espera	de	mim,	que	me	levam	para	fora	de	lá,	e	em	uma	nova	sala.	Para	mim,	os	outros	chuveiros	que	eu
gosto	são	os	Draconids,	passando	por	volta	de	outubro	8th-9	ª,	o	Taurids,	culminando	em	torno	da	5.ª	e	12.ª	de	Novembro,	o	Leonids	picos	em	torno	de	Novembro	17.ª	e	a	Monocerotids	picos	em	torno	de	Novembro	21st.	O	seu	principal	interesse	é	espiritual,	os	deuses	da	Grécia	antiga	e	a	GrãBretanha.	Envolvendo	tanto	Hecate	e	Lúcifer	o	ritual
continha	elementos	que	teria	cerimoniais	mágicos	meneando	a	cabeça	em	absoluta	negação	do	processo.	Crowley	referidos	Hekate	como	um	"Crone'	e	a	ideia	se	espalhar	de	lá.	Porque	Hekate	é	associado	parcialmente	com	inspiração	e	arte,	você	pode	desejar	para	criar	sua	própria	arte	em	sua	honra.	Ele	tinha	sido	cego	para	um	número	de	semanas	e
foi	gradualmente	perdendo	o	seu	caminho;	ele	foi	se	ele	estava	trilhando	um	outro	caminho,	como	se	ele	estivesse	indo	em	frente.	É	evidente	que	as	discussões	éticas	modernas	geralmente	não	dizem	respeito	a	questões	tais	como	pessoal	ou	moral	sexual,	comer	alimentos	proibidos,	rezando	em	horários	fixos	e	o	papel	das	mulheres,	o	que	é	blasfêmia
e	assim	por	diante;	isto	é	algo	que	muitos	dos	mais	fundamentalistas	religiosos	Abraão	ainda	estão	lutando	para	conciliar	a	este	moderno	e	cada	vez	mais	Mundo	Secular.	Tudo	o	que	se	precisa	fazer	para	ver	este	último	é	pesquisar	o	repertório	de	conhecimento	comum.	EU	reunia	um	Hekate	tradicionais	da	ceia	e	desrespeitaram	lá	fora.	Magin	Rose
(Inglaterra,	REINO	UNIDO)	Magin	Rose	é	um	escritor,	ilustrador,	sacerdotisa,	médico	e	rúnicas	ea	Wiccan.	Bem	que	assim	seja,	há	pouco	mais	de	24	horas	e	eu	poderia	estar	fora	de	lá,	o	hi-tailing	para	o	hills	para	nunca	mais	ser	visto	novamente.	Acredita-se	amplamente	que	as	origens	Hekate	estão	fora	do	panteão	grego,	e	para	nós	a	ganhar	uma
maior	compreensão	de	Hekate	é	preciso	considerar	onde	ela	pode	ter	origem.	EU	estabilizou-me	antes	do	ritual.	Para	em	vez	de	pessoas	corajosas	para	um	lado	ou	para	lidar	com	uma	única	ameaça	há	sempre	uma	segunda	ameaça	igual	ao	primeiro.	O	fato	de	que	ele	é	exercido	por	um	senhor	não	se	encaixavam	no	entanto,	depois,	voltei	à	minha	ideia
de	que	talvez	isso	se	refere	a	Hermes	e	o	pareamento	dos	dois	deles	como	foi	visto	em	gateways	e	em	algumas	mágicas.	Trata-se	de	um	prazer	em	conhecer	alguém	que	compreende	e	compartilha	uma	paixão	tanto	para	as	estrelas	e	as	pedras.	Os	outros	animais	estão	estourando	por	gateways	em	forma	do	buraco	que	a	deusa	formas,	mais	uma	vez
revelando	dimensões	interiores	de	sua	sagrada	as	cores.	Templos,	estátuas	e	altares	Hekate	foi	muitas	vezes	venerada	nos	altares,	que	são,	pela	sua	localização,	ou	por	associação,	relacionadas	com	a	morte,	os	demônios	e	o	submundo:	locais	como	cemitérios	ou	locais	de	morte	violenta.	Não	havia	tal	força	nas	palavras	que	quando	eu	acordei	eu	me
senti	melhor,	motivado	atualizada	e	renovada	sensação	de	ser	e	de	quem	eu	era.	A	antiga	e	venerada	deusa	Hekate	é	mais	do	que	qualificado	para	ajudar	a	navegar	o	caminho	aos	mais	profundos	recessos	da	mente	e	das	emoções,	onde	os	medos	podem	habitar.	Em	Imbolc	a	alta	sacerdotisa	às	vezes	usa	uma	coroa	de	luzes	e	nos	lembra	da	frase	de
Hesiod	"Hekate	da	brilhante	banda".Hekate,	assim,	as	lanternas	e	o	seu	papel	como	mensageiros	de	luz	são	sublinhou	uma	vez	mais.	O	que	eu	vi	foi	um	dos	(para	mim	mesmo	assim),	a	chave	versículos	do	texto:	"Mas	o	seu	lugar	santo	será	intocado	através	dos	séculos:	ainda	que	com	fogo	e	espada	ele	seja	queimado	e	destruído,	mas	uma	força
invisível	casa	não	há	encruzilhadas,	e	este	deve	ficar	até	a	queda	do	grande	Equinócio;	quando	Hrumachis	se	levantarão	e	o	duplo-wanded	one	assumir	meu	trono	e	lugar.	Para	ela,	nada	é	oculto	e	não	há	limites.	Estou	espantado	com	a	forma	como	as	coisas	se	resolveram.	Os	livros	são	coisas	mágicas.	Ele	teve	uma	pequena	pedra	redonda	e	bateu	uma
extremidade	do	pilar	-	que	fez	um	ruído	surdo.	O	véu	da	ilusão	foi	violado	e	alarmante	sears	clareza	meus	sentidos.	Ele	teve	duas	partes	distintas,	a	primeira	uma	solução	de	banco	de	dados	oracle	para	todos;	seguido	por	um	curto	oracle	para	cada	presente	que	escolheu	a	abordagem	quando	convidados.	Estas	essenciais	cordas	aperte	a	mais	que	ele
tenta	escapar	-assim	como	um	inseto	preso	em	uma	teia	de	aranha,	cujo	cada	trepidação	faz	com	que	a	vertentes	para	apertar	com	ele.	O	Golden	Ass.	O	interessante	é	que,	há	muitos	brancos	bison	bezerros	nascidos	nos	últimos	tempos.	Ele	também	serve	atualmente	como	a	educação	Presidente	da	Tacoma	Terra	Religiões	Revival	Associação.	A	linha
declarada	"ardente	esperança	alimente	angélica	sobre	o	plano."	De	alguma	forma	esta	frase	resumiu	ambos	Hekate	e	os	anjos,	e	me	levou	a	procurar	mais	as	ligações.	Esta	tradição	tem	uma	história	antiga,	e	pode	ser	encontrado	em	muitas	culturas	ao	redor	do	mundo.	Cortando	a	doce	decadência	da	noite,	sua	aparição	rapidamente	apareceu,	ao	lado,
cresceu	uma	grande	árvore.	reis;	é	uma	reunião	em	andamento,	então	todo	aquele	que	ela	tanto	deve	brilhar	acima	de	todos	os	outros;	são	armas	a	serem	tomadas	para	cima	para	a	batalha	de	um	homem-aniquilando	guerra,	então	essa	deusa	dá	proteção	a	quem	ela	escolheria	antes,	dá	em	sua	benevolência	a	vitória	a	ele,	bem,	e	goza	permitindo-lhe
alcançar	glória.	UMA	alegria	que	eu	escrevo	este	relato	da	minha	vida	me	faz	sorrir	sinceramente,	o	fervor	do	que	a	memória	encher-me	com	amor,	mas	também	uma	profunda	prostração.	1416-18)	para	despertar	underworld	almas:	"	...	três	cabeças	deusa	...	Lá	no	fundo	eu	sabia	que,	embora	o	calvário	QUE	foi	compromisso	fez	tudo	o	que	podia	para
me	convencer	do	contrário,	ela	não	iria	me	abandonar.	Um	check-up	confirmou	que	era	tempo	de	uma	nova	moda.	O	meu	parceiro	da	consciência	foi	inicialmente	plenamente	no	astral	mas	quando	Hekate	tomou	posse	do	meu	corpo	físico,	a	consciência	retornou	para	o	físico,	mantendo	a	consciência	do	astral.	O	bem-aventurado,	Bem-aventurados	são
eles	...	Um	infinito	céu	cintila	Lapiz	sobrecarga,	um	arco	celeste	pura.	Eu	vi,	e	a	loucura	apanhou-me,	e	o	meu	pobre	coração	se	abrasou.	E	nós	também.	Voltei	para	o	meu	quarto,	e	começou	cantando	em	minha	mente,	chamando-lhe	"Hekate,	Hekate,	Hekate"	...	É	sobre	o	agora,	não	no	passado,	nem	no	futuro.	Sua	conexão	com	Hekate	cresce	e	ela
teve	visões	de	sonho	Hekate,	como	uma	deusa	que	nutre	e	cuida	de	suas	filhas	e	tem	sido	chamado	de	um	dos	seus	sonhos,	como	uma	filha	do	maçarico-empunhando	um.	Eu	sempre	fui	um	crente,	mas	na	minha	própria	maneira	pessoal.	Onde	eu	poderia	ter	sido	crucificados	insultava	contra	os	destinos,	agora	quero	olhar	para	o	momento	em	que
ocasião	se	apresenta.	Com	dois	ou	três	amigos,	tendo	diante	de	mim	as	maçãs	de	Dionísio,	e	sobre	o	meu	brow	o	estoraque,	santa	planta	do	Herakles,	amortalhado	todos	em	torno	de	mim	com	o	crimson	bandas.	EU	lace	o	vinho	com	uma	infusão	artemísia	para	seu	lunar,	profética,	psíquica	e	sonho-como	qualidades,	juntamente	com	uma	infusão	de
white	willow	para	sua	conexão	com	a	lua	e,	como	uma	árvore	sagrada	de	Hekate.	Esse	livro	realmente	mudou	a	minha	vida,	e	é	também	o	motivo	por	que	eu	decidi	que	eu	tinha	que	compartilhar	minha	experiência	com	esta	coleção,	como	penso	que	é	uma	forma	de	agradecer	aos	contribuintes	a	chaves	para	a	encruzilhada	para	as	coisas	maravilhosas
que	trouxe	para	a	minha	vida.	Eu	estava	apenas	saindo	da	significância	astrológica	do	meu	Saturno	retornar	como	um	membro	familiar	imediato	quem	eu	tinha	dedicado	muitos	anos	de	atendimento	teve	que	faleceu	recentemente.	maldição	comprimidos	e	encadernação	Mágicas	do	mundo	antigo.	Como	eu	tinha	assimilado	o	Iynges	para	os	Ophanim,	à
imagem	do	último	como	olhos	incrustados	rodas	foi	o	de	proporcionar	a	formulação	mental	inicial	que	ajuda	a	fornecer	um	meio	para	a	descer.	Em	primeiro	lugar,	vamos	ver	o	cão	doméstico,	o	melhor	amigo	do	homem,	que	tem	servido	como	companheiro,	a	caça	parceiro,	herder,	e	guarda	há	milênios.	O	olhar	interior,	ou	pearl	de	Shiva	percebe
Verdade;	o	íntimo	ou	pentamychos	percebe	Amor	e	beleza.	Invoque	Hekate	em	seu	Propolos	("Guia")aspecto	e	meditar	sobre	ela	levando	Perséfone	no	submundo.	Eu	me	senti	como	se	estivesse	lidando	com	minha	situação	muito	melhor	do	que	eu	tinha	semelhantes	no	passado	e,	no	entanto,	este	não	pôde	salvar	a	relação.	Kessinger,	2010	Ronan,
Stephen	(ed).	Theurgists	concentrou-se	em	união	com	os	deuses,	para	atingir	a	perfeição,	e	salientou	o	desenvolvimento	espiritual	do	praticante,	em	vez	de	as	preocupações	mundanas	de	a	feiticeira	ou	feiticeiro.	Assim,	comecei	a	me	perguntar	se	eu	deveria	mudar	o	final	do	jogo	para	refletir	essa	nova	perspectiva.	Esta	manifesta-se	repetidamente	em
suas	formas	e	símbolos,	e	não	vemos	ela	como	Triformis	(	'três-bodied")e	Trioditis	("das	três	estradas"	),guarda	permanente	dos	três	forma	encruzilhada	onde	recebeu	ofertas	mensais.	Pode	passear	à	noite	Hekate	Envie-me	por	favor	os	sonhos.	Ela	foi	a	primeira,	e	lembra	que	a	alegria.	Astrally?)	os	primórdios	de	uma	loucura	risos,	profunda	e
levemente	gutural.	O	enrolar	e	movimento	ondulante	da	serpente	foi	simultaneamente	bonito	e	cativante	para	assistir,	e	é	provável	que	a	serpente	teria	sido	considerada	como	possuindo	as	qualidades	que	hipnose	ajuda	estados	alterados	de	consciência.	Inspiração	é	uma	excelente	ferramenta	para	o	trabalho	no	magick,	porque	ele	se	conecta
diretamente	com	a	mente	primordial	que	você	precisa	para	utilizar	na	feitiçaria.	OIT	Hekate,	OIT	Hekate	(Inspirado	e	adaptado	a	partir	de	uma	fonte	anônima)	Quão	suaves	da	luz	sobre	a	terra.	EU	enfrentar	um	dos	meus	maiores	medos	e	agora	eu	crescer	em	mais	um	poderoso	caça	às	bruxas,	capaz	de	ver	nas	águas	dos	meus	outros	eus,	espíritos	e
mundos	dentro	de	mim.	Rode-o	e	vire-a,	vire-a	do	outro	lado,	de	uma	vista	de	cima,	sempre	haverá	três	faces	visíveis,	não	mais,	não	menos.	É	importante	lembrar	que	a	transformação	do	chumbo	em	ouro,	os	alquimistas	estava	em	busca	de	transformar	a	pessoa	em	base	o	adepto	mestre.	Um	imprevisível	cacofonia	e	profundo	transe	resultados.	Sonhei
novamente	na	próxima	noite.	Você	vai	precisar	de	uma	vela	(ou	outra	forma	de	contra	incêndio	devocionais,	como	uma	lâmpada	ou	lareira)	e	algo	com	que	a	luz.	Oxford	University	Press,	Oxford	REINO	UNIDO,	1999	Moonchild,	Crowley,	A.	Mais	que	ouro	Helicryse	foram	as	suas	barbas,	e	seus	cofres	mais	bonita	do	que	tu,	ó	Lua,	por	que	haviam
deixado	seu	trabalho	no	wrestling	school.	Mandrake	Press,	1929	(mais	tarde	impressões	pela	Red/Roda	Wieser)	,	Theogony	Hesiod,	Trans	Dorothea	Wenda,	Penguin	Books,	Londres,	Inglaterra,	1973	O	hinos	homéricos,	Trans	Jules	Cashford,	Penguin	Classics,	Londres,	Inglaterra,	2003	Magic	em	grego	e	literatura	latina	J.	Xamã	profissionais	mantenha
espaço	para	o	cliente	como	se	realiza	o	trabalho,	mantendo-os	é	um	espaço	seguro	entre	mundos.	Nay,	lançá-los	sobre	Thestylis!	Você	pobre	tolo,	aonde	tem	a	sua	inteligência	tomadas	asa?	Em	minhas	anotações	da	noite:	"Logo	que	eu	comecei	a	falar,	a	presença	de	uma	multidão	de	almas	a	aproximar-se	do	sudeste,	sul	e	sudoeste,	todos	próximos	ao
suporte	a	poucos	metros	de	distância	entre	as	sacerdotisas.	Sentinelas	de	luz,	vincular	a	sepultura!	O	seu	reflexo	revela	as	nossas	sombras.	Soteira:	"Salvador",um	título	de	Hekate	em	oráculos	Caldeus,	também	por	vezes	aplicada	a	Zeus.	A	seguir	são	apresentadas	algumas	impressões	da	skrying	parte	do	rito	de	um	número	de	participantes:
Morwynna:	"Eu	sempre	acho	que	sei	o	meu	caminho	é	reto,	mas	eu	vi	a	curva	para	a	direita."	Guydyon:	"Eu	vi	um	monte	de	flechas	no	skrying	taça."	Mannanan:	"As	pessoas	foram	tornando-se	mais	transparente	na	frente	dela.	(1575)	Hekate	com	corpo	único	e	porco,	cão	e	cavalo	chefes.	Ela	é	tem	as	chaves	que	se	encontra	em	uma	encruzilhada	da
vida,	da	morte	e	da	iniciação.	Hecate	trouxe	muitos	professores	para	auxiliar	no	nosso	trabalho.	Mas	não	tão	surpreendente	para	a	deusa	dos	caminhos	e	mudar.	O	centro	tem	uma	face	voltada	para	grandes	crescente	lunar	superá-la,	e	ela	tem	um	cachorro	em	um	dos	lados	dela.	Fideler,	David	R.	Minoan	cultura	e	língua	influenciou	algumas	peças
costeiras	da	Grécia,	e	um	tablet	encontrados	na	cidade	de	Pylos,	datado	de	cerca	de	1200	a.c.	pode	conter	uma	pista	para	esta	conexão.	Como	Dionísio,	Hermes	foi	retratado	como	um	belo	jovem,	bem	como	um	barbudo	homem	maduro.	Seus	principais	interesses	são	Wicca,	Candomblé	e	países	latino-americanos,	tradicionais	feitiçaria.	No	entanto,	em
uma	grande	medida,	estas	são	aceites	ou	não	tolerado	pela	igreja.	O	mais	curioso	no	momento	era	que	esta	dor	foi	marcado	por	visitas	de	minha	deusa.	Estes	foram	realizados	em	honra	Hekate	e	pedido	para	que	ela	controle	o	inquieto	mortos,	que	foram	atraídos	para	as	três	liminares	numa	encruzilhada.	Os	dois	foram	relacionados	no	teatro	ritual
também,	e	as	reflexões	nele	contidas	para	mim	têm	sido	pródigas	em	uma	maneira	que	iam	muito	além	de	qualquer	artifício	de	"agir".	O	corpo	está	satisfeito	e	a	alma	murcha	e	morre."	Frank	Herbert	foi	mais	do	que	à	direita	(em	seu	romance	Dune)	quando	ele	disse:	"	O	medo	é	o	espírito	assassino."	medo	é	a	alma	killer.	Ele	estava	em	profunda
escuridão	da	Lua	em	toda	a	sua	fúria	e	infernal	whipcord,	a	sua	representação	foi	a	mesma,	exceto	para	desta	vez	ela	usava	uma	cruz	negra	com	chifres	em	sua	testa	e,	desta	vez	na	palma	da	sua	mão	esquerda	não	era	uma	serpente	mas	um	rubiescent	pulsante	vórtice	de	energia.	Eu	li	a	hinos	de	Hekate	que	eu	encontrei	em	Chaves	até	ao	cruzamento
e	encontrou-me	desenvolver	um	laço	muito	estreito	com	ela.	Star	no	centro	e	circunferência	em	chamas	Hekate	Propolos	Você	nos	libertou.	Amber	afirma	que	em	todas	as	palavras	de	veneração,	Hekate,	tocou	sua	vida,	de	uma	profunda	e	multifacetada	forma	de	florescer	o	rosa	de	uma	criança	para	o	que	ela	é	hoje.	A	parte	mais	escura	os	aspectos	de
Hekate	são	destacados	e	onde	podemos	encontrar	"sangue	banhado	Hekate	…	de	quem	os	cães	mergulhou	como	ela	vagueia	através	das	sepulturas".Portanto,	no	Samhain,	vemos	Hekate	Prytania	-	invicta	Rainha	dos	mortos	que	podem	ser	cumpridos	no	escuro	e	selvagens	locais.	Cada	um,	Paré	em	meu	ser,	camada	por	camada.	Como	eu	falei,	eu	vi	os
rostos	de	algumas	das	mulheres	presentes	e	várias	mulheres	que	eu	não	sei	ainda.	No	Jornal	de	Estudos	Grega,	vol.	(1604	CE)	"Pluto's	blue	fire,	e	a	árvore,	Hecat	A	magick	mágicas	tão	bússola	ti"	[Doutor	Fausto,	Christopher	Marlowe]	(1606	CE)	"E	eu,	o	amante	de	seus	encantos,	O	próximo	contriver	de	todos	harms,	Nunca	foi	chamada	gostaria	de
ter	minha	parte,	Ou	mostrar	a	glória	de	nossa	arte?	A	morte	do	ego	se	tornou	ilegível	por	meio	misógina	tradição	literária	como	uma	morte	física	por	um	assassino	vingativo	alucinados	por	despeito.	As	dores	estavam	cada	vez	mais	forte	e	que	tinha	finalmente	chegado	ao	hospital.	Houve	um	curtocircuito	em	algum	lugar	e	talvez	tenha	sido	a	Deusa-se
bloqueando	qualquer	comunicação	com	outras	divindades,	como	ela	poderia	ser	apenas	exigindo	exclusividade.	Você	também	pode	queimar	velas	enquanto	trabalha.	HaSatan	em	hebraico,	significa	que	o	acusador	ou	o	adversário,	um	anjo	sob	o	comando	de	Deus	no	judaísmo	e	no	Islão,	não	necessariamente	sob	a	influência	do	cristianismo,	ele	torna-
se	um	Jinn;	mas,	de	acordo	com	o	Livro	de	Jó	na	Bíblia	Hebraica,	na	verdade,	não	criar	ou	provocar	o	mal,	mas	em	vez	disso	chamou	a	atenção	para	o	mal	que	o	homem	comete	em	sua	própria	iniciativa	e	sem	influência	externa.	Com	as	primeiras	fases	do	ritual,	que	incidiram	sobre	a	intenção	e	a	visualização	do	rito,	cada	orientando	sua	consciência
para	o	astral	numa	encruzilhada.	Este	se	assemelha	a	prática	egípcia	com	a	apresentação	do	Maat,	a	deusa	que	representava	verdade,	o	equilíbrio	e	a	ordem	do	cosmos	que	até	mesmo	os	deuses	tinham	de	manter.	Depois	de	vários	minutos	de	spinning	o	strophalos	como	um	touro-roarer	eu	achei	o	ruído	estava	trazendo	para	trás	todo	o	tipo	de
bizarras	visões	do	meu	inconsciente.	Fora	de	todas	as	energias	da	deusa,	tive	o	prazer	de	trabalhar	com,	eu	sou	sempre	atraído	para	ela	~	Hecate.	Mas	é	claro	que	esta	pode	ter	sido	a	minha	percepção	da	terrível	cadeia	de	eventos	que	foram	disparados	dentro	e	em	torno	de	mim,	nesse	momento.	Tendo	nascido	com	luxação	congênita	de	quadril
(displasia)	e	passou	por	cirurgia	para	substituir	o	meu	quadril	direito	em	1986,	eu	sabia	que	mais	cedo	ou	mais	tarde	meu	quadril	esquerdo	que	requerem	intervenção	cirúrgica.	Buscou-se	a	representar	o	earthiness	da	trabalhando	com	Hekate,	as	ofertas,	e	também	na	decoração	do	altar.	Nos	dias	que	se	seguiram	EU	gasto	tempo	a	cada	dia	tende	a
santuário,	acrescentando	flores	e	mais	velas,	incenso	e	fazer	outras	ofertas.	No	entanto,	a	deusa	da	chuva	longe	e	eu	fui	em	frente	com	o	meu	ato.	Pelo	menos	isso	é	o	que	os	arqueólogos	disseram-nos.	Verdade	é	velado	-	QUERO	mudar,	mas	não	pode	morrer,	Excepto	em	você!	Você	é	meu	guia,	meu	refúgio	e	salvação.	Estamos	moonstruck,	abençoada
com	visão	e	iluminado	com	sua	sagrada	loucura.	Como	o	detentor	das	chaves	que	destrancam	as	portas	do	nosso	subconsciente,	ela	pode	ajudar-nos	a	compreender	que	aspectos	de	nós	mesmos	que	precisamos	melhorar	ou	alterar	a	fim	de	obter	o	equilíbrio	dentro	de	nós	que	é	o	foco	deste	sabbat.	Poseidon:	grego	Mar	deus,	irmão	de	Hades	e	Zeus,
muitas	vezes	associada	a	Hekate.	Igreja	primitiva	estudiosos	e	teólogos	muitas	vezes	"demonizado"	ela	em	suas	tentativas	de	diminuir	sua	influência,	como	pode	ser	visto	nas	obras	de	forma	tão	significativa	pais	da	igreja	como	Orígenes,	Eusébio	Arnobius	e	Santo	Agostinho	entre	o	terceiro	e	quinto	séculos	EC.	Que	é	para	você	decidir.
Retrospectivamente,	é	claro	é	sempre	vinte/vinte	como	eles	dizem	e	olhando	para	trás,	posso	ver	como	é	óbvio	que	tudo	foi,	em	primeiro	lugar,	uma	discussão	em	um	fórum	na	internet,	em	seguida,	um	artigo	de	periódico	pagã,	em	seguida,	fala	a	adopta	e	finalmente	magickal	oficinas	e	grupos	rituais	,	de	forma	lenta	e	gradualmente	cresceu.	Aquela
imagem	bateu	duro	em	minha	mente.	A	camada	inferior	tem	as	ofertas	de	comida:	dois	pães	feitos	na	diáspora	as	formas	e	um	como	um	trance	com	três	eixos,	as	cebolas,	o	alho,	pintado	ovos,	azeitonas,	figos,	esculpida	em	madeira	pentacle,	sortidas	flores	(lâmpadas	e	a	raiz	das	plantas).	No	momento,	eu	suponho,	que	a	mim	me	parecia	que	tudo
estava	bastante	elegante	para	trabalhar	com	Hekate,	todas	as	bruxas	e	seus	familiares	parecia	estar	a	fazer	isso	em	qualquer	ritmo,	e	muitas	vezes	a	falar,	um	pouco	alto	e	em	um	"Ooo	olha	para	mim	não	são	EU	assustador"	tipo	de	caminho;	assim,	embora	eu	mantinha	um	interesse	reservado,	ou	era	um	interesse	em	mim,	eu	nunca	trabalhei	fora	que
veio	primeiro,	mas	suspeito	que	é	um	galinha	e	do	ovo;	de	qualquer	forma	o	que	quer	que	tenha	sido,	eu	fiquei	muito	tranquila	e	em	geral	tentei	ignorá-la	quando	eu	poderia.	Micheal	Ellis	vive	na	Alemanha	com	seu	parceiro	e	seus	três	grandes	cães	negros.	Em	muitos	casos,	as	pessoas	foram	feitos	sacerdotes	cristãos	levam	em	consideração	a
herança	ritos	tradicionais.	Ela	adora	fazer	as	coisas,	batendo	as	coisas	e	sonhar	acordado.	Esses	três	aspectos	interligados	função	em	uma	forma	para	formar	o	que	Maclean	chamado	cérebro	Trino	e	Uno.	Não	há	ponto	em	ser	incomodado	meados	de	cantrip	por	uma	imaginação	fantasiosa	dog-walker	ou	teenage	pot-chefes!	Outra	maneira	que	eu
trabalho	com	a	chuva	de	meteoros	é	hino.	Se	Hecate	e	Lúcifer	não	tinha	realizado	o	meu	espírito	encarnado	incutidos	desde	a	sua	forma,	os	gastos	crescentes	com	as	serpentes	de	fogo	oculto	gnosis,	que	agora	parecia	estar	tecendo	caminho	além	do	meu	corpo	possuído,	certamente	teria.	Humilha-te	perante	esta	deusa-ou	qualquer	divindade	e	coloca
você	em	uma	posição	de	"menor	do	que	tu."	Isso	é	capacitar?	Como	Hekate	ceias	foram	possivelmente	uma	forma	de	caridade	que	nos	podem	desejar	fazer	um	sacrifício	financeiro	como	bem.	A	Oracle	recebeu	por	Francis:	"Dois	de	Espanha	no	Chile.	Poemas	de	Alexander	Montgomorie.	Após	a	audição	dos	acontecimentos	dos	últimos	meses	ela
comentou	sobre	Hecate:	"Ela	já	fez-lhe	totalmente	o	seu's".Ao	que	eu	respondi:	"Não,	ela	me	fez	....	Ele	está	particularmente	interessado	em	partir	das	Artes,	arte,	e	detém	um	profundo	amor	por	mitologia	grega.	GRANIZO	Hekate!	Brilhando	a	sua	luz	sobre	o	medo	o	artigo	adaptado	de	um	próximo	livro.	Eu	estava	consciente	Hecate	foi	através	de	mim
e	me	dei	conta	que	a	mesma	deve	estar	ocorrendo	no	físico.	Minoan	Cobra	deusa:	nome	dado	a	dois	valores	encontrados	em	Knossos	do	C.	A	experiência	foi	para	dizer	o	menos	assustador.	[Prata	denário].	É	importante	observar	que	o	Korybantes	ou	sacerdotes	de	Kybele,	foram	também	disse	para	a	realização	dos	ritos	no	cave,	reforçando	a	ligação
entre	Hekate,	Kybele.	Hermes	à	porta!	Toda	mulher	solteira	e	sob	o	meu	teto	será	livre	para	ficar	com	quem	ela	escolhe	...	Por	isso,	a	minha	primeira	suposição	era	que	a	minha	visão	estava	salientando	a	natureza	completa	de	Kali,	como	criador,	provedor	e	destruidor.	Isso	é	conhecido	como	alma	perda	e	é	considerado	como	uma	das	causas	da
doença,	dificuldades	emocionais	e	a	falta	de	energia	no	mundo	xamânico.	Eu	posso	encontrar	trabalhando	com	trance	uma	das	mais	poderosas	maneiras	de	entrar	em	contacto	com	este	aspecto	particular	da	Hekate.	O	Hound,	encontramos	operando	em	um	número	de	maneiras	diferentes,	mas	para	o	tradicional	caça	às	bruxas,	o	cão	continua	a	ser
uma	especial	bi-reino	símbolo.	Desde	as	discussões	que	tive	ao	longo	dos	últimos	anos,	tenho	a	impressão	de	que	um	certo	número	de	sacerdotes	e	sacerdotisas	que	foram	chamados	para	o	serviço	de	Hekate	também	podem	ter	enfrentado	sua	própria	mortalidade	e	vislumbrada	em	os	Mistérios	além	do	véu,	quer	por	doença	prolongada	ou
experiências	quase-morte	decorrente	de	acidente.	Os	EAF,	ou	Sidhe	são	aqueles	seres	que	levar	os	homens	para	as	suas	cavernas	sob	o	monte,	para	centenas	de	anos,	que	o	leite	azeda	e	levar	os	incautos	viajantes	extraviados.	Como	o	volume	e	a	vibração	do	Khem	Gurung	apanham-nos	intensificar	a	minha	alma,	assim	também,	as	manifestações	e	os
bens.	E	como	eu	leio	mais	e	mais	sobre	ela,	ele	me	surpreendeu:	muitos	dos	símbolos	que	tive	foi	ver	na	minha	noite	de	vez	as	visões	eram	símbolos	e	imagens	associadas	a	Hekate,	que	estava	claramente	tentando	se	comunicar	comigo.	A	minha	magia	roda,	desenhar	a	minha	casa	o	homem	que	eu	amo!	Três	vezes	eu	dar-te-ei	bebidas,	senhora,	e	três
vezes	grito	como:	"Quer	se	trate	de	uma	mulher	que	está	com	ele	agora,	ou	quer	se	trate	de	um	homem,	seja	ele	esquecê-las	tão	rapidamente	e	sem	complicação,	como	uma	vez,	ou	então	os	homens	dizem,	Teseu	esqueceu-se	de	Dia	o	louro	Ariadne."	A	minha	magia	roda,	desenhar	a	minha	casa	o	homem	que	eu	amo!	Coltsfoot	é	uma	erva	de	Arcady,	e
todos	os	potros	e	éguas	mais	rápida	da	gerência	sobre	os	outeiros	de	um	louco	frenesi.	Flyting	foi	um	concurso	de	insultos	verbais,	muitas	vezes	dada	no	versículo,	entre	dois	poetas	na	cidade	medieval	na	Escócia.	Isso	mostra	claramente	a	natureza	sacrificial	do	cavalo,	e	se	tivermos	em	conta	a	outras	associações	que	já	analisou,	podemos	ver	que	a
fêmea	Axis	Mundi	-	Hekate	-	serve	como	veículo	para	esta	iniciática	sacrifício.	A	minha	magia	roda,	desenhar	a	minha	casa	o	homem	que	eu	amo!	Como,	ajudado	pela	deusa,	derreter	a	cera,	assim	Delphis	da	Myndus	definhar	com	amor	imediatamente.	O	radiant	Hekate,	vinde	a	mim!	Governante	do	céu,	terra	e	mar.	Aprendi	muito	com	ela,	e	ela
também	me	ensinou	mais	sobre	Sante	Muerte	quem	eu	tinha	considerado	como	tendo	uma	possível	ligação	com	a	minha	visão.	QUE	EU	leve	o	meu	carvão	dicks	e	começar	a	gravar	artemísia,	jasmim,	e	willow	incenso.	Isso	é	apenas	conjectura,	mas	de	todas	as	teorias	existentes,	é	o	que	considero	mais	interessantes.	EU,	em	seguida,	imprimir	e	colocar
na	parte	superior	do	papel	químico	para	relacioná-las	com	a	parte	de	trás.	Virgem,	cadela,	a	serpente,	coroa,	tecla	...	EU	especulam	que	esta	Flyting	foi	a	fonte	de	Shakespeare	colocação	Hekate	na	Escócia	para	seu	Macbeth,	escrita	cerca	de	vinte	anos	mais	tarde,	no	período	de	1603-7,	especialmente	no	que	se	refere	aos	encantos	Hekate	duas	vezes
no	seu	discurso	no	ato	IV,	um	pedaço	que	é	muito	mais	interessante	e	inspirador	que	as	bruxas	chant	que	tem	sido	tão	popularizados.	Invicta	Rainha,	Besta-roarer,	Imperiosas	Dishevelled	um	de	rosto	...	Se	ela	pudesse	colocar	sua	filosofia	em	apenas	uma	frase,	seria	que	o	conhecimento	não	é	só	para	os	jovens,	e	como	a	árvore,	devemos	continuar	a
crescer	e	enviar	novos	brotos,	porque	mesmo	em	anos	posteriores,	podemos	produzir	frutos	de	talentos	latentes.	Como	espero	ter	demonstrado	há	mais	aspectos	a	Hekate	que	podem,	eventualmente,	ser	abordado	em	um	artigo	ou	trabalhados	em	um	único	ano'	round.	[Hekataion	Madeira	Alexandria]	(185-170	A.C.)	Zeus	segurando	uma	permanente
equipe	Em	sua	mão	esquerda,	e	Hekate	Triformis	rolamento	com	duas	lanternas	Em	sua	mão	direita.	Nem	o	sol,	nem	lua	ilumina	o	céu	...	Como	Dionísio,	Hekate	é	uma	consciência	xamânica	e,	por	intermédio	Hekate	alcança	o	divino	através	da	descida	no	inconsciente	coletivo	universal.	Hekate	Ceias	(Deipna	Hekates)	foram	ofertas	de	comida	feita	na
lua	nova	no	cruzamento	de	Hekate.	Ela	já	contribuiu	com	ensaios	de	Hekate:	Chaves	para	a	encruzilhada	e	sacerdotisas	Pythonesses	Sibyls.	Mesmo	com	as	raízes	da	civilização	primitiva,	havia	sinais	de	deusa	culto.	É	parte	de	um	plano	muito	maior	projeto	de	longo	prazo	estou	trabalhando	-	mas	é	provável	que	tome	muitos	mais	anos	de	pesquisa	para
completar!	Como	editor	do	presente	e	várias	outras	antologias,	estou	plenamente	consciente	do	fato	de	que	alguns	dos	colaboradores	mais	qualificados	com	palavras	escritas	de	outros.	Ela	recebeu	homenagem	também	no	céu	estrelado,	e	é	honrado	sobremaneira	pelo	deathless	deuses."	[Theogony	Hesiod],	(C8th-C	6.º	A.C.)	"Eu	sei	que	Hesiod	no
"Catálogo	de	mulheres'	representado	que	Iphimede	[Efigênia]	não	foi	morto,	mas	por	vontade	do	Artemis,	se	tornou	Hekate."	[Catálogo	de	mulheres,	atribuídas	a	Hesiod,	citado	em	Pausanias]	(C	7.º	A.C.)	"Alguns	dizem	que	há	muitos	tipos	de	Nymphai,	[p.	As	tradições	e	rituais	preservados	e	praticado	por	pessoas	de	idade	são	puramente	pagão	em
sua	essência	e	bastante	diferente	da	sua	imagem	eclesiástica.	Por	outro	lado,	no	final	do	Mundial	se	manifesta,	ela	devora	todos	os	universos	e	os	três	planos	da	criação:	o	físico,	o	astral	e	o	nexo	de	causalidade	universos.	Até	mesmo	o	título	do	próprio	ritual	deu	uma	grande	indicação	para	o	fluxo	resultante	e	a	intensidade	da	energia	que	seria



liberada.	EU	esconder	as	facetas	de	mim	do	mundo,	como	todos	nós	sabemos,	mas	ter	agora	encontrado	é	benéfica	para	ser	mais	honesto	comigo	mesmo	e	ser	mais	confiante	na	minha	própria	pele	em	todas	as	áreas	da	minha	vida.	Eu	vim	para	casa	no	dia	seguinte,	agora	superado	por	baby	blues,	encontrei-me	novamente	na	escuridão	assim	como	eu
tive	fora	de	ti.	Um	dos	belos	(mas	às	vezes	desconcertante)	verdades	da	realidade	é	divino	paradoxo:	está	tudo	,	mas	tudo	ao	mesmo	tempo	não	é	.Todos	nós	existem	individualmente,	mas	são	ao	mesmo	tempo	um	no	mesmo.	O	momento	para	o	sacrifício.	Parte	do	que	impede	cura	a	este	nível	está	segurando	a	raiva	e	a	tristeza;	a	falta	de	perdão	tanto
para	outras	pessoas	e	para	nós	mesmos.	Após	este	passo	para	trás	e	enviar	a	lua	voltar	para	o	céu.	Nós	decidimos	fazer	um	ritual	sexual	utilizando	transe	oracular	para	dar	início	ao	estado.	Se	a	nossa	colheita	não	é	muito	o	que	esperávamos	para	vale	a	pena	recordar	as	palavras	de	Hesiod:	"Para	este	dia,	sempre	que	qualquer	um	dos	homens	sobre	a
face	da	terra	oferece	sacrifícios	e	reza	por	favor	segundo	o	costume,	ele	apela	a	Hekate.	[O	Jardim	de	Eros,	na	coletânea	de	poemas,	Oscar	Wilde]	(1890)	Bela	imagem	colorida	de	Hekate	com	duas	lanternas	no	estilo	da	época.	Eu	sou	mais	antigo	do	velho,	mas	eu	sou	uma	menina.	Eu	fiz	uma	declaração	do	propósito	das	ofertas:	a	pedido	de	Hekate
que	aquelas	almas	que	vagavam	no	mundo	sem	encontrar	o	seu	verdadeiro	lugar	de	descanso	receber	sua	ajuda	e	ser	colocado	onde	julgou	montagem.	Os	preconceitos,	a	oposição	e	os	seus	sonhos	e	das	maravilhas	Após	dedicação	e,	enquanto	eu	estava	progredindo	no	meu	caminho	rumo	ao	sacerdócio	antecipando	o	meu	primeiro	grau	rito	no
artesanato,	achei	muito	difícil	de	ligar	pela	primeira	vez	com	a	Deusa	Hekate.	O	fato	de	que	meu	saldo	estava	desligado	e	eu	não	podia	caminhar	corretamente	foram	ambos	indicação	suficiente.	Aqui	Hekate	como	rainha	do	inferno	ou	do	submundo	está	directamente	ligado	com	fadas	e	duendes,	que	são	subentendidos	como	seus	servos,	fazendo	dela	a
fada	rainha:	"Vimos	Hecat	novos	canonizados	o	Sourantisse	do	inferno,	E	Plutão	ruins,	holliday	para	todos	os	que	ali	habitam	...	Vlasta	Mijac	(Croácia)	Vlasta	Mijac	Artes	é	uma	Pós-graduação	do	Belas	Artes	escola	de	Split,que	funciona	em	uma	variedade	de	meios,	incluindo	macramé,	tapeçaria,	pintura	e	arte	digital,	ela	é	um	membro	da	Emanuel
Vidovic	Art	Society	e	seu	trabalho	já	foi	vendido	a	colecções	privadas	internacionalmente.	Você	se	pergunta	por	que	razão	ela	gosta	cães	e	lobos	tanto?	O	culto	da	Virgem	Maria	pelo	povo,	assim	como	de	muitos	outros	santos,	transporta	os	recursos	originais	de	a	crença	na	grande	deusa.	Londres,	Aquarian	Press,	1956.	Ao	comparar	as	qualidades
funcionais	e	mística	da	"	tríade"	no	Supremo	transcrições	extraídas	do	Sethian	Gnosticismo	do	Nag	Hammadi	textos	e	os	dos	oráculos	Caldeus,	é	imediatamente	aparente	que	pode-se	considerar	a	Sophianic	princípio	como	sinônimo	com	eles,	especialmente	no	que	diz	respeito	à	sabedoria,	a	Providência	e	o	seu	papel	como	Redentor.	UMA	cerimônia
em	uma	encruzilhada	no	meio	de	Madrid	não	é	uma	opção,	nem	está	transportando	20	pessoas	para	o	campo.	Com	sua	ajuda,	você	pode	aprender	a	vencer	os	seus	medos	e	sapatos	o	seu	próprio	esplendor	para	o	mundo.	O	medo	é	transformar,	e	assim	é	a	Deusa	Hekate.	No	final	do	mês,	quando	eu	olhei	no	meu	sonho	diário	a	fim	de	analisar	os	sonhos,
ficou	claro	que	havia	um	tema	que	está	sendo	executado	através	deles:	cães,	serpentes,	morte,	incêndios	e	muito	mais.	No	que	me	diz	respeito,	estes	sentiram-se	muito	ligado	a	Hekate	Então,	um	dia,	minha	mãe	trouxe	para	casa	um	santuário	de	madeira	da	escola	que	ela	trabalhava,	ele	estava	indo	para	ser	jogado	fora	e	ela	perguntou-me	se	eu
poderia	usá-lo.	O	breu,	exalam	odor	fétido	meus	sentidos	como	os	meus	pés	slip	cautelosamente	sobre	terreno	irregular.	No	presente	momento	de	loucura	e	perda	I	conseguiram	efectivamente	a	rastejar	para	fora	de	uma	pequena	janela	no	banheiro	de	dois	andares	quarto	de	motel	e	para	baixo	o	fogo	escapar	para	telefonar	à	minha	mãe.	Em	seguida,
eu	vi	as	formas	de	vários	cães	grandes	e	um	lobo	aparecem	ao	redor	dela,	e	algo	foi	engolido	pela	sua	energia	e	o	perigo	desapareceu.	Respire	profundamente	e	encontrar	a	sua	voz,	a	voz	com	a	qual	você	vai	falar	palavras	de	verdade	e	pura	intenção.	Cada	querent	abordou	as	sacerdotisas	por	sua	vez,	recebendo	um	oráculo	de	cada	uma.	Pode-se
dizer,	que	os	serviços,	os	ritos	e	as	orações	oferecidas	a	ela	podem	ser	vistos	como	os	nossos	sacrifícios.	Princeton,	Princeton	University	Press,	1996	Kramer,	Samuel	Noah	&	Diane	Wolkstein.	Ferozes	cães	são	queridos	companheiros	para	você,	Hekate,	Ela	de	muitos	nomes	e	formas.	Considero-me	forte,	e	até	um	ponto	que	eu	poderia	ter	manipulado
a	essenciais	as	chamas,	mas	a	escuridão	era	horrível.	Não	sei	quanto	tempo	eu	estava	dançando,	mas	eu	continuei	até	que	eu	finalmente	caiu	no	chão	ambos	esgotados,	e	eufóricos,	os	meus	olhos	estupefactos	com	as	chamas	do	fogo	próximo	ao	meu	altar,	que	continuou	a	dança	eu	tinha	começado.	Literalmente,	encontrar-nos-emos	recebendo
orientação	da	coisas	que	acontecem	conosco	todos	os	dias.	Qual	é	o	Seu	Sagrado	incêndios?	Eu	tinha	sido	nas	férias	na	Turquia,	visitando	a	antiga	cidade	de	Hierápolis.	As	árvores,	grama,	terra,	flores	das	florestas,	que	é	onde	eu	me	sentia	mais	viva	e	eu	acho	mágico.	No	entanto,	por	vezes,	a	sua	vida	está	em	risco,	como	foi	a	minha.	A	conversa,	em
seguida,	dispersou-se	talvez	um	pouco	demais	em	torno	de	uma	série	de	temas,	principalmente	sobre	a	minha	cabeça;	frustrado,	mas	se	recusa	a	mostrar,	Eu	sorri	através	dos	dentes	gravilha,	e	acenado	com	no	lugar	certo	e	fez	a	corrigir	murmurando	ruídos.	Figura	42	-	Três	leitura	do	cartão	do	Transparente	Oracle	-	Snake	Wolf	Horse	-	Por	Emily
Cardagem	Figura	43	-	Triplo	Hekate	por	Georgi	Mishev	Cura	a	alma	Por	Kay	Gillard	Ela	vem,	o	guiar	a	luz	para	o	caminho,	o	caminho	propriamente	dito	A	chave	que	abre	o	caminho,	a	porta	de	entrada	para	a	mudança	...	Hecate	é	a	tudo,	representando	tanto	o	ser	(a	existência)	e	a	infinita	consciência	na	manifestação.	Quando	estou	deitado
confortavelmente,	vibrar	a	primeira	do	grego	vogais	logo	que	eu	ver	um	tiro	star,	alpha.	E	com	isso,	como	o	bem,	como	pouco	oculta	que	sou,	EU	traria	para	ver	o	que	eu	poderia	encontrar	e	geralmente	tapa	a	minha	fronte	no	estilo	do	Homer	Simpson	como	para	a	primeira	vez	que	notei	que	havia	sido	sentado	em	frente	do	meu	rosto	para	tão	longo.
2.10	,	novembro	de	1964	D'Este,	Sorita	(ed).	Alguns	se	auto-consciente	e	comunicada	por	breves	instantes	comigo.	Estes	eu	tenho	escolhido	pelo	simples	factor	de	seus	nomes	serem	os	animais	que	são	ligadas	a	Hekate,	isto	é	os	dragões,	os	touros,	leões	e	unicórnios.	O	meu	liceu	muito	apropriadamente	precisava	de	um	terceiro	padroeiro	e	foi
chamado	Liceu	de	Heka.	Ou	o	por	Morrigan,	quem	é	o	furioso	vacas	loucas	divagações	arranhado	de	toda	a	água	na	Irlanda,	onde	a	minha	mãe	e	a	mãe	dela	estão.)	Hekate	mas	fica	firme	na	minha	mente.	Deixar	ir	o	que	você	viesse	a	abraçar	o	novo,	uma	troca.	EU	também	sabia	que	era	a	Rainha	do	Inferno,	céu	e	terra,	que,	por	mais	do	que	uma	vez,
tinha	se	mudado	para	eventos	ligeiramente	fora	de	alinhamento	para	evitar	que	isso	aconteça.	Este	entusiasmo	com	a	Hekate	fez-me	perguntar	se	era	possível	trabalhar	com	Hekate	em	cada	Sabbat	sem	alterar	Hekate	quer	da	natureza	e	atributos	ou	o	significado	dos	Sabbats.	156	Páginas,	ISBN	978-1905297092	(2006)	Hekate:	Chaves	para	a
encruzilhada	Uma	coleção	de	ensaios,	as	invocações,	rituais,	receitas	e	obras	de	arte	por	meio	de	modernas	as	bruxas,	sacerdotisas	e	sacerdotes	que	trabalham	com	Hekate,	a	antiga	deusa	grega	da	feitiçaria,	Magick	e	feitiçaria.	Tocado	pela	loucura.	Uma	forma	de	combinar	essas	é	para	tirar	o	poder	dos	três	elementos	enquanto	você	estiver	na	água,
ou	no	meio	de	um	riacho	ou	o	mar,	ou	mergulhar	mais	de	si	próprio.	Mais	sagrada	e	mais	ligado	a	Hekate.	Isto	é	particularmente	evidente	quando	verificamos	também	que	ela	usa	uma	chave	em	sua	garganta,	em	uma	posição	que	encaixa-se	perfeitamente	com	a	Sephira	oculta,	Daath.	Não	consigo	lembrar	da	minha	idade,	mas	eu	era	cerca	de	nove	ou
dez	anos	de	idade.	Cirene:	colónia	grega	no	moderno-dia	Líbia	que	teve	um	Hekate	templo.	O	trabalho	já	começou,	e	os	frutos	serão	recebidos.	Ela	fluiu	facilmente	e,	uma	vez	concluído,	comecei	a	construir	um	improvisado	santuário	para	ela.	No	entanto,	encruzilhada	é	um	normal,	parte	natural	da	vida.	Ela	também	está	a	dar-lhe	a	beleza	paradisíaca
da	Elfame,	que	se	assemelha	a	Campos	Elísios	do	submundo	grego,	que	é	governado	por	Hekate!	É	claro	que	o	submundo	pode	ser	o	lugar	da	morte,	bem	como	a	muitos,	e	este	aspecto	é	sublinhado	pela	referência	inicial	de	necromancy.	Eu	poderia	também	ver	Hekate	além	de	mim,	proteger,	ensinar	e	orientar.	Através	de	uma	reviravolta	de	eventos
inoportunas,	cancelou	as	vendas	e	toda	uma	série	de	outros	horrendos	pouco	eventos,	a	estrutura	do	meu	dia-a-dia	caiu	como	alinhados	um	dominó.	Não	podemos	mais	uma	vez	invocar	Hekate	como	Propolos	o	guia	que	irá	ser	com	nós	como	estamos	a	preparar-nos	para	entrar	na	escuridão.	A	luz	da	lua	está	escondida,	e	a	terra	não	está	firmemente
presa.	Ouvir,	posso	dizer-vos	que	o	assassínio	de	uma	criança	nas	mãos	do	outro	é	algo	que	pode	se	quebrar	até	mesmo	os	mais	exigentes	dos	espíritos.	Isso	é	ainda	mais	quando	você	ver	o	conteúdo	do	processo	invocação,	que	é	efetivamente	o	que	está	descrito	no	texto.	Confrontada	com	a	oráculos	Caldeus	foi	a	combinação	de	práticas	que	se
tornaram	conhecidos	coletivamente	como	os	papiros	mágicos	gregos.	Ele	contribuiu	com	uma	redação	e	arte,	para	a	antologia	Hekate:	Chaves	para	a	encruzilhada,	e	suas	obras	de	arte	apresenta	em	Artemis:	Virgem	deusa	do	Sol	e	Lua,	a	aparências	dos	por	Morrigan,	e	Heka.	Katherine	Sutherland	(Inglaterra,	REINO	UNIDO)	Katherine	Sutherland	é
um	estudioso	e	praticante	oculto	com	amplo	interesse.	Em	seguida,	puxe	a	minha	energia	para	dentro	novamente,	mudar	a	minha	respiração	para	o	centro	eu	e	voltar	para	a	realidade.	Isso	também	as	dicas	muito	fortemente	em	sua	posterior	fusão	com	a	Deusa	egípcia	Isis.	Nova	Iorque,	Cornell	University	Press,	1992	ESTA	DANIFICADO	PHOENE,
João	Samuel.	Mergulhada	na	sombra	eu	ficar	deslumbrado	em	sua	sublime	aromas	sweet	vetivert,	mel	e	picante	Mirra	pousar	meus	sentidos,	em	seguida,	com	coração	latejar,	EU	desmoronar	esgotado	em	seu	abraço,	o	meu	corpo	é	gasto,	ofereceu,	uma	disposta	sacrifício	para	você	...	O	fantasma	os	cães,	a	fotografia	e	minhas	ofertas	naquela	noite,
tudo	o	que	era	relacionado.	Sim,	eu	acredito	que	de	certa	forma	ela	fez!	A	referência	a	Nicneven	e	suas	ninfas	vem	de	uma	versão	anterior	1585	trabalho,	o	Flyting	de	Montgomery	e	Polwart.	O	meu	primeiro	pensamento	foi	de	Orphic	juramento,	"Eu	sou	um	filho	da	terra	e	céu	estrelado,	mas	a	minha	corrida	é	do	céu	sozinho."	Para	mim,	este	tem
sempre	parecia	cognato	com	"Cada	homem	e	cada	mulher	é	uma	estrela"	(AL	1.3	.)	o	livro	da	lei	,	Crowley	recebeu	texto.	A	moonth	ou	tão	atrás	estávamos	no	Mandu,	Madyar	Pradesh,	Índia,	fazendo	um	ritual	para	Hecate	à	luz	das	velas	em	uma	caverna,	com	centenas	de	pequenos	morcegos	alaridos	e	chittering	cerca	de	us	em	fantasmagórica
acompanhamento	ao	mesmo	canto.	Transcendental	Magic	.Maine,	Weiser	Books,	1972	Parker,	vai.	O	Rolex	que	eu	tinha	usado	no	meu	pulso	há	nove	anos	foi	depositadas	junto	com	o	ouro	luvas	de	boxe	que	eu	comprei	para	mim	como	um	presente	quando	eu	ganhei	o	Sul	condados	da	Inglaterra	boxe	amador	campeonatos	anos	antes.	Todos	relataram
maior	calor	corporal,	particularmente	em	suas	palmas.	Em	tais	lugares	também	eram	os	Mistérios	de	Hekate	mais	comumente	celebrada.	Hekate	era	a	deusa	dos	mortos,	ela	também	foi	a	guia	na	escuridão	e	uma	deusa	na	posse	das	chaves	para	o	submundo.	Eu	sabia	que	as	divindades	que	tinha	encontrado	e	trabalhado	com	anteriormente	não	eram
para	esta	aventura…	foi	um	momento	de	renovação,	de	encontrar	novos	caminhos	e	novas	formas,	a	fim	de	se	encontrar	a	divindade	que	se	encaixam	é	o	objectivo	da	minha	Iseum,	que	sendo;	chegando	em	si	mesmo,	aprendendo	as	sombras,	limpeza,	purificação,	cura,	a	terapia,	aconselhamento…	tendo	em	si	mesmo	através	do	auto,	os	aspectos	mais
escuros,	a	surgir	mais	brilhante,	mais	leve,	mais	saudável	e	mais	feliz.	Cada	vez	um	novo	obstáculo	ou	problema	emocional	levantou-se	tornou-se	mais	difícil	para	a	entrega,	e	minha	fé	no	escuro	deusa	foi	vacilante	que	minhas	orações	para	ajuda	e	misericórdia	parecia	perdido.	Que	me	ensinaram	como	natureza	sagrada,	como	é	a	comuna	com	o
mesmo.	Ou	seja,	até	abrir	a	minha	consciência	Hecate-lhe	ainda,	trazendo	uma	maior	aproximação	entre	nós	e	revelar-me	a	sua	verdadeira	identidade.	"Pt	Erebos	Phos	...	Eu	estou	ligando	para	você.	Se	sobrepor	essa	estrutura	sobre	os	símbolos	da	pintura	com	Kether,	a	coroa	real,	em	seguida,	Chokmah	e	Binah	são,	à	luz	das	duas	lanternas,	Geburah
Quésede	e	estão	na	base	do	maçarico,	Tiphereth	está	no	seu	centro,	que	é	também	o	irradiando	dica	do	unicórnio	chifre,	bem	como	a	ponta	do	buraco	da	fechadura.	Mais	do	que	nunca,	este	convenceu-me	de	que	se	trata	de	um	erro	de	apenas	assumir	que	o	panteão	de	Liber	Al	é	a	deuses	egípcios	mencionadas	no	texto,	em	especial	como	Hadit	parece
não	ter	existência	antes	Crowley,	Liber	Al.	UM	número	de	referências	através	do	texto	poderia	implicar	outros	deuses,	e	que	é	para	dizer	que	não,	para	além	de	pessoas	que	querem	ser	banida	como	centros	de	pestilência	para	discutir	o	livro,	como	eu	estou	fazendo!	Outra	parte	do	versículo	que	saltou	fora	de	mim	foi	a	referência	ao	"fogo	e
espada".Lembrei-me	ler	em	um	livro	sobre	Hekate,	a	tocha	e	a	palavra	foram	ambos	os	símbolos	associados	a	ela,	e	encontrou	a	referência	era	realmente	de	um	início	escritor	cristão	mencionando	o	seu	em	sua	argumentação:	"Os	símbolos	de	Hecate	são	cera	de	três	cores,	branco	e	preto	e	vermelho	combinados,	tendo	a	figura	de	Hecate	ostentando
um	flagelo,	e	lanterna,	e	espada,	com	uma	serpente	para	ser	enrolado	rodada	ela"	Assim,	embora	isso	possa	parecer	um	pouco	ampla,	para	mim,	a	cobrança	das	ligações	que	todos	nascem	juntos	tão	rapidamente	tem	sido	a	fonte	de	inspiração	e	uma	porta	de	entrada	para	os	mistérios	de	Hekate.	No	entanto,	o	facto	de	que	um	número	de	constelações
estão	listados	sublinha	a	sua	natureza	estelar	e	recorda	a	mãe,	a	estrela	deusa	Asteria.	Nós	encontrar-lhe	cada	bit	tão	poderosa	quanto	nossos	Caim/Sao	Paulo.	É	através	do	reconhecimento	da	eterna	dança	entre	a	luz	e	as	trevas	em	que	se	aprende	a	aceitar-nos	como	seres	inteiros	e	harmoniosa:	talvez	não	caminhar	em	equilíbrio	perfeito,	mas	pelo
menos	na	auto-compreensão.	Flora	disse	que	tinha	de	ser	trazido	de	volta	para	o	interior	sanctum	-	lá	no	alto,	chamou	a	atenção!	Não	havia	nenhuma	maneira	que	eu	poderia	fazer,	a	blocos	de	pedra	íngreme,	mas	ela	sabia	uma	maneira	diferente	com	pequenos	passos.	Também	podemos	ver	esses	papéis	espelhado	por	figuras	em	outros	mitos.	A	noite
eu	fui	para	fora	para	uma	caminhada	nocturna	à	encruzilhada	e	rezou	a	minha	saudação.	Em	seguida,	ela	fixar	na	pradaria,	e	começou	a	recuperar	e	para	trás,	mexendo	até	outra	nuvem	de	poeira.	Não	há	o	que	forma	o	coração	de	um	grupo	de	sacerdotisas	que	iria	apresentar	a	construção	de	um	templo	para	Hekate	em	Espanha.	Paulo	Harry	Barron
(País	de	Gales,	REINO	UNIDO)	Paulo	Harry	Barron	foi	interessado	na	cura	holística	desde	uma	idade	muito	precoce,	e	por	muitos	anos	a	partir	de	meados	dos	anos	de	1990,	ele	foi	o	dirigente	de	uma	instituição	de	caridade	holística	promoção	vida.	Eu	trabalho	com	os	animais,	entre	outras	coisas,	como	todas	as	bruxas	eu	tenho	uma	forte	ligação	com
a	natureza:	os	cães	que	são	para	mim	como	uma	ponte	para	a	Hekate,	formas	e	mundo.	Ao	longo	dos	meses	e	anos	que	se	seguiram	à	publicação	de	chaves	para	a	encruzilhada,	muitas	pessoas	me	perguntaram-me	quando	eu	estaria	fazendo	uma	outra	antologia,	mas	eu	sempre	rejeitado	a	ideia	como	eu	quis	centrar-se	sobre	o	meu	trabalho	em	outras
áreas	e	a	minha	investigação	sobre	as	origens	históricas	de	Hekate.	A	dança	chamas	intensificada,	movendo-se	com	efeito,	e	com	a	inteligência,	a	cintilação	seres	de	vermelho,	branco	e	preto,	acenando-me	para	olhar	e	ver.	O	que	me	fez	manter	próximos	estavam	alega	que	ela	foi	de	alguma	forma	ligado	à	deusa	Hekate,	alega	que	eu	não	poderia
encontrar	qualquer	substância	que,	cada	vez	que	fui	por	esse	caminho	e	chegou	a	um	beco	sem	saída,	quero	suspirar	com	alívio,	eu	não	queria	que	"ela".	O	meu	objectivo	era,	por	conseguinte,	a	experimentar	e	apresentar	uma	secção	transversal	dos	pontos	de	vista	actualmente	detidos	em	todo	o	mundo	em	diferentes	pagãs,	as	tradições	espirituais	e
mágicos	no	que	diz	respeito	à	deusa	Hekate.	A	cerimônia	pode	ser	realizada	por	si	só,	ou	como	parte	de	uma	longa	cerimônia,	com	ou	sem	um	"formal",	espaço	ritual	-	que	é	a	escolha	individual.	Todos	os	religiosos	e	religiosas	e	espirituais	e	filosóficas	as	instituições	têm	um	conjunto	de	códigos	de	ética	a	seguir,	embora	na	Wicca,	estes	são	pouco
desenvolvidos	e	por	nenhum	meio	padrão	nos	diferentes	Covens	que	existem	no	mundo.	Tendo	presente	a	bordo	e	em	valor	de	face	QUE	EU	aguardava	o	aparecimento	dessas	mudanças.	As	obras	de	Luciano	de	Samosata	Volume	III.	No	dia	seguinte,	voltei	ao	parque	para	fazer	alguns	yoga,	e	notei	uma	garrafa	de	cima	alguém	tinha	caído	no	círculo.
Quando	nem	mesmo	o	vazio,	entrópico	caos	ou	as	péssimas	entranhas	da	mais	profunda	chthonic	ventre	jamais	poderia	comparar	ao	desamparado	tristeza	eu	sofri	nas	mãos	de	um	blackheart.	Muitas	das	ervas	sagradas	de	Hekate	são	alucinógenas,	e	foram	usados	para	alcançar	estes	diferentes	estados	de	consciência;	a	papoila	dormideira,	Deadly
Nightshade,	a	cicuta,	a	Cannabis,	Aconite,	Datura	e	Mandrake	foram	todos	usados	tradicionalmente	por	xamãs,	bruxas	e	místicos	para	libertar	o	espírito	do	corpo,	induzindo	um	transe-como	estado	alterado	de	consciência.	Não	obstante	o	fato	de	que	o	conceito	do	inferno	como	um	lugar	de	tormento	eterno	é,	em	grande	parte,	uma	invenção	cristã,
embora	influenciada	pela	filosofia	grega,	como	muito	da	filosofia	do	cristianismo	é,	eu	precisava	de	perceber	e	compreender	que	esta,	e	doutrina,	não	tem	correspondência	com	o	conceito	de	Hades	na	Grécia	clássica.	O	número	372	dá	a	palavra	para	"poder"	ou	"bliss"	(ολβος),	em	perfeita	sintonia	com	a	essência	do	verso	e	a	natureza	da	dupla	varinha
mágica,	de	modo	que	foi	promissor.	Ela	é	o	Trimorphis	por	excelência!	A	concertação	tripartida	rito:	Na	véspera	da	lua	nova	em	cada	um	dos	três	meses	um	local	específico	foi	escolhido	para	representar	cada	uma	das	três	esferas	do	seu	domínio:	uma	caverna,	à	beira-mar	e	a	montanha	selvagem	moor,	aberto	para	o	vento	e	as	estrelas.	Esses
caminhos	podem	ser	desconhecida	e	que	pode	ser	assustador	para	se	sentir	que	temos	de	andar	com	eles,	mas	podemos	trabalhar	com	Hekate	não	apenas	como	guia,	mas	também	não	esquecendo	o	seu	papel	como	companheiro.	Mas	eu	tive	que	rir	quando	percebi	que	não	tinha	cortar-me	livre	das	trevas	deusa,	apenas	de	uma	projeção	do	seu!	Várias
luas	mais	tarde	no	REINO	UNIDO	eu	conheci	Catamara	-um	dedicado	sacerdotisa	de	Hecate	e	ervanária	caça	às	bruxas	e	a	alchemistry	wyrdly	entre	nós	foi	imediata.	A	gnose	que	é	contido	dentro	deste	tipo	de	corrente	de	alta	freqüência	desciam	para	trás	em	minha	alma	que	me	conceda	o	conhecimento	de	muito	mais	do	que	eu	jamais	tinha	sido
conscientes	da	nestes	reinos	antes..	Certamente,	Hekate	foi	associado	com	o	Demeter-Kore	-Perséfone	mito	a	um	nível	muito	mais	profundo	que	apenas	a	sua	cova	guia	e	companheiro.	Em	seguida,	para	finalizar,	eu	gostaria	de	agradecer	a	David	Rankine,	por	sua	ajuda	com	algumas	da	investigação	e	toda	a	ajuda	e	apoio	que	tem	me	dado	ao	longo
deste	projeto.	Na	verdade,	atavistically,	podemos	ver	o	antigo	adro	como	um	limiar	assombrada	para	a	cova,	guardado	pelo	seu	rosnar	sombrios.	O	Endless	Waltz	de	as	galáxias.	Aprendendo	a	arte	de	sonhar	e	sonhar	lúcido	análise	é	extremamente	útil,	especialmente	quando	você	experimentar	perturbador	sonho	imaginário.	"Ela	é	a	deusa	egípcia
cabeça	rã	do	parto	e	fertilidade,	o	que	eu	queria	era	que	a	invocá-la	para	a	estátua	e	pedir-lhe	para	fornecer-lhe	com	um	mestre	e	um	guia".	Afinal,	por	que	razão	seria	uma	deusa	grega	que	aparece	para	mim	em	um	templo	na	Índia?	Tenho	vivido	como	um	poético	e	místico	energia,	guiando-me	para	uma	serena	transe,	ou	a	mais	selvagem	e	primal
frenzy	como	EU	descer	no	meu	inconsciente.	,	ed.	Como	eu	terminei	o	juramento	QUE	EU	sentir	fortemente	que	eu	deveria	deixá-lo	para	trás.	Ela	nasceu	e	foi	criado	na	Índia	até	que	ela	foi	dez,	quando	seus	pais	enviou-lhe	para	viver	com	a	família	no	REINO	UNIDO	para	continuar	sua	educação.	(C	4.º	CE)	"Tirar	uma	pedra-ímã	e	sobre	ela	ter
esculpido	um	três-face	Hekate.	Hecate's	representação	revela	sua	segurando	uma	tocha.	Com	um	exame	mais	detalhado	de	Hekate	da	herança	temos	de	reconhecer	que	esse	tipo	de	simbolismo	é	em	muitos	aspectos	mais	em	sintonia	com	o	seu	carácter	original,	e	apenas	alguns	dos	Hekate	helicoidais	da	raízes	podem	ser	encontradas	em	tais	deidades
como	Hekate	do	Lagina	no	sudoeste	da	Turquia,	que	foi	acompanhada	pelas	serpentes	e	adorado	como	uma	divindade	da	fertilidade	e	da	dança;	a	Deusa	Atargatis	Sírio,	que	originalmente	foi	reverenciada	como	uma	serpente-anelado	deidade	tutelar;	e	os	chthonic	aspectos	da	fertilidade	deusa	Mater	Magna	de	Anatolia.	Hekate	sagrado	da	loucura,
como	Dionísio'	loucura	divina,	é	um	estado	temporário	que	deixa	com	um	novo	senso	de	si	e	do	mundo.	Como	eu	ficava	de	frente	para	a	transmutação	da	minha	alma	sozinha	e	todos	em	torno	de	mim	sobre	o	mundano	caiu,	eu	resolvi	do	nada	diferente	de	puro	amor	para	Hecate,	a	cara	para	o	meu	coração	a	minha	própria	visão	pessoal	da	minha
amada	deusa.	Aqui	ela	foi	muitas	vezes	visto	em	seu	aspecto	de	um	enorme	cão	negro,	ou	acompanhados	por	cães	-	às	vezes	até	mesmo	o	inferno-hound	próprio	Kerberos.	Suor,	lágrimas	e	sangue	minhas	ofertas.	Permanecendo	consciente	de	meu	corpo	físico	e	sentimentos,	mas	colocando	tudo	isso	no	astral	espaço,	"imobilização"	no	astral	para	falar,
mantém	a	consciência	ocupado,	permitindo	que	o	espírito	para	tomar	plena	posse	sobre	o	físico.	Aproveitei	que	a	minha	oração	foi	bem	recebido.	Eu	tentei	a	investigação	Hekate,	mas	encontraram	os	livros	e	os	artigos	difíceis	de	conciliar	com	o	meu	próprio	funcionamento	interno.	A	serpente	atua,	naturalmente,	como	um	agente	de	mudança,	mas	o
que	me	interessa	aqui	é	o	seu	acasalamento	com	Lilith.	Após	o	meu	regresso	a	Bulgária,	um	parente	da	minha	contou-me	que	a	minha	avó	no	meu	lado	da	mãe	da	família,	usado	para	ser	um	dos	mais	famosos	erveiros	e	curandeiros	em	nossa	cidade,	mas	que	só	alguns	de	seus	rituais	tinham	sobrevivido	-	contra	mau	olhado,	contra	temer,	para	quebrar
a	magia,	e	algumas	práticas	mágicas.	D'Este,	Sorita	(ed).	Ela	também	realizou	um	escudo	decorado	com	serpente	negra	Górgonas.	Para	ser	meu	amigo	e	sacerdote	ao	longo	dos	muitos	anos	em	que	temos	aceso	a	incêndios,	e	muitos	outros.	Eu	me	lembro	de	estar	tão	fascinados	por	este	lugar	especial	que	passei	pelo	menos	uma	meia	hora	só	olhando
fixamente	para	a	entrada.	A	oráculos	Caldeus	,	é	dito	que	"as	fontes	ao	redor	(Hekate's)	cintura	escapular	assegurar	o	cumprimento	das	coisas"	e	torna-se	claro	por	que	razão	Hekate	foi	chamado	para	tantas	operações	mágicas	que	poderia	ser	descrito	como	"mágicas	de	paixão".	a	mãe	dos	deuses	e	a	helenística	Matriz	de	Bronze.	A	moderna	"	tríplice
deusa",	construção	de	"mãe	solteira	Crone'	é	um	produto	da	neo-pagãs	retoma	a	sua	influência	de	autores	como	Aleister	Crowley,	Dion	Fortune,	Robert	Graves	e	C.	A	imagem	principal	de	Hekate	tinha	sido	pintado	pela	minha	mãe,	Myriam,	algumas	semanas	antes	e	que	tinha	servido	como	o	foco	da	minha	nova	dedicação	altar.	Sendo	moonstruck	era
considerado	um	estado	de	inspiração	divina.	Qualquer	pessoa	que	esteja	familiarizada	com	os	ritos	atribuídos	a	Hekate	da	clássica	vezes	sabe	que	os	cães	foram	sacrificados	para	ela.	Estes	não	são	necessariamente	a	bonita	flor	fadas	no	fundo	do	jardim.	Hecate	parecia	sentir	os	meus	sentimentos	sobre	o	assunto	e	informou-me	que	este	era	o	local
onde	gostaria	de	começar	a	aprender	outra	vez,	como	um	menino	de	pés	da	Rainha	do	Inferno,	o	céu	e	a	terra	e	seu	Unicórnio	consorte;	aquele	que	é	o	sopro	da	chama!	Post	rito,	as	primeiras	horas	da	manhã	trouxe	intensas	vibrações.	Hekate	Ritos	liminar	Um	estudo	dos	rituais,	magia	e	símbolos	do	maçarico-triplo	rolamento	Deusa	da	encruzilhada
Por	Sorita	d'Este	e	David	Rankine	Para	onde	quer	que	se	olhe,	seja	nos	textos	da	Grécia	Antiga	e	Roma,	Bizâncio	ou	o	Renascimento,	a	papiros	mágicos	gregos	ou	os	oráculos	Caldeus,	você	vai	encontrar	Hekate.	Os	membros	inferiores	foram	os	de	um	dragão,	mas	a	metade	superior	era	como	Medusa	--	como	para	os	olhos,	quero	dizer;	eles	eram	muito
horrível	em	sua	expressão.	Tendo	treinado	durante	10	anos	em	respeitados	anciãos,	ela	agora	funciona	o	seu	próprio	grupo	de	trabalho	perto	do	Nova	Floresta	em	Hampshire.	Qabalah	prática	Magick.	Em	primeiro	lugar,	três	velas	são	colocadas	uma	em	cada	lado	para	marcar	a	extensão	do	altar,	o	outro	na	frente	do	altar	(três	pontos	marcando	a
forma	de	uma	pirâmide).	Quando	estou	em	casa	no	Kulgachia	Índia	EU	adorar	Kali,	enquanto	eu	ainda	pago	a	Hekate.	Connia	Silver	é	um	escritor	e	educador	que	ensinou	uma	vasta	gama	de	habilidades	intuitivas	e	deusa	mistérios.	Símbolos	de	Identificação	de	Hekate	Embora	Hekate	tem	uma	propensão	para	transformar	até	em	sonhos,	visões	e
meditações,	ela	não	é	única.	Ok,	pensei,	ok	Hekate,	I	get	it:	você	está	no	meu	caso,	você	quer	ter	a	certeza	que	sei	que	são	...	Ela	foi	apresentada	pelo	relator	com	o	Titã	Mãe	dos	Deuses	Rhea,	e	seu	culto	continuou	no	Império	Romano	como	a	Magna	Mater	("Grande	Mãe").	No	primeiro	exemplo,	o	Christos	coloca	o	corpo	(Besta's)	medo	da	morte,
provocada	pela	miséria	extrema,	quando	ele	é	tentado,	e	se	recusa	a	transformar	as	pedras	em	pães.	Não	estou	a	ver	muitos	de	hoje,	do	sacerdócio	estão	dispostos	a	realizar	tais	atos.	Hoje,	o	r-interfaces	complexas	com	duas	outras	camadas	do	cérebro	que	mais	tarde	desenvolveram	ao	longo	do	tempo:	o	sistema	límbico	(sentimentos	pessoais	e
memória)	e	o	neocortex	(pensamento	e	discurso).	A	Hekate	sei	que	é	deusa	da	compaixão,	não	sei	nada	do	que	outra	terrível	rosto,	dizer	que	ela	tem:	creio	que	ela	mostra	sua	ira	apenas	com	um	bom	motivo,	e	eu	nunca	lhe	deu	qualquer	razão.	O	culto	na	ilha	grega	de	Samotrácia	celebrou	os	mistérios	do	Theoi	Megaloi	("os	grandes	Deuses")com	um
grande	foco	no	medidor,	o	fértil	Grande	Mãe.	Londres,	Avalonia,	2009.	Ele	sorriu,	"o	Seu	totem,	é	um	sapo;	EU	normalmente	não	digo	aos	meus	alunos	o	que	os	seus	totens,	é	melhor	eles	encontrar-se	no	seu	próprio,	mas	no	seu	caso	acho	que	é	para	sua	proteção	que	você	sabe".	Henrik	Holmdahl	(Suécia)	Henrik	é	um	macaco	de	todos	os	ofícios,
eclético	feiticeira	e	um	místico	de	diferentes	tradições.	A	minha	Descida	à	loucura	"UM	Partido	mente	cura	mais	forte,	em	seguida,	antes,	Vendo	o	invisível,	como	o	véu	está	rasgado,	Nunca	mais	será	que	este	mundo	será	o	mesmo,	O	meu	quebrou,	Bela	novamente."	-	'Mnemï	-	Nossa	poesia"	[	2008]	Desde	a	minha	adolescência	tardia	aos	meus
primeiros	20's	Eu	sofria	de	ansiedade	severa.	Argila,	J.	O	significado	de	alguns	elementos-chave,	como	a	convocação	do	Magickal	fogo	dos	Deuses,	o	papel	de	Lúcifer	como	principal	iniciador	de	essa	chama	em	nome	de	Hecate	e	a	necessidade	de	nos	conformar	com	a	vulneradas	combinado	das	energias	de	Hecate	e	Lúcifer	em	plena	manifestação
física;	não	era	de	forma	alguma	perdido	de	mim.	Outros	dois	estão	agora	em	um	muito	semelhante	trabalho	de	parceria	e	partilha	habitação.	Para	uma	potência	extra	I	mistura	finamente	ervas	e	resinas	para	a	pintura	-	este,	por	sua	vez,	terá	o	efeito	de	tinta	mágica.	Seu	mais	recente	empreendimento	é	"Rosarium	combina"	uma	empresa	inventar
vários	alquimistas	criações	a	animar	os	sentidos.	Certamente,	a	Igreja	Caldeia	oráculos	consulte	também	a	Hekate	como	fértil	Deusa	da	criação,	e	a	sua	vida-dando	ventre	é	descrito	como	sendo	a	"origem	do	mundo	inteiro".Enquanto	os	nomes	de	divindades	não	eram	geralmente	dada	aos	não-iniciados,	é	geralmente	aceite	que	a	cult	abraçou	uma
grande	variedade	de	práticas	que	envolvem	as	diferentes	facetas	de	um	metro,	o	que,	sem	dúvida,	incluídos	os	chthonic	mistérios	de	Hekate-Brimo	(ou	Brimo-Trimorphos	)	juntamente	com	seu	consorte	Sabazios	(Dionísio).	Através	do	contato	com	eles,	eu	era	capaz	de	se	mover	ainda	mais	na	minha	busca,	se	eu	sou	honesto,	suporte	ao	seu	lado.	Para
levar	esta	discussão	para	o	nosso	exame	de	Hekate,	cabeça	de	cavalo,	devemos	olhar	para	trás	para	o	norte	as	tradições	que	em	parte	gerado	bruxaria	tradicional.	Divindades	têm	muitos	tarô	ou	até	as	mangas,	e	o	seu	trabalho	é	uma	questão	de	como	você	gostaria	de	tocar	para	essas	forças	em	um	nível	pessoal.	Sei	que	uma	dessas	chaves	vai
também	chegar-me	para	Harran	um	dia!	O	labrys	recorda-me	a	ouvir	os	deuses,	não	apenas	Hekate,	com	muito	cuidado.	Quando	eu	estudei	vida	desenhar	uma	das	competências-chave	foi	o	de	considerar	o	todo	ao	mesmo	tempo	como	uma	peça	individual.	Mais	uma	vez	a	sua	associação	com	a	encruzilhada	chama	a	atenção	para	este	fato.	É	que	eu
nasci	no	dia	20	de	Maio	de	1982.	Eu	sou	PERSÉFONE	Terra	deusa	que	viajam	dentro	e	sobre	a	sagrada	Terra,	Gaia	minha	tia.	Estou	iluminação	coisas	demasiado	gritante	ou	estou	mostrando-lhes	uma	clara	imagem	neutra	do	que	se	está	a	passar?	Eu	lutava	para	falar,	para	se	defender.	A	Warner,	William.	"	e	passa	a	ter	que	oferecer	Eva	o	fruto	do
conhecimento.	Trata-se	de	uma	viagem	única	-	encantador,	engraçado,	assustador,	magickal	e	ousado,	desafiador	e	informativo.	Com	a	luz	de	Hekate	chamas	da	tocha	de	prata	eu	estava	moonstruck,	e	eu	me	vi,	eu	vi	a	minha	mente	para	o	que	ele	realmente	é,	não	há	nada	a	temer.	Agora,	eu	não	estou	dizendo	que	ela	tem	alguma	coisa	a	ver	com
Druidry	historicamente,	mas,	em	minha	experiência,	ela	parece	não	incomodar	a	todos	sobre	disparates	druídicos	e	enganadores	está	sendo	incluído	no	ritual.	(1986)	a	moça	de	Elêusis,	e	a	imagem	do	clássico	precoce	Hekate.	Hecate	revelou-me	que	esta	bela	e	emergente	vida	foi	na	verdade	sexo	masculino.	Operando	como	destino,	Hekate,	por
conseguinte,	decreta	a	passagem	ordenada	desses	processos	através	de	causa	e	efeito.	Também	podemos	ver	medo	expressa	em	raiva	quando	qualquer	um	desses	mecanismos	é	frustrado	pelas	circunstâncias.	Além	disso	suas	associações	de	rodopio	e	a	vida	gerando	incêndio,	Hekate	também	foi	historicamente	associada	com	a	infernal	fogos	do
submundo.	A	minha	magia	roda,	desenhar	a	minha	casa	o	homem	que	eu	amo!	Agora	que	eu	tenho	sido	deixado	sozinho,	a	partir	de	que	momento	é	QUE	EU	lamento	o	meu	amor?	Isto	leva-nos	de	volta,	mais	uma	vez,	para	a	encruzilhada	-	embora	agora	é	um	oito	direccional	figura	-	significando	que	o	centro	do	mundo	e	todas	as	direcções	que
atendem	lá.	Dito	isto,	o	seu	aspecto	maidenly	é	proeminente	e	também	não	nos	podemos	esquecer	que	a	Wiccan	mito	da	roda	do	ano	reflete	o	ciclo	de	vida	da	deusa	e	deus	-	Imbolc,	a	deusa	está	firme	no	seu	papel	como	menina.	Senti-me	como	uma	criança	que	estava	sendo	intimidado	na	escola	e	não	querem	dizer	sua	mãe.	Ver	mais	de	Orryelle	ritual
da	tatuagem	funciona	www.crossroads.wild.net.au/pic.htm	Além	da	imediata	Por	Orryelle	Defenstrate-Bascule	O	incenso	é	grosso	e	doce,	uma	mistura	de	aromas	estranhos	mas	familiares,	ambas	criadas	e	gravadas	no	nome	de	Hecate.	Moormann,	E.	Muitas	vezes	apresentada	pelo	relator	com	o	trácio	deus	Sabazius.	"Eu	não	sou	o	juiz	nem	o	júri.	A
sensação	de	desconforto	está	relacionada	com	a	perda	de	familiares.	Hekate	Zeus,	o	pai	também	é	visto	no	Orphic	Hino	à	Melinoe	onde	ele	é	descrito	como	tendo	Hades"	formulário	para	seduzir	sua	filha	Perséfone.	Em	vez	disso	eu	tenho	que	analisar	as	coisas	a	partir	de	mais	de	um	ângulo.	Mark	Alan	Smith	(Espanha).	Hekate	alerta	para	o	facto	de
que	a	abordagem	e	digite	seu	domínio,	você	vai	estar	voltado	para	o	juiz	mais	severo	de	todos	-	o	verdadeiro,	essencial	e	eterna	Auto.	O	espírito	começou	a	surgir	através	de	mim.	É	interessante	observar,	também,	que	os	oráculos	Caldeus	especificar	que	é	Hekate	da	vida	gerando	cintura	escapular	que	simboliza	e	fornece	os	sonhos;	a	mesma	cintura
escapular	que	tem	sido	sugerido	como	sendo	semelhante	à	serpente.	Coração	do	Hektarion	Facho	aceso	cavernas	span	o	abismo	O	embobinamento~	Tecelagem	~	Twining	...	Pelos	chifres	[Ursa	menor],	o	Handstaff	[Orion's	Sword]	e	o	King's	Ell	[Orion	Correia],	Pelo	thunder,	por	fyreflaughts	[relâmpagos],	pela	seca	e	pela	chuva,	Com	os	polacos	e	os
planetas	e	a	signes	todos	twell	[doze],	Pelo	mirkness	[das	trevas]	da	lua	-	deixe	mirkness	permanecem	Os	elementos	todos	que	o	nosso	artesanato	pode	obrigar,	A	fanáticos	infernais,	e	as	euforias	da	dor"	A	inclusão	do	grande	urso	(Ursa	maior)	com	Hekate	é	muito	intrigante,	quando	o	encanto	conectando-as	em	papiros	mágicos	gregos	recorda-se
(PGM	VII.	Sara	Croft	(ESTADOS	UNIDOS	DA	AMÉRICA.	Os	garfos	na	estrada	-	locais	onde	três	caminhos	-	são	especialmente	sagrados	Hekate,	e	muitas	vezes	havia	estátuas	ou	imagens	de	sua	(por	vezes	juntamente	com	uma	estátua	de	Hermes,	outro	chthonic	divindade).	Stiff	upper	lip,	soldado,	este	é	o	caminho	que	deve	ser.	Na	minha	mão,	a	chave
é	quente,	ela	começa	a	trepidação.	Antes	do	ritual,	pode	desejar	para	preparar	alguns	devocionais	ou	mágico.	O	nome	Iakkhos	é	derivado	do	ritual	grito	Iakkhe,	feita	por	seus	sacerdotes	que	levavam	a	dupla	lanternas	na	procissão	em	Eleusis.	Todos	os	dias,	são	dadas	inúmeras	oportunidades	para	entregar	ao	medo.	Kay	Gillard	(Inglaterra,	REINO
UNIDO)	Kay	é	médico,	professor	e	escritor	baseado	no	sudeste	de	Londres,	REINO	UNIDO,	realização	de	cursos	e	retiros	em	Kent	e	Wiltshire.	Posso	usar	um	almofariz	e	pilão	para	moer	e	ervas	aromáticas	que	são	tradicionalmente	sagrado	Hekate.	E	eu	me	senti	sem	nenhuma	ameaça	de	doom	ou	julgamento	e	eu	estava	feliz	de	ir	velejar	para	o
Reinos	espirituais;	embora	também	lamentar	que	EU	mal	tinha	20	anos	de	idade	e	ainda	não	tinha	vivido	de	todo	o	meu	potencial	e	lamentamos	que	os	meus	amigos	e	familiares	que	sentem	dor	e	tristeza	em	minha	passagem.	Ela	se	destaca	nas	entradas,	tais	como	o	nascimento	e	a	morte	e	a	iniciação.	Não	só	ela	dar	as	chaves	para	os	mistérios,	mas
Hekate	é	a	chave	para	os	mistérios.	Lady	(Hekate)	...	No	interior	do	gabinete	é	um	templo	com	uma	estátua	de	madeira	por	Myron	tendo	um	rosto	e	corpo."	[Descrição	da	Grécia,	Pausanias]	(C	2.º	CE)	"Eu	ouvi	uma	voz	como	um	trovão,	e	viu	uma	terrível	mulher	a	aproximar-se,	nem	muito	menos	de	trezentos	metros	de	altura.	O	simbolismo	da
serpente	como	um	ícone	da	vida	indestrutível	também	se	refletiu	nos	ritos	de	Dionísio	e	chthonic-fertilidade	aspectos	do	Metro,	bem	como	a	mitologia	de	Æsculapius	o	deus	grego	da	medicina,	que	aprendeu	o	poder	inato	da	cobra	para	curar	os	enfermos	e	ressuscitar	os	mortos.	A	estrada	nos	leva	aqui,	Outro	está	lá,	A	terceira	é	para	lugares
desconhecidos.	Samhain:	No	Samhain,	fazer	um	balanço	do	ano	que	passou	e	desenhar	as	nossas	energias	para	o	interior,	no	momento	em	que	nos	preparamos	para	o	longo	inverno	meses	à	frente.	Muitos	se	aproximou,	mas	sim	dezenas	deles	em	vez	de	centenas	de	pessoas.	Ela	tem	o	poder	e	a	sabedoria	para	perfurar	as	trevas	e	trazer	visões,
chamada	de	volta	do	passado,	iluminar	o	presente	e	dar	aviso	ou	promessa	de	futuro.	Apesar	perdendo	qualquer	resquício	de	sanidade	eu	tinha	deixado.	Alho	e	a	lua	sangue	foram	queimados	e	os	sacramentos	de	vinho	e	o	haxixe	foram	tomadas	durante	a	invocação	foi	falado	em	volta	por	mim,	então	o	meu	parceiro.	Eles	não	morde,	não	picam,	só
ajudaram	a	empurrar	a	minha	sanidade	mental	que	pouco	mais	além.	A	sua	presença	é	dito	para	ser	anunciado	pelo	ladrar	de	cães.	A	primeira	noite	de	realizar	ipo	Tyrannos	diante	de	uma	platéia	pareceu-me	muito	mais	intensa	do	que	qualquer	ensaio.	Halbertsma,	R	&	Mol,	L.	Para	esse	assunto,	a	mudança	é	uma	parte	normal	da	vida;	e	os
cruzamentos	são	nada	mais	do	que	um	convite	à	mudança.	Oxford,	Oxford	University	Press,	2004	Menor,	Rachel.	A	cidade	grega	de	Cirene	(na	Líbia)	havia	templos	de	Apolo	e	Hekate,	mostrando	que	esta	conexão	era	uma	votação	importante.	EU	reunia	o	meu	vaso	de	vinho	tinto	e	começou	a	derramar	a	bebida	alcoólica	para	a	minha	deusa,	levantei
sua	oferta	prato,	um	sacrifício	de	ovos,	alho	e	mel	e	implorado	a	sua	bênção,	neste	momento	minha	oferta	começou	a	sentir-se	muito	pesado,	e	o	próprio	prato	oferta	aumentou	consideravelmente	quente	...	Hekate	é	um	grand,	multifacetada	e	poderosa	deusa.	O	que	vai	começar	a	acontecer	é	que	as	ocorrências	vão	começar	a	desdobrar	ao	longo	das
linhas	da	nossa	intenção	muito	mais	rapidamente	que	se	tivéssemos	tentado	a	saltar	e	torná-las	realidade.	Agora,	é	uma	questão	de	quanta	energia	e	presença	de	espírito	que	podemos	reunir	enquanto	não	sabendo	quem	é	afectado	entre	nossa	família	e	comunidade.	Espero	trabalhar	com	ela	por	muitos	mais	anos	a	vir.	Gostaria	skry	um	fogo	ardente
ou	o	vaso	de	água	sobre	o	altar	para	pedir	orientação	ou	uma	visão	de	insight.	Também	eu	tinha	notado	como	a	deusa	da	Witchfire	sempre	atingir	o	resultado	que	queria,	seja	ela	uma	pequena	oferta	ou	um	pedido	de	uma	natureza	mais	significativos.	I.	A	sua	divina	Mãe	e	também	o	meu	próprio	altar.	O	inicia	foram	mostradas	as	imagens	sagradas,
liderada	por	maçarico-ostentando	as	sacerdotisas	(representando	provavelmente	Hekate	Propolos)	e	o	mito	do	rapto	de	Perséfone	foi	promulgada.	Alguns	dos	presentes	disseram	que	tinham	recebido	a	imagem	do	seu	rosto	quando	eu	disse	o	altar	seria	dado	para	a	manutenção	de	alguém	presente.	Lampades:	chama-ostentando	as	ninfas	que	seguem
Hekate	como	parte	de	seu	séquito.	Eu	comecei	a	ver	um	padrão	de	"	coisas",como	fiz	notar	cada	ocorrência,	ela	lentamente	desdobrado.	Hecate	devoto	e	astrólogo,	Jade	Sol	Luna	é	o	primeiro	ocidental	a	reconstruir	Jyotish	(astrologia	Hindu	greco-romana)	em	um	formato.	Origens	mitológicas	Hekate,	ao	mesmo	tempo	da	pré-Grego	origens	parecem
ouve	novamente	a	grande	mãe	deusa	figuras	como	Kybele	e	o	Minoan	animal	deusas,	seus	papéis	e	as	origens	da	mitologia	grega	são	muito	mais	ampla	e	claramente	definido.	Quanta	força	mental	e	o	controle	que	você	tem	é	inacreditável",eu	disse	a	ela,	"esta	é	a	força	da	deusa	Hekate".	Estas	elaboradas	as	imagens	podem	ser	removidos	logo	após
meu	trabalho	é	feito	ou	se	mantenham	no	meu	corpo	como	lembrete	de	Hekate	durante	vários	dias	e	se	tornar	parte	de	um	período	devocional.	Ela	poderia	ficar	tempo	suficiente	para	me	lembrar	por	que	eu	estava	fazendo	isso,	embora	eu	nunca	perdeu	de	vista	o	quanto	eu	amava	ela,	e	depois	ela	foi	embora.	Tenho	muito	orgulho	dela.	assim	como	ela
sempre	teve,	e	com	aquilo	que	ela	achava	que	não	o	que	eu	tinha	perguntado.	Nova	York,	Praeger,	2008	Nagy,	Gregório.	A	lua	estava	cheia,	e	penduradas	baixo	no	céu,	tornando	as	pedras	brancas	azuis	prateadas.	Eu	notei	que	ele	queria	esquecer	o	seu	próprio	fundo	e	concentrar-se	no	Ocidente.	Uma	vez	que	compreendemos	a	importância	de	uma
intenção,	que	têm	a	capacidade	de	passar	pela	encruzilhada.	Durante	uma	Puja	para	Kali	um	Novembro,	tive	uma	visão,	enquanto	o	conch	shell	estava	sendo	queimado.	Para	fazer	uma	pausa	e	considerar	que	pesam	até	os	nossos	objectivos,	mas	não	se	contentar	com	movimentos	passivo	puro,	olhar	para	dentro,	para	os	recursos	que	temos	como	seres
dignos,	inspirado.	Em	forma	de	meia-lua	pequenas	broas	de	mel,	cebola	pão,	sopaipillas	(uma	abóbora	frito	trigo	e	pão	achatado,	coloridos	com	açafrão),	ovos	cozidos	coloridos	com	açafrão-da-índia,	prensado	a	frio	azeite,	figos	frescos	e	azeitonas	pretas,	um	pente	de	mel.	O	amarelo	serve	e	protege.	Profunda	cosmologia	explícita	simplicidade!	Em
algum	nível	eu	sou	capaz	de	reconhecer	o	princípio	criativo	do	pensamento	gnóstico	Hekate	Soteira,	suas	sete	archons	e	seu	divino	triplicity.	Por	Tara	Sanchez	Hekate	desgasta	Tartan!	Por	David	Rankine	Ritos	antigos,	Tempos	Modernos	por	Yuri	Ladrões	A	deusa	de	todas	as	temporadas	por	Amelia	Ounsted	CORVOS	de	Jen	Ricci	Dias	para	o	morto,	e
viver	de	acordo	com	Petra	Schollem	Sábia	avó	Hekate	Crone	por	Nikki	Cullen	Ela	é	EU	e	eu	sou	ela,	Lezley	Forster	Hekate:	Star	e	centro	Glossário	de	Termos	O	rito	da	sua	sagrada	incêndios	escrito	por	Sorita	d'Este	Notas	Editorial	Com	um	projeto	único	como	este,	envolvendo	mais	de	50	pessoas	de	todo	o	mundo,	é	necessário	esclarecer	alguns
problemas	menores	editorial	sobre	o	conteúdo	antes	de	continuar.	Me	lembro	uma	vez,	ao	tentar	encontrar	uma	colocação	para	os	meus	três	pintados	na	parede	latão	as	máscaras,	que	a	caixa	de	fusíveis	acima	de	mim	e	da	minha	nova	casa,	porta	dianteira	aberta	inesperadamente,	o	que	levou	a	minha	escolha	para	colocá-los	na	parede,	apenas	dentro
da	porta	dianteira.	Coré:	"Donzela",um	título	normalmente	aplicada	a	Perséfone,	mas	ocasionalmente	a	Hekate,	como	em	papiros	mágicos	gregos.	D'Este,	Sorita,	&	David	Rankine.	Ela	é	o	invisível	desconhecido	que	se	avizinham	e	personifica	esse	conceito.	[Orphic	Hino	a	Hekate]	100	CE	(C	2.º	CE)	Hekate	Triformis,	faltando	lado	esquerdo,	mas	três
braços	direito	segurando	arco	e	flecha,	bata	e	lanterna,	com	uma	lua	em	quarto	crescente.	Minha	mãe	tornou-se	extremamente	preocupada	com	a	minha	saúde,	neste	momento,	eu	estava	terrivelmente	baixo	peso,	pele	branca	e	preta	sepulcral	anéis	sob	meus	olhos.	Em	retrospectiva,	lembro-me	pouco	do	real	à	noite	este	homem	tomou	meus	filhos
vida.	Hekate	é	um	triplicado	deusa	e	tem	um	triplo	natureza.	Hekate	excepcionais	é	uma	deusa	que	tem	resistido	através	dos	séculos	nos	corações	dos	seus	devotos,	ela	muitas	manifestações	expressas	através	de	tais	formas	como	amuletos,	arquitectura,	arte,	literatura,	numismática,	cerâmica	e	escultura.	Macbeth	(anotou	o	Shakespeare).	Até	essa
data,	EU	mal	tinha	pegou	obras	sobre	mitologia	grega	clássica,	e,	uma	vez	que	a	maioria	das	pessoas	eram	destinadas	às	crianças,	eles	eram	agradáveis	histórias	sem	mencionar	os	Deuses",	emblemas	e	símbolos.	De	C	5.ª	A.C.	ela	foi	apresentada	pelo	relator	por	vezes	com	Hekate.	O	livro	da	lei	(Liber	Al.)	tem	sido	a	minha	inspiração	para	muitos
anos,	sem	nunca	desanimar-me	e	fazer-me	entender	que	para	fazer	a	minha	vontade	eu	não	preciso	as	personalidades,	histórias	ou	estruturas	do	passado.	A	noite	antes	de	sair,	minha	mãe	e	eu	dividimos	algumas	lágrimas	e	eu	sabia	que	ela	não	quer	que	eu	vá;	que	ela	não	conhecia	bem	que	vêm	da	minha	aventura.	Eu	me	senti	um	grande	conforto	e
companheirismo	com	o	cão,	a	psíquica,	quase	telepática.	Ela	permitiu	o	seu	corpo	para	ser	profanado,	o	mesmo	corpo	que	tinha	dado	para	a	deusa.	A	leoa	estava	entre	eles.	Um	dos	seus	pontos	altos	incluem	um	ritual	Samhain	pública	dedicada	a	Hekate	que	me	foi	dito	tocou	muitos	presentes.	Em	sua	apaixonada	dança	terminou,	meu	peito
estremeceu	sob	o	seu	bater	os	pés.	Como	tal,	a	minha	própria	opinião	sobre	Hekate	não	necessariamente	coincidem	com	os	dos	contribuintes	incluídos	aqui.	No	entanto,	foi	o	seu	olhar	que	puxou-me	para	os	braços	de	medo.	Alguns	pesquisadores	têm	ligado	a	família	de	plantas	a	Senhora	Solanaceæ	Hekate.	EU	tomou	este	a	ser	o	sinal	de	que	Hekate
tinha	me	disse	que	eu	iria	receber,	mas	ainda	hesitei	em	e	esperou.	Esse	tópico	é	chuvas	de	meteoros,	as	pedras	que	nos	dão	fogo	no	céu	e	lembrar-nos	da	mãe	Hekate	Asteria,	a	estrela	deusa.	A	revista	norteamericana	de	Arqueologia,	vol	91,3	(Julho	de	1987),	423-440	Remy,	Nicholas	&	Montague	Summers.	O	que	era	o	bom	de	ser	capaz	de	superar
ofereceis	se	outros	não	poderiam?	Quando	esta	parte	da	cerimônia	tinha	acabado,	nós	demos	graças	a	Deméter	e	Perséfone.	Convergir	e	começar	a	nossa	viagem	para	o	ritual	local.	E	ainda	é	possível	especular,	que	o	tochas	é	o	Sol	(Helios)	e	a	lua	(Selene),	que	fornecem	luz	em	um	mundo	escuro	e	como	a	manhã	e	a	noite	estrelas,	juntar	noite	e	dia
entre	eles	em	suas	infindáveis	viagens	através	do	céu.	Todos	os	três	compartilhavam	o	epíteto,	Brimo	e	Perséfone	ela	foi	identificada	com	Hekate	(PGM	IV.	Ao	lado	deste	Hecate	apareceu	no	Crone,	ali	em	pé,	observando-nos	e	sorridente.	Hekate	trouxe	luz	à	minha	escuridão	e	curou	o	meu	ponto	de	vista	sobre	ela.	O	essay	trabalhando	com	Hekate	por
Harry	Barron	em	especial	atingiu	um	cabo	com-me	quando	li	pela	primeira	vez	o	livro.	A	minha	frustração	concentrar-se	sempre	devolvido	para	um	satisfeito	Hekate.	Ela	partilhou	comigo	que	eu	sempre	vou	ser	um	cuidador	onde	me	orientar	e	ajudar	as	pessoas	no	meu	dia-a-dia	da	profissão,	bem	como	meu	trabalho	como	tarô	ou	apaixonado	leitor,
curador	e	professor.	Na	minha	vida	profissional	eu	sou	um	curandeiro	e	professor,	realização	de	cursos	de	Reiki,	cura	xamânica	e	uma	boa	cicatrização,	e	trabalhando	com	os	clientes	para	curar	das	queixas	físicas,	traumas	emocionais	e	espiritual	as	feridas.	A	oferta	de	pratos	assados	argila	marrom	e	dois	foram	de	simples	porcelana	branca	em	um
círculo	fechado	por	dois	crescentes.	Quando	a	ligação	foi	claramente	feita,	o	perseguidor	olhou	para	o	preto	skrying	taça	enquanto	eles	necessários.	Gastar	tempo	desenvolvendo	um	relacionamento	pessoal	com	ela,	a	investigação	mas	também	ser	corajoso	o	suficiente	para	esticar	suas	asas	e	deixe	que	ela	lhe	mostrar-se.	Muitas	vezes	ele	retorna
quando	é	seguro	para	fazer	isso,	mas	às	vezes,	quando	uma	parte	da	nossa	alma	deixa-nos	não	somos	capazes	de	manter	a	nossa	conexão	com	ele.	Várias	vezes	eu	quis	jogar	a	totalidade	da	sua	produção,	mas	não	foi	muito	e	muito	muitos	(13º	os	artistas	intérpretes	ou	executantes)	envolvido	já,	e	isso	seria	desistir	da	própria	parte	integrante	ideias
que	eu	estava	desejando	a	expressar	com	o	play-	que	podemos	triunfar	através	dos	mais	difíceis	circunstâncias.	E	por	que	eu	sempre	vou	ser	grato.	Estou	sempre	tão	grato	por	isso.	Em	primeiro	lugar	os	druidas	são	muito	afeiçoados	triplicities.	Assim,	mitologia	grega	descreve	como	a	deusa	tem	vencido	o	gigante	Clytius,	salvando	os	deuses	do
cativeiro	e	que	configure	a	ordem	divina	do	universo.	usaram	W.	É	interessante	observar	que	Pylos	foi	abandonada	por	volta	do	século	VIII	a.c.	,	que	coincide	com	o	período	que	Hekate	começa	a	aparecer	na	literatura	grega.	No	entanto,	um	simboliza	a	temível,	com	selvagem	e	desenfreada	no	locais	escuros	do	deserto,	e	na	nossa	imaginação,
enquanto	a	outra	permanece,	esperamos,	e	devidamente	apetrechada	e	kennelled.	A	skry	significa	discernir	ou	compreender.	Sim,	dá-me	a	tua	mão	eu	rezo,	E	quando	estou	cansado	me	trazer	ao	porto	de	piedade	com	o	vento.	O	que	você	pode	ver	e	reconhecer	a	si	mesmo,	você	pode	acabar	por	aceitar	e	usar	a	sua	melhor	vantagem.	O	medo	é	uma
vibração	forte,	e	é	algo	que	tem	sido	utilizado	para	controlar	as	massas	em	todo	tempo.	Assim	se	entrelaçam,	syncopate	do	universo.	A	categoria	final	da	nota	é	os	dons	e	desejos	de	pessoas	que	procuraram	o	poder	de	Hekate	divinatórias	para	ajuda-los	em	qualquer	que	seja	o	caminho.	Na	verdade,	vários	início	frisos	(agora	no	Museo	Nazionale	delle
Terme,	Roma)	mostram	as	cobras	o	enrolamento	da	cista	mística	,	situado	e	a	volta	da	fertilidade	divindade	Demeter	e	até	mesmo	a	Igreja	Caldéia	oráculos	consulte	a	Hekate	da	"fonte	da	vida	gerando	primordial	alma"	sobre	o	seu	quadris;	recordando	a	serpente	enrolada	deusas	de	arte	e	estátuas.	EU	acordei	com	as	seguintes	palavras	pronunciadas
por	um	irritado	mas	divertido	voz	feminina	ecoando	em	minha	cabeça,	como	eu	fiz	o	meu	caminho	na	sonolenta	manhã	vigília:	"Eu	nunca	vou	entender	a	insistência	humana	que	só	é	possível	adorar	aqueles	de	nós	que	têm	laços	de	sangue.	Enquanto	os	dois	lanternas	pode	parecer	uma	abundância	de	fogo	e	o	potencial	de	dano	que	também	cria	um
equilíbrio	que	a	maioria	das	divindades	não	possuir.	[Grego	moeda]	(150-140	A.C.)	Hekate,	três	cabeças	voltadas	para	três	formas	no	cimo	de	um	pilar	central	em	torno	do	qual	as	três	Instituições	Beneficentes	dança.	Hekate	muito	que	representam	a	ordem	cósmica	e	ser	a	força	motriz	por	trás	dos	deuses,	distribuindo	o	poder	de	Zeus	como	o	criador
nos	olhos	do	Theurgists	que	foram	inspirados	pelo	oráculos	Caldeus	vários	séculos	mais	tarde.	Fullerton,	M.	Que	é	o	eidolon,	que	é	o	daimon?	Embora	não	existam	tais	mitos	directamente	associado	a	Hekate,	ela	é,	como	referi	anteriormente,	comparando	ela	com	Colmcille,	na	maioria	das	vezes	descrito	como	uma	solteirona	com	poucos	atributos
sexuais	atribuídos	a	ela.	E	isso	é	importante	na	medida	em	que,	é	claro,	para	mim,	que	não	existe	um	histórico	continuação	das	práticas	alimentares	associadas	com	o	culto	de	Hekate.	("Você	pode	apenas?"	contrapôs	a	deuses,	"Bem	permite	ver	quanto	a	isso…	")	Ela	-a	sacerdotisa	de	Kali	que	dallied	por	vezes	demasiado	com	Hecate,	puxado	para	fora
da	produção,	a	dor	e	a	dificuldade	de	nosso	rompimento,	o	que	tornava	tudo	mais	fácil	e	mais	difícil.	Ele	flexiona	um	poderoso	braço,	empunhar	sua	mestria	do	vento	e	do	fogo;	ela,	como	Lilith,	nascimentos,	amorosamente	massacra	e	rebirths	aqueles	que	são	capazes	de	se	tornarem	seus	sucessores.	Hekate	é	a	capacidade	que	um	Light-Bringer	que
lhe	permite	iluminar	uma	pessoa	interna	da	natureza	desde	o	mais	profundo	da	mente,	do	coração	e	da	alma.	Eu	realmente	comecei	lendo	tais	livros	na	idade	de	15	e	também	por	que	o	tempo	começou	a	seguir	o	caminho	da	Wicca.	O	devorar	aspecto	do	destino	inevitável	paira	sobre	Édipo,	e	inicia	uma	dança	mortal.	Bem	Hekate	também	gira	para
cima	em	relação	às	bruxas	neste	Flyting:	"A	ane	lá	headit	hecate	na	haist	þair	eles	cryit:	".	EU	tendem	a	pensar	que	o	tratamento	divindades	como	nós	tratamos	bons	amigos	é	um	passo	na	direcção	certa.	Minha	respiração	acompanha	o	ritmo	com	a	etapa	e	estou	consciente	da	chave	final	dentro	do	meu	bolso,	que	é	do	ar	e	terra	será	necessário	após	a
conclusão,	enterrando	a	rica	e	vibrante	massa.	Me	surpreende	não	tinha	perdido	esta	pequena	vida	crescendo	dentro	de	mim	inúmeras	vezes.	Para	aqueles	que	trabalharam	com	ela	por	um	longo	período	de	tempo,	um	link	direto	e	o	relacionamento	é	retificado;	desta	forma,	abre-se	a	porta	para	uma	multidão	de	outros	fins	para	os	quais	a	deusa	pode
ser	convocada,	não	menos	importante	do	que	pode	ser	terapêutico	comunhão,	ou	simplesmente	o	desejo	de	estar	em	presença	reconfortante	dos	potentes,	a	divina	mãe.	Algo	que	sempre	será	fornecido,	enquanto	eu	realizava	a	obra	que	ela	quer	que	eu	siga.	A	tabela	a	seguir	contém	alguns	dos	principais	exemplos	do	presente:	Deusa	Observações
Artemis	Virgem	caçadora	deusa,	twin	de	Apolo.	descrevem	técnica	parecida.	Nós	celebramos	a	força	e	a	riqueza	simbolizada	pelo	calor	e	a	força	do	sol	a	sua	altura.	Tinnekke	Dianic	Bebout	é	uma	bruxa	e	sacerdotisa,	que	tem	sido	a	sua	trajetória	de	30	anos.	Ela	estaria	lá	para	guiá-lo.	Celebrado	em	Orphic	mistérios.	O	cara	tem	uma	grande	parte	do
espírito	de	uma	imagem,	esta	deve	ser	a	parte	mais	importante	do	projeto.	(ed)	Epifânio	3.	Este	estudo	intenso	e	disciplinado,	além	de	trabalho	e	oração	para	preparar	adequadamente	o	corpo	como	um	templo,	um	Merkabah,	o	palácio	e	a	riqueza	interior	do	Amado.	Londres,	Routledge,	2000	Marquardt,	Patricia	A.	Na	verdade,	só	que	há	tanta	coisa
que	você	pode	aprender	mais	sobre	este	aspecto	de	Hekate	em	livros	sozinho,	e	por	isso	tenho	escrito	este	ensaio	para	refletir	o	que	aprendi	de	minhas	experiências	e	minha	investigações	posteriores.	Se	este	foi	o	caso,	Hekate	ainda	conseguiu	chegar	em	igrejas	por	toda	a	Europa,	num	momento	em	que	tanto	o	seu	culto	foi	muito	menos
proeminentes!	Não	pode	haver	dúvida	de	que	o	papel	como	Hekate	initiatrix	foi	parte	da	sua	popularidade.	Após	um	período	de	descanso	da	Flora	sugeriu	que	deveríamos	ir	para	uma	caminhada.	Felizmente,	a	resposta	para	este	dilema	foi	fechar	a	mão,	e	eu	decidi	simplesmente	usar	a	seqüência	de	deusa	e	bárbara	nomes	no	Lunar	mágica	de
Claudianus	como	os	nomes	divinos	escritos	entre	os	segmentos	do	círculo	mágico.	Kybele	(Cybele):	Phrygian	e	Anatolian	Houses	Mãe	deusa	cujo	culto	se	tornou	popular	na	Grécia	e	Roma,	a	Magna	Mater	(Grande	Mãe).	Ele	explora	suas	origens	possíveis	dentro	dos	cultos	da	Grande	Mãe	deusa,	assim	como	suas	próprias	funções	na	mitologia	e	no
mistério	das	tradições	do	mundo	antigo	até	o	21ºséculo	XXI	cultura	pop	e	pagãs	renascimento.	Temos	também	honram	e	celebram	outras	divindades	pertencentes	ou	ligados	à	sociedade	e	história	(divindades	adorado	em	tempos	antigos	em	nossas	terras).	O	meu	primeiro	santuário	foi	basicamente	uma	imagem	a	partir	da	internet,	que	tinha	sido
impressa	e	colocada	em	um	muro,	com	uma	estante	embaixo	que	serve	como	um	altar	para	Hekate.	Isso	é	o	que	ele	era	como	um	peso	nunca	termina,	que	é	uma	enorme	força	empurrando	preta	de	cima	para	baixo.	Eles	podem	conhecer	os	homens,	mas	eles	pertencem	a	mim.	Dois	símbolos	cosmológica,	a	casa	o	complexo	de	associações	e
entendimentos	que	haurem	no	nosso	trabalho.	Onde	quer	que	ela	seja	convidada,	ela	revela	tudo.	Outra	crença	é	a	de	que	um	tiro	estrela	representa	um	nascimento.	Como	a	roda	continua	a	girar,	tornou-se	mais	e	mais	evidente,	das	maravilhas	que	levam	cada	um	de	nós	em	nossos	próprios	caminhos	para	encontrar	a	nossa	Bruxa	Mãe,	apesar	de	que
a	gente	ainda	não	sabe	o	nome	dela…	eu	conseguia	encontrar	meu	caminho	através	da	meditação	e	serpendipitous	eventos	para	cá	e	para	lá	para	diversos	meios	relevantes	para	a	deusa	Hekate.	Esse	ano	e	a	cada	ano	desde	então,	tenho	feito	trabalhos	com	Hekate	para	encontrar	e	guiar	muitas	dezenas	de	almas	para	onde	eles	pertencem.	Não	pode
proibi-lo,	a	sua	influência	vai	chegar	duas	irmãs	e	três	filhos	de	Hekate,	e	eles	devem	formar	a	base	do	seu	círculo.	O	que	posso	fazer	agora?	Antes	que	eu	pudesse	perguntar	o	seu	nome,	eu	acordei,	seguro	e	quente	na	minha	cama.	A	partir	de	uma	gota	de	água,	Londres,	Avalonia,	2009.	Alguns	ensaios	de	Édipo	também	tinha	tido	lugar	no	mesmo
círculo	natural	dentro	do	parque.	O	livro	verde	dá	cura	e	dá	morte,	quando	cura	não	é	possível.	Como	EU	lentamente	se	levantou-se	da	cama,	senti	uma	enorme	pressão	e	correu	para	o	banheiro.	Era	uma	oração	de	Hekate.	Eu	faço	o	link	minhas	mãos	frouxas	em	conjunto	com	o	meu	palmeiras	a	estimulação	da	lua.	O	rito	que	se	realizou	sobre	esta	lua
cheia	será	sempre	um	marco	para	mim	neste	particular	vida.	EU	entretanto	tinha	dois	bons	os	quadris	e,	pela	primeira	vez	em	muito	tempo	eu	poderia	caminhar	com	os	dois	pés	no	chão.	Todas	as	vezes	antes,	como	com	qualquer	outro	trabalho	ritual,	chamado	de	Hekate,	a	sua	presença	poderia	sempre	ser	sentida,	mas	desta	vez	foi,	para	mim,	o	início
de	uma	muito	mais	profundo	e	mais	relacionamento	pessoal	com	ela.	Ela	é	a	luz	da	tocha	flamejante	do	Hekate,	a	beleza	da	sua	luz	de	prata	iluminando	nossos	caminhos	e	nossos	espíritos	nas	trevas.	Muitas	habitações	teria	abrigado	um	santuário	dedicado	a	Ela	onde	ofertas	especiais	na	manhã	da	Lua	Nova	(o	13°	dia)	garantidos	proteção	contra
feitiçaria	e	funesto	do	"mal	occhia."	Estes	completado	o	mais	espetacular	ceias	realizadas	na	rede	pública	altares	em	encruzilhadas	e	caminhos.	Ela	é	"Pt	Erebos	Phos",a	luz	nas	trevas.	[Idylls	2,	Theocritus]	200	A.C.	Hekate	com	três	cabeças	e	seis	braços	empunhando	lança,	espada,	escudo	e	lanternas	lutando	contra	gigantes.	Em	sua	vida	pessoal,	ela
é	um	Wiccan	e	um	devoto	de	Hekate,	e	o	seu	caminho	espiritual	como	a	sua	sacerdotisa	está	no	centro	da	sua	vida.	A	mágica	ligação	entre	eles	é	evidente,	uma	manifestação	do	princípio	de	"Como	acima,	por	isso	abaixo".Um	pedaço	de	meteorito	é	um	excelente	canal	de	comunicação	para	elaboração	energia	para	baixo	do	céu,	especialmente	se	você
coincidir	com	ver	o	flash	de	um	meteorito	(tiro	flaming	star).	Eu	não	tinha	entendido	quando	uma	ou	duas	pessoas	locais	haviam	dito	para	mim	-	depois	de	ver	a	minha	labrys	-	"você	é	um	de	nós	...	Moirai:	os	três	destinos	gregos,	representando	destino	inevitável.	Eu	sou	aquela	que	é	a	alma	do	Cosmos.	Jovens	energias	chega,	três	caminhos	abertos.
Champigny	Fui	educado	em	um	conjunto	único	de	circunstâncias.	Se	as	bruxas	de	Chanrie	possui,	como	é	insinuado,	o	poder	de	obrigar	grampuses	[orcas]	para	entrar	em	terra,	a	sua	especialidade	deve,	em	uma	situação	como	esta,	têm	sido	de	grande	utilidade	para	sua	cidade-folks."	Esta	primeira	encontrar	me	levou	em	uma	senda	tortuosa	da
investigação	para	o	Capon	árvore.	A	vela	principal	tinha	sido	feita	em	nossas	velas	oficina	a	poucos	dias	antes.	Autora	Deific	não	é	simplesmente	uma	forma	de	enganar	ou	induzir	uma	divindade	(embora	eu	não	diria	os	antigos	gregos	teve	problema	com	uma	coisa	dessas!),	mas	é	uma	forma	de	mais	agudamente	atualizam	e	personalizar	a	sua	ligação.
Caria:	antigo	reino	naquilo	que	é	agora	a	costa	oeste	da	Turquia.	A	mulher	deu-me	o	maior	dom	que	tenho	sempre	recebido	por	fazê-lo	e	"inconscientemente"	me	pôs	no	meu	caminho.	Eu	tive	o	meu	primeiro	filho	e	estava	passando	um	pouco	de	um	tempo	difícil	a	transição.	Vikki	Bramshaw	(Inglaterra,	REINO	UNIDO)	Vikki	Bramshaw	é	um	autor	e
sacerdotisa	da	bruxaria	iniciática	esotérica.	Após	negociações	entre	os	deuses,	Hekate	com	seus	dois	lanternas	entrou	para	o	submundo	para	recuperar	Perséfone,	que	foi	constrangido	a	permanecer	lá	por	quatro	meses	de	cada	ano	com	Hades	como	sua	rainha	em	virtude	de	terem	comido	alguns	romã	as	sementes	lá.	Felizmente	eu	encontrei	através
da	experiência	que	Hekate	tem	um	espantoso	número	de	aspectos	que	synergize	com	a	prática	das	modernas	Druidry.	Hekate	sempre	parece	incentivar	paixão	e	de	liquidação	da	energia	até	que	uma	tarefa	é	feito,	ou	um	cofre	plateau	for	alcançado,	então	ela	cai.	A	primeira	tentativa	foi	no	meu	banheiro	de	todos	os	lugares.	Foi	esse	o	preço	que	teria
que	pagar?	Este	artigo	sugere	aspectos	de	Hekate	que	você	pode	trabalhar	com	os	Sabbats	-	com	base	no	Wiccan	Roda	do	ano	-	e	alega	que	ela	é	relevante	para	todos	eles.	De	fato,	a	única	vez	que	cada	um	destes	dias	foi	o	fato	de	que	eu	tinha	para	tecê-las	à	volta	da	minha	vida	mundana	diária	normal.	Outro	ponto	digno	de	nota	é	a	amálgamas	de
Hekate	culto	com	que	a	mãe	deusa	Isis,	com	exemplos	de	Isis-Hekate	sendo	retratado	no	gravado	jóias	e	moedas.	Editado	por	Sorita	d'Este	(vários	colaboradores)	Hekate	é	um	dos	mais	fascinantes	deusas	do	mundo	antigo.	A	visita	a	Labranda	foi	incrível	também.	Saturno,	é	claro,	as	regras,	e,	por	conseguinte,	a	vida	e	a	morte,	ou,	ainda,	a	criação	e	a
destruição,	e	todos	os	processos	de	mudança	que	ocorrem	entre	eles.	Era-me	difícil	para	obter	a	sua	parte	de	que	queríamos	trazer	de	volta,	e	Hekate	apareceram	em	muitos	disfarces	para	assumir	o	trabalho.	No	seu	tempo	livre	gosta	de	se	conectar	com	pessoas	com	gostos	semelhantes,	visitar	feiras	e	expos	e	ler	livros	ocultos.	O	altar	foi	colocada
em	preto,	vermelho	e	prata	pano	e	decorado	com	madeira	de	oliveira	ramos	com	verde	e	azeitonas	pretas	tomada	de	árvores	locais	naquela	manhã.	Os	elfos	e	fadas,	tendo	os	punhos,	o	salto	a	merrie	rodada:"	[Albion,	na	Inglaterra,	William	Warner]	(1595	CE)	"Afetar	a	glória	de	tão	grande	majestade	do	demônio,	no	ano	1121,	apareceu	com	três
cabeças	de	um	certo	Premonstratentian	canon	e	tentou	convencê-lo	de	que	ele	era	o	tríplice	divindade	(considerando	que	na	verdade	ele	era	o	Triform	Hekate)	a	contemplação	do	que	a	Canon	,	fitando	ocupava	sua	mente"	[Demonolatry,	Nicholas	Remy]	(1596	CE)	"E	muitos	deles	mais	tarde	obter	gostaria	Grande	poder	de	Jove,	e	alta	autoridade.	Elas
que	muitas	vezes	trazem	ricos	sacrifícios	aos	seus	altares.	Para	mim,	a	linhagem	de	cozinhar	é	bastante	de	um	sacrifício,	que	é	(como	comer	os	resultados	podem	ser	de	outros!).	Em	um	nível	mundano,	pode-se	dizer,	que	talvez,	só	tínhamos	tido	azar	com	o	tempo	para	o	dia	do	nosso	artesanato	dedicação	rito,	mas	não	foi	definitivamente	um	outro
elemento	no	trabalho	místico.	Mas	eu	acho	que	isso	é	muito	improvável,	já	que	ela	pode	ser	uma	generosa	deusa	e	muitos	outros	têm	trabalhado	com	sucesso	com	outros	Pantheons	e	penso	que	é	para	baixo,	para	os	meus	próprios	limites.	Também	se	poderia	considerar	a	possibilidade	de	usar	a	bondade	da	colheita	para	preparar	uma	refeição	para	os
amigos	do	mesmo	modo	que	um	Hekate	ceia.	Ela	é	amante	de	tudo	o	que	vive	no	escondido	parte	do	psiquismo.	A	minha	magia	roda,	desenhar	a	minha	casa	o	homem	que	eu	amo!	E	agora	eu	vou	gravar	o	farelo.	Uma	vez	seu	santuário	foi	concluída	comecei	a	magickal	trabalhando	para	ela.	Para	viver	neste	mundo	de	trevas	para	a	troca	do	meu	desejo.
Perguntou	se	eu	aceitava	esse	trabalho	eu	dei	um	muito	rápido	sim	na	resposta.	A	possuir	tal	poder,	para	manifestar	seu	mensagens	através	do	domínio	físico	e	mundano	tarefas	diárias	é	o	que	mais	me	espanta,	que	em	cada	um	de	nós	existe	uma	maneira	de	Hekate	para	obter-nos	a	comunicação	dela,	estes	podem	ser	simples	ou	um	desafio	e	são,
sem	dúvida,	diversos.	No	entanto,	outras	fontes	(como	os	papiros	mágicos	gregos	LXX.4-10)	mostram	que	ivy	grinaldas,	que	foram	consideradas	como	tendo	afinidade	com	a	cobra,	foram	destruídos.	Dorn	Simon-Sinnott	é	uma	bruxa	pagã	eclético	com	inspiração	antiga	feitiçaria;	incorporar	as	tradições,	com	Druidry,	Xamanismo,	o	Inca	e	o	ocultismo
das	Ciências.	As	chamas	de	suas	lanternas	são	a	luz	que	proporciona	segurança	nas	trevas	quando	viajam	de	um	lugar	para	outro	em	estradas	que	são	preenchidos	com	invisíveis	perigos.	O	preocupante	foi	no	dia	seguinte,	quando	me	levantei	do	meu	merecido	descanso	para	descobrir	que	eu	ainda	não	podia	perfeitamente	ter-lo	juntamente	ao	tentar
caminhar	em	linha	reta.	Quando	eu	perguntei	para	uma	visão	e	sentou-se	de	pernas	cruzadas	à	frente	do	santuário,	mais	uma	vez,	a	imagem	que	tinha	começado	o	meu	caminho,	de	cabeça	tripla	chama-rolamento	Kali.	VOCÊ	uma	vez,	Maiden,	AGORA	VOCÊ	É	MÃE	e	você	tem	um	caminho	muito	longo	a	percorrer	antes	de	você	Crone.	O	ritual	foi	curto
e	simples,	mas	poderosa.	O	caminho	do	ensino	superior	começa	com	o	sucesso	da	travessia.	Somerset,	Capall	Bann,	2001	Levi,	Eliphas.	Por	vezes	tenho	mesmo	de	encontrar	muitos	aspectos	de	Hekate	para	estar	presentes	todos	de	uma	só	vez	durante	uma	sessão	cura	intensa.	Se	os	aspectos	negativos	da	sua	vida	estão	coladas	no	rápido,	então	não	há
nenhuma	maneira	fácil	de	rip-off	sem	causar	algum	tipo	de	desconforto!	E,	como	é	óbvio,	a	realização	deste,	e	que	querem	uma	vida	tranquila	e	agradável,	o	meu	nervosismo	de	se	trabalhar	com	Hekate	cresceu	como	eu	não	tinha	apenas	um	esqueleto	ou	dois	no	meu	closet	que	precisava	ser	tratada	com,	mas	todo	um	cemitério!	Descida	aos	infernos	e
Voltar	Não	há	como	negar	que	existe	algo	obscuro	sobre	Hekate,	como	ela	é	deusa	de	mistério,	Magick,	e	as	bruxas	depois	de	tudo,	e	não	vamos	esquecer,	amante	do	submundo,	sendo	aquele	que	corta	o	fio	da	vida	até	a	morte	e,	em	seguida,	da	morte	para	a	vida!	O	fato	de	que	uma	de	suas	funções	é	a	de	Psychopomp,	que	lidera	o	caminho	para	o
inferno	é	muito	provavelmente	um	dos	motivos	para	os	estereótipos	negativos	que	os	não-iniciados.	buscando,	procurando,	mantic	rhapsody,	a	ladainha	declara	meu	objetivo.	Eu	vi	bêbes	polyamory	vivida,	e	a	minha	fé	na	humanidade	foi	renovado.	Aqueles	que	conseguem	passar	por	todos	os	testes	e	passar	por	todas	as	fases	são	na	verdade	espiritual
warriors,	e	eles	serão	recompensados	com	Hecate's	graça	espiritual.	Da	forma	como	Delphis	foi	em	amor.	Nos	sentimos	cercados	e	que	ripostar	e	apertou.	Fizemos	amor,	então	eu	vi	o	seu,	em	pé	em	cima	da	lua	e	colocado	uma	semente	do	seu	copo	palmas	sobre	os	raios,	como	eu	fiz	amor	com	o	meu	marido,	o	meu	foco	era	sobre	o	que	ela	estava	me
mostrando.	Eu	não	tinha	muito	ficou	para	a	razão	pela	qual	você	está	permitindo	que	isto	aconteça,	fase	em	Hecate	falou	para	mim.	EU	também	comecei	a,	talvez	você	possa	dizer,	tomar	o	meu	aprendizado	para	um	pouco	mais	escura.	UM	encanto	de	Hekate	consistindo	de	Hekate	e	três	outros	epítetos	então	é	entoado	uma	série	de	9	vezes.	A	maior
parte	da	sessão	foi	o	foco	na	respiração	e	ritmo	corporal,	além	de	induzir	transe	com	sopro,	bem	como	estado	transe	sexual.	Quando	meu	prazo	termina,	o	caminho	leva	a	partir	para	o	grande	número	de	contribuições	pelos	seus	devotos	de	todo	o	mundo,	expressando	suas	visões	e	experiências	do	presente	iluminar	deusa	na	idade	moderna	através	de
seus	ensaios,	prosa	e	arte	como	parte	deste	projeto.	Watson,	que	a	ligação	entre	o	seu	nome	e	cem	(Hekaton	em	grego).	Lá,	fizemos	as	nossas	ofertas.	A	sua	influência	na	minha	magickal	trabalho	desde	que	o	tempo	trouxe	compreensão,	discernimento	e	clareza,	sem	que,	neste	momento	da	minha	vida,	eu	teria	ficado	inseguro	da	próxima	etapa	da
minha	magickal	vida.	cujo	ventre	está	adornado	com	a	escamas	de	répteis,	com	pois	"nous	linhas	de	serpentes	para	baixo	a	parte	traseira	...	Para	ele	é	dito	que	só	quem	dúvida	procurar	a	stare	face-a-face	nos	olhos	de	Deus,	que	é	a	confiança	e	acreditam	que	apenas	o	que	o	olho	vê	física	em	vez	de	o	que	o	coração	sente.	Cambridge,	Cambridge
University	Press,	2005	Johnston,	Sarah	Iles.	a	Geórgia	,	os	estudiosos	Press,	1990	Karouzou,	Semni.	Dentro	do	corpo	humano,	uma	força	semelhante	tem	sido	descrito	como	o	kundalini:	uma	serpente	enrolada	interno	ou	fogo	serpente	que	habitava	na	base	do	corpo	e	pode	ser	despertado	e	levantado	ao	longo	da	coluna	vertebral,	usando	determinadas
técnicas.	Como	Brimo	e	Baalzebub	baubo	Coddington,	o	nome	Górgona	ou	Gorgo	(que	significa	"terrível")	foi	usado	para	descrever	qualquer	espíritos	enviados	por	Hekate	(Apotropaioi)	ou	para	descrever	funções	de	Hekate	si.	UMA	substância	vermelha	estava	fluindo	da	skrying	tigela	para	baixo	para	o	chão."	Candela:	"Eu	tive	um	tempo	duro
deixando	o	altar".	Parei	de	ME	combater	e	intensificada	para	o	desafio	permitindo	que	a	minha	mente	para	fundir-se	com	ele,	deixando	a	energia	alkhemical	alteram	a	vibração	dos	dois	mente	e	alma	para	que	de	uma	bruxa	Deus.	Este	estado	de	Hekate	Sagrado	da	loucura	é	algo	que	venho	pessoalmente	a	chamada	"ostentando	o	Lunatik	chama".É	o
iluminado	e	visionário	insight	e	a	consciência	dos	sonhadores,	videntes,	artistas	e	místicos.	A	revista	norte-americana	de	Arqueologia,	vol	90,3	(Julho	de	1986),	307-318	A	Farnell,	Lewis	Richard.	Mas	se	não	fosse	a	autoridade	e	a	lucidez	da	nossa	alta	sacerdotisa	levando-nos	na	nossa	atribulada	procura,	talvez	alguns	possam	realmente	ter	cedido	à
tentação	de	prometeu	aconchego	e	conforto	dos	carros"	interiores.	Espírito	voa	livre	para	a	fusão	com	a	luz	"Dança	comigo",	você	diria,	Balançar,	mais	rápido,	EU	desejo	apenas	a	afundar-se	em	seu	grande	mar,	A	poleiro	mediante	o	seu	santo	monte,	A	cavernosa	escavam	em	seu	abismo.	Para	além	do	seu	trabalho	no	campo	da	cura	e	da	caridade,	ele
é	também	o	tradutor	de	grimórios	mágicos,	incluindo	a	Francesa	os	manuscritos	que	constituem	o	núcleo	da	aclamada	verdadeira	Chave	de	Salomão,	uma	coleção	de	segredos	Mágicos	(ambos	por	Skinner	e	Rankine)	e	o	livro	de	ouro.	Permite-lhe	mostrar-lhe	a	sua	própria	luz	dentro	-	ela	será	facilmente	visto	durante	estes	tempos.	Sim,	penso	que	por
vezes	temos	de	sentar	no	escuro	por	algum	tempo.	Comumente	representado	como	um	homem	alado	em	forma.	Um	parecer	ao	longo	dos	anos	tenho	revisto	posteriormente	drasticamente,	mas	isso	é	outra	história	para	outro	momento.	Menos	compreendidos,	ainda	mais	complexo	e	mais	misterioso,	que	chamá-la	"a	Rainha	do	Castelo	de	rosas".	Não
consegui	tempo	de	reversão,	ressuscitar	o	falecido	ou	perdoar-me,	fechei-me	para	o	mundo	ao	redor	e	volta	para	o	seio	das	trevas.	Esta	coleção	de	fragmentos	salientou	Hekate	em	um	papel	mais	poderoso	que	ela	nunca	tinha	sido	visto	antes,	que	de	salvador	(Soteira)	e	alma	cósmica.	Ela	foi	muito	forte:	Minha	intuição	nunca	mente.	Mesmo	que	a
minha	vida	não	pode	girar	em	torno	inúmeras	cerimónias	e	rituais	de	Hekate,	a	minha	perspectiva	espiritual	é	definitivamente	orientada	para	a	melhoria	das	condições	de	vida	de	mim	e,	por	último,	que	o	planeta	e	a	humanidade,	incluindo	os	animais!	E	eu	gosto	de	pensar	que	a	minha	dieta	reflete	esse	lado	da	minha	espiritualidade.	Hekate,	a
supremamente	liminares	deusa,	está	perfeitamente	posicionado	para	guiar	e	proteger-me	como	EU	realizar	este	trabalho.	Religião	grega.	G.	Em	silêncio,	fui	para	a	cozinha	e	sentou-se	à	mesa,	mas	ela	não	estava	mais	lá.	Quando	perguntado	o	que	é	que	estas	coisas	eram	Hecate's	resposta	foi	enigmática:	Eles	são	os	elementos	da	verdadeira	ascensão
espiritual	do	chaves,	em	parte,	para	as	portas	que	levam	para	o	caminho	do	Éden.	Harmonia	ocorre	nos	casos	em	que	todas	as	contradições	são	dissolvidas	como	verdade.	"Eu	quero	que	você	obtenha	uma	estátua	da	deusa	Heqet"	Eu	olhei	servido	no	meu	companheiro,	meu	conhecimento	do	panteão	egípcio,	que	o	tempo	é	muito	limitado	para	todas	as
coisas	Isian	cuidado	dos	autores	como	Ellen	Cannon	Reid	e	Tracy	De	Regula.	É	apenas	acaso?	EU,	então,	meditar	sobre	as	imagens	e	as	mensagens	ou	o	trabalho	que	foi	realizado.	111	(1991),	128-143	Ronan,	Stephen	(ed).	Ela	é	a	coordenadora	internacional	da	Pagan	Federation,	uma	organização	internacional	pagão.	4.º	de	setembro	de	2009
Granada,	Espanha	Oracle:	"No	terceiro	mês	você	irá	retornar	a	esta	terra,	que	você	vai	levar	com	você	sua	esposa	e	muito	em	breve	depois	de	um	filho	espiritual	de	vocês,	você	vai	vir	carregado	com	frutas	e	com	o	coração	quebrantado,	deixando	para	trás	mais	uma	vez	aquele	que	é	a	sua	chama.	Tem	sido	sugerido	que	ela	três	formas	corresponderam
a	três	reinos	sobre	que	ela	tinha	poder,	ou	seja	terra,	mar	e	céu,	e	também	as	três	liminares	momentos	na	vida	onde	ela	tinha	tirado	o	domínio,	de	nascimento,	o	início	e	a	morte.	Por	algum	motivo,	eu	nunca	tive	o	mesmo	sucesso	quando	tentando	entrar	em	contato	com	as	demais	ordens	de	anjos,	parece	que	tudo	o	que	eu	tentar,	o	Iynges	são	aqueles
que	vire	para	cima.	Dentre	esses	retratos	de	fé	e	de	crença,	ela	mostrou-me	que	ele	seria	levado	à	justiça	e	que	a	minha	inocência	seria	proclamada	enquanto	eu	estava	firme	e	verdadeiro	para	mim.	É	claro	que	os	meus	provações	foram	muito	longe.	Este	pode	não	ser	necessariamente	o	caso	em	algumas	partes	do	Oriente	Médio,	África	e	América
Latina,	onde	sacrifícios	de	animais	ainda	são	comuns.	E	assim	eu	fiz.	Hypostasis:	o	essencial	ou	se	manifesta	realidade	de	alguma	coisa,	em	vez	de	simplyits	atributos.	Por	esta	altura,	o	ato	em	si	foi	tomando	conta.	Seduzido	pela	beleza	insuportável	não	tão	etéreo,	mas	realidade	nua	e	crua,	trêmulo	diante	de	mim	em	pérola	crepúsculo	-	um	pungente
lembrete	talvez	da	nossa	mortalidade?	Bibliografia	Berg,	W.	No	momento,	contudo,	ela	me	levar	para	andar	dois	caminhos	ao	mesmo	tempo	e	trouxe-me	ao	culto	do	Deus	grego,	e	meu	outro	patrono	Dionísio,	a	quem	eu	amo	ferozmente.	Embora	não	seja	óbvio,	a	Theogony	Hesiod,	de	que	pode	ser	datado	de	aproximadamente	à	8.ª	século	xix	A.C.	pelo
7º	século	e	o	hino	a	Deméter	homéricos	sua	associação	com	o	fogo	torna-se	ainda	mais	explícita:	"Hekate	veio	a	encontrar-se	com	ela,	segurando	uma	tocha	nas	mãos	e	oferecendo	a	sua	notícia"	A	ideia	de	Hekate	sendo	associado	com	o	fogo	não	é	limitado	a	alguns	fragmentos	obscuros,	alguns	do	clássico	"	todos	os	tempos	dos	tempos"	atribuem	um
fiery	aspecto	de	sua	natureza,	é	um	bonito	lista	exaustiva	que	lê-se	como	um	quem	é	quem	do	mundo	clássico,	embora	alguns	sejam	mais	evidentes	do	que	outras.	Não	conhecendo	melhor	e	uma	vez	que	todos	que	eu	poderia	ter	inicialmente	ligado	a	tinha	virado	fora,	eu	não	tinha	mais	recursos	e	não	em	posição	de	discutir.	Figura	54	-	Deusa	pela
Bruxa	estelar	Magin	Rose	(Utilizada	na	capa	do	Hekate	chaves	para	a	encruzilhada,	2006)	Ela	nos	conduz	no	caminho	Por	Henrik	Holmdahl	Ao	longo	dos	anos	tenho	tido	muitas	experiências	com	Hekate.	EU	finalmente	decidiu	dar	ao	juramento,	não	na	frente	de	um	altar	sob	um	teto,	mas	em	um	bosque	sob	o	céu,	o	que	me	pareceu	mais	adequado.	E
F.	(1634	CE)	"Ele	e	os	seus	monstruosos	debandada	são	ouvidas	a	uivar	Como	stabl	tinha	lobos,	ou	os	tigres	em	suas	presas,	Isso	desprezavam	os	ritos	de	Hekate	Em	sua	obscurecida	assombra	do	oráculo	arco"rs".	Mas,	como	eu	suponho	que	todos	sabem,	as	pessoas	mudam	e,	durante	os	anos	que	aprendi,	explorado	e	visto	um	monte	de	coisas	que
mudaram	a	minha	necessidades	espirituais	e	a	minha	própria	vida.	E	eu	te	oferecerei	sacrifício	do	sangue	de	três	cães,	deve	a	vitória	ser	o	meu.	M.	Certo?	Após	uma	troca	início	sobre	o	seu	nome	com	um	coro	de	"supetão	onde	os	anjos	temem	pisar",que	sempre	foi	combatido	durante	essas	conversas	com	o	meu	"	aquilo	que	se	Colombo	acreditava	que
o	mundo	era	quadrado"	fala	que	parou	em	uma	mútua	Scott	do	Antárctico	nota	e	concordaram	em	discordar	sobre	o	meu	escolhido	ritmo	de	exploração	espiritual.	Eu	cresci	com	o	conhecimento	básico	da	doutrina	católica,	participando	depois	da	escola	educação	religiosa	e	a	participação	em	escola	católica	de	7º	grau	para	a	conclusão	do	ensino
fundamental.	Com	força,	ela	inverteu-o	de	cabeça	para	baixo,	a	árvore	agora	invertidos~	gavinhas	raízes	no	céu,	ramos	que,	uma	vez	cresceu	em	direção	ao	céu	agora	impulso	profundo	no	coração	da	terra.	(Não	sabemos	quais	eventos	este	oráculo	se	refere,	no	momento).	Eu	não	era	capaz	de	fazer	o	que	quer	que	seja,	sem	Hekate	é	de	algum	modo
relacionados	a	ele,	tudo	o	que	eu	li,	pesquisou,	comprou,	gostou	e	comeu,	todos	ligados	a	ela	de	alguma	maneira	ou	forma…ela	é	muito	persistente,	persuasivo,	e	às	vezes	como	já	foi	dito,	um	pouco	exigentes.	Além	disso,	há	pouca	evidência	para	apoiar	que	o	Todo-poderoso	estava	satisfeito	por	estes	sacrifícios	e	às	vezes	eles	eram	oposição	e	se



mobilizou	contra	os	profetas.	Cada	visita	de	Hecate	sentida	como	um	sopro	de	ar	para	um	homem	cuja	cabeça	estava	sendo	realizada	debaixo	de	água	até	ao	último	segundo	queima	de	oxigênio	nos	pulmões.	O	fogo	purificador	que	queima	o	ego	a	cinzas	Hecate	é	preto,	a	fonte	de	todas	as	cores.	Parecia	que	eu	estava	sendo	convidado	para	abrir	as
portas	para	várias	pessoas,	inclusive	eu.	Dedica-te	a	mim	e	ilumine	o	vosso	caminho."	e	com	isso	a	visão	terminou.	Outra	similaridade	partilhada	por	Dionísio	e	Hekate	foi	seu	papel	no	sentido	de	ajudar	mortais	para	alcançar	um	estado	de	consciência	ritual;	um	papel	que	ambos	oferecidos	ao	processo	de	Theurgy.	(2007)	Van	Alexander	tot	Zeus,
Amsterdam	Nillson,	M.	Como	meteoros	são	efetivamente	em	pedaços	de	terra	(pedra	ou	metal	eu	sei,	mas	o	elemento	de	massa)	na	atmosfera	superior	(ar)	pegar	fogo	a	partir	do	calor	(fogo),	tudo	o	que	está	faltando	é	a	água	para	completar	o	ciclo	elementar.	Estudo	das	técnicas	de	trabalho	oracular,	a	posse,	o	Vodou	Lwa,	Seidr,	antiga	seeresses	e
pythonesses	tem	enriquecido	minha	mediúnica	e	magickal	habilidades.	Quando	executar	oráculos	ou	desenho	para	baixo	da	lua	de	Hekate,	este	vínculo	reforçado.	Como	eu	realizei	a	minha	Adepthood	iniciática	os	desafios,	os	ritos	e	os	estudos,	eu	comecei	a	ser	chamado	para	resolver	muitos	problemas	que	residia	dentro	de	mim,	que	tinha	sido	a
minha	vida	difícil	e	saudável,	como	EU	era	armazenar	energias	negativas.	Ele	é	autor	de	diversos	livros	sobre	magia,	dos	quais	onze	livros	até	à	data	têm	sido	coautoria	com	sua	esposa	Sorita	d'Este,	incluindo	Qabalah	prática	elementar	prática	Magick,	Hekate	Magick	e	liminares	dos	ritose	das	cerimônias	do	Sourceworks	magia	série	com	Stephen
Skinner,	que	inclui	obras	como	a	Goetia	do	Dr.	Rudd	e	a	verdadeira	chave	de	Salomão.David	tem	dedicado	sua	vida	ao	estudo	e	elucidação	de	magia	através	da	história,	com	a	sua	particular	paixões	para	a	Qabalah,	grimórios	Greco-Egyptian	magia	e	folclore	britânico.	[Pedras	tumulares,	Bósnia	e	Herzegovina]	1453	CE	Império	Bizantino	cai	(CE)	n.
Atheneris	explicado	em	meu	nome	que	eu	estava	mal,	mas	que	eu	gostaria	de	um	pouco	de	chá.	(1984)	a	Hekate	da	Theogony.	Dançar	em	suas	chamas,	Sorita	d'Este	(País	de	Gales,	Abril	de	2010)	WWW.sorita.co	uk	Figura	6	-	A	serpente	chama	por	Emily	Cardagem	Os	Torchbearers	Hekate	O	seu	sagrado	incêndios	é	um	mosaico	de	perspectivas,
fornecendo-nos	com	as	percepções	de	homens	e	mulheres	de	todos	os	seis	continentes	habitados.	Observou-se	em	mais	de	uma	ocasião	que	durante	estes	ritos,	nomeadamente	o	meu	rosto	que	se	transformam	em	uma	inconfundível	Mediterrâneo/grego	rosto.	Temos	meditado	e	contemplado	ao	longo	dos	tempos	obscuros	do	ano	(para	qualquer	pessoa
que	já	tenha	sofrido	por	um	Inglês	De	Fevereiro	sabe	como	falsa	a	idéia	de	alongamento	dias	e	a	primavera	parece	nesse	momento).	Depois	de	anos	como	amantes,	mas	os	artistas	independentes	o	que	teria	sido	o	nosso	primeiro	grande	trabalho	criativo	em	conjunto	-uma	potencial	infelizmente	nunca	percebeu.	A	luz	do	universo	está	em	expansão	uma
nova	estrela	vai	ser	chamado.	O	Orphic	inicia	utilizado	o	nome	da	deusa	Brimo	(	'assustador/assustadora",um	título	de	Hekate)	como	uma	senha	no	submundo,	e	introduziu	também	a	velha	mulher	homéricos	Baalzebub	baubo	Coddington	no	hino	a	Demeter.	Meu	relacionamento	com	cada	uma	dessas	deusas	escuras	nunca	se	enrolaram-se,	e	ambos	em
graus	variados	em	diferentes	tempos,	em	algumas	vezes	modificou	completamente	a	minha	vida	com	luxuriante	e	perfumado	de	rosas	pétalas	de	alegria,	e	em	outras	cortes	em	minha	alma	com	lâminas	afiadas	e	mordidas	de	amargo	aço.	Também	treinou	na	Geórgia	feitiçaria	e	filosofia	budista,	Raven	foi	uma	bruxa	desde	1999	e	um	sacerdote	desde
2003,	e	um	Empata	tudo	da	sua	vida.	A	hora	da	lua	escura	de	maré	se	aproxima,	Ouvir	o	invocando	palavras,	ouvir	e	aparecem	Celeste	ardente	Hekate!	Eu	sou	o	teu	sacerdotisa,	responda	para	mim.	Estou	Hecate,	aprendei	de	mim".	UM	sentimento	de	alívio,	em	seguida,	alma	se	move	para	portal.	O	Romanos	equiparavam	a	Prosperpina.	que	honraram
o	grego	Coré	a	caminho	do	submundo	escuro	para	tornar-se	a	Rainha	Perséfone,	este	tema	tornou-se	associada	com	a	presença	de	cobras.	Certificando-se	de	que	eu	tinha	um	casal	de	amigos	por	perto	para	me	ajudar	se	necessário,	Flora	e	parti	para	Bodrum,	completo	com	muletas,	para	duas	semanas	no	início	de	Setembro	de	2005.	O	Cultos	do	grego
Membros	5	vols.Oxford,	Oxford	University	Press,	18961909.	Hekate	Soteira	executa	essa	função,	mas	ela	é	concebida	como	uma	chama	viva	em	vez	de	uma	árvore.	Ela	reside	no	sul	Antipodes	com	seu	parceiro	de	15	anos.
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