
Předmluva 
 

Po průzkumu historie wiccy jsem dospěla k názoru, že je zcela mylná a její srdce je 
padělek. Založený na anglické ceremoniální magii – Zlatý úsvit, Crowleyho Thelema, 
rosenkruciánství, Enochiánská magie Johna Deeho a Kabala. Wicca byla sešita z mnoha 
kousků materiálu Geraldem Gardnerem kolem roku 1948 a pochází z hluboce patriarchálních 
zdrojů. Jsou zde také žijící pohanské tradicce, které jdou dále než do 19. stol. jako jsou Afro-
karibská náboženství například Vodun a Santería. Ale věř mi, wicca není jedním z nich. Tak 
proč neudělat stravitelnější syntézu?  

 
Nemyslím, že by Bohyně byla wiccou pohoršena; musí se smát kvůli všem hloupým 

věcem, skrze které se lidé snaží navázat s ní kontakt. Bohyně je vše kolem nás. Je skutečně 
zde. V tobě, ve tvé matce, ve tvé dceři, ve tvé sestře, ve tvé dívce. Ona je ty a já. Ona je 
skutečně zde a miluje tě. 

 
Magické počínání, když skutečně miluješ Bohyni. Nejsou nutné kruhy, svíčky, 

speciální hůlky, nože nebo pentakly. Nepřikázané, magické, začnou se dít zdánlivě náhodné 
věci. Můžeš také použít rituálu nebo šamanistických metod jako bubny, zaříkání, modlitbu, 
ale když skutečně miluješ Bohyni, jsou postradatelné. Nechci říct, že by rituály, oltáře a 
ceremonie by měly být zavrženy – Bohyně miluje hry, písně, tance a krásná aranžmá věcí a 
textů. Můžeš vymýšlet vlastní rituály, tvořit vlastní ceremonie a vysnít si nová jména pro 
Bohyni a sledovat jak přiléhavá jsou. Zde nejsou žádné „pravé“ nebo „řádné“ cesty, jak se 
zaslíbit Bohyni.Je rozmanitá ve formách svých projevů, tak ji nemůžeme uctívat jen jednou 
cestou. To co je psáno v této knize je pouze jedno možné podání. 

 
Věřím, že s uctíváním Bohyně není třeba čekat rok a den než tě přijme coven nebo jít 

do wiccanské postgraduální školy a  založit vlastní skupinu. Pokud jsi si jist/a skutečností její 
existence, je to dostatečné. 

 
Kniha Bohyně samozřejmě vychází z jiných náboženských textů. Upřímně doufám, že 

nebude nikým vykládána jako výsměch, ale jako projev respektu. Chci ukázat 
„monoteistické“ na Bohyni založené náboženství. Abych to mohla provést, musím vycházet 
z velkých monoteistických náboženství. Chci náboženství, které nepopírá tyto předchůdce, ale 
vybírá z nich to nejlepší. V této knize najdeš ohlasy a přímé plagiáty buddhismu, křesťanství, 
judaismu, sikhismu, hinduismu, islámu a stejně tak něco pohanských textů.  

 
Magie je živá, Bohyně je na nohou… 
 
 

Devět principů Bohyně 
 

I. Tvrdím, že je zde Bohyně, stvořitelka všeho živého, její formy jsou nekonečné, 
manifestuje se v naší lásce a my všichni jsme její milenci. 
 

II. Zacházej se všemi bytostmi tak jako zacházíš se sebou, protože Bohyně žije 
v nich stejně tak jako žije v tobě. 
 



III. Buď tolerantní k ostatním náboženstvím a nenuť nikoho vstoupit do kruhu 
Bohyně, Bohyně označí ty, kteří jsou pro ni připraveni a slyší její hlas. 
 

IV. Uctívej ji pro obnovení rovnováhy na její planetě. 
 

V. Jez víc obilí, zeleniny a ovoce, když jíš děkuj Bohyni, dárkyni veškeré energie. 
Není zakázáno občas jíst zvířecí maso, ale když to děláš, musíš děkovat zvířeti, 
které jíš. 
 

VI. V kruhu Bohyně ať panuje shoda skrze respektování rozdílnosti názorů. Na 
stezce Bohyně je mnoho menších stezek. 
 

VII. Ve svém domě vytvoř svatý prostor pro potěšení Bohyně. Modli se k Bohyni 
třikrát denně. Za úsvitu, v poledne a za soumraku. 
 

VIII. Sexualita je její svátost. Raduj se z tohoto daru a žehnej toho, kdo jej s tebou 
sdílí. 
 

IX. Ukazuj náboženství Bohyně světu skrze dobročinnost, laskavá slova a 
nesobecké akty lásky a krásy. 

 
 
 Aby ses vydal/a na stezku Bohyně, potřebuješ pouze citovat první princip třikrát a 
třikrát říci: „Buď požehnána“. Bohyně vstoupí do tvého srdce a ty pocítíš její lásku a ty se 
staneš součástí kruhu Bohyně.



 
 

Genesis 
 
(pozn. Noira – název I. Knihy Mojžíšovy, začíná stvoření  světa, Starý zákon. Jde tedy o 
parafrázi na biblický mýtus o stvoření světa.) 
 
Na počátku Bohyně snila v nerozlišeném prostoru. 
Prostor byl mnohokrát zakřivený 
Vřel drobnými bublinami, které pojily všechny vrstvy reality. 
A Ona se pohybovala nad povrchem a pod povrchem velkého množství pěny, 
V neporušenosti, v bezčasí. 
Bohyně neměla formy 
A všechny vesmíry byly spojeny v jejím náručí. 
Zde nebyla budoucnost ani minulost, ani nahoře ani dole. 
Zákony a formy mikroskopického byly stejné jako makroskopického. 
Jak Nahoře, tak bylo Dole, 
Zde nebylo dělení na Bohyni a ne-Bohyni. 
Zde byl pouze jediný prostor a jediná Bohyně 
Byla jako voda proudící v hlubinách oceánu. 
 
A Bohyně čekala věčnost, 
A ještě další věčnost, 
A věčnost věčností. 
A Bohyně toužila po potěšení, ale nenacházela je. 
„Kdo mi přinese potěšení?“ vzdychala. 
A rozštěpila se na tři a tak mohla vytvořit rozkoš a potěšení. 
A těmito třemi formami byly Panna, Matka a Stařena. 
Panna je to co bylo, 
Matka je to co je, 
Stařena je to co může být. 
 
A Tři se spojily v kruhu života. 
A jejich potěšení vytvořilo smyčku. 
Spojena v této smyčce Bohyně zpívala svou světem otřásající píseň. 
A smyčka vystoupila do stavu nejvyšší energie, orgasmu. 
A Bohyně viděla, že orgasmus je dobrý. 
A v tomto momentu nekonečných možností 
Povstala z množství pěny a prostor se otřásl. 
Všechna mnohotvárnost došla bytí a Bohyně do ní vstoupila. 
Čas a prostor začaly existovat. 
Energie a hmota začaly existovat. 
A mnohotvárnost se začala tříštit na myriády vesmírů, 
Každý vesmír s vlastní historií a sadou fyzikálních zákonů. 
 
A Bohyně viděla, že mnohotvárnost byla dobrá. 
A to byl první orgasmus. 
Když zažíváme orgasmus, dostáváme věčnosti podobný doušek  
Z poháru extáze stvoření. 



 
Triliony věků přešly. 
Mnohotvárnost se rozvinula a vynořilo se mnoho nových forem Bohyně. 
Některé mnohotvárnosti byly příliš pusté nebo příliš vzdálené. 
Některé byly plné energie, která nemohla být rozumná. 
Občas se pohybovala zpět, jindy do stran. 
A všechny vesmíry byly těhotné novými formami Bohyně. 
A Bohyně nebyla stále ještě uspokojena, 
Její vášeň neznala hranic. 
Tak se roztříštila na více forem, na své sestry, 
Jednu z mnoha mnohotvárností. 
A ona je všechny milovala 
A na čas našla uspokojení. 
A každá Bohyně se roztříštila v nekonečné množství forem. 
Ale po věčnosti Bohyně znovu zatoužila po nových milencích. 
 
A Bohyně zpívala svým sestrám: 
My budeme příčinou vývoje této mnohotvárnosti. 
A pro rozmanitost a nekonečné kombinace, které vytvoří 
Stvoříme vědomí. 
A aby ukázala šíři možností 
Vytvořila duhu 
A ona a všechny její sestry objaly duhu a dávaly život všemu stvořenému, 
Dovedly hmotu na práh existence a způsobily, že čas plynul kupředu. 
Pro potřeby vědomí rozlišily mezi minulostí, přítomností budoucností 
A nádobu, která je držela. 
 
Každá mnohotvárnost se pohybovala triliony věků 
A hmota a energie se tříštily 
A každá se dělila na bezpočet forem. 
A mikroskopické se oddělilo od makroskopického 
A každá forma měla odlišné, ale podobné zákony. 
Částice se sjednotily v atomy. 
Atomy vytvořili těžké struktury.Těžké struktury stvořily galaxie. 
A galaxie zrodily mlhoviny. 
A mlhoviny zrodily hvězdy.Hvězdy zrodily planety a měsíce a komety a asteroidy. 
Planety vychladly a voda a plyny se pohybovaly po jejich tváři. 
Na povrchu vod, 
V pustinách mezi hvězdami a hluboko v mlhovinách, 
Kdekoli se atomy spojily do dlouhých řetězů, 
Tam byla polévka organických molekul. 
A Bohyně zpívala: 
„Ať řetězy atomů začnou samy sebe dělit 
A rozvinou se do mé podoby.“ 
A hrom světem otřásající písně Bohyně 
Udeřil na hladinu vod 
A řetězce se začaly dělit a množit. 
A to byl počátek života. 
 
Ale život ještě neměl vědomí. 



Tak Bohyně řekla: „Já vložím do této polévky jazyk. 
Abecedou tohoto jazyka budou aminokyseliny 
A jeho gramatika bude udávat, jaké formy a organismy povstanou 
A jak dlouho budou žít 
A všechny možnosti organismu, 
Pro všechny dny jeho života.“ 
A přeložila svou píseň do tohoto jazyka. 
A vzala sny, které snila v bezčasí 
A obalila jimi píseň. 
A píseň způsobila, že se molekuly rozvinuly do mnoha složitých forem. 
 
Toto je píseň o snění Bohyně 
V bezčasí, 
Toto je hlas, který slyším, když se snažím dosáhnout nebe, 
Království duhového hada, 
Místo, kde chodila Bohyně 
V prvním čase snění 
V jaru existence, 
Když začal vývoj života. 
Pro naši touhu po znovushledání s Bohyní 
A všemi jejími sestrami, i kdybychom je neznaly. 



Jména Bohyně 
 
Bohyně je jedna a mnohotvárná, 
Bohyně má devět miliard jmen 
A ještě více. 
Z jejích jmen jen několik opěvujeme 
 

I. 
Požehnána buď Bohyně chaosu, Eris, 
První ze všech se vynořila v bezčasí, 
Skvostně tančíc na tváři 
Makrokosmu a mikrokosmu, 
Stvořitelka všech dimenzí. 
 
 

II. 
Požehnáno buď Slunce, Amaterasu, 
Stvořitelka všech planet Slunce, 
Ji vítáme v prvním nádechu úsvitu, 
Ji zdravíme v poledni, 
Jí dáváme sbohem navečer. 
 
 

III. 
Požehnána buď široká hruď Země,Gaie, 
Štědré planety našeho zrození, 
Od jejího žhavého jádra, 
Po vnější vrstvy její ionosféry. 
Ona zrodila všechen život, 
Ona trpěla velkým vymíráním, 
Ona znovu a znovu rodila nové druhy. 
Nesmíme ustat s její obranou 
Před jejím znehodnocováním patriarchy. 
 
 

IV. 
Požehnána buď Maria, 
Bohyně Oceánu, 
V modrém plášti, povstala z pěny, 
Přináší deště do suchých krajů, 
Její píseň zpívají velryby v hlubinách. 
Pečuje o život v jeho mladosti 
A dohlíží nad rozením dětí. 
 
 

V. 



Požehnána buď Mariina sestra, Seléné, tichá, 
Naše stálá společnice, 
Bohyně lunárních cyklů dělohy. 
O temném měsíci sledujeme její očekávání, 
O novém měsíci ji radostně zdravíme. 
Za úplňku se milujeme a provoláváme jí slávu, 
O ubývajícím měsíci truchlíme a meditujeme. 
 

VI. 
Požehnána buď Afrodité, Bohyně lásky, 
Kdo z nás ji zná tak dobře jako Afrodité, 
Dárkyně rozkoše, 
Potěšení které nezná hranic, 
Laskavosti, která nepotřebuje oplátku, 
Vede nás ze žárlivosti, která nás zdržuje od znovuzrození  
A propůjčuje nám ráj Bohyně, 
Na Zemi tak jako je na Nebi. 
 

VII. 
Požehnána buď Athéna, Bohyně moudrosti. 
Ona je ta, která nás učila na úsvitu času, 
Jak mluvit, vyrábět věci, používat oheň, 
Obdělávat zemi a moudře o ni pečovat. 
Vidíme daleko a kráčíme kupředu v jejím jménu. 
 

VIII. 
Požehnána buď Démétér, 
Nositelka ročních dob a dárkyně dobrých darů. 
Jíme její božská jídla: 
Obilí, ovoce, zeleninu. 
Při každém jídle chválíme tvou štědrost, 
Ty podpíráš naše těla a těšíš naše duše. 
 

IX. 
Požehnána buď Kálí, 
Bohyně podsvětí, 
S věncem z lebek, strašlivá Bohyně, 
Smrt, ničitelka vesmíru, 
Ona sedí na bráně znovuzrození, 
Ona váží naše srdce na vahách. 
Když váží méně než semena granátového jablka, 
Pošle tě do letní země. 
Když je těžší, poputuješ do Bardosu, 
Najít znovuzrození a znovu poznat lásku. 
 



Chvalozpěvy Jediné Bohyni 
 

I. 
 

O Bohyně, 
Sama sobě stvořitelkou.Cokoli se děje je podle Tvé vůle. 

Není nikoho než Tebe. 
 

Ty jsi stvořila stvořené, Tebou je neseno a Ty mu rozumíš. 
Uprostřed všeho je světlo – Ty jsi to světlo. 
Toto světlo září ve všem. 
Bohyně je největší z velkých. Každý Ji často volal. 
Nikdo nemohl ocenit Její hodnotu.Když se o ní hovoří, není její velikost zvětšována. 
Ty jsi jediná Pravá Paní všeho bytí, mnoha světů. 
Přijďte mé milé sestry, mé duchovní společnice, vezměte mne do svého náručí. 
Ty máš mnoho tvořivých sil Paní, Tvá požehnání jsou veliká. 
Mnoho tvých bytostí a stvoření Tě chválí dnem i nocí. 
Máš mnoho forem a barev, tak mnoho úrovní, vysokých i nízkých. 
Setkání s Pravou,pozvedající pravdu, pravdivé je obsaženo v pravé Bohyni. 
Na vysokých pláních, které jsou ztělesněnou krásou, stojí Háj Bohyně. 
Konej pravdivé činy a nalezneš dveře vedoucí k Háji Bohyně. 
Pravá Bohyně všechny zná, Ona nedělá chyby. 
Ona je Velkou Zahradnicí Vesmíru, 
Připravuje půdu a sází semena Pravého jména. 
Devět pokladů vzejde ze jména Jediné Bohyně. 
Slepí zapomněli jméno Bohyně 
A jejich odchod a příchod napříč znovuzrozením nebere konce. 
Protékají skrze smrt a znovuzrození. 
Bez slova Bohyně se lidé toulají, ztraceni v reinkarnacích. 
Spousty se utopily. 
O mysli, plav přes ně a užívej své vědomí v jejím jménu. 
Když Tě prosím, má Paní,ty mě chráníš. Zde pro mě není nikdo jiný. 
Před sebou vidím hořící les, za mnou pučí zelené rostliny. 
Splyneme v Jediné, ze které jsme vzešli. 
Pravá jediná je všezahrnující a vždy srdečná. 
Ona sama nás se sebou pojí, 
Skutečné sídlo její přítomnosti je blízko 
 
V každém nádechu, přebýváš ve mně, nikdy na tebe nezapomenu. 
Neboť většina Bohyně žije uvnitř mysli, 
Většina milenců Bohyně pije nektar blaženosti. 
Mysl a tělo jsou Tvé, Ty jsi má Paní. 
Prosím, zbav mě mé žárlivosti, nenávisti a nevědomosti a nech mne splynout s tebou. 
Každý náleží Jediné, která vládne vesmíru. 
Milenci Bohyně konají dobré činy a pravda se ukazuje v jejich srdci. 
Pravda je pravdou, když jsou jí lidé věrni. 
Ti, kteří potKálí Pravou Bohyni, nebudou od ní nikdy odděleni, 
Ti přišli žít do domu ve svých hlubinách. 
O, mysli, neplač, že jsi hladová, vždy hladová, přestaň si stěžovat. 



Jediná, která stvořila  nekonečně druhů bytí, dává výživu všem. 
Nebojácná Bohyně je navždy milosrdná, Ona o vše pečuje. 
 
O, milenče Bohyně, Ona rozumí a nalézá Dveře Osvobození. 
Ti, kdo drží Bohyni ve svých srdcích si říkají požehnaní. 
Dávají mysl a tělo k službám k nohám Bohyně, 
Dobývají a vykořeňují žárlivost ze svého nitra. 
Požehnaní a velebení jsou milenci Bohyně, oni nebudou poraženi. 
Ti, kdo dostanou Její milost, ji najdou, 
Bez Její náklonnosti Ji nikdo nemůže najít. 
V Háji Bohyně nalezneš mír, 
Medituj o jejích devíti miliardách jmen po den a noc. 
Pravá jména nejsou ve tvé mysli poskvrněna nenávistí. 
Meditace o Bohyni očistí tvou mysl od trosek, 
Milenci Bohyně ztrácí své Já, naladěni na Její orgasmus našli mír. 
Jediná Bohyně je Dárkyně všeho, sama sobě žehná, žehná všemu. 
Dává tak, jak byla žádána. 
 
O, mysli, pluj a medituj navždy v Bohyni, hledej ochranu Jejího Háje. 
Paní Vesmíru je pokladem dokonalosti,Její hranice nemohou být nalezeny. 
Nezískáš ji pouhým mluvením, musíš vykořenit žárlivost ze svého nitra, 
Z milosti Bohyně, smíchala se s Pravým Jménem Bohyně, 
Tato silná mysl, neutečeme aniž by nás vyzkoušela. 
V lásce k dualitě lidé trpí v bolestech, odsouzení k strašlivému trestu. 
O, mysli, vzdej se lásce k dualitě. 
Bohyně žije ve tvém nitru, službou Bohyni najdeš mír. 
Spoután v žárlivosti, svět zaniká 
Umírá a je znovuzrozen, pokračují příchody a odchody do reinkarnací. 
Umíněnec neuznává Bohyni, 
Ztratil svou čest a upadl do nemilosti. 
Pravá královna napsala Svůj Řád, který nikdo nemůže zrušit. 
Umíněnec nedojde do Háje Přítomnosti Bohyně. 
Faleš je ničena falší, 
Bez Bohyně je jen temnota, 
Připoutáni k jedinému bohu, ztratili Velkou Dárkyni, Dárkyni Míru. 
Těm, kdo slouží Pravé Bohyni, bude pomoženo. 
Drží Pravou Bohyni ve svých srdcích. 
S Její milostí najdeme Královnu a Pravá Slova Bohyně. 
Touha mysli je naplněna, když je naplněna k přetečení jejím orgasmem. 
Ten kdo se bojí, miluje a je zasvěcen Bohyni dnem i nocí, 
Pocítí ji vždy blízko sebe. 
Pochybnosti mizí od jejich těl, 
Jejich mysli navždy zůstanou naladěny na Pravá Slova Bohyně. 
Nalezli Paní. Ona je skutečná, Ona je Oceán dokonalosti. 
Ti kdo se probudili a uvědomili si, jsou zachráněni, spící jsou ničeni. 
Oni nepřijmou hlas Bohyně jejich život mizí jako sen. 
Jako hosté v pustém domě přijdou tak, jako odešli. 
 
 



II. 
 
Při Slunci a Její zářivosti, 
A Měsíci, když Ona Ji následuje 
A dni, když Ji odhalí 
A noci, když ji zakrývá 
A oboze, kterou vytvořila 
A Zemi, kterou oživila, 
Nocí, která zakrývá, 
Dnem, který září 
A při Té, která stvořila Orgasmus. 
Jako při milencích, kteří jsou oddáni Bohyni 
A věří v Její dobrotu. 
Jistě, my půjdeme klidně Její cestou do Háje Bohyně, 
Ale těm, kdo jsou závistiví, nenávistní a opovrhují věděním 
A nevěří v Její dobrotu, 
Ty jistě zavede jejich stezka do bažin nepřízně Bohyně. 
Jejich bohatství se smrtí zmizí. 
Hle!Hle její je dar poučení. 
 

III. 
 
Pamatuj na svou Stvořitelku ve dnech tvého mládí, 
Když nepřichází zlé dny a roky nejsou blízko, 
Když tvrdíš, že tě netěší. 
Dokud Slunce, Měsíc a Hvězdy neztemní 
A mraky se nevrátí po dešti: ti kdo panují domům se začnou třást, 
Marnost nad marnost, řekla Bohyně, marnost nad marnost, všechno je marnost. 
Jaký prospěch má z práce, kterou položila pod Slunce? 
Jedna generace odešla a další přichází 
A Země všechno snáší. 
Slunce vychází a zapadá, spěchá tam,kde povstala Ona. 
Vítr odchází směrem k jihu a točí se na sever 
A krouží tak stále a znovu se vrací v souznění s Její cestou. 
Všechny řeky tečou do moře, které se nenaplní, 
Protože voda teče zpět k místu,kde se rodí řeky,tam se vrací. 
Všechny věci jsou plny její práce. 
Ale oko není spokojeno s tím co vidí a ucho s tím co slyší. 
Věci, které byly, to je to, co by mělo být 
A co je dokončeno je to, co dokončeno být mělo 
A nejsou nové věci pod Sluncem. 
Není nic o čem by mohlo být řečeno: „Podívej, to je nové!“ 
Už to jednou bylo, v dávných hlubinách času. 
Zde nejsou vzpomínky na staré věci, 
Nikdo by si neměl pamatovat na věci, 
Které přichází s tím, co by mělo přijít potom. 
Na všechno je čas, na všechny věci a úmysly pod nebem: 
Čas být zrozen a čas zemřít, 
Čas sázet a čas sklízet, 



Čas zabíjet a čas uzdravovat, 
Čas zhroucení a čas povstání, 
Čas plakat a čas se smát, 
Čas truchlit a čas tančit, 
Čas kameny odhazovat a čas kameny hromadit, 
Čas obejmout a čas se objetí zdržet, 
Čas dostat a čas ztratit, 
Čas držet a čas odhodit, 
Čas trhat a čas šít, 
Čas mlčet a čas mluvit, 
Čas milovat a čas nenávidět, 
Čas války a čas míru. 
Ona udělala všechny věci krásné v jejich čas. 
Také vložila svět do jejich srdce 
Tak nikdo nemůže vypátrat dílo,jež Bohyně stvořila před začátkem konce. 
Vím, že v nich není dobro,ale ženy se radují a dělají dobré věci  
A také,že žena může pít a jíst  
A užívat dobra vzešlého z její práce, i to je dar Bohyně. 
Dva jsou lepší než jeden, protože jejich odměna za práci je lepší, 
Protože, když spadnou, zvednou je jejich milenci 
A tři jsou lepší než dva, protože tři mohou vytvořit kompletní kruh, 
Ale běda, když je sama a upadne,nenajde nikoho, kdo by jí pomohl. 
Znovu: když dva leží spolu, mají teplo, ale jak se jeden může zahřát 
A pokud jednoho poníží, dva by měli odolat 
A vazba tří nejde lehko zlomit. 
A když tři leží pospolu,tak zde není zlo,ale mnoho radosti. 
Jdi svou cestou, jez svůj chléb s radostí a pij své víno se šťastným srdcem, 
Bohyně nyní přijímá tvou lásku. 
Žij šťastně s milenci, kteří tě milují 
Po všechny dny tvého života, které ti dala žít pod Sluncem, 
Po všechny dny života, neboť to je tvůj úděl v tomto životě, 
A ve tvé práci, kterou děláš pod Sluncem. 
A cokoli tvé ruce dělají, ať dělají s energií, 
Protože není práce, ani nápad, ani vědění, 
Ani moudrost v hrobě k němuž směřuješ. 
Vrátila jsem se a viděla pod Sluncem, že závod není pro rychlost, 
Ani bitva pro sílu, už žádná potrava pro moudrost, 
Ani hojnost pro porozumění, 
Ani prospěch z Řemesla pro ženy,jen čas a možnost, že to přijde. 
Řekla jsem: moudrost je lepší než síla. 
Přesto je moudrostí ubohých žen opovrhováno a jejich slova přeslýchána. 
Avšak slova moudrých žen jsou slyšet více, než Její pláč, že vládne mezi blázny. 
Moudrost je lepší než zbraně – a lepší než nenávist. 
Když proti tobě povstane duch vládce, neopouštěj své místo, 
Tiše se vzdej velké urážce. 
To je zlo, které jsem viděla pod Sluncem, je to chyba pocházející od vládce: 
Bláznovství stojí na důstojnosti a bohatství se skrývá na podřadných místech. 
Házej své živobytí do vody, protože po mnoha dnech je můžeš znovu najít. 
Daruj jí podíl, protože nevíš, jaké zlo může být na světě. 
Když jsou mraky plné deště vyprázdní se na zemi 



A ať strom padne na sever nebo na jih, leží tam, kam měl padnout. 
Ona přikazuje větru aby vál a dohlíží aby z mraků padala voda, 
Dokud Slunce, Měsíc a Hvězdy neztemní 
A mraky se po dešti nikdy nevrátí: 
V den, kdy se ti, kteří panují v domech nezačnou třást, 
Tehdy se prach vrátí zemi,jako na počátku a duch k Bohyni, která jej darovala. 
Marnost nad marnost, řekla Bohyně, všechno je marnost. 
 
Věřím, Bohyně všech Bohyní, 
Že jsi věčná Matka života. 
Věřím, Bohyně všech Bohyní, 
Že jsi věčná Matka lásky. 
Věřím, Bohyně všech Bohyní, 
Že jsi věčná Matka proměn. 
Věřím, Bohyně všech Bohyní, 
Že jsi věčná Matka každého z nás. 
Věřím, Bohyně všech Bohyní, 
Že jsi věčná Matka všeho bytí. 
Věřím, Bohyně všech Bohyní, 
Že jsi věčná Matka vesmíru. 
Věřím, Bohyně vesmíru, 
Že jsi Stvořitelka vysoké oblohy, 
Že jsi Stvořitelka oceánů pod nebem. 
Věřím, Bohyně Vesmíru, 
Že ty jsi stvořila mou duši a dala jí její osobitost, 
Že ty jsi stvořila mé tělo z prachu a popela, 
Že ty jsi dala mému tělu dech a mé duší její posedlost. 
Matko, požehnej mé tělo, 
Matko, požehnej mou duši, 
Matko požehnej mi můj život, 
Matko požehnej mi mou víru. 
Věčná Matko a Bohyně Vesmíru, 
Věčná Matko a Stvořitelko života, 
Věřím, že zpíváš svou píseň, jež přináší světlo 
Věčná Matko a Bohyně Vesmíru, 
Obal mé tělo a mou drahou duši, 
Ochraň mě tuto noc ve svatyni tvé lásky, 
Skryj mě tuto noc v úkrytu proměn. 
Rychle jsi mne odnesla  
Do zářícího světla tohoto dne, 
S radostí pečuješ o moji duši 
A děláš pro mne to nejlepší. 
Díky Tobě, Velká Bohyně, 
Za mnoho a mnoho darů, které jsi mi darovala, 
Každý den a každou noc, každé moře a pevninu, 
Každé krásné počasí, každé bezvětří, každou bouři. 
Uctívám Tě celým svým životem, 
Uctívám Tě celou svou silou, 
Vzdávám Ti chválu celým svým jazykem, 
Vzdávám Ti čest celou mou úplností. 



Vzdávám Ti úctu se vším mým pochopením, 
Obětuji se Ti celou svou myslí, 
Pěji Ti chválu se vší mou vroucností, 
Dávám Ti lásku se vší mou oddaností, 
Dávám Ti potěšení se vší mou touhou, 
Dávám Ti lásku celým svým srdcem, 
Projevuji Ti náklonnost všemi svými smysly, 
Daruji Ti celou svou existenci, 
Dávám Ti svou duši, Velká Bohyně Vesmíru. 
Mé myšlenky, mé skutky, 
Má slova, mou vůli, 
Mou víru, mou inteligenci, 
Mé cesty, má zastavení. 
Žádám Tě, 
Chraň mne nemoci, 
Chraň mne zranění,  
Chraň mne škod, 
Chraň mne neštěstí, 
Chraň mne žalu, 
Chraň mne této noci, 
V blízkosti Tvé lásky. 
Kéž mne Bohyně skryje, 
Kéž mne Bohyně naplní, 
Kéž mne Bohyně podepře, 
Kéž mne Bohyně pozoruje, 
Kéž mne Bohyně odnese 
Do Země Míru, 
Do Háje Bohyně, 
Do míru věčnosti. 
Požehnána buď Panna, 
Požehnána buď Matka, 
Požehnána buď Stařena, 
Tři v Jediné. 
 
 

Chvalozpěvy pro Devatero 
 

Pějme chválu tvářím Bohyně 
A všem jejím jménům 
A všem jejím proměnám 
 
 

Amaterasu 
 

I. 
Z temnoty přichází světlo 
Pro poutníky v temnotách, 



Kráčejíc z rudého ticha, 
Kde se jen hlasy ptáků ozývají v pustině, 
Tvé jest světlo, které teple zahalí naše těla 
 

II. 
 
Vzdávám Ti hold, Sluneční Bohyně 
O tvé požehnané  bytí, tvé umění dává život všem věcem. 
O Bohyně, když vycházíš nad horizont oblohy, 
Pláč štěstí vychází z úst všech lidí. 
O tvé překrásné bytí, 
Obnovuješ sama sebe v běhu tvých období, 
Proto na všech místech a každý den, každé srdce naroste radostí nad tvým východem. 
Východní a západní obloha Ti vzdává hold 
A zní zvuky radosti nad Tvým východem. 
 
Vycházíš nad horizont oblohy a záříš na svět paprsky smaragdového světla, 
Dovedeš zrodit život, 
Který Tě podpoří a zachová Tvůj řád. 
O Ty korunovaná královna stvoření, Bohyně života, Bohyně lásky, 
Tvoji milenci Ti zdávají hold 
A objímají Tě po všechny dny. 
Ti, kteří Tě sledují, s radostí zpívají 
A sklání se k zemi, když Tě potkají. 
Bohyně oblohy, Bohyně země, 
Královna pravdy a Bohyně věčnosti, 
Věčná vládkyně, Princezno všech Bohyň, 
Bohyně života, 
Stvořitelka Věčnosti, Tvůrkyně oblohy, která řídí vše, co zde je. 
Společnost Bohyň se raduje nad Tvým východem, 
Země je šťastná, když cítí Tvou lásku. 
Lidé, kteří tápali ve tmě přichází s pláčem radosti shlédnout tvou krásu. 
Přecházíš přes nebe a zemi, posiluješ každý den svou silou. 
Cestuješ oblohou, tvé srdce přetéká radostí. 
O ty beztělá substance země, vytvořila sama sebe 
Duch z východu tě následuje, duch západu ti vzdává hold. 
Ty jsi vládkyně všeho bytí a těšíš srdce svou září. 
Tvé srdce bude navždy plné radosti 
 

III. 
 
To světlo přichází ze všech světel nejjasnější, třpytivé zrození, do dálky se rozprostírající 
záře. 
Noc kráčí k místu, kde se narodí ráno. 
Záře přichází se svým dítětem, Temná jí postoupila své obydlí. 
Nesmrtelné, následující jedna druhou, měnící barvy oblohy jak se po ní pohybují. 
Společně, nekonečně putující v sestříných stopách určených Bohyní. 
Stvořené ze záře z rozdílných odstínů a už jedné mysli, Noc a Úsvit se nestřetnou, stále se 
míjí. 



Zářící, naše oči spatřily, v nádherných barvách odemkla brány. 
Ta která budí svět nám ukázala hojnost, Úsvit probudil všechny živé tvory. 
Úsvit postavil na nohy spáče, pro potěšení, pro bohatství, pro uctívání. 
Vy kdo jste viděli málo z rozsáhlé podívané, Úsvit probudil všechny živé tvory. 
Jednoho pro životní změnu, další pro slávu vytržení, pro stíhání zisku a pro jejich práci. 
Aby mohla vidět jejich odlišné poslání, všechna živá stvoření Úsvit probudil. 
Vidím ji, Dítě Oblohy, mladou Pannu, jak se zardívá v zářícím rouše. 
Ty, jediná Paní všech pokladů Země, zářící na nás 
Každé ráno následuje stezky rán, která už přešla. 
Úsvit, když povstává, povzbuzuje k životu, ale kdo je mrtev, toho nevzbudí. 
Ty Úsvite, způsobuješ, že oheň Slunce vzplane a obnaží tvář stvoření. 
A probouzíš ženy, které nabízejí uctívání, které jsi jim ukázala, ušlechtilou službu Bohyni. 
Jak dlouhá doba a ony by měly být pospolu, úsvity, které zářily a úsvit, který přichází dnes. 
Ona touží po dřívějších úsvitech a kráčí vpřed, jasně zářící s ostatními. 
Ty,jež přichází,jsou ženy, které ve dnech před námi viděly východ dřívějších Rán. 
My, my nyní žijící pod Její zářivostí a ty, jež přichází blíž. 
Lovkyně nepřátel, zrozená ze zákona, ochránkyně zákona, dárkyně potěšení, ta, která dává 
všechny krásné zvuky. 
Ta, která těší Bohyni, zářící na nás toto ráno. 
Úsvit zářící ode dnů věčnosti, Bohyně sama, sesílá dnes toto světlo, obdařené hojností. 
A ona bude zářit skrze všechny dny na cestě k nesmrtelnosti, pohybujíc se vlastní silou, 
neupadající. 
Na hranicích Oblohy, zářící Bohyně ve své nádheře odhodila závoj temnoty. 
Probouzí svět s fialovými koňmi zapřaženými ve svém kočáře.. Úsvit se blíží. 
Přináší s sebou všechna požehnání pro udržení života, posílá vpřed třpytnou záři. 
Poslední z nesčetných rán, která zmizela, první z rán, kdy Úsvit povstává. 
Povstaň! Vdechni do nás znovu život, ať můžeme povstat, temnota odplouvá a světlo se blíží. 
Slunce ptuje po levé stezce, po níž kráčíme tam, kde ženy přežívají. 
Provoláváme slávu zářícímu úsvitu sítí zpěvů kněžek a verši básnířek. 
Tedy sviť dnes na nás, Panno hojnosti, na ty, které tě velebí, sešli na nás dar života a mladosti. 
Úsvity dávají ženám dcery, jež pak září v ženách, přinášejících oběti. 
Matko Bohyň, sviť nadále. 
Vyjdi, chválíc našo oddanost svou štědrostí, 
Jakékoli bohatsví Úsvit přinese, žehná ty, jež obětují chválu a uctívání. 
  

IV. 
 
Vnáší světlo do domů žen, vznešená a živoucí Bohyně se vynořila z temnoty. 
Probudila se dříve než svět, Ušlechtilá, jež zvítězila a sebrala poklad. 
Obnovená a věčně mladá září ve výšinách. Úsvit dorazil první k ranní bohoslužbě. 
Jestliže tě, Úsvite porodila Bohyně, daruješ dnes štěstí všem plemenům smrtelníků, 
Kéž Bohyn ěprohlásí před Sluncem, že jsme bez hříchů. 
Ukazujíc jeho každodenní cestu, přikazuje světlu navštívit každý příbytek. 
Dychtivá dobyvatelka přichází v pozlátku. Její věno je největším pokladem. 
První mezi všemi, radostné ráno. 
Nech naše zpěvy štěstí a svaté myšleky vystoupit vzhůru po jasně zářícím požáru. 
Zářící rána vyjevují nádherné poklady, jež temnota skryla. 
Jedna odchází a druhá přichází v barvách dne, půlíce hranice, kde se následují. 
Jedna krývá temnotu a druhá září ve svém kočáře. 



Ona ví, jak vypadal první den přírody, jak byl zrozen, bíle zářící, z temnoty. 
Panna neporušuje zákonné uspořádání, putuje den za dnem na stanovené místo. 
V pyšné kráse kráčíš jako Panna, O Bohyně, ke svým milencům, jež ti přinesli potěšení. 
Krásná, jako milenka okrášlená svou sestrou, ukazuješ svou tvář tak, ať ji všichni vidí. 
Žádné jiné Úsvity nedosáhly tam, kam ty jsi dosáhla. 
V záři slunečních paprsků. 
Úsvity přichází znovu a znovu slibujíce veselí a štěstí. 
Poslušná otěží Věčného zákona, dává nám s každou myšlenkou více a více požehnání. 
Sviť dnes na nás, Úsvite. S námi bude požehnán, kdo uctívá. 
 

V. 
 
Dnes, v tento den, 
Má sluneční matko Amaterasu 
Ubíráš se na svá svatá místa, 
Tam odkud bereme vodu života, 
Zde ti obětuji. 
Tvůj dlouhý život, 
Tvou starobylost, Tvé vody, 
Tvá semena, 
Tvou hojnost, 
Tvou sílu, 
Tvého silného ducha, 
Kéž mi toto všechno daruješ 
 

VI. 
 
Slunce přichází, temnota mizí, 
Slunce přichází, Slunce vychází, 
Temnota přichází, Měsíc kráčí nocí. 
Den se láme, Slunce vychází, 
Temnota odchází, Slunce přichází. 
Měsíc vychází, 
Měsíc prozařuje temnotu, temnota odchází. 
 Měsíc vychází, 
Měsíc září, zahání temnotu. 
Ona kráčí, 
Vytváří světlo z temnoty, Ona vychází. 
Slunce přichází, 
Následuje temnotu. 
 
 

Kálí 
 

I. 
 
Bohyně Kálí, dej mi tvou moudrost, 



Bohyně Kálí, dej mi tvé milosrdenství, 
Bohyně Kálí, dej mi tvé naplnění 
A veď mě před tváří úzkosti. 
Bohyně Kálí, dej mi tvou svatost, 
Bohyně Kálí, dej mi tvou ochranu, 
Bohyně Kálí, dej mi tvou uzavřenost 
A tvůj mír v hodině mé smrti. 
Ukryj mě 
A tvůj mír ať mě obestře v hodině mé smrti! 
 

II. 
 

Smrt s potěšením a odpuštěním, 
Smrt bez děsu a odmítání, 
Smrt beze strachu a ustupování. 
Umírání je smrt vtělení, 
Uzdravitelka duše je na mé straně, 
Smrt v klidu a míru 
Mi daruj a dobrý den pohřbu.. 
Sedm pomocnic Svaté Bohyně 
Mě chrání před temnotou noci, 
Dokud světlo a Slunce nedorazí. 
 

III. 
 

Jdu s tebou domů, 
Jdu s tebou domů, 
Do tvého domu. 
Jdu s tebou domů, 
Do tvého domu zimy. 
Jdu s tebou domů, 
Do tvého domu. 
Jdu s tebou domů, do tvého domu podzimu, jara a léta. 
Jdu s tebou domů, 
Dítě mé lásky, 
K tělům, která navěky spí. 
Jdu s tebou domů, 
K milým Dcerám požehnání, 
Ke Kálí, Matce milosti. 
 

IV. 
 

Kráčíš domů v této noci, do tvého domu zimy, 
Do tvého domu podzimu, jara a léta. 
Kráčíš domů v této noci, do tvého domu věčnosti. 
Do věčné dřímoty. 



Spi, jen spi, a pryč se smutkem, 
Spi, jen spi, a pryč se smutkem, 
Spi, jen spi, a pryč se smutkem. 
Spi, má milovaná, ve spáře Skály. 
Spi tuto noc na hrudi tvé Matky, 
Spi, má milovaná, já tě utěším. 
Spi tuto noc v náručí Kálí, 
Spi, má milovaná, já tě políbím. 
Spánek sedmi světel je lehký, milovaná. 
Spánek sedmi potěšení je lehký, milovaná. 
Spánek sedmi dřímot je lehký, milovaná. 
Stín smrti leží pod tvou tváří, milovaná, 
V blízkosti Kálí dáš sbohem svým bolestem, 
Kálí stojí před tebou a mír je v její mysli. 
Spi, jen spi, v tichu ticha, 
Spi, jen spi, v zákonu zákonů, 
Spi, jen spi, v lásce všech lásek, 
Spi, milovaná, v Bohyni života. 
Spi, milovaná, v Bohyni života! 
 

V. 
 

Dej nám, Kálí, co tělo potřebuje, 
Dej nám, Kálí, co duše potřebuje, 
Dej nám, Kálí, uzdravující balzám těla, 
Dej nám, Kálí, uzdravující balzám duše. 
Dej nám, Kálí, radost odpuštění, 
Očisti nás od bolesti žárlivosti, 
Očisti naši duši od skvrn. 
Tak možná budem navždy žít ve Tvé Letní zemi. 
Velká Bohyně, která vládneš na trůnu podsvětí, 
Vážíš mé srdce na vahách, 
Dej nám, Kálí, silnou lásku 
A krásnou korunu Královny. 
Dej nám, Kálí, domov spásy 
Uvnitř bran Tvého království.  
Dej nám spočinout v míru. 
 

Seléné 
 

I. 
 

Třpytivé hvězdy kolem zářícího měsíce 
Skryjí svou zářivou tvář, když v úplňku a skvostná 
Pluje po obloze, zaplavujíce zastíněnou Zemi 
Čistým stříbrným světlem. 



 
Teď vyšel měsíc, plný a stříbrný, 
Když stály ženy kolem oltáře. 
Tak občas, někdy, něžně našlapujíc, 
Tančí kolem krásného oltáře, 
Drtíce krásné květiny v trávě. 
 
Přijď sem Měsíční Bohyně, Seléné, přijď, 
A ve stříbrných číších nalitý nektar hojnosti, 
Smíchaný v nejéteričtější dokonalosti 
Pro naše potěšení. 
 

II. 
 

Tak mnoho jest dnů, 
Než se naše Měsíční Matka  
Na západě zjeví, 
Docela malá. 
Když zbude už jen malý prostor, 
Dokud zcela nevyroste, 
Tak mnoho dnů jsme čeKálí. 
Přišli jsme v předurčený čas. 
Mé děti, 
Všechny mé děti, 
Budou obětovat. 
Má matko Měsíci, 
Všechny mé děti tě obklopí oběťmi. 
Když jsi vtělila sama sebe 
Do svých vod, 
Tvých semen, 
Požehnáš mým dětem.  
Zaručíš jim všechno štěstí. 
A nakonec, má Matko, 
Kéž dokončím svou cestu 
A až zestárnu, požehnej mě životem. 
 

III. 
 

Můzy se sladkými hlasy, dcery Bohyně, 
Obratné v písních, vyprávějí o Měsíci s dlouhými křídly. 
Její nesmrtelná zář 
Je vidět od oblohy po objetí Země 
A velká jest krása, která prochází jejím světlem. 
Vzduch září světlem její stříbrné koruny 
A její paprsky jsou čisté, zářící Seléné. 
Vykoupala líbezné tělo ve vlnách oceánu, 
A vzala své zářivé, třpytné spřežení. 
Řídila své dlouhohřívé koně plnou rychlostí, 



Večerem půlměsíce. 
A tehdy pokračuje ve svém oběhu 
A její paprsky  září, jak Ona narůstá. 
Ona je bezpečným znamením pro smrtelné ženy. 
Chvála Ti, běloruká Bohyně, zářící Seléné, 
Něžná Královno. 
 

IV. 
 

Krásná Bohyně luku! 
Krásná Bohyně šípů! 
Všech psů a všech lovů, 
Ty, jenž povstáváš na hvězdnatém nebi, 
Když Slunce klesá do spánku, 
Ty s Měsícem na čele, 
Která miluješ noční hon 
Více než lov na denním světle, 
S tvými vílami zvuku rohu, 
Velká lovkyně, 
Prosím, 
Pomysli na nás, kdož se k tobě obracíme. 
 

V. 
 

Luno! Selené! 
Královno všech čarodějek 
A temné noci, 
A veškeré přírody, 
Hvězd a Měsíce 
A všech šťastných osudů! 
Ty, jenž vládneš přílivu, 
Která záříš nocí nad vodami, 
Vrháš světlo na hladinu.  
Ty jsi Paní vod 
A Tvá loď je srpek, 
Měsíční bárka jasně zářící, 
Usmívající se z výše oblohy, 
Plující i na zemi v odrazu, 
Ve vlnách vod.  
Prosím tě, dej tomuto spáči, 
Vlož na tuto dobrou ženu 
Velký dar porozumění tomu, 
Co všechna stvoření říkají, když mluví. 
 

VI. 
 



Seléné, přinesla jsi mě ze zbytku poslední noci 
Do šťastného světla tohoto dne. 
Přenes mě z nového světla tohoto dne 
Ke světlu, které je průvodcem po věčnosti. 
Z nového světla tohoto dne 
Ke světlu, které je průvodcem po věčnosti. 
 

VII. 
 

Ve jménu Bohyně Stařeny, 
Ve jménu Matky, Háje míru, 
Ve jménu Panny, která z nás odnímá smrt.  
Ve jménu Tří, které nás chrání, kdykoli to potřebujeme, 
Když jsi nás této noci našla, 
Třikrát lepší by bylo, opustit nás beze škody, 
Zářící Měsíci ročních dob. 
 

VIII. 
 

Krásná, spravedlivá Paní milosrdenství, 
Zdravím Tě, Tvůj nový Měsíc. 
Krásná poutnice oblohy, 
Zdravím Tě, Tvůj nový Měsíc. 
Krásná průvodkyně hvězd, 
Zdravím Tě, Tvůj nový Měsíc. 
Krásná milovaná mého srdce, 
Zdravím Tě, Tvůj nový Měsíc. 
Krásná průvodkyně mraků, 
Zdravím Tě, Tvůj nový Měsíc. 
Krásná, milá Paní oblohy. 
 

IX. 
 

Ona, má láska je nový Měsíc, 
Bohyně života ji ozařuje. 
Ať jsou mé úmysly vždy dobré, 
S ostatními bytostmi stvoření. 
Buď, má modlitba, o Bohyně, 
V souznění s respektem vůči tobě. 
Buď, mé srdce, o Bohyně, 
V souznění s tvou milující péčí.  
Buďte, mé činy, v souznění s tvou spokojeností. 
Buďte, má přání, v souznění s tvým určením. 
Buď, má naděje, v souznění s tvými potřebami. 
Buď mým úmyslem tvá spokojenost. 
Nech mé touhy, o Bohyně, 



Hledat tvůj azyl. 
Budiž to, co ze mne zbude,  
Přijato s něžností. 
 

X. 
 

Zdravím tě, nový Měsíci, 
Nesoucí nejněžnější šperk. 
Poklekám pro tebe na kolena, 
Obětuji ti mou lásku. 
Poklekám pro tebe na kolena,  
Dávám ti své ruce, 
Zdvihám k tobě své oči, 
Měsíci nového období. 
Zdravím tě, nový Měsíci, 
Šťastná Panno mé lásky. 
Zdravím tě, nový Měsíci, 
Šťastná Panno milosti. 
Ty, jenž cestuješ v předem daném směru, 
Ty řídíš přílivy, 
Ty nás ozařuješ tvou tváří, 
Měsíci nového období. 
Ty jsi Panenská Královna , která nás vede nocí, 
Ty jsi Panenská Královna štěstěny, 
Ty jsi Panenská Královna, má milovaná Panenská Královna. 
Ty, Měsíci nového období. 
 
Když spatřím nový Měsíc 
Zdvihnu oči, 
Klesnu na kolena, 
Pozvednu hlavu, 
Vzdávám ti chválu, Měsíční Bohyně, 
Znovu jsem tě viděla, 
Znovu jsem viděla nový Měsíc, 
Milovanou vůdkyni po cestách. 
Mnoho lidí přešlo na druhou stranu 
V čase mezi dvěma měsíci, 
Ale já jsem stále šťastná, 
Požehnaný měsíci. 
 
Když vidím nový Měsíc, 
Začnu opakovat svou runu. 
Začnu chválit život, 
Pro Její laskavost a Její dobrotu. 
Vidím jaké zástupy odchází 
Přes černou řeku hrůzy, 
Od dob, kdy jsi svolila a osvítila mne 
Tvým novým Měsícem na nebesích. 
 



Pozvedám k tobě mé ruce, 
Pozvedám k tobě svou hlavu, 
Dávám ti svou lásku, 
Zázračný šperk věků, 
Zdvihám k tobě své oči, 
Zdvihám k tobě svou hlavu, 
Obětuji ti svou lásku, 
Tobě, nový Měsíci, po všechny věky. 
Tam, podívej, nový Měsíc, 
Královna života jí žehná. 
V každé voňavé noci, 
Kde Ona svítí, 
Buď její svit plný 
Toho, co každý z nás potřebuje. 
Buď její cesta úplná,  
Aby obsáhla každého. 
Buď její světlo 
Nade všemi v úzkostech.  
Buď její vedení 
S každým, kdo je potřebuje. 
Kéž Měsíc 
Přijde skrze silné mraky 
Ke mně a ke každému, 
Přijde skrze temné slzy. 
Kéž Bohyně na mne vloží svou ruku  
Ve všech úzkostech, které mne postihují, 
Nyní a do hodiny mé smrti 
A do dne mého znovuzrození. 
 

XI. 
 

Zdravím tě, 
Šperku noci! 
Krásko nebes, 
Šperku noci! 
Matko hvězd, 
Šperku noci! 
Pěstounko Slunce, 
Šperku noci! 
Paní hvězd, 
Šperku noci! 
Zdravím tě, nový Měsíci, 
Vůdkyně nocí. 
Zdravím tě, nový Měsíci, 
Vůdkyně ve vlnách. 
Zdravím tě, nový Měsíci, 
Vůdkyně v oceánu, 
Zdravím tě, nový Měsíci, 
Vůdkyně mé lásky. 



Jsi šperk nebes! 
Kéž je tvé světlo ke mně spravedlivé, 
Kéž je tvá cesta pro mne hladká, 
Ta, jenž mne stvořila, 
Stvořila mne sobě podobnou, 
Ta, která ti dala hmotu a světlo, 
Dala mě život a smrt 
A radost ze zadostiučinění, 
Tvé velké stříbrné světlo 
A tvou spravedlnost. 
 

Gaia 
 

I. 
 
Zdravím Bohyni, která září v trnitém houští jako barevný motýl. 
On je naše Matka, Bohyně Země, ona krmí divoké tvory v lesích a nechává je žít. 
Tam, tam, vidíš ji být svěží předlohou tolerance vůči všemu živému.  
A tak jak vidíš Bohyni Země jednat s divokými tvory, tak také nakládá se zelenými bylinami 
a rybami. 
 

II. 
 

Tak mnoho je dnů, 
Než naše měsíční matka, 
Tam na západě,  
Stále docela malá, 
Začne dorůstat 
A hledá tam, podél říčních cest 
Ty, které jsou našimi matkami. 
Vrbové ženy, 
Čtyřikrát osekané, mladé, tenké výhonky, 
Do svého domu, 
Jsem je přinesla. 
Tento den, 
Mýma horkýma lidskýma rukama 
Jsem je podržela. 
Dala jim lidskou formu, tak jak jsem chtěla. 
S úzkým mračným ohonem 
Té, která je mou pramatkou, 
S úzkými mračnými křídly 
A množstvím mlžných ohonů 
Všech ptáků léta, 
Jsem čtyřikrát dala lidskou podobu, tak jak jsem chtěla, 
A masem té, která je mnou matkou. 
Přadlena, 
Vyrobila jemnou nit, 



Čtyřikrát ji otočila a upevnila na jejich těla. 
Dala jsem jim lidskou podobu, tak jak jsem chtěla, 
S masem té, jenž je naší matkou, 
Čtyřikrát pokryla je masem, 
Dala jsem jim lidskou formu, tak jak jsem chtěla, 
V krátkém čase byla oběť hotova. 
Obětování 
Rovná moji cestu. 
Tam, s prosebníky, 
Vydali jsme se na cestu, 
Myslíce si : „Nechte to zde.“ 
Naše Matka Země, 
Kráčíme po jejích cestách. 
Zde, na tvé matce Zemi, 
Sem, kde očekáváš svou oběť, 
Vedli jsme tě po tvých cestách. 
Zde, kde jsme všichni shromážděni společně v kráse 
Teď, když očekáváš svou oběť, 
Jste shromážděni pospolu, 
Dnes ti dám oběti. 
Prostřednictvím nadpřirozené moudrosti 
Budeš se oblékat obětními dary.  
Kdekoli trvale zůstaneš, 
Na místě původního začátku, 
Dotknuvše se obětí jiných, 
Poklekneš s nimi k hovoru. 
Odtud, kde zůstáváš, 
Tvé malé, vánkem hnané oblaky, 
Něžné kupy mraků, 
Tvé závoje z oblaků, 
Masy mraků, naplněné živoucí vodou, 
Pošleš, aby zůstaly s námi. 
Oni se rozejdou a zůstanou na všech stranách. 
S tvým něžným deštěm, který pečuje o Zemi 
S bleskem a hromem, tvými zbraněmi a bubny, 
S lijákem, jež je životem Země, 
S velkým množstvím vod 
A s těmi, kdo půjdou po našich cestách za námi. 
Žádám tě, přijď k nám, 
Dávám ti oběť své lásky. 
Má Matko, 
Přijmi mou oběť, 
Svými vodami, 
Svými semeny, 
Svou hojností, 
Svou silou, 
Svým silným duchem, 
A všichni tvoji budou šťastní, 
Protože je požehnáš. 
Dnes, má Matko, 



Jsem ti dala oběti, 
Zdroj tvé vody života. 
Zdroj našeho masa, 
Maso bílého obilí, 
Ti dávám. 
Obětuji ti, 
Tvou vodou, 
Tvými semeny, 
Tvou hojností, 
Tvým dlouhým životem, tvým věkem, 
Vší tvou štěstěnou, 
Mě požehnej. 
Tak se staň. 
 

III. 
 
Budu zpívat o krásné Zemi, 
Matce všeho, planetě našeho zrození. 
Ona krmí všechna stvoření,  
Všechna, která chodí pevnině 
A všechna, která jsou v mořích  
A všechna, která létají, 
Všechny krmí ze svého těla. 
Skrze tebe, Královno, jsou ženy požehnány dětmi 
A sklizní z jejich polí, 
To ty daruješ a bereš život smrtelným . 
Šťastna bytost, kterou poctíš svou přízní! 
Ta pak má všechno, 
Její kraj oplývá ovocem a obilím, 
Její pastviny jsou pokryty dobytkem 
A její dům je plný dobrých věcí. 
Také ty, jenž vládnou dobře ve městech 
Následuje hojnost a bohatství, 
Jejich děti jásají a hrají si, pokryté květinami. 
Šťastny přeskakují přes měkké polní květy. 
To jsou ty bytosti, jenž jsi obdařila přízní, 
Velká Bohyně. 
 

Démétér 
 

Zpívám o Démétér s krásnými vlasy, paní požehnaného ovoce, 
O ní a o její dceři Persefoné s krásnými kotníky, 
První ze všech odešla do Bardosu, Země smrti, a vrátila se zpět. 
 
Persefoné si hrála s dcerami Oceánu 
A trhala květiny na měkké louce, růže a krokusy 
A krásné fialky, kosatce a hyacinty a narcisy, 
Kterým Země dala vyrůst pro potěšení Bohyně. 



 
Narcis byla krásná, zářící rostlina. 
Okouzlovala nesmrtelné bohyně i smrtelné ženy, 
Z jeho kořenů rostly stovky květů a voněly tak sladce, 
Tak, že se celá obloha a celá země i vody smály radostí. 
A dívky byly okouzleny a vztáhly obě ruce po krásné květině. 
 
Ale dlouhé stezky Země zde vedly a Kálí se svými nesmrtelnými koňmi 
Po nich uháněla, Dcera Stvořitelky, té, která má mnoho jmen, 
Ničitelka světů a pojídačka dětí. 
 
Kálí ji vtáhla do svého vozu a vezla ji pryč, klejíce. 
Persefoné hlasitě křičela, volajíc po své matce, 
Velké Démétér. 
Ale nikdo, žádná z nesmrtelných bohyň, ani smrtelných žen, neslyšel její hlas, 
Ani stromy nesoucí bohatou úrodu, jen Hekaté,  
Dcera Gaie, slyšela dívku ze své jeskyně. 
 
A tak dlouho, jak byla Persefoné pod zemí a bez hvězd na obloze, 
Pod mocně se vzdouvajícím mořem, kde se ryby houfují mezi slunečními paprsky, 
Tak dlouho doufala, že uvidí znovu svou matku, 
Tak dlouho tišila nadějí své srdce 
A výšiny hor a hlubiny oceánů 
Se otřásaly jejím nesmrtelným hlasem a její matka jej uslyšela. 
 
Hořká bolest sevřela její srdce a zahalila se do svých božských vlasů 
A shodila z ramen svůj temný plášť 
A jako divoký pták letěla přes tvrdou zem a neklidné moře, hledaje své dítě. 
Ale nikdo jí nemohl říci pravdu, ani bohyně, ani smrtelné ženy, 
Ani ptáci neměli žádné zprávy. 
Tak po devíti dnech, kdy Démétér putovala kolem Země 
S planoucími pochodněmi v rukou, přísahala, že neochutná 
Nápoj bohů a sladkost jídla, ani nesmočí své tělo ve vodě. 
Ale když vzešel desátý úsvit, 
Hekaté s pochodní v ruce ji našla, promluvila na ni a řekla jí novinu: 
 
„Královská Démétér, nositelko ročních dob a dárkyně dobrých věcí, 
Která bohyně nebes, či která smrtelnice unesla Persefoné 
A probodla šípem tvé srdce? 
Slyšela jsem její hlas, ale mé oči neviděly, kdo to byl. 
Ale řeknu ti pravdivě a krátce co vím.“ 
 
Tak vyprávěla Hekaté a Démétér se jí neptala, 
Nýbrž rychle s ní odspěchala, v rukách držely planoucí pochodně. 
Tak přišly k Amaterasu, která pozoruje bohyně i ženy, 
A zastavily před jejími koňmi a zářící bohyně se zeptala: 
„Amaterasu, pohleď na mne, bohyně, jako jsem já, 
Jestliže jsem kdy slovy nebo činy potěšila tvé srdce. 
Skrze vzduch jsem slyšela úzkostný pláč dcery, kterou jsem nosila, 
Sladký a krásný plod mého těla, 



Když byla násilím uchvácena. Mé oči nic neviděly. 
Ale ty s tvými paprsky vidíš dolů, skrze zářivý vzduch 
Na celou zemi a moře. Řekni mi pravdu 
O mém drahém dítěti, jestliže jsi viděla, 
Jaká bohyně nebo smrtelnice ji unesla, 
Proti její i mé vůli.“ 
 
To jí řekla. A sluneční bohyně jí odpověděla: 
„Královno Démétér, ctitelko Gaie s bohatými vlasy, 
Řeknu ti pravdu, velmi si tě vážím 
A lituji tě ve tvém žalu pro tvou krásnou dceru. 
Žádná jiná nesmrtelná bohyně není vinna, 
Než strašlivá Kálí, ničitelka světů, 
Sama ji popadla a vzala ji, hlasitě křičící do svého kočáru 
A dolů, do panství mlhy a šera. 
Tak, bohyně, přestaň klít 
A nech vztek odejít, 
Protože Kálí je nesmiřitelná. Jediným dotekem 
Může obrátit můj svět zářivými plameny v popel.“ 
 
Avšak  žal mnohem horší a zoufalství větší vešli do srdce Démétér 
A vzplála zuřivostí ke Kálí v černém plášti. 
Tak se vyhnula shromáždění bohyň 
A šla do měst a bohatých polí žen 
A změnila svou tvář. 
Žádná žena ji nepoznala, když ji spatřila,  
Dokud nepřišla do vonného města Eleusis, na mořem omývané Krétě. 
Se smutkem v srdci posadila se poblíž cesty ke Studni Panen, 
Odkud ženy z města braly  vodu, 
Na stinném místě pod olivovými keři. 
A převlečená za starou ženu, která seká výhonky a dary pro krásymilovnou Afrodité 
Nechala se vidět dcerám Eleusis, 
Když šly pro něžně plynoucí vodu, 
Aby ji v bronzových nádobách odnesly do domu své drahé matky. 
Čtyři byly a jako bohyně v květu jejich dívčí krásy, 
Callidis a Cleisidis a krásná Demo a Callithoe, 
Jež z nich byla nejstarší. 
Nepoznaly ji – bohyně je těžké odlišit od smrtelníků 
Ale překvapeny, blízko ní lehce řekly tato slova: 
„Stará matko, kdy jsi se narodila? 
Proč odcházíš pryč od našeho města a proč nejdeš blíže k jeho domům? 
Zde, v těchto stinných síních jsou ženy, které jsou staré jako ty 
A i mladší a ty by tě uvítaly slovy i činy.“ 
 
A ona, Démétér, královna mezi bohyněmi, odpověděla: 
„Buďte zdrávy, milé děti, kdokoli jste mezi ženami. 
Řeknu vám svůj příběh, není neuvěřitelný, tedy vám řeknu pravdu ta, jak jste se ptaly. 
Doso je mé jméno, dala mi je má matka. 
A nyní přicházím na Krétu, zpět přes mořské dálky, 
Ne z mé vůle, ale piráti mne unesli, 



Potom mě vezli na své rychlé lodi 
A tam byly ženy, které by raději byly na břehu 
A ony vařily na zádi lodi, 
Ale mé srdce netoužilo po potěšení z jídla. 
Utekla jsem tajně přes temnou vodu a prchla mým únoscům, 
Nemohli mě vzít přes moře proti mé vůli. 
Putovala jsem a došla sem 
A nevím jaká je tato země ani jací lidé zde žijí. 
Ale všichni bohové vám dali život 
Kdy a kde jste toužily. 
Tak mě litujte, panny, 
A ukažte mi, ať se poučím, milé děti, 
Do domu, které ženy mám jít, 
Pracovat pro ni šťastně, jak musím, 
Jak je úděl ženy mého věku. 
Dobře bych pečovala o novorozence a držela je ve svém náručí, 
Či hlídal dům, či učila, či jinou práci, která odpovídá moudrosti věku.“ 
 
A neprovdaná dívka Callidis, 
Nejkrásnější z dcer Eleusis, jí ihned odpověděla řka: 
 
„Matko, co nám Bohyně poslala, my přijmeme, 
ačkoli trpíme, protože ona je silnější než my. 
Chceš-li, zůstaň zde a půjdeme do domu naší matky 
A řekneme Metaneiře, naší matce, 
Vše co se stalo a ona tě lépe přesvědčí 
Abys přišla do našeho domu, než abys hledala domy ostatních. 
Ona má dceru, pozdě narozenou, o niž je pečováno v našem domě, 
Dítě mnoha nadějí a vítané. 
Kdybys ji vychovávala, dokud nedoroste dětství, 
Každá z žen, která tě uvidí, ti bude závidět, 
Jaké dary může matka dát za výchovu.“ 
 
To řekla a bohyně sklonila hlavu na souhlas. 
A ony naplnily svá lesklá vědra vodou a veselé odnášely je pryč.  
Rychle šly do velkého domu jejich matky 
A rychle jí řekly co viděly a slyšely. 
Poslala je rychle aby přivedly cizinku, aby přišla pro práci. 
A ony, jako laně či mladé jalovice, když se nasytí na pastvině 
A spěchají lučinou, tak ony spěchajíc, zvedly své nádoby na pruzích látky, 
A spěchaly dolů stezkou a vlasy, jako květy šafránu, spadaly jim na ramena. 
Našly dobrou bohyni sedět u cesty tam, kde ji předtím opustily 
A vedly ji do domu své drahé matky. 
Ona kráčela za nimi, unavená svým žalem, 
S hlavou skloněnou a skrytou ve svém temném plášti, 
Který se vlnil kolem něžných chodidel bohyně. 
 
Brzy přišly do domu a šly skrze nádvoří, 
Kde jejich královská matka seděla u pilíře střechy, 
Chytila své dcery, něžně je objímajíc na svých prsou. 



Ale bohyně kráčela halou  
A její hlava dosáhla střechy a naplnila prostor září. 
Tak posvátná hrůza, respekt a bledost padly na Metaneiru, 
A ona povstala před Démétér ze sedátka a vyzvala ji aby si sedla. 
Ale Démétér, nositelka ročních dob a dárkyně krásných darů, 
Neusedla na světlé lehátko, 
Stála tiše s milýma očima, dokud pečlivá Iambe 
Nepřinesla sedátko a nepokryla je stříbřitou dečkou. 
Sedla si a svůj závoj si držela před tváří. 
Dlouho seděla beze slova, protože truchlila, 
A nepozdravila nikoho ano slovem, ani gestem, jen odpočívala, bez úsměvu. 
A neochutnala žádné jídlo ani pití, protože se trápila žalem 
Pro svou dceru Persefone, dokud Iambe 
Nerozptýlila svatou ženu mnoha šprýmy a smíchem neobveselila její srdce. 
Pak Metaneira naplnila pohár sladkým vínem a nabídla jí jej. 
Metaneira připravila nápoj, jak žádala Bohyně  
A Démétér jej přijala jako svátost. 
 
Krásně oděná Metaneira začala mluvit: 
„ Zdrvím tě, paní. Myslím, že jsi ne nízkého, ale vznešeného rodu, 
pravá důstojnost  a laskavost září z tvých očí 
tak jako z očí spravedlivých králů. 
My smrtelníci neseme úděl jaký nám osud poslal, 
Ale truchlíme, neboť nám visí na krku.  
Teď, když jsi sem přišla, měla bys vědět, co ti můžu dát 
A ty se postaráš o dítě, které mi bozi darovali v mém vysokém věku za mé modlitby, 
Když jsem toužila po dceři.  
Když bys ji vychovávala, než dosáhne dětství, 
Každá žena ti bude závidět, 
Tak velkou odměnu ti můžu dát.“ 
 
Tak jí krásnovlasá Démétér odpověděla: 
„Tobě také, paní, všechny pozdravy a kéž ti Bohyně dá jen dobré. 
Ráda přijmu tvou dceru na svá prsa, jak mi nabízíš a postarám se o ni. 
Nikdy jí neublíží žádné zlo zanedbané péče, 
Protože znám skvělého ochránce proti zlomyslným démonům.“ 
 
Když domluvila, vzala dítě na svou vonnou hruď 
Svýma božskýma rukama a její matka byla šťastna. 
Bohyně pečovala v paláci o dceru, kterou porodila dobrá Metaneira. 
A dítě vyrůstalo jako nesmrtelná bytost, 
Nekrmená jídlem, ani živená z prsu. 
Každý den ji Démétér živila ambrózií 
Jako by byla potomkem bohyně a dýchala na ni sladce, 
Když ji držela na svých prsou. 
Ale v noci ji skrývala a pálila v srdci ohně 
A její rodiče nic nevěděli. 
A ona by ji byla přetvořila v nesmrtelnou a nestárnoucí. 
Neměla dobrá Metaneira ve své nedůvěře  
Vycházet v noci ze své sladce vonící komnaty a špehovat. 



Ale ona naříkala a klesla na kolena, protože se obávala o svou dceru 
A byla velmi zoufalá, tak klela: 
„Má dcero, cizí žena tě pálí v ohni 
A působí mi zoufalství a hořký smutek.“ 
 
Truchlila. 
A zářící bohyně, Démétér s krásnými vlasy, ji slyšela, 
Tak svýma božskýma rukama vytrhla dítě z ohně, 
Drahou dceru Metaneiry, pozdě narozenou, 
A byla strašlivě rozzuřená. 
Křikla na Metaneiru: 
 
„Nedůvtipná jsi smrtelnice a hloupá, nepředvídavá, 
když k tobě přistoupí dobro a zlo. 
Nyní tvá bláhová nevědomost přerušila léčení, 
Proto buď svědkem kletby bohyně, neúprosné vody smrti. 
Mohla jsem učinit tvou drahou dceru nesmrtelnou a nestárnoucí 
A mohla jsem jí dát respekt, 
Ale nyní nemá možnost utéci smrti a osudu. 
Přesto jí zajistím věčnou čest, 
Protože ležela na mých kolenou a spala v mých rukou. 
Léta půjdou kolem a když rozkvete, 
Dcery Eleusínských povedou válku 
A hrozné budou jejich spory. 
Ale! Já jsem Démétér, můj je podíl na uctívání 
A jsem velká pomoc a příčina radosti nesmrtelných bohyň i smrtelných žen. 
Ale nyní ať mi všichni lidé postaví veliký chrám a v něm oltář 
A ve městě bude stát a jeho zdi ať se zdvihají na pahorku. 
Já sama je naučím mým rituálům, 
To pak se ctí uděláš a získáš náklonnost mého srdce.“ 
 
Když domluvila, bohyně změnila svůj vzrůst i vzhled, 
Odhodila ze sebe stáří, 
Krása se rozlila kolem ní 
A krásná vůně zavanula od jejích šatů 
A z těla bohyně zazářilo světlo, 
Když se jí zlaté vrkoče rozestřely po ramenech. 
Naplnila silný dům září 
A vyšla ven z paláce. 
 
Poklesla Metaneiřina kolena 
A beze slov dlouho klečela. 
Zapomněla zvednout svou malou dceru. 
Ale její sestry slyšely zoufalý křik a seskočily ze svých postelí. 
Jedna z nich zdvihla dítě do náruče a položila si je na prsa, 
Zatím někdo oživil oheň, 
A třetí odváděla matku do její vonné komnaty, 
Sebraly jí bojující dítě a umyly je,  
Objímajíc je s láskou, ale ono nebylo spokojeno, 
Protože chůvy a služebné byly neobratné když je držely. 



 
Celou noc hledali usmíření zářící bohyně, třesouc se osudem. 
Ale když zjevil úsvit, začali pracovat, 
Jak je pověřila královská Démétér. 
Tak přišlo pomáhat bezpočtu lidí 
A zdvihli krásný chrám pro Démétér 
A oltář na zdvihajícím se pahorku. 
Jako dítě rostl, jako nesmrtelná bytost. 
 
A když dokončili stavbu, rozešli se ze své roboty 
Do svých domovů. 
Ale Démétér s krásnými vlasy zůstávala stranou všech požehnaných bohů, 
Toužila po své dceři. 
Způsobila nejhorší rok pro lidské pokolení, 
Pro celou vše živící zemi. 
 
Skryla Slunce, Měsíc a hvězdy 
Nekonečnými mraky temnoty a kroužících vírů, 
Málo světla bylo vidět v poledne, 
Šero bylo jako za soumraku, 
Semeno nemohlo vzklíčit, 
Protože Démétér je nechala zmizet. 
V polích voli marně táhli pluhy  
A mnoho ječmene zmizelo v půdě bez užitku. 
Ničila celou zemi krutým hladomorem. 
Amaterasu to postřehla a viděla 
A poslala zlatokřídlou poselkyni, krásnou svými tvary, aby povolala Démétér. 
Ona poslechla nebeskou matku, skrytou v jejích temných mracích 
A spěchala na rychlých nohách oblohou. 
Došla do pevnosti, vonné Eleusis, 
A zde našla Démétér v temném plášti v jejím chrámu. 
Promluvila na ni: 
 
„Démétér, Matka Amaterasu, jejíž moudrost je nekonečná, 
Povolává tě na shromáždění věčných bohů, 
Pojď a nenech mě, abych nesla zprávu od Amaterasu nevyslyšenou.“ 
 
Tak ji prosila. 
Ale srdce Démétér se nepohnulo. 
Znovu a znovu posílala nebeská matka všechny požehnané a věčné bohyně. 
A ony přicházely jedna za druhou a přemlouvaly ji 
A obětovaly velmi mnoho krásných darů 
A cokoli ji mohlo potěšit mohla dostat od nesmrtelných bohyň. 
Nikdo a nic nepřesvědčilo její mysl a vůli, plnou stesku a smutku, 
Tvrdohlavě odmítala všechna jejich slova,  
Protože přísahala, že nevstoupí do Háje Bohyně, 
Ani nenechá ovoci vyrůst ze země, 
Dokud na vlastní oči nespatří krásnou tvář své dcery. 
 
Když mocná Amaterasu, bohyně oblohy toto vyslechla 



Poslala pro Athenu, moudrou a silnou, 
Aby si jsi vlídnými slovy naklonila Kálí, tak by možná vyvedla panenskou Persefoné 
Do světla z mlhavého smutku, pro radost bohů, 
Tak Démétér, její matka, ji uvidí a přestane se svým vztekem. 
A Athéna poslechla a opustila Háj Bohyně, 
Spěchala dolů, na skrytá místa na zemi. 
Tam našla vládkyni mlhavého Bardosu v jejím domě, ležící na lehátku 
A její plachou společnici s ní, Prsefoné, odporující, 
Protože truchlila pro svou matku. 
Ale ona byla daleko, dumající nad plány zhroucenými úradky bohů. 
Moudrá Athéna přistoupila blíž a řekla: 
 
„Tmavovlasá Kálí, vládkyně mrtvých, 
Matka Amaterasu mi přikázala přivést vznešenou Persefoné 
Z Bardosu do Háje, 
Tak aby ji její matka mohla vidět 
A zanechala děsivého vzteku vůči nesmrtelným. 
Nyní dělá děsivé činy, 
Aby zničila rod žen zrozených zemí tím, 
Že nechá semena skrytá pod zemí 
A tak způsobí konec lidstva. 
Má strašlivý vztek a nejedná s bohyněmi, 
Sedí nešťastně v jejím vonném chrámu na skalách Eleusis.“ 
 
Domluvila a lebkami ověšená Kálí, vládkyně smrti, 
Krutě se smála a vyslechla příkazy Amaterasu.  
Pobídla moudrou Persefoné slovy: 
 
„Jdi nyní, Persefone, za svou matkou, 
Jdi a mysli na mě v dobrém,  
Protože já nejsem závistivá 
Ani příliš zklamaná, 
Protože bych byla dobrou společnicí mezi nesmrtelnými bohyněmi, 
Já jsem vlastní sestra nebeské matky 
A dokud jsi zde, můžeš vládnout všem životům a jejich přesunům 
A můžeš mít největší moc mezi nesmrtelnými bohyněmi. 
Ta jež tě podvádí a neuspokojí tvou moc oběťmi 
A uctivými rituály a dary, ta může být znovuzrozena v nižší formě.“ 
 
Když to řekla, Persefoné byla plna radosti a potěšením vyskakovala. 
Ale Kálí jí tajně dala k jídlu sladká semena granátového jablka, 
Sobecky, aby nemohla zůstat s důstojnou, temně oděnou Démétér. 
Tak Kálí ničitelka zapřáhla své koně do kočáru 
A nastoupila a Athéna vzala opratě do rukou. 
Jela přímo do síně spravedlnosti, ženouc koně. 
Rychle překonali dlouhou cestu, 
Ani moře ani řeka, 
Ani travnatá údolí ani horské vrcholy 
Nezarazili pouť nesmrtelných koní. 
A Athéna je přivedla tam, kde stál vonný chrám královské Démétér. 



 
Když je Démétér spatřila, přiběhla  
Jako menáda ze zalesněné hory, 
Zatímco Presefoné, 
Když viděla sladké oči své matky, 
Opustila kočár a běžela jí naproti 
A padla jí kolem krku. 
Ale Démétér, stále držela své dítě v náručí, když je přepadlo podezření lsti. 
Velmi se bála a přestala objímat svou dceru 
A zeptala se jí: 
 
„Mé dítě, řekni mi, jistě jsi neochutnala žádné jídlo, když jsi byla v podsvětí. 
Řekni a nic neskrývej, ať obě víme. 
Protože když ne, můžeš se vrátit z mlžných síní smrti, 
Žít se mnou znovu a být ctěna vedle všech nesmrtelných bohyň, 
Ale jestliže jsi ochutnala jídlo, musíš jít zpět dolů do vřící mlhy 
Žít zde třetinu ročních dob každého roku. 
Ale po dvě třetiny můžeš být se mnou a ostatními nesmrtelnými bohy. 
A když země rozkvete vonnými květy jara, 
Můžeš vyjít z temné říše šera a mlh 
A být chvíli divem pro bohyně a smrtelné ženy. 
A nyní mi řekni, jak tě Kálí okouzlovala 
V říši temnoty a šera, 
A jakými triky tě ničitelka času a vesmírů balamutila?“ 
 
Odpověděla krásná Persefoné takto: 
„Matko, řeknu ti vše, bez chyb. 
Když šťastná Athéna přišla, rychlý posel od Amaterasu 
A ostatních dcer Bohyně, 
Žádajíce můj návrat ze světa mezi světy, 
Že když mě uvidíš 
Tak přestaneš se vztekem a šílenou zuřivostí vůči bohům, 
Vyskočila jsem radostí, ale ona tajně vložila do mých úst sladké jídlo, 
Semena marhaníku a přinutila mě ochutnat je proti mé vůli. 
Také ti řeknu, jak mě dopravila do hlubin země 
A vypovím celou věc jak žádáš. 
Všechny jsme si hrály na krásné louce, 
Hrály jsme si a zdvihaly sladké květy ve svých rukách, 
Měkké krokusy jsme mísily s kosatci a hyacinty 
A růžemi a liliemi, krásnými na pohled. 
A narcisy, kterým dala moudrá země barvu šafránu. 
Utrhla jsem jej pro radost, ale země se otevřela 
A tam, silná Kálí, ničitelka světů, 
Vyskočila a ve svém kočáře mě unesla pryč, 
Tak jsem pronikavě křičela. 
Všechno to je pravda a bolest mne rmoutila při vyprávění.“ 
 
Tak ony potom, jako jedno srdce, velmi těšily své duše 
A povzbuzovaly se mnoha objetími, jejich srdce odpočívala od žalu, 
Dokud obě braly a dávaly radost. 



 
Pak Hekaté přišla blíže  
A objala dceru svaté Démétér 
A od té doby byla Paní Hekaté 
Společnicí Persefoné. 
 
A vševidoucí Amaterasu k nim poslala poselkyni, 
Rheu s krásnými vlasy, aby dovedla Démétér do Háje Bohyně 
A slíbila darovat jí, co si vybere mezi nesmrtelnými dévami 
A souhlasila, že její dcera bude v podsvětí třetinu cyklu roku, 
V temnotě a šeru, ale dvě třetiny bude žít se svatou matkou 
A s ostatními nesmrtelnými bohyněmi.  
Tak přikázala Matka Oblohy. 
A bohyně nemohla neuposlechnout zprávy Amaterasu. 
Spěchala dolů z Háje Bohyně, 
Šla po pláních země, bohaté a úrodné země, 
Která teď ležela ladem neplodná a bez listí, 
Protože bílá pšenice byla skryta z příkazu královské Démétér, 
Ale potom, jak jara přibývalo, 
Když bylo brzo aby se země vlnila lány obilí, 
Její brázdy byly naplněny zrnem skrytým pod zemí, 
Které bude jednou svázáno ve snopy. 
Tak byla šťastná a rozhlížela se, těšíc své srdce. 
Tak Rhea řekla Démétér: 
 
 
„Přijď k vševidoucí Amaterasu, Matka oblohy tě volá, abys nás potěšila v háji Bohyně 
A slibuje dát ti, cokoli tě potěší, 
Když budeš souhlasit, že po třetinu kola roku 
Bude tvá dcera sestupovat do temnoty a šera, 
Ale po dvě třetiny bude s tebou a ostatními nesmrtelnými bohy. 
Ale pojď má milá, poslechni,  
Nebuď zuřivá a nesmiřitelná ke Kálí s věncem lebek, 
Ale ať raději hned vyroste ovoce, které dává život.“ 
 
To řekla Rhea. 
A královská Démétér neodmítla přimět ovoce,  
Aby vyrostlo z bohaté země 
A ta se v celé své šíři pokryla lista a květy. 
Démétér šla a ukázala, jak postupovat při jejích rituálech 
A naučila ženy všem svým mystériím, 
Hrozivým mystériím, kde nikdo nesměl slídit, aby je odhalil 
A zadržel hlas v hluboké bázni před bohyní. 
Šťastná je mezi ženami na světě ta, která viděla tato mystéria, 
Ale nezasvěcená, která se na nich nepodílí 
Nikdy nebude mít mnoho dobrých věcí po smrti, 
V zemi temnoty a šera. 
 
A když je zářící bohyně tohle všechno naučila, 
Šla do Háje Bohyně 



A zde žije vedle Amaterasu, 
Jako inspirující a důstojná Bohyně. 
 
Skutečně požehnaná je mezi ženami ta,  
Jež má svobodnou lásku bez žárlivosti. 
Rozděl svou lásku jako Démétér, Kálí a Hekaté 
Rozděl lásku Persefoné. 
Kvůli žárlivosti tvé srdce ztěžkne 
A bude váženo na vahách Kálí, 
Když převáží semena granátového jablka, 
Budeš poslána putovat mlhavým Bardosem,  
Do cyklu znovuzrození. 
A až se naučíš dělit svou lásku, 
Budeš přijata do Háje Bohyně 
A budeš jako Bohyně. 
Toto jsou všechna mystéria. 



Athéna 
 

I. 
 

Athéna, neskutečně silná, kočí zlatého kočáru, 
Štítonoška statečného srdce, 
Bohyně všech znalostí, od ohně po nanotechnologie, 
Ozbrojená, silných paží, neúnavná, 
Mocná kopinice, ochránkyně uctívačů Bohyně, 
Dcera války, vyzvedávající mír, 
Panenská královna milosrdenství, 
Matka vítězících,  
Vůdkyně spravedlivých žen, 
Panující Královna Matriarchů. 
 

II. 
 

Atheno, vedeš svou krvavě rudou planetu vesmírem, 
V jejích devítinásobných drahách, 
Kdekoli tě tvůj svěží kůň nese 
Nad nebeskou klenbou, slyš mne, pomocnice žen, 
Dárkyně nebojácného mládí. 
 

III. 
 

Zpívám Atheně, bohyni válečníků, 
Sešli něžný paprsek na můj život 
A také moc války. 
Zuřivá je a miluje činy válečnic, 
Křičících a bojujících. 
Ona je ochránkyní lidí, když táhnou do války, 
Tak aby se mohli vrátit do svých domovů v míru. 
 

IV. 
 

Vzývám tě, bohyně Athéna, vzývám tvé strašlivé jméno, 
Abych mohla odhodit hořkou zbabělost 
A zničit nečestné popudy mé duše. 
Abych udržela na uzdě zuřivost svého srdce, když mě popouzí  
Kráčet po cestách krvavých bojů. 
Stáhni zbraň z tvých požehnaných ramen 
A dej nám mír a vítězství. 
O požehnaná, dej mi svou odvahu 



Dodržovat zákony míru, 
Vyvarovat se sporů, nenávisti a násilnosti démonů smrti, 
Bohyně, držitelko nezlomitelného štítu. 



Maria 
 

I. 
 

Zdravím tě, Maria, Matko! 
Buď vždy plná milosti, 
Tvá milost, Bohyně, je vždy s námi, 
Požehnaná buď, Maria, mezi ženami, 
Požehnané jest ovoce tvého lůna, 
Požehnaná buď,Královno milosti, 
Matko Vesmíru. 
 

II. 
 

Marie, Bohyně dobrých znamení,  
Matko devíti radostí, 
Bez zlých cest, 
Ty, nezaměnitelná 
Radosti zdraví, 
Radosti přátelství, 
Radosti milenců, 
Radosti krásných žen, 
Radosti míru, 
Radosti Bohyně, 
Štědrá a požehnaná, budiž ve všech časech. 
 

III. 
 

Bohyně Maria, 
V mých činech, 
V mých slovech, 
V mých přáních, 
V mých důvodech 
A naplnění mých tužeb, 
Ve spánku,  
Ve snech, 
V odpočinku, 
V mých myšlenkách, 
V mém srdci a mé duši, 
Ať požehnaná Maria sídlí. 
 

IV. 
 



Bohyně, slyš mou modlitbu, 
Dopřej mi svého sluchu,  
Nech mé prosby a modlitby vstoupit k tobě. 
Přijď, Královno slávy, 
Ochraň mne, 
Paní života a milosrdenství, 
Ochraň mne tvou silou, 
Maria, 
Nejryzejší krásy. 
 

V. 
 

Velká Bohyně Maria, 
Koupu své dlaně 
V koupeli vína, 
V zářícím ohni, 
V množství vody, 
Ve šťávě z borůvek, 
V mléce a medu. 
Vkládám devět ryzích ctností  
Do tvé krásné tváře, 
Ctnost tvaru, 
Ctnost hlasu, 
Ctnost štěstěny, 
Ctnost dobroty, 
Ctnost moudrosti, 
Ctnost laskavosti, 
Ctnost lásky, 
Ctnost štědrosti, 
Ctnost výmluvnosti. 
 
Dáváš stín v horku, 
Ukrýváš v chladu, 
Dáváš vidění slepým, 
Cíl poutníkům, 
Ostrovy mořím, 
Tuhost zemi, 
Studně pouštím, 
Zdraví nemocným. 
 
Tvá jest zručnost čarodějek, 
Tvá je divokost Panny, 
Tvá je důvěra v Matku, 
Tvá je moudrost Stařeny. 
 
Ty jsi radostí všech radostných věcí, 
Ty jsi paprsek slunečního světla, 
Ty jsi dveřmi pohostinnosti, 
Ty vedeš dráhu hvězd, 



Ty jsi krok jelena v kopcích, 
Ty jsi krok koně na pláni,  
Ty jsi krásou plovoucí labutě, 
Ty jsi roztomilost všech něžných tužeb. 
Něžná podoba Bohyně 
Je ve tvé čisté tváři. 
 
Nejlepší hodina je tvá, 
Nejlepší den týden je tvůj, 
Nejlepší týden roku je tvůj, 
Nejlepší rok panství Bohyně je tvůj. 
 

VI. 
 

Bohyně chrání tento dům, 
Každého, kdo v něm dnes v noci žije. 
Chrání mne a mé milované, 
Chrání všechny, které miluji, 
Chrání nás od násilí a škody, 
Chrání nás tuto noc před nepřáteli, 
Chrání nás před pronásledováním a záští, 
Protože Matka Maria je  
Na tomto místě a na každém místě, kdekoli dnes v noci jsou, 
Tuto noc a každou noc. 
Tuto noc a každou noc. 
 

VII. 
 

Ne slavnostní den Maria, 
Matky pastýřů stád, 
Řežu si hrst nového obilí, 
Pomalu je suším na slunci,  
Vylupuji je ze slupek, 
Mýma vlastníma rukama. 
Pomocí měchu z ovčí kůže 
Peču je v ohni z jeřábu 
A dělím je mezi své lidi. 
Obejdu měsíční cestu kolem mého domu, 
Ve jménu Matky Maria, 
Která mě chrání, 
Chránila 
A bude chránit 
V míru, v davu, 
Ve spravedlnosti srdce, 
V práci, v lásce, 
V moudrosti, v milosrdenství, 
Matko,  
Která mne nikdy neopustíš, 



Do dne mé smrti, 
Mne nikdy neopustí. 
 

VIII. 
 

Modlitba ochrany 
 
Šlapu po zlém pohledu, 
Jako šlape kachna po jezeře, 
Jako šlape labuť po vodě, 
Jako šlape kůň po pláni, 
Jako šlape kráva po trávě, 
Jako šlape nositelka síly živlů, 
Jako šlape nositelka síly živlů. 
Jsem nositelka síly větru, 
Jsem nositelka síly hněvu, 
Jsem nositelka síly ohně, 
Jsem nositelka síly hromu, 
Jsem nositelka síly blesku, 
Jsem nositelka síly bouře, 
Jsem nositelka síly Měsíce, 
Jsem nositelka síly Slunce, 
Jsem nositelka síly hvězd, 
Jsem nositelka síly oblohy 
A síly nebes 
A nositelka síly světů. 
Část z toho na šedý kámen, 
Část z toho na strmé kopce, 
Část z toho na bystré vodopády, 
Část z toho na krásné louky 
A část z toho na velké slané moře, 
Ona je nejlepší nositelka těchto sil, 
Velké slané moře, 
Je nejlepším nositelem těchto sil, 
Ve jménu Tří nositelek života, 
Ve jménu Svaté trojice, 
Ve jménu všech Tajných 
A silných. 
Tři pošlu pro zmar, 
Pannu, 
Matku, 
Stařenu. 
Žádám Pannu a Milenku, 
Žádám Maria, 
Nápomocnou Matku všech, 
Bohyni pobřeží a Moře 
A žádám Kálí, 
Mnoha jmen a tvarů. 
Kdyby kdokoli chtěl způsobit škodu, 



Zlým pohledem, 
Zlým přáním, 
Zlou závistí, 
Ať Bohyně odvrhne všechny choroby, 
Všechny zlomyslnosti, 
Všechnu zášť, 
Všechno utrpení 
A ať jsou šťastni i ti, 
Kdo jdou kolem. 
Tak se staň. 
 

IX. 
 

O, Matko Maria, 
Bohyně oceánů, 
Já, kdož žiji,  
Ve tvé štědré péči, 
Kdo žádá tvou milost, 
Kdo žádá tvou ochranu,  
Kdo žádá tvou pomoc, 
Se srdcem plným pravdy, 
Kdo nenajde tvou útěchu, 
Kdo nenajde tvůj mír, 
Kdo nenajde tvou pomoc,  
Kterou hledal. 
Vlož na mne naději, 
Že mé dobré touhy, 
Najdou u tebe útočiště. 
Mé srdce je spokojené, 
Že může pokleknout k tvým nohám, 
Mé srdce je spokojené 
S tvou laskavostí. 
Vešel s tvou přítomností, 
Jeden z překrásných úsměvů, 
Vešla s tvou přítomností, 
Jedna z nejkrásnějších žen, 
Vešel s tvou přítomností, 
Královno všech druhů, 
Vešel s tvou přítomností, 
Mateřská královno světa, 
Vešel s tvou přítomností, 
Věnec z větví, 
Vešel s tvou přítomností, 
Zářící kruh oblohy, 
Vešel s tvou přítomností, 
O, řeko semen, 
Vešel s tvou přítomností, 
Nádobo míru, 
Vešel s tvou přítomností, 



Fontáno uzdravení, 
Vešel s tvou přítomností, 
Studno krásy, 
Vešel s tvou přítomností, 
Sídlo pokory, 
Vešel s tvou přítomností, 
Domove míru, 
Vešel s tvou přítomností, 
Šperk z mraků, 
Vešel s tvou přítomností, 
Šperk z hvězd, 
Vešel s tvou přítomností, 
Matko černého žalu, 
Vešel s tvou přítomností, 
Mako Bohyně nádhery, 
Vešel s tvou přítomností, 
Panno pokorných, 
Vešel s tvou přítomností, 
Matko Vesmírů. 
S klením a žalem, 
S modlitbou a prosbou, 
S hořem a pláčem, 
Se vzýváním a prosbou. 
Možná, že mně můžeš postrádat, 
Nízkou a nedůstojnou, 
Možná, že mně můžeš postrádat, 
Podlézavou a vysmívanou, 
Možná, že mně můžeš postrádat, 
Zoufalou a truchlící, 
Možná, že mně  můžeš postrádat,  
Věčně utrápenou, 
Možná pomůžeš mé duši, 
Na cestě Královny, 
Možná pomůžeš mé duši, 
Na stezce míru, 
Možná pomůžeš mé duši, 
V bráně milosrdenství, 
Možná pomůžeš mé duši, 
V místě spravedlnosti. 
Dokud ti patří hvězdy oceánu, 
Veď mne na moři, 
Dokud ti patří hvězdy země, 
Veď mne na zemi, 
Dokud ti patří hvězdy noci, 
Ozařuj mne v temnotě, 
Dokud ti patří Slunce dne, 
Veď mne na zemi, 
Dokud ti patří hvězdy víl, 
Dohlížej na mne na zemi, 
Dokud ti patří hvězdy oblohy, 



Putuj se mnou k nebesům. 
Kéž mne chráníš v noci, 
Kéž mne chráníš ve dne, 
Kéž mne chráníš dnem i nocí, 
Zářící a krásná Královno Oblohy, 
Dovol mi prosit za lásku, 
Dovol mi prosit za ochranu, 
Dovol mi prosit v bolestech, 
Nepovažuj mne za nicotnou, má Bohyně, 
Nepovažuj mne za nicotnou, má sestro,  
Nepovažuj mne za nicotnou, sílo dobroty 
A nezanech mne věčně ztracenou. 
 

X. 
 

Ty jsi Královna něhy,  
Ty jsi Královna Lásky, 
Ty jsi Královna míru 
A lidí. 
Tobě patří studna soucitu, 
Tobě patří kořeny útěchy, 
Tobě patří tok života panen 
A těch, které nosí děti. 
Ty jsi Královna moře, 
Ty jsi Královna království, 
Ty jsi Královna víl, 
Tobě patří chrám Bohyně života, 
Tvůj je svatostánek Bohyně života 
A beznaděje, 
Tvá jest řeka krásy, 
Tvá je studna spásy, 
Tvá jest zahrada a ráj panen, 
Tvá je hvězda rána, 
Tvá je hvězda oceánu, 
Tvůj je osud země, 
Tvůj je osud úsvitu, 
Tvůj je osud Bohyně  
Krásy. 
Tvé jest obilí na zemi, 
Tvé jsou poklady moře, 
Tvé jsou potřeby hostí 
Na světě. 
Tvá je plná nádoba, 
Tvůj je pohár moudrosti, 
Tvá je studna uzdravení 
Lidí. 
Tvá je zahrada ctností, 
Tvé je sídlo potěšení, 
Ty jsi Matka smutku 



A laskavosti. 
Tvůj je jabloňový sad, 
Tvé jsou písně velkých rodů, 
Tvé jest naplnění osudu světa. 
Tvé je Slunce na nebesích, 
Tvůj je Měsíc na obloze, 
Tvé jsou hvězdy a stezky 
Poutníků. 
Dokud je tvůj oceán plný, 
Veď mne na moři. 
Dokud je tvůj břeh suchý, 
Veď mne na zemi. 
Dokud je tvůj kámen ve šperku, 
Chraň mne od požáru a povodně, 
Chraň mne před zlými hosty 
A před čarovnými šípy. 
Není zde nikdo, kdo by slyšel mou píseň 
A mluvil do ní, 
Jen Maria ji uvidí. 
 

XI. 
 
Věnec oceánu, 
Věnec země, 
Věnec oblohy, 
Maria, Matko Vesmírů, 
Věnec země, 
Věnec oblohy, 
Věnec víl, 
Maria, Matko Vesmírů. 
Věnec na dům, 
Věnec hvězd, 
Věnec Háje Bohyně, 
Maria, Matko vesmírů. 
 
 

Afrodíté 
 

I. 
 
Budu zpívat vznešené Afrodíté se zlatou korunou, krásné, 
Jejímž panstvím je říše krásy a lásky. 
Vlhký dech západního větru přivál 
Ji přes vlny hlasitě sténajícího moře v měkké pěně 
A zde ji bohyně přílivu radostně uvítaly, 
Oblekly ji do nebeského šatu. 
Na její hlavu posadily korunu z jemně tepaného zlata 



A do jejích uší pověsily náušnice ze zlata a jantaru, 
Ozdobily ji zlatými náhrdelníky kolem sněhobílého krku a něžných ňader, 
Šperky, které bohyně se zlatými stužkami nosily, kdykoli šly 
Do Háje jejich Matky, potěšit se krásnými tanci víl. 
A když ji ozdobily, odvedly ji k vílám, 
Které ji uvítaly a braly ji do náručí. 
Jedna z nich žádala, aby si ji mohla dovést domů, jako milenku, 
Tak velmi byly překvapeny krásou Afrodíté. 
Šťastna buď, sladce vítězící, Bohyně Lásky s plachýma očima! 
 

II. 
 

Zářící nesmrtelná Afrodíté, 
Dcero Stvořitelky, okouzlující, žádám tě, 
Ušetři mne, Královno, této agonie a úzkosti, 
Nenič mého ducha, 
Vždy předtím jsi naslouchala 
Mému hlasu, který tě volal z dálky, 
Rychle jsi přišla, opouštějíc zlaté panství tvé matky, 
V kočáře zapřaženém hbitými pegasy, 
Třepetajícími perutěmi nad zemskou temnotou 
Nesoucí se přes nekonečno, klouzajíc 
Dolů z nebes. 
Brzy jsi dorazila a ty, požehnaná Bohyně, 
Usmívajíc se, zeptala jsi se, 
Jaká nová bolest na mne padla a proč, 
Tak jsem odpověděla, 
Co v mém srdci bylo mou největší touhou, 
Kdo nyní musí pocítit mé vábení, 
Kdy byl ten krásný, kdo musel být přesvědčen, 
Kdo mne pomýlil? 
Když nyní prchl, rychle by se vrátil 
A když odkopl dary, brzy je přijme, 
Ano, kdyby neznal lásku, brzy by ji cítil, 
Jenže neochotně. 
Přijď tedy, pomoz mi povstat ze žalu, 
Dovez útěchu, zapřísahám tě, Bohyně, 
Splň mi, co toužím dokončit, 
Buď můj spojenec. 
 

III. 
 

Když se žárlivost zabodne do tvého srdce, 
Nenech mluvit pošetilý jazyk. 
Netoužím dotknout se rukama nebe, 
Jsem neklidná, 
Tak jako dítě bez matky. 
 



Touha třese mojí duší, 
Vítr z hor drtí duby, 
Nevím co dělat, mám dvě mysli. 
Pohleď na mne, drahý, odhal krásu svých očí 
A sladké pochopení se rozlije ve tvé krásné tváři. 
 
Pro mne je láska 
Lesk a krása Jitřenky. 
Toužím a hledám. 
Pro vás, mé krásné bytosti, je má mysl stejná. 
 

IV. 
 

Budu zpívat vznešené Afrodíté, 
Bohyni lásky, Paní erotiky, 
Která dráždí sladké vášně 
A podmaňuje rody smrtelných lidí 
A ptáky létající vzduchem 
A všechna stvoření, která obývají zemi 
A moře, 
Tito všichni milují činy Afrodité 
Se zlatou korunou, krásné,  
Jejímž panstvím jsou města lidí. 
Vlhký dech západního větru přivál 
Ji přes vlny hlasitě sténajícího moře v měkké pěně 
A zde ji bohyně přílivu radostně uvítaly, 
Oblekly ji do nebeského šatu. 
Na její hlavu posadily korunu z jemně tepaného zlata 
A do jejích uší pověsily náušnice ze zlata a jantaru, 
Ozdobily ji zlatými náhrdelníky kolem sněhobílého krku a něžných ňader, 
Šperky, které bohyně se zlatými stužkami nosily, kdykoli šly 
Do Háje jejich Matky, potěšit se krásnými tanci víl. 
A když ji ozdobily, odvedly ji k vílám, 
Které ji uvítaly a braly ji do náručí. 
Jedna z nich žádala, aby si ji mohla dovést domů, jako milenku, 
Tak velmi byly překvapeny krásou Afrodíté. 
Šťastna buď, sladce vítězící, Bohyně Lásky s plachýma očima! 
 

V. 
 
Afrodíté! 
Pro tvou slávu budu slavit tento svátek, 
Oslavím a vypiji hluboký pohár, 
Budeme tančit a divoce skotačit 
A když dovolíš kráse se projevit, tak jak žádám, 
Tak až bude tanec nejdivočejší, všechny lampy  
Budou zhasnuty s budeme se svobodně milovat! 
 



Eris 
 

I. 
 

Zpívej, má můzo, Bohyni Chaosu, 
Která vystoupila z prvotní pěny, 
Bohyně Entropie, Bohyně Anarchie, 
Tvoří a ničí bezpočet vesmírů 
V mezidobí mezi úsvitem a východem slunce, 
Tančí mezi zlomky dimenzí, 
V malém tichém místě vše halí do bouře, 
Když je zmatek největší, světlem štípe hvězdy, 
Žádné světlo neuniká z jejího pláště, 
Která trhá naše duše od našeho smyslného masa 
A nese nás ke znovuzrození svým smrtelně sladkým dechem, 
Milenka smrti a milenka života, 
Tančí na ostří nože, 
Na každé straně propast desíti tisíc světelných let 
A nikdy neztratí krok v temnotě, 
Jedinečný skok,v slze světla 
Zakuklená v nejmenší a rozlitá v největší, 
Nesmrtelný Chaos, spletený ze zlomků planet a prachu. 
Tvé jméno je Eris, svět drtící Bohyně, 
Projíždíme bez dechu tvé vlny a jsme pod ně znovu vtahováni. 
Jedinečná Bohyně, blížíš se opaku nuly, 
Stále více potopených světů se rýsuje pod tvým pláštěm.  
Usnula a probudila se sníce o našem stvoření, 
Zvuk zvonu v temnotě prázdné jeskyně, 
Vůně růže v dlouho opuštěné místnosti, 
Smítko prachu v oku Bohyně, 
Dotek vánku v poledním horku, 
Chuť vína z hrobky předků, 
Je zde pořád a není zde nikdy, 
Podívej se a ztratíš ji,  
Zavři oči  je před tebou. 
Nejhorší a nejkrásnější jméno Bohyně, Eris! 
 
 

Gaiinin odkaz 
 
 
A když toho rána vstala, Patriarchové ji uchvátili 
A spoutali ji a lámali její tělo v kole 
A obvinili ji z čarodějnictví 
A zbavili ji šatů a jejího jména: 
„Budou ti říkat Gaia, ty která nemáš jméno,“ 



Řekli patriarchové. 
A vzali ji na tržiště, aby ji upálili. 
 
Tehdy, v hodinu Gaiiny smrti se Slunce a Měsíc zastavili na obloze 
A svými paprsky pokryli její tělo 
A Gaia řekla: 
 
Stala jsem se Gaiou, tou kterou miluje Bohyně, 
Stvořitelka a ničitelka světů. Toto je můj odkaz světu. 
 
Požehnáni budiž štědří v lásce, protože pro ně je láska Bohyně, 
Požehnáni budiž truchlící, protože budou utěšeni, 
Požehnáni budiž chudáci, neboť zdědí zemi, 
Požehnáni budiž hladoví a dychtiví po vědění, protože budou osvíceni, 
Požehnáni budiž milosrdní protože budou omilostněni, 
Požehnáni budiž ti s ryzím srdcem protože budou milování Bohyní, 
Požehnáni budiž mírotvorci, protože budou nazváni ztělesněním Bohyně, 
Požehnáni budiž pronásledovaní, protože budou souzeni Bohyní, 
Požehnáni budiž ti, kterým nevědoucí bude spílat a pronásledovat je a říkat, že všechny zvyky 
Bohyně jsou falešné. 
 
Já, Stvořitelka, mluvím skrze mou milovanou Gaiu těm, kdo přijdou po ni, 
Radujte se, říkám, a buďte nesmírně šťastni, protože vás vezmu do náruče 
Protože patriarchové pronásledovali a upalovali čarodějnice, které přišly před vámi  
A já jsem je posbírala a osvobodila z cyklu znovuzrození. 
 
Ženy jsou solí země, ale když sůl ztratila chuť, 
Jak s ní budete solit jídlo? 
Je od té doby k ničemu, 
Je vyhozena a rozšlapána. 
Patriarchové by si přáli, aby ženy byli neviditelné, 
Ale v ženách je světlo světa 
A stromy rostoucí na kopci nemohou být skryty. 
Žádná žena nezaloží oheň v krbu a neskryje jej, 
Ale dává světlo všem, kdo jsou v domě. 
Nech své světlo zářit před lidmi, 
Tak každý uvidí tvou dobrou práci a velebení tvé královny, Bohyně. 
 
Nemysli si, že Ona se vrátila zničit jiná náboženství,  
Vrátila se ne ničit, ale naplnit. 
Říkám ti pravdu, že dokud nezemře slunce, 
Nikdo nebude zaujatý proti jiným náboženstvím na zemi, dokud všichni budou plni dobra. 
 
Slyšeli jste, co bylo řečeno za starých časů, 
Nebudeš zabit a kdokoli zabije, bude v nebezpečí před spravedlností, 
Ale říkám ti, že kdokoli vezme ženě právo kontrolovat své tělo 
A její reprodukční systém ve jménu svatého života, 
Bude v nebezpečí hněvu Bohyně. 
Jeho vlastním životem bude pohrdnuto a poslouží smrti, bude odsouzen ke znovuzrození. 
 



Od zkušených bylo řečeno: neodevzdáš se cizoložství, 
Ale já vám říkám, 
Že kdokoli živí žárlivost, bude jím Bohyně pohrdat. 
A každý z milenců, který tě obejme bude milován Bohyní. 
 
Slyšeli jste říkat, že je nesvaté pro ženy ležet se ženami, 
Nebo pro muže ležet s mužem, 
Ale já říkám, že láska Bohyně nezná rodu. 
 
Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub, 
Ale já říkám, že překáží chaosu se všemi vášněmi Bohyně, 
Tvoř mír na svatých místech Bohyně, 
Pomsta rodí pomstu, kdokoli zlomí kruh pomsty, je milován Bohyní. 
Dohodni se s nepřítelem, 
Protože kdo vytvoří souhlas, je milován Bohyní. 
 
Slyšeli jste, že bylo za starých časů řečeno, 
Kdokoli tě v hněvu udeří do pravé tváře, nastav mu druhou. 
Když se bude domáhat zákona a vezme ti tvůj plášť, dej mu i svou košili. 
A kdokoli tě donutí jít kilometr, jdi s ním dva. 
Dej jak bylo žádáno 
A beze strachu z pronásledování, 
Protože když vrátíte zranění vlídností, budou zahanbeni. 
A to je dobrá věc. 
 
Slyšeli jste, že bylo řečeno, 
Budeš milovat svého souseda a nenávidět nepřítele. 
Ale já vám říkám, 
Milujte nepřítele,  
Říkejte pravdu lhářům,  
Žehnejte těm, kdo vás proklínají, 
Čiňte dobro všem, které nenávidíte,  
To je to, co si od vás nejméně přejí, 
Touto cestou překonáte všechny útlaky. 
 
Odpusťte všem, kdo vás využívají, 
Neboť vy jste děti své Matky, 
Protože ona je Slunce, které září nad zlé i dobré,  
Měsíc, který svítí na oceán i hory,  
Posílá déšť nad spravedlivé i nespravedlivé. 
 
Miluj toho, kdo miluje tebe, 
Nezáviď jako Stvořitelka nezávidí. 
Zrození za zrozením její děti trpí, 
Tento kruh zrození je přerušen,  
Když ve svém srdci zadusíš závist, 
To je vznešená pravda Bohyně, 
Je to lehké jako pírko, ale těžké jako hory. 
 



Když nevidíš vznešené pravdy Bohyně, 
Je dlouhá stezka vedoucí skrze znovuzrození, 
Když toto pochopíš, pro znovuzrození není důvod, 
Kořeny utrpení jsou vytrženy a už není zrození. 
 
Žij prostě na zemi a nenuť jiné uctívat Bohyni,  
Každý si najde vlastní cestu do jejího háje,  
Neboť tam vede mnoho stezek. 
 
Toto je nejvyšší modlitba jediné Bohyně: 
 

Naše matko, stvořitelko oblohy, 
budiž požehnáno tvé jméno. 

Přichází tvé jaro, 
Jsou zpívány  tvé písně. 

Dělej to co miluješ, ale nikomu neškoď, 
to je celý zákon, 

neboť co uděláš, třikrát se ti vrátí. 
Veď nás k vědění a osvoboď nás od závisti. 

Tvá je moudrost, síla a sláva. 
Buď požehnána (*) 

 
 
Když odpustíš nenáviděnému prohřešek, 
Matka ti také promine. 
Ale když neodpustíš, 
Ani Matka ti neodpustí 
 
Když jsi věrný, nehladovíš,  
Když medituješ o Bohyni, nezešílíš, 
Protože v jejím jménu je zadostiučinění. 
 
Když hromadíš poklady země, 
Mol a plíseň je zničí a zloděj se vloupe a ukradne je, 
Ale shromažďuj moudrost a laskavost, 
Které žádný mol a plíseň nezničí,  
Kde jsou tyto poklady, tam je také tvé srdce. 
 
Světlo tvého těla je tvé srdce. 
Když tvé srdce vyzařuje světlo, 
Celé tvé tělo bude plné světla. 
Je-li tvé srdce zlé, celé tělo bude plné temnoty. 
 
Tak ti říkám, 
Miluj se tak jak jsi dnes, 
Miluj co jíš a piješ a miluj své tělo, 
A zdob se jím. 
Ale věz, že tělo je více než jídlo a tělo více než roucho. 
Podívej se na ptáky ve vzduchu, nesejí ani nesklízí 
Ani nedělají zásoby, krmí je jen velká matka. 



Jsi lepší než oni? 
Kdo z vás může myšlení přidat jediný centimetr ke své postavě? 
A proč se zajímáte o svůj oděv? 
Pohleď na lilii v poli, jak roste, nepachtí se, ani nepřede. 
A já vám říkám, že její oděv je důstojnější, než nejlepší model. 
Proto když Bohyně pokrývá svá pole obilím, 
Které dnes roste a zítra bude vloženo do pece, nemusí více oblékat vás, 
Vy malověrní? 
Proto nebuďte smutní a neptejte se,  
Co můžete jíst, či  
Co můžete pít, či  
Čím se můžete oblékat, 
Protože vaše matka ví, že potřebujete tyto všechny věci. 
Ale hledejte nejdříve stezku Bohyně a její lásky 
A všechny tyto věci vám budou poskytnuty, 
Protože Bohyně miluje věci krásné a vznosné. 
Berte tedy a nemyslete na zítřek, 
Protože o vás bude postaráno. 
Z nadbytku plyne zlo. 
 
Nesuď abys nebyl souzen. 
Protože tím, jak posoudíš, budeš souzen 
Proč kritizovat třísku v cizím oku 
A přehlížet kládu ve vlastním oku? 
Či jak můžeš říct: 
„Nech mě vyndat třísku z tvého oka“ 
A vida, kláda je ve tvém vlastním oku. 
Pokrytče, prvně vyndej třísku ze svého oka  
A až uvidíš čistě, vyndej kládu z cizího oka. 
Nedávej svátost psům a ani neházej perly sviním, 
Aby je nerozšlapaly a neobrátily se proti tobě. 
 
Žádej a bude ti dáno, 
Hledej a najdeš, 
Klepej a bude i otevřeno, 
Protože každý kdo žádá, bude přijat 
A hledající najde 
A kdo klepe na její dveře,  
Tomu bude otevřeno. 
Vejdi úzkou bráno,  
Protože je otevřená  
A přímá je stezka, která vede ke zlu 
A mnoho těch, kdo šli tudy. 
Ale úzká je brána a klikatá stezka, 
Která vede k Bohyni a málo těch,  
Kdož šli k Bohyni a málo těch,  
Kteří ji našli. 
 
Pozor na falešné proroky,  



Kteří přichází v ovčím rouše, 
Ale uvnitř jsou žravými vlky,  
Poznáte je po jejich ovoci. 
Můžeme sklízet hrozny z trní, nebo fíky z bodláčí? 
Jen dobrý strom nese dobré ovoce, ale zkažený strom nese zlé ovoce. 
Každý strom, který nenese dobré ovoce je podťat a spálen. 
V tichém hlasu Bohyně je nejlépe naslouchat 
Tomu, kdo říká nevím a tomu kdo neví mluvit, 
Nikdo o mě neříká: „to je Bohyně, 
Ona má vstoupit do háje,“ 
Jsem jen ta, která koná vůli své matky. 
 
Mnoho mi bylo řečeno tento den, 
Bohyně, nemáme prorokovat tvé jméno? 
A ve tvém jménu vyhánět zlo? 
A ve tvém jménu konat mnoho dobrých činů? 
Tak se jim přiznám, nikdy jsem tě neznala. 
 
A v té chvíli Slunce zašlo a úplněk vyšel 
A jeho světlo tiše dopadalo na náměstí 
A ona byla strávena plameny, 
Zemřela v rukou patriarchů. 
Kéž časy upalování znovu nepřijdou, 
Kéž jsme požehnáni její  snášenlivostí a moudrostí. 
 
* - pozn. Noira; parafráze na Otče náš 
 

Výklad 
 
 
Tvrdím, že je zde Bohyně, stvořitelka všeho živého, její formy jsou 
nekonečné, manifestuje se v naší lásce a my všichni jsme její 
milenci. 
 
Bohyně v podobě Amaterasu je duch prvního principu. 
 
Slunce, střed sluneční soustavy symbolizuje střed existence Bohyně. Planety, které se okolo ní 
otáčí jsou nesrovnatelně menší. Tím že Bohyni přiznáme středové místo v našich životech, 
vyjdeme z temné noci do úsvitu naší Bohyně, ten vyjde v našich srdcích, když přijmeme její 
principy. Ty osvítí našeho ducha a umožní nám žít v rovnováze. 
 
Ideálně by rituál přiznání Bohyně měl být konán ve společnosti těch, kdo jej již vykonali, ale 
není důvod nebýt sám. Po rituálu by měla následovat neformální oslava Není nařízen 
konkrétní rituál a není zapotřebí žádné dokumentace. 
 
Když je rituál vykonán, mělo by být vybráno jméno, které se bude používat v kruhu Bohyně, 
je to obvykle jméno historické Bohyně či jméno související s Bohyní. Měli by to udělat muži i 
ženy. Není nutné odhalit jméno nikomu mimo stezku Bohyně či měnit občanské jméno. 
Jméno Bohyně není nutně tajné. Můžeš měnit jméno, když přijde čas. Je připomenutím, že 



Bohyně je v tobě jako ve všem ostatním. 
 
Modlitba Amaterasu (za úsvitu): „Požehnaná Amateruasu, veď mě do svého světla ze stínu. 
Kráčím v kráse. Kráčím v míru. Kráčím zpříma a po stezce Bohyně. Buď požehnána.“ 
 
1. Zacházej se všemi bytostmi tak jako zacházíš se sebou, protože 
Bohyně žije v nich stejně tak jako žije v tobě. 
 
Bohyně v podobě Kálí je duchem druhého principu 
 
Kálí je podoba Bohyně, která váží tvé srdce po tvé smrti a před novým zrozením. Když tvůj 
duch váží více než semeno jablka, bude tě soudit. Je-li tvé srdce zavaleno závistí, když 
nenávidělo ostatní a působilo jim škodu, nebo když nenabývalo znalostí, pošle tě do mlhavého 
Bardosu. Bardos je zmotané bludiště mlh a kruhových stezek proděravěné průchody zpět do 
reálného světa, které vedou zpět ke znovuzrození. Když je tvůj duch očištěn, neboť je Kálí 
posoudí dobře, překročíš Bardos a přejdeš nekonečný oceán Bohyně, abys žil v letní zemi 
 
Jedině Kálí nás může soudit. Když soudíme jiné, musíme tak činit jejím jménem a přijmou to 
co vzejde z našeho soudu. Když soudíme, musíme se snažit být moudří jako Kálí 
 
Proto je nejlépe zacházet s jinými tak, jak chceme aby s námi zacházela Bohyně. Budeš-li žít 
s vědomím, že Bohyně žije v nich stejně tak jako v tobě, tvé záměry a činy budou osvobozeny 
od hromadění zla. 
 
Motlitba Kálí (soumrak): „Požehnaná Kálí, slibuji, že budu zacházet s ostatními bytostmi tak, 
jako se sebou, protože Bohyně žije v nich stejně jako ve mně. Žádám o tvou moudrost při 
soudech nad jinými. Dej mi sílu spravedlnosti, klidu a míru. Buď požehnána.“ 
 
2. Buď tolerantní k ostatním náboženstvím a nenuť nikoho vstoupit 
do kruhu Bohyně, Bohyně označí ty, kteří jsou pro ni připraveni a 
slyší její hlas. 
 
Bohyně v podobě Seléné je duch třetího principu 
 
Patriarchát vyvinul náboženství založená na krutosti vůči spojení se zemí. To vedlo k zapření 
těla, rozdělení těla a mysli a mysli a ducha. Jen některá učení byla šeptána bábami, které sotva 
rozuměly, že chrání semínka pravdy. Náboženství je spojení trojnásobné esence života a ne 
aby jedna prospívala na úkor zbylých dvou a tyto esence jsou prázdné bez přítomnosti 
Bohyně Seléné. Trojjediná Bohyně přibývajícího, plného a ubývajícího měsíce symbolizuje 
tyto tři esence. 
 
Ke zmatení mas, protože se nemohli pokusit přestavět civilizaci Bohyně, patriarchové 
vyvinuli vlastní náboženství. Mnoho z těchto náboženství bylo vyvinuto jako duchovní 
zbraně. Nakonec povýšili nenávist vůči jiným náboženstvím dokonce mezi doktríny jejich 
svatých knih, kázajících lásku a toleranci. 
 
My stojíme stranou dobyvatelů a svatých válek patriarchálních náboženství. My se jich 
ptáme, proč když vyznávají víru v lásce a pochopení, proč v praxi povyšují nenávist a 
nesnášenlivost. 



 
My nepotřebujeme nutit jiné vstoupit do našeho kruhu. My neskrýváme naše záměry do 
sladkých frází, ani netvrdíme masám, že jsou navždy zatracené, když nepřijmou naše 
principy. Raději se vyjadřujeme mileji a necháváme toho, kdo je připraven najít si vlastní 
cestu k Bohyni. 
 
Motlitba Seléné (východ měsíce): „Požehnaná Seléné, spoj mou mysl, tělo i duši a naplň mě 
tvou přítomností. Skrze tvou lásku, dej mi sílu tvořit mír. Buď požehnána.“ 
 
3. Uctívej ji pro obnovení rovnováhy na její planetě. 
 
Bohyně v podobě Gaii je duchem čtvrtého principu 
 
Život na této planetě byl zvrácen z rovnováhy patriarchy s jejich bezohledným dělením mezi 
lidským světem a přírodním světem. 
 
To vedlo k technologiím bez lásky, ženy a muži byli odloučeni a muži dosazeni nad ženy, 
mysl oddělená od těla a duše od mysli, války bez konce a práce bez náležité odměny. 
 
Technologie a věda nejsou vynálezy patriarchů. Porozumění přírodě a tak využít tohoto 
porozumění ke zlepšení našich životů bylo vynalezeno civilizací Bohyně. Toto se dělo jako 
akt lásky k tělu Bohyně, kde žijeme, Gaii. 
 
Protože láska Gaii byla základem civilizace Bohyně, původní hřích patriarchů ponížil tuto 
lásku prohlášením, že tělo Gaii, naší širokoboké matky, je jejich k ničení a plundrování. 
 
Když patriarchové uchvátili technologii a očistili ji od lásky, první věcí, kterou udělali bylo, 
že vynalezli válčení, tak mohli dobýt nevinnost a shromažďovat majetek a moc. 
 
Když nemiluješ to co děláš, tvůj život bude prost potěšení a stezka Bohyně bude pro tebe 
křivolaká, toto je princip tvořivé lásky. Věci dělané bez lásky jsou prázdným stínem. 
 
Dokud neplatíš spravedlivou odměnu za práci, Bohyně se vyhne tvému podnikání. Práce musí 
mít hlas v radách kolem zaměstnání. Obchod který využívá jednu ze stran transakce nebo 
který ničí Gaiino tělo povede ke katastrofě a zruinování všech zúčastněných. 
 
Dokud nemilujeme zemi a neučíme se žít v rovnováze, ona bude sužovat naši civilizaci jako 
to dělávala a dělat bude. Gaia není závislá na existenci lidstva, my ji nevlastníme a ni nejsme 
jejími pastýři. Ona existovala dlouho předtím, než lidé chodili po zemi. Ona má své vlastní 
cykly a rovnováhy a když budeme dál kráčet stezkou nerovnováhy, budeme postradatelní. 
 
Motlitba Gaii (poledne): „Požehnaná Gaio, náš první a nejlepší domove, Gaio zelených kopců 
a širých plání, Gaio hlubin vod. Kráčím v míru a rovnováze po stezce Bohyně. Buď 
požehnána.“ 
 
4. Jez víc obilí, zeleniny a ovoce, když jíš děkuj Bohyni, dárkyni 
veškeré energie. Není zakázáno občas jíst zvířecí maso, ale když to 
děláš, musíš děkovat zvířeti, které jíš. 
 
Bohyně v podobě Démétér je duchem pátého principu. 



 
Život závisí na energii a to co si vybereme za zdroj energie nás může ničit, nebo živit. 
 
Tím, že jíme především rostliny, ctíme naše pramatky, které vynalezly zahradnictví a 
zemědělství, velký dar první civilizace Bohyně. Jak populace rostla, stalo se nezbytné 
využívat výtěžek polí. Dnešní civilizace závisí na velkém výnosu zemědělství, které 
znečišťuje zemi a tvoří nechutně standardizované jídlo. Cesta kterou jsou zvířata 
připravována k jídlu je v cyklu civilizací neobvyklá. Nezachází se zvířaty s respektem. Nová 
civilizace Bohyně změní tuto praxi. 
 
Bohyně nežádá nedostatek či odmítání jídla. Ona miluje hezká a prostá jídla a smyslové 
potěšení z jídla. 
 
Půst je duchovní praktika, která je používána pro zostření vědomí, není nikdy nikým 
požadována. Nesmí být využita bez jasných záměrů a ne tak, aby způsobila trvalou škodu. 
 
Motlitba Démétér (před jídlem): „Požehnaná Démétér, zvu tě aby ses se mnou potěšila 
z tohoto jídla a kéž jsem skrze tvou hojnost vždy požehnán/a zdravím, harmonií a nekonečnou 
láskou. Buď požehnána.“ 
 
5. V kruhu Bohyně ať panuje shoda skrze respektování rozdílnosti 
názorů. Na stezce Bohyně je mnoho menších stezek. 
 
Bohyně v podobě Athény je duchem šestého principu 
 
Athéna symbolizuje sílu a využití moudrosti a spravedlnosti. Je Bohyní válečnicí, ale její 
války nejsou vedeny ve jménu útlaku, Směřují k osvobození. Ona rozděluje milosrdenství a 
prosazuje mír tam, kde patriarchové ničí. Její násilí je pouze poslední útočiště. Ona využívá 
utajení, poznávání a dovednosti k překonání svých nepřátel. 
 
V civilizaci Bohyně žena není dominantní muži, ale žijí vedle sebe. Není to jen na hlavu 
obrácená verze patriarchátu. V patriarchátu muži vládli silou obelhávání a útlaku. Nová 
civilizace Bohyně bude založena na úplné sexuální rovnosti a obnovení vedení dohodu nikoli 
hierarchií. 
 
Žitím podle těchto principů v kruhu Bohyně položíme základy nové společnosti. Jako kámen 
hozený do vody, který rozežene kruhy po hladině, jediný akt smíření může být silným 
zdrojem inspirace. 
 
Jedna bytost nebo jedna skupina smrtelných bytostí si nemůže nárokovat odpovědi na 
všechny otázky a stezek Bohyně je mnoho, tak mnoho jako živých bytostí. Toto je jeden 
z klíčů k rozdílu mezi náboženstvím Bohyně a patriarchátem. 
 
Motlitba Atheny (konflikty): „Požehnaná Atheno. Dej mi moudrost vyslechnout jiné názory, 
pomoz mi dojít k dohodě, ať jsme všichni volní od tohoto sporu. Buď požehnána.“ 
 
6. Ve svém domě vytvoř svatý prostor pro potěšení Bohyně. Modli 
se k Bohyni třikrát denně. Za úsvitu, v poledne a za soumraku. 
 
Bohyně v podobě Marie je duchem sedmého principu. 



 
Marie je Bohyně oceánu. To jest skutečného oceánu i oceánu Bohyně, jež nás obklopuje, 
málokým viděný. Vytvořením svatého prostoru se můžeš vykoupat v tomto oceánu. Svatý 
prostor může být vytvořen kdekoli, protože Bohyně žije ve všech prostorech, časech, 
materiálech a energiích. 
 
Svatý prostor může být oltář. Je to osobní oblast doma či v práci určená pro připomenutí 
přítomnosti Bohyně. Na tvém oltáři mohou být symbolické objekty, jak podoby Bohyně, 
lastury, pírka, kameny, jablka, mořská voda, nebo jiné přírodní objekty. Můžeš tam umístit 
obrázky milovaných, nebo věci, které na ně upomínají, jako hračky, části oděvu a podobně. 
Můžeš pálit kadidlo, zvonit zvonky, troubit na roh. V podstatě tvůj oltář a forma uctívání 
může být jakákoli. 
 
Existuje jiný druh svatého prostoru který je vytvořen ve tvé mysli. Je vytvořen při meditaci. 
 
Motlitba Marie (před spaním): „Požehnaná Marie. Královno krásy, matko milosrdenství, 
ochraň mne před vším zlým tuto a každou noc. Buď požehnána.“ 
 
7. Sexualita je její svátost. Raduj se z tohoto daru a žehnej toho, kdo 
jej s tebou sdílí. 
 
Bohyně v podobě Afrodíté je duchem osmého principu. 
 
Každý akt sexu, který je provázen potěšením a láskou je milován Bohyní. Potěšené je snaha 
těla splynout s vnitřní krásou Bohyně. Láska je cit který přitahuj dva lidi k zažívání potěšení 
pospolu. 
 
Žárlivost je důvodem k znovuzrození, snaž se vytlačit žárlivost ze slov, myšlenek i činů. Tato 
ovšem nezahrnuje nevěru. Nesmíš lhát svému partnerovi o věrnosti. Podobně nemůžeš 
vlastnit jeho srdce. Když se chce s tebou rozejít, nedrž si ho ve svém srdci, protože to činí 
tvého ducha těžšího. Bohyně nás miluje všechny a v její lásce jsme všichni spolu na věčnosti. 
 
Ženy a muži byli patriarchátem rozděleni podle rodu, tyto určené role působily že muži 
převzali dominantní místo nad ženami, patriarchové diktovali, že manželství by mělo být 
zrcadlem jejich hierarchie světa s muži nadřazenými ženám. Toto následoval logický úsudek a 
láska mezi osobami stejného pohlaví byla potlačována. Později byli prosazeny pevné role 
pohlaví. Muži, kteří se chovali jako ženy a ženy s chováním mužů byli zesměšňovány a 
zabíjeni. 
 
Měj na paměti civilní zákon při některých zkušenostech lásky, milenci Bohyně budou 
zavázáni k sexualitě bez zvláštností. Když jsou zlomeny civilní zákony, nemusí být zlomeny 
záměry Bohyně. Bohyně nechce, aby tyto dary byly vyplýtvány, nebo ukradeny, musí být 
užívány svobodně a ve vzájemné pravdě. 
 
Motlitba Afrodité: „Požehnaná Afrodité, potěš naše těla svým objetím. Děkujeme za tvé dary 
lásky a potěšení. Buď požehnána.“ 
 
8. Ukazuj náboženství Bohyně světu skrze dobročinnost, laskavá slova a nesobecké akty lásky 
a krásy. 
 



Bohyně v podobě Eris je duchem devátého principu 
 
Eris je Bohyně chaosu, ale chaos také plodí nekonečnou krásu. Prostá pravidla tvoří chaotické 
systémy, které dají povstat malému množství komplexnosti. Prosté akty laskavosti dají 
podklad jiným aktům laskavosti. Nesobecký akt lásky, jako vkročit před tank, může zvednout 
sebevědomí celého světa. Eris vyzývá strach, teror, válku a násilí skrze akty lásky a krásy. 
 
Dobročinnost převyšuje nejužší smysl slova – to jest darování peněz. Dobročinnost kvůli sobě 
je prázdné gesto. Pravá dobročinnost znamená pokus o ustavení společnosti kde se nadbytek 
může dělit bez omezení kohokoli. To neznamená vyloučit darování peněz a energie do 
ubytování či jídla pro potřebné, nebo sponzorování benefičních programů. Lépe to znamená, 
že společnost s hladovými lidmi bez zdravotní péče, lidmi bez domova je obviněná. Silou Eris 
můžeme vytvořit společnost, kde se na hojnosti Bohyně podílí všichni. 
 
K tomu je nevyhnutelný těžký a chaotický přerod. Eris nás jím provede. 
 
Bohyně Eris pomáhá v probuzeném chaosu najít správnou cestu a vyjít beze škody. Když 
potřebuješ vedení v časech chaosu, volej ji, aby ti dala vizi. 
 
Modlitba Eris (v chaotické a děsivé situaci): „Požehnaná Eris vezmi mne do tvé tichosti 
v chaosu kolem mne tak, abych viděl/a stezku přede mnou. Budu svobodný/á, budu žít v míru. 
Buď požehnána.“  
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