
Egyszemélyes Téli napforduló rituálémenet
Berkano Wicca Tradíció

Írta: Sophie LaMort

Kellékek:
– Gyertya: 4 égtájgyertya, egy ezüst színű gyertya az istennőnek, egy arany színű az istennek, igény

szerint elhelyezhetünk több gyertyát is az oltáron.
– Pentákulum: ha nincs, a Berkano YouTube csatornáján találtok videót, ami alapján elkészíthetitek.

Végső esetben kartonból is készülhet.
– Rituális tőr: ha nincs, helyettesíthetjük az ujjainkkal. Nyújtsuk ki mutató- és középső ujjunkat,

szorítsuk őket össze, és használjuk ezt a kéztartást, amikor a rituális tőrt használnánk
– Pálca: ha nincs, a Berkano YouTube csatornáján találtok videót, ami alapján elkészíthetitek
– Kehely
– Edény sónak és víznek
– Tálka a süteménynek
– Bor
– Sütemény
– Víz
– Só
– Füstölő 
– Külön tűzgyertya vagy üst amiben tüzet lehet gyújtani
– Igény szerint szezonális dekoráció

Rituálémenet:
1. Megtisztulás: Rituálé előtt vegyél tisztító fürdőt, vagy zuhanyt. Amennyiben ez nem megoldható,

mosd meg az  arcodat,  kezeidet  –  legvégső  esetben tisztulj  meg energetikailag,  vizualizálj  egy
energiaspirált magad köré, ami megtisztítja az aurádat.

2. Kör meghúzása rituális tőrrel: az óramutató járásával megegyezően tegyél egy teljes kört az oltár
körül, miközben a tőrrel „megrajzolod” a kört.

3. Tisztítás  vízzel  és  sóval:  Szenteld  fel  a  sót  és  vizet.  Érintsd  meg a  vizet  a  tőrrel,  és  mondd:
„Megtisztítalak,  ó  víznek teremtménye,  hogy vess  ki  magadból  az  illúziók világa szellemeinek
minden  tisztátalanságát  és  szennyét,  hogy  ne  árthassanak  nekem,  Aradia  és  Kernunnosz
neveiben.”
Érintsd  a  tőrt  a  sóhoz  és  mond:  „Aradia  és  Kernunnosz  áldása  legyen  eme  sóból  lévő  
teremtményen,  és  minden gonoszság és  nehézség távolíttassék  el,  és  minden jó  jöjjék,  mert  
nélküled  az  ember  nem élhet,  amiért  megáldalak  és  megidézlek  téged,  hogy  segedelmemre  
lehess.”
Tedd a sót a vízbe. Hintsd szét a szentelt vizet.

4. Tisztítás tűzzel:  Gyújtsd meg a gyertyákat,  a  füstölőt  és  mondd:  „Megtisztítalak téged,  ó tűz  
teremtménye, hogy minden fantazma távozzék tőled és ne árthasson vagy téveszthessen meg  
semmilyen módon, Aradia és Kernunnosz nevében.” 

5. Nyilvánítsd  ki  a  rítus  célját.  Ennek  a  rítusnak  a  Téli  napforduló  megünneplése  a  célja,  de  
amennyiben a rituálé során szeretnél más mágiát is végezni, azt is tedd hozzá itt.
Gyújtsd meg a tűzgyertyát/üstöt.



6. Rituálé fő része: Vedd kezedbe a pálcát, szegezd a tűzgyertyára/üstre:

„Holdnak Királynője, Napnak Királynője,
Mennyeknek Királynője, Csillagok Királynője,

Vizek Királynője, Föld Királynője.
Ki nekünk rendelte az ígéret gyermekét.

A Hatalmas Anya ad életet neki,
Õ az Élet Ura, ki újjászületik,

A sötétség és könnyek messze már,
És az Útmutatás Csillaga korán jõ fel.

Dombnak s hegynek arany napja,
Ragyogj a földre,
Ragyogj a világra,

Ragyogj a tengerekre
Ragyogj a folyókra,

A szomorúság lenyugszik s a boldogság emelkedik
Áldott legyen a Hatalmas Anya,

Kinek se kezdete, se vége,
A végtelenségig, mindörökké,

I O Evohé
Áldott légy." 

Itt végezheted el a többi mágikus munkát is, ha van ilyen.
7. Sütemény és bor:

Fogd a kezedbe a bort, és mondd: 
„Az Istennő tiszteletére iszom ezt a bort”. 

Igyál.
Fogd a kezedbe a süteményt, és mondd:

„Az Istennő tiszteletére eszem ezt a süteményt.”
Egyél.

8. Ha mindennel végeztél, köszönd meg az entitások jelenlétét. Például mondd:
„Istenek, szellemek, minden entitás aki jelen volt, köszönöm, hogy megtiszteltetek jelenlétetekkel.

Most menjetek ha mennetek kell, de maradjatok ha akartok.
9. Kör megnyitása: Fogd a tőrt a kezedbe, majd szakítsd meg vele a kört, és közben mondd:

„A rituálénak vége, a kört megnyitom.”

A rituálénak itt vége. A tűzgyertyát/üstöt el lehet oldani. Érdemes leírni a tapasztalatainkat, meditálni,
vagy folytatni az ünneplést. 

***
A  fenti  rituálé  nem  egyezik  meg  a  Berkano  Wicca  Tradíció  publikus  eseményein  használt

rituálémenettel. Alapjául a Publikus Árnyak Könyve szolgált, mely a Berkano Wicca Tradíció honlapján
található Saddie LaMort fordításában. A rituálémenet szabadon felhasználható a Berkano Wicca Tradíció
megjelölésével.


