


Vážení čitatelia,

máme tu prvé vydanie časopisu Slovenskej 
Pohanskej federácie. Ako pobočka Pagan Federation 
International exitujeme od septembra minulého 
roka. Za ten čas sa toho na Slovensku stihlo mnoho 
udiať, no však o našej PFI nebolo veľmi počuť.

V prvom rade by som vám chcela popriať, aj keď 
síce oneskorene, všetko dobré do nového roka. 
Nech sa vám darí a nech bohovia sú nad vami!

Je tu Imbolc - stred tmavej polovice roka a zimy. 
Naše občiny v tomto čase oslavujú Hromnice, kelti pripomínajú bohyňu Brigit, wic-
cania oslavujú príchod Panenskej Bohyne na zem, Asatru má v týchto dňoch sviatok 
Očarovania orby... Máme tu sviatok svetiel, slnko silnie a dni sa predlžujú. Od zimného 
slnovratu sa dni predĺžili zhruba o hodinku, čo už je dosť poznať.

K ľudovým pranostikám viažucim sa na toto obdobie patrí: Na Hromnice chumelice, 
nebýva už zimy více. Však o našej tohtoročnej zime sa toto nedá povedať. Počasie 
uprostred januára sa podobalo na začiatok jari a nie na chumelicu. Je to zapríčinené 
globálnym otepľovaním? Áno, chcem, aby tieto slová zazneli už na začiatok, aby sme 
sa spoločne zamysleli nad tým, ako sa správame k našej Matičke Zemi. Zároveň si však 
uvedomujem, že je pokrytecké o tom hovoriť a nesnažiť sa to zmeniť.

Pomaly nastane jar a naša Pohanská federácia chystá páru letných akcií. Tou najväčšou 
bude International Pagan Moot - Medzinárodné pohanské zhromaždenie, ktoré chys-
táme v období Lughnasadhu. Akcia sa bude konať blízko pri našich spoločných hrani-
ciach. Veľmi ma mrzí, že pri organizovaní došlo ku sporom medzi PFI a rodnovercami 
a osobne sa rozhodne do týchto hádok nemienim zapájať, pretože mi to pripadá ako 
žabomyšie vojny. Na nasledujúcich stranách sa dozviete v skratke o pohanskom dianí v 
poslednej dobe a o plánovaných akciách.

za PFI Emily Hubble
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Brigit
Úvod
Prastaré božstvo Brigit je jednou z trojitých bohýň keltského etnika a jeho zložitých, no 
zato krásnych tradícií. Pre vetvu Írov sa volala Brigit, pre obyvateľov severného Anglic-
ka Brigantia, Bride ju volali Škóti a Brigandu Briti. 

Koluje o nej množstvo legiend a podľa jednej  z nich bola dcérou Dagdu, mocného, 
no zároveň láskavého boha, ochrancu kmeňa, ktorý okrem ovládania mocných kúziel 
vlastnil aj veľký kyj, ktorým jednou ranou dokázal deviatich mužov zabiť ak chcel a 
rukoväťou im mohol opäť život prinavrátiť.

Brigitine sféry vplyvu
Brigit mala ďalšie dve sestry, ktoré milý Dagda pomenoval presne tak isto a preto sa 
predpokladá, že hovoríme o trojjedinej bohyni matke, či o jej panenskom aspekte ro-
zdelenom na ďalšie tri bohyne. 
 Jedna Brigit mala na starosti poéziu, inšpiráciu, veštenie, umenie a písmo, podobne 
ako niektoré aspekty severského Ódina a slovanského Velesa. Druhá bola liečiteľkou a 
pôrodnou babicou podobne ako slovanská Mokoša, či severská Frigg a tretia, posledná, 
mala za úlohu dohliadať nad ohňom vo vyhni, kováčmi a inými remeslami. 
Niet sa čo čudovať, že ju Rimania okamžite stotožnili s ich Minervou, či gréckou Até-
nou. Veď aj  tieto božské slečny vládli nad tak širokou sférou života ako Brigit. Fakt, 
že Brigit je dcérou starostlivého božského otca kmeňa iba podčiarkuje skutočnosť, 
že má na starosti zábavu, umenie a rozvoj spoločnosti (poézia, inšpirácia), zdravie 
obyvateľstva a zabezpečenie kontinuity rodov (liečiteľstvo a funkcia pôrodnej babici) a 
nakoniec obchod a remeslo, ktoré prinášajú kmeňu a komunite prosperitu.
Podobne ako Aténa a Minerva aj Brigit mala svoju bojovnejšiu stránku, ktorou 
ochraňovala spolu s otcom svoj ľud. Preferovala oštep, kopiju či luk a šípy pred 
zbraňami pre blízky stret. Z toho pochádzajú aj rôzne interpretácie jej mena ako „jasný 
šíp“, „jasná“, „mocná“, „vysoká“  vzhľadom na konkrétny región a dialekt.
Jedno z jej najstarších mien znamená ohnivý šíp a je spájané s trestom a božskou 
spravodlivosťou. 

Hypotetický pôvod
Pôvodne bola pravdepodobne bohyňou slnka ako naznačuje opis jej narodenia v kto-
rom sa hovorí, že sa narodila pri východe slnka a hneď po narodení jej z čela vyšľahol 
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obrovský stĺpovitý plameň,  ktorý sa týčil od zemi až k nebu.  Je možné, že ako 
darkyňa tepla a svetla zvieratám, rastlinám a ľuďom dostávala nové sféry vplyvu podľa 
narastajúcich potrieb komunity.

Vodná stránka Brigit a príbeh o dvoch malomocných
Ako bohyňa bylinkárov a bylinkárok , pôrodných babíc a liečenia vo všeobecnosti, mala 
na starosti ako vodu tak aj oheň. Po celom území kedysi obývanom Keltmi môžeme 
dodnes nájsť nespočetne veľa posvätných studničiek a prameňov pomenovaných, či 
zasvätených tejto Bohyni. Traduje sa príbeh o dvoch malomocných, ktorý prišli k také-
muto svätému prameňu po tom, čo sa dopočuli o jeho liečivých účinkoch. Najprv veľmi 
neverili ale tu sa im z čista jasna zjavila Brigit a prikázala jednému aby umyl druhého 
v zázračných vodách. On tak učinil a telo jeho druha bolo očistené od choroby, ktorá 
ich oboch zmárala. Potom povedala Brigit tomu vyliečenému aby umyl telo svojho 
dobrodinca aby obaja boli zdraví ale ten sa zdráhal dotknúť druhého malomocného a 
opustil ho. Brigit túto krivdu ale nenechala nepotrestanú, sama malomocného umyla vo 
svojich vodách a vrátila chorobu sebeckému nevďačníkovi.
Obete tejto vodnej Brigit boli zväčša vo forme mincí, zlatých prsteňov, či náramkov, 
ktoré sa vhadzovali do studní a horských studničiek. Väčšie obety boli obetované na 
miestach, kde sa tri potoky stretávali a spájali v jedno. Jej kotlík inšpirácie, trošku 
podobný kotlíku jej otca, z ktorého sa každý najedol a nikto neostal hladný, je symbol-
ickým spojením jej vodného a ohnivého aspektu. 

Ohnivá stránka Brigit a christianizácia kultu
Jej ohnivý aspekt bol uctievaný formou posvätného ohňa, ktorý plápolal vo svätyni v 
Írskom Kildare, obnovovaný a udržiavaný devätnástimi panenskými kňažkami, ktorým 
sa hovorilo Dcéry plameňa. Žiadnemu mužovi nebolo dovolené sa k svätyni čo i len 
priblížiť. Podľa legendy každý muž, ktorý prekročil plot vydeľujúci posvätné priestory 
svätyne zošalel, zomrel a/alebo mu odumrel jeho penis. Dokonca jedlo a iné zásoby 
boli dovážané na ostrov výhradne ženami z blízkej osady. 
Keď Írsko konvertovalo na katolícke Kresťanstvo, svätyňa bola zmenená na ženský 
kláštor, z kňažiek sa stali mníšky no staré tradície nevymreli a večný oheň bol naďalej 
udržiavaný pri živote.   
Tradíciou napríklad bola každodenná výmena kňažiek, či neskôr mníšok, ktoré mali na 
starosti plameň a legenda vraví, že každý dvadsiaty deň v mesiaci bol oheň udržiavaný 
samotnou Brigit. Viac ako tisíc rokov bol tento oheň udržiavaný mníškami a nikto nevie 
ako dlho predtým sa o oheň starali kňažné. 
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Uhasenie posvätného ohňa
V roku 1220 sa ale istému biskupovi nepáčila výlučné ženská správa kláštora svätej Bri-
git v Kildare. Trval na tom, že mníšky sú podriadené kňazom a musia sa teda podvoliť 
inšpekcii kňaza. Keď to odmietli a žiadali o matku predstavenú z iného kláštora alebo 
nejakú ženskú úradníčku, ktorá by viedla inšpekciu, Biskup razantne odmietol a vyhlá-
sil udržiavanie svätého ohňa za pohanský zvyk a rozkázal jeho okamžité uhasenie. Aj 
tento úder však Brigit prežila a naďalej ostala najobľúbenejšou svätou postavou spolu 
so svätým Patrikom o čom svedčí aj fakt, že až do osemnásteho storočia jej bola spiev-
aná prastará pieseň:“ Brigit, úžasná žena, náhly plameň, nech nás jasné ohnivé slnko 
vezme do večného kráľovstva.“  

Sféry vplyvu svätej Brigit 
Brigit je očividne najlepším príkladom prežitia Bohyne vo forme svätice až do dnešných 
čias. Ako si o chvíľu ukážeme jej vplyv christianizáciou neupadol ani náhodou a naopak 
sa úctyhodne rozšíril o niektoré sféry, ktoré z pohanských čias pod jej vládou nemáme 
doložené 
Sféry v ktorých má svätá Brigit moc si rozdelíme podľa kategórií

Deti a Rodina (základ spoločnosti), kde je patrónkou pôrodných báb; bábätiek; dojičiek 
(sing. dojka); detí všeobecne; detí, ktorých rodičia nie sú zosobášení; detí, ktorých 
matky sú týrané ich otcami a klanu Douglesovcov.

Umenie, kultúra (intelektuálny rozvoj spoločnosti) a v tejto skupine je patrónkou:  bás-
nikov, učencov a mníšok

Profesie a zvieratá (hmotný rozvoj spoločnosti) a je teda patrónkou: kováčov;  ves-
lárov; námorníkov; prievozníkov; dojičiek kráv; chovateľov hydiny;  hydiny samotnej a 
dobytku, 

Ochrana slabých a bezbranných (solidarita spoločnosti) pričom je patrónkou: 
utečencov; chudobných ľudí, žobrákov a pocestných, 

Pôvod svätej Brigit
Pôvod svätej Brigit je vysvetľovaný rôzne. Podľa najpopulárnejšej verzie bola pôrodnou 
babicou priamo Panne Márii a preto je vzývaná pri pôrodoch a to najmä samotnými 
pôrodnými babicami. Podľa oficiálne prijatého pôvodu bola Svätá Brigit dcérou akéhosi 
neznámeho druida, ktorý predpovedal príchod Kresťanstva a neskôr bol spolu so svo-
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jou dcérou pokrstený Svätým Patrikom. Stala sa z nej mníška a o čosi neskôr matka 
predstavená kláštoru v Kildare. Kresťanská Brigit mala vraj moc voliť miestnych bisku-
pov, čo je veľmi zvláštne a ešte zvláštnejšie je jej požiadavka, že jej biskupi musia byť 
zároveň aj zručnými zlatotepcami (goldsmith)  

Dekanonizácia svätej Brigit
V roku 1960 v rámci Vatikánskej druhej modernizácie bolo vyhlásené, že nie je dosta-
tok dôkazov o Brigitinej svätosti alebo vôbec o jej reálnej historickej existencii a preto 
bola postupne dekanonizovaná, čiže zbavená svojej svätosti .

Sviatky spojené s Brigit
Jej festival sa koná prvého alebo druhého Februára, pričom tento dátum súhlasí s 
dátumom starého keltského ohnivého festivalu zvaného Imbolc, či Oimelc, v rámci 
ktorého sa oslavovali narodenia ovečiek a kôz (čo dalo sviatku povesť osláv mlieka). 
Oslava narodenia zvierat a postava bohyne reprezentujú opäť sa po mŕtvych zimných 
mesiacoch prebúdzajúci život a ľudia si od Brigit pri tejto príležitosti dodnes pýtajú 
požehnanie.
Tu pre Vás máme údajne prastarý rituál ako pozvať Brigit do Vášho domu počas sviat-
kov Imbolcu:
Ráno dôkladne vyčistite Váš kozub, či piecku a naložte doň drevo bez toho aby ste ho 
zapálili. Následne si vyrobte Brigitine lôžko a uložte ho blízko kozubu, poprípade ak 
nemáte kozub tak za pec. 
Lôžko môže mať podobu malého košíku s prikrývkami a malým vankúšikom alebo 
môže byť tento košík vystlaný senom, lupeňmi jarných kvietkov. Tak či onak záleží na 
Vás a na Vašom vkuse.
Pri západe slnka zapáľte sviečku natretú rozmarínovým olejom a pozvite Brigit do svo-
jho domu a do jej postieľky spievaním  vlastnej piesne alebo tej prastarej, ktorú sme 
už spomínali.
Ak môžete použite túto rituálnu sviečku na zapálenie kozubu, či pece. Nechajte sviečku 
horieť na bezpečnom mieste po celú noc ako symbol večného ohňa zasväteného Brigit.

Bombert 

-7-



Ako sme oslavovali Imbolc
V sobotu 29.1. sa náš coven opäť zišiel k oslavám sviatku Imbolc. Rituál sa konal 
u mňa doma, pertože nedávno nám ktosi zbúral náš chrám a potrebovali sme si 
prediskutovať, kde bude naše nové miesto. A aj tak, osobne mám zlé skúsenosti so 
zimnými obradmi vonku, pretože keď človek stojí pol hodiny na zime, tak už veľmi ten 
obrad nevníma.Vníma aby to ako mu je zima a potom sme všetci chorí, čo nám bráni 
sa stretávať.

Spočiatku som počítala s viacerými ľuďmi, pretože sa prihlásili cez facebook a tak som 
mala pochybnosti, či moja izba je dostatočne veľká pre toľkých ľudí. Nakoniec však 
mnohí svoju účasť odvolali. Náš rituál bol taký pohodový a komorný, zišli sme s iba tra-
ja. Rituálnym nápojom bolo mlieko, pretože Imbolc je časom, kedy sa rodia jahniatka. 
Niesol sa skôr v duchu vďaky a myslím, že naše vzťahy v covene iba utužil a podporil 
to dobré. Horiace sviečky názorňovali svetlo, ktoré má ukázať Panne cestu na zem, no 
nielen to. Znamenali tiež svetlo a nádej v našich dušiach a životoch.

S upratovaním som však mala trochu problém. Kruh som nakreslila na koberec čínskou 
kriedou a nechce to ísť dolu. 

Ak si chcete prečítať celé znenie nášho obradu, nájdete ho na našej stránke:
www.tradiciahubble.blog.cz

Emily
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Oslava Kračúna na vrchu 
Malá Sobraná

V sobotu 18. 12. 2010 sme opäť oslavovali znovuzrodenie Dažbo-
ga. Oproti minulénu roku sa nás síce zišlo o polovicu menej, no 
na oslave to neubralo. Matka príroda nám tento deň krásne zaisti-
la, pretože všade naokolo panovalá krásna zima ako z roprávky. 
S tým sme však mali problém cestou späť, pretože bolo treba vy-
hrabať autá spod snehu. A tak sme sa horko ťažko vyštverali na 
vrch Malá Sobraná. Cestou hore sme sa poriadne zapotili, pretože 
snehu bolo na niektorých miestach pomaly po kolená a stále sa 
nám to šmýkalo dolu z kopca. Hore sme sa už zvítali s našimi brat-
mi, ktorí už zakladali oheň. Obradu sa túčastnili aj bratia z Poľska, 
čo nás veľmi potešilo. A tak sme sa postavili do kruhu a obrad mohol začať. Šimon 
na tento obrad napiekol veľmi chutný chlebík, ale nie nebol až taký veľký, žeby sme 
ho cez ten chlieb nevideli. Tak sme si na obrade želali hojnosť, aby sme držali spolu 
ako oká na reťazi a by nás Perún ochraňoval aj v novom roku. Po skončení obradu 
nasledovali menšie hody a zohrievali sme sa medovinou. Bolo to príjemné stretnutie s 
priateľmi s občiny a neľutujem, že som sa zúčastnila, aj keď som premrzla na kosť.

Emily

-9-



„Členové PFi jsou zastánci různých tradic a PFI samotná nemá žádný náboženský obsah, 
pouze vytváří prostor. A to jak a kdo tento prostor využije, je již jeho věc“
Národný koordinátor PFI ČR Cody

Keď ohľadom prípravy letného česko-slovensko pohanského zrazu zazneli kritické 
poznámky slovenských rodnovercov Draga zo Svätohája (na spôsob komerčný ubytova-
nia)  a Budislava (ku grafickému  znaku podujatia) k organizácii podujatia netušil som, 
že následná diskusia bude taká podnetná , že si zaslúži aj článok. Keď do vznikajúcej 
diskusie vstúpil český rodnoverec Štefan, objasnil postoj istej, možno aj väčšinovej 
časti nielen českých rodnovercov k pohanstvu. 

Podľa Štefana sa väčšina rodnovercov primárne nezaraďuje medzi pohanov. Vníma 
„obecných novopohanov“ ako ľudí s postojom “Jsem pohan, který pracuje se slovanských 
panteonem”, naproti tomu  jeho postoj je: “ Jsem Slovan vyznávající víru svých předků“. 
Z jeho pohľadu je rodnoverectvo „zcela svébytné a samostatné náboženství, nikoliv jen 
jednou z mnoha možných tradic obecného pohanství. Ač to může vypadat jako bezvýznamné 
slovíčkaření, ve skutečnosti je to pramenem mnoha nedorozumění. Názory rodnověrců, zda má 
vůbec smysl spolupracovat s obecnými novopohany, se také dost různí. Někteří ji pokládají v 
praktických ohledech za užitečnou, jako např. já, jiní za nepotřebnou a zbytečnou, jiní něco 
takového dokonce pokládají přímo v rozporu se zájmy rodnověří.” 

Aj keď rodnoverec Štefan reaguje na pomery v Českej republike, stav na Slovensku 
je zrejme obdobný. Ustanovujúcej akcii slovenskej pobočky PFI sa nezúčastnil nik z 
rodnovercov a slovenská PFI je zatiaľ zložená z pohanov keltsko-germánskej tradí-
cie, ktorí pracujú aj so slovanským panteónom. Za polrok jej existencie neprejavil 
nik z rodnovercov záujem podieľať sa priamo na činnosti PFI. Nie je to dôsledkom 
medziľudských vzťahov ale istej ideovej rozdielnosti medzi „obecními novopohanmi“ a 
rodnovercami. 

Tí prví majú relatívne voľné pole pôsobnosti čo sa božstiev týka a aj čo sa týka práce 
s nimi.  Nie je zriedkavý hermetický prístup spojený a mágiou aj chaosmágiou, ktorá 
sa prelína s tradičnými obradmi. Mená Bardon, Karika, Crowley, Spare, Caroll sú v tejto 

Pohanská federácia 
a rodnoverectvo
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komunite známymi pojmami. Tento prístup je naproti tomu ťažko stráviteľný v komu-
nitách rodnej viery, kde je snaha o čistotu tradície viac než dôležitá. Vzývanie baby-
lonských božstiev v rituáloch tradičnej wicci je pre rodnoverca vecou v takom poriadku 
ako statika veže babylonskej. Nie je preto možné očakávať, že budú rodnoverci mať 
záujem sa v PFI v blízkej budúcnosti významnejšie angažovať ako jej členovia. 
Na druhej strane účasť členov PFI na akciách rodnovercov (platí aj opačne) je častým 
javom, ako príklad je možné uviesť spoluprácu Svätohája s Hubble covenom. Ako sa 
ukazuje, rodnoverectvo a PFI budú v ďalšom období spolupracovať hlavne neformálne, 
na individuálnej báze jednotlivých členov.

Panoramix dVolkov
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Túto úvahu som zhruba pred rokom napísala ako školský sloh. Rozhodla som sa ju 
zverejniť, pretože dúfam, že niekoho duchovne obohatí. Matka a Otec sú princípy 
všetkých bohov, ktorí len existujú. Písala som to vo wiccanskom kontexte, keďže mýtus 
o Bohu a Bohyni považujem za univerzálny mýtus.

...Obdivujem Jej a Jeho krásu. Ich kolobeh večnosti. Chcem byť ako oni, aspoň sa im 
priblížiť. Viem, že nemôžem poznať ich myšlienky, no môžem poznať ich srdce. Oni ma 
musia milovať, ich láska je tak nákazlivá... tak prečo ju bežný človek nevníma? Možno 
som len autista. Neprístupný blázon.

Priznávam, že ma moja Luna posadla a On sa k tomu pridal so zlatistými slnečnými 
lúčmi. A tak som putovala do hlbín temnoty iba preto, aby som sa s ňou mohla 
stretnúť.  On mi ukazoval smer v podobe vetra. Temnota je krásna. Tak som bežala 
bosá ako prejav dôvery voči mojej Matke. Len tak, spontánne som skočila do kopy 
lístia a pochopila som, že som neprístupná pre ľudí. Oni nepoznajú ten pocit slobody, 
nepoznajú pocit zaplavenia svetlom temnoty a spontánneho behu studenou trávou. Oni 
nemilujú svoju Matku tak ako ja. Ide im len o materiálne prežitie a na svoju podstatu 
už zabudli...

A tak som sa ráno zobudila s pocitom... ako to povedať? On ma nežne hladil po tvári. 
Jeho zlatistá hriva začala vypadávať, v srdci som pocítila jeho múdrosť... a starobu. 
Oplodnil našu Matku a zaistil nám prežitie nastávajúcej zimy. Mali by sme ho milovať! 
On miluje ľudí, tak prečo ľudia nemilujú Jeho? Je to starch, ktorý kedysi ľuďom nahn-
ala do očí cirkev? Dnes už nie je dôvod sa báť... Možno sa čudujete a možno viete o 
čom hovorím. Verím, že nebo je mojim Otcom tak, ako zem je mojou Matkou a ja som 
dieťaťom Bohov...

Cez zimu sa znovuzrodil. Z rakvy sa stala kolíska. Môj malý chlapček sa vrátil a tak som 
spievala stromom. Jeho niekdajšie starecké šediny pohltila Matka niekam do zabudnu-
tia...

Žijem v ľudskom stáde, no 
kráčam spolu s vetrom a 

hviezdami
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Nastala jar a On opäť naberá na sile. Z kolísky sa stala posteľ a ja, žijúca týmto 
príbehom, ktorý sa každoročne opakuje, sa cítim nepochopená. Neprístupná. Ľuďmi 
označená za blázna. Niekto vraví, že blázon je najväčší génius. Ktovie kým som ja... 
Naozaj by som to chcela vedieť. Bolia ma tie rozdiely medzi tým, čo vyznávam a čo mi 
je blízke a tým, čím je každý bežný človek. Mám vôbec nádej, aby mi niekto rozumel? 
Chcem kričať... no len plačem pre ľudí a ani si to nezaslúžia. Len ubližujú Matke a Ot-
covi, čím ničia sami seba. Vždy som chcela niečo viac, vždy som milovala Matku...

Viacerí sa snažili o tom hovoriť. Ekológia je momentálne stále aktuálna téma. Aj ja 
chcem prehovoriť na základe príbehu Boha  a Bohyne. Zatial som sa však stretla len 
s posmechom a agresiou. Je až tak zlé uveriť príbehu? Je až tak zlé ho intenzívne 
prežívať vo svojom srdci?

Niekedy mi už dochádza chuť to riešiť. Moja Luna vie, čo robí. Keď rastie, vnáša do 
života radosť a šťastie, keď ubúda, berie so sebou bolesť a problémy. On nás hreje 
svojou láskou, ktorú pociťujem a vážim si ju. Našepkáva nám pomocou vetra a ja som 
sa rozhodla ho počúvať. Hviezdy žiaria na ich počesť. Ich hviezdy žiaria ďalej, aj keď 
ich nevidno. Stačí ich len nájsť vo svojom vnútri, určite tam sú. To len ľudská myseľ je 
nastavená tak, že stále niečo rieši a stále sa niečomu venuje, no a jednoducho hviezdy 
sa neukážu. Je ako malé decko...

Stojím na vysokej hore... žiarim plameňom hviezd a kochám sa výhľadom na... ľudské 
peklo. Áno žijem tam a niekedy jusím naozaj kráčať so stádom aby som prežila. Na to 
som si už zvykla, no stále ma to trápi. Je to vynútené zlo, ktoré musím každým dňom 
prekonávať...

Emily

-13-



Nastávajúce akcie
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Hromnice - Svätoháj Rodnej Viery
sobota, 5. februára, Čelovce - pod Derešovým Dubom, 
10:00 - 16:00

Info na facebooku:
http://www.facebook.com/event.php?eid=146255878764630

mail: svatohaj@gmail.com

Stretko s diskusiou o runách - Hubble coven
piatok, 11. februára, Čajovňa Amana, Košice, 15:00 - 18:00

Info na facebooku:
http://www.facebook.com/event.php?eid=177253055646167

mail: emily3hubble@gmail.com

Mezinárodní pohanské shromáždění (International Pagan 
Moot) - PFI CZ & SK
od štvrtka 11. augusta do nedele 14. augusta, na hraniciach SR a ČR

Info na facebooku - jedná sa iba o predbežnú anketu:
http://www.facebook.com/event.php?eid=184872371544599

mail: info@pohanskafederace.cz
SilverPFI@szm.sk

Skupiny vnútornej premeny - Šaman Spiritbear
od marca 2011, Bratislava, Banská Bystrica, Košice, uzávierka prihlášok 
14. februára

Info na facbooku:
http://www.facebook.com/event.php?eid=163476230365120&ref=ts

mail: mbenka@zoznam.sk
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Práve vyšlo
Debbe Tompkinsonová je veľkňažka Correliánskej Wiccy a 
vo svojej knihe popisuje základy wiccanskej praxe. Doz-
viete sa o práci s energiou, etiku wiccy a zoznámi vás s 
Bohom a Bohyňou čarodejníc. Knižka je prehľadná, vhod-
ná pre eklektikov.
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Kontakt
Silver - národný koordinátor
SilverPFI@szm.sk

Emily Hubble - redakcia časopisu, grafik
emily3hubble@gmail.com

Bombert - prispievateľ
michalic.robert@post.sk

Panoramix - prispievateľ, správca webovej stránky PFI
panoramixsk@gmail.com


