
 

 

Wicca living  

 

Wicca, en tro med hedenske rødder, der kredser om fejring af naturlige cyklusser og årstider. 

 

Religionen adskiller sig fra mere almindelige religioner, såsom kristendommen, ved ikke at fejre en 

gudinde såvel som en gud. Derudover mangler Wicca en formel institutionel struktur som en kirke 

og lægger mere vægt på rituel og direkte spirituel oplevelse end tro.  

Tilhængere omtaler sig selv som udøvere, ikke troende. 

En årlig cyklus af ritualer, kendt som sabbatter, fejrer begyndelsen og højden af hver af  

de fire årstider på den nordlige halvkugle.  

Hvert ritual opfordrer deltagerne til at fejre de ændringer, årstiderne bringer til naturen  

og til at reflektere over, hvordan disse ændringer afspejles i deres eget liv. 

Wiccans har én altoverskyggende regel, "Skad ingen og gør, som du vil,"  

De fleste Wiccans praktiserer alene og er frie til at udvikle deres egen unikke praksis.  

De er ikke desto mindre i regelmæssig kontakt, netværker på internettet og samles ved store 

forsamlinger for at gennemføre ritualer, lære om magiske og spirituelle praksisser fra hinanden. 

De fleste Wiccans praktiserer magi for at træde ind i en åndeverden,  

der ofte omtales som "den anden verden".  

Andre tænker på magi som at trække på et energifelt, som de ser som omgiver os alle. 

De laver magi for blandt andet at helbrede sig selv og andre eller for at finde et nyt hjem eller job, 

og understreger, at magi ikke må forårsage skade.  

Magi betragtes som at ændre udøverne lige så meget som deres omstændigheder,  

og tilskynde tilhængere til at forfølge selvvækst og selvstyrkelse. 

Inden for Wicca verdenen bruges mange forskellige ting så som krystaller, tarot kort, amuletter, 

røgelse og urter mm 

Livets træ og livshjulet spiler en stor rolle, idet de begge symbolisere naturens gang, sæsoner og 

livets gang fra fødsel til død. 

Wiccans er i pagt med naturen og dyrene 

 

          

 


