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Inledning
Varmt välkommen till kursen ”Nybörjarhäxan del 2”, fortsättningen på din introduktion till
den mystiska, magiska och jordnära häxkonsten! Den vänder sig till dig som är nybörjare,
nyfiken på häxkonst och magi och som vill få chansen att lära sig och öva under
vägledning av en häxa. Det finns olika saker som är bra att känna till som häxa och som vi
också kommer fortsätta beröra i den här andra delen. Du är här för att nosa och smaka på
vad häxkonst kan innebära, låta dig själv ta del av mystiken och om du vill, börja leva ett
magiskt liv.
Den här andra kursdelen pågår en månad och innehåller både teori och praktiska
övningar. Du läser igenom det här kompendiet i lugn och ro och gör övningarna som följer i
din egen takt. Om du vill ha kursen i pappersformat kan du skriva ut pdf-filen för eget privat
bruk (vänligen notera copyrightreglerna).
Kursmaterialet följer ett medvetet mönster och delas in i huvudmomenten
1. Häxkonst och magi
2. Den magiska månen
3. Vårt sinne, häxkonst och magi
4. Magiska ritualer och intentionen
5. Förfäder och anmödrar
I alla huvudmoment finns intressant information för dig att läsa och som uppmuntrar till
eget utforskande och reflektion, samt övningar du gör i egen takt.
Till kursen hör också forumet Nybörjarhäxan del 2, som finns på hemsidan
www.kattenochkvasten.se/forums och för att logga in använder du samma användarnamn
och lösenord som till Nybörjarhäxan del 1. Forumet är privat, så det är inga andra än jag
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