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Oraculo de Calé

O Centro da Roda de Calé

No Centro da Roda do Ano, Calé na sua face Anciã. Ela é a guardiã da sabedoria

acumulada pela alma ao longo de muitas e muitas vidas, aquela que nos ajuda

a viver com a consciência da nossa imortalidade.

Calé é a velha ,muito velha ,mais antiga do que o tempo, e muito sábia porque

a sua longuíssima e eterna vida lhe ensinou tudo o que havia para viver , todo o

sucesso e toda derrota ,todos os ganhos e todas as perdas , todas as ilusões e

desilusões ,todas as mortes e renascimentos. Ela é Anciã sábia e arguta ,a que

coloca desa�os e apresenta enigmas insondáveis que desmontam as

estratégias de sobrevivência do ego, a que segura o espelho onde podemos ver

re�etida a nossa parte sombra. Ela é também a que na cultura patriarcal foi

transformada na Bruxa Má.

O culto das antepassadas é o encontro com a alma e com as origens,

descobrimos o nosso caminho e seguimos em frente.
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Beira

Beira Escura, Rainha do Inverno, é a mãe de todos os deuses e deusas da

Escócia. Em sua mão direita, Cailleach carrega um “slachdan” – malho ou

cajado, o qual também é descrito como um “farachan” martelo. Com seu

martelo mágico, Cailleach castiga a terra, endurecendo-a com o gelo, de forma

que a grama não possa crescer. Nessa época do ano, ela é inimiga do

crescimento. Ela também é descrita como uma bruxa selvagem de

temperamento venenoso, ferindo com sua varinha mágica em sua mão

murcha a terra, mantendo a vegetação baixa em detrimento dos animais e dos

homens. Beira criou tudo o que existe, criou toda a Escócia. Ela bateu com seu

martelo e formou os vales, empilhou pedras e com seu martelo deu-lhes forma,

criando as montanhas, gerou poços e rios. Beira tinha um poço em no Condado

de Inverness, Escócia, e uma de suas assistentes era responsável por cobri-lo

com uma lage ao cair da tarde, até o nascer do Sol, quando deveria retirá-la.

Certa tarde, Nessa se atrasou para chegar ao poço. Quando o alcançou, as

águas estavam turbulentas e começaram a jorrar do poço com violência.

https://app.designrr.io/projectHtml/614893?token=2697efc6bc3c56e4d8465a39d8b563b7&embed_fonts=


Oraculo de Calé - Beira - Aula 9

Oraculo de Calé - Beira - Aula 9

Nessa �cou assustada e teve de correr por sua vida. Beira a assistia do topo de

Bem Nevis, a montanha onde seu trono �cava. Beira disse à donzela “Você

negligenciou sua tarefa e agora deverá correr e correr para sempre, e nunca

deixará a água”.

Nessa foi transformada no rio cujas águas se misturaram às do poço que

transbordou, e o rio �uiu para o mar. O lago passou a ser chamado de Loch

Nesse e o rio de River Ness.

Beira era sempre seguida pelos animais selvagens e os protegia. As raposas

latiam animadas quando a viam, os lobos uivavam para cumprimentá-la e as

águias gritavam com alegria no céu sobre Beira. Beira tinha grandes rebanhos

e os protegia – veados, gado com chifres altos, cabras cinzas peludas, porcos

negros, e ovelhas cuja lã era branca como neve. Ela encantava seus gamos

contra os caçadores, e quando visitava as �orestas, os ajudava a escapar deles.

Beira era auxiliada por bruxas, que a ajudavam em suas tarefas de cuidar dos

animais, dos pássaros e dos peixes. Beira inicia seu reinado no Outono, e vai

envelhecendo à medida que o tempo passa, pois aos poucos vai perdendo suas

forças.

No início da Primavera, ou melhor, na última noite de seu reinado ou do

Inverno, Beira vai para a o Poço da Juventude, que �ca na Ilha Sempre Verde. É

uma ilha �utuante onde a única estação é o Verão, as árvores estão sempre

verdes e com frutos, há sempre �ores e grama fresca, e os riachos são

prateados e �uem constantemente para o Atlântico, onde às vezes aparece

próximo à costa da Irlanda, outras vezes aparece perto das Ilhas Hébridas.

Entretanto, Beira sempre sabe onde encontrar a ilha. Beira chega no Poço da

Juventude à noite, pois suas águas atingem seu potencial máximo no primeiro

dia da Primavera.
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Sozinha no escuro, ela se senta à beira do poço e �ca aguardando. Quando o

primeiro raio de Sol desponta no céu do leste, ela bebe da água fresca que

brota da fenda que existe na rocha. Para surtir efeitos, é preciso que ela beba

essa água mágica antes que qualquer pássaro visite o poço e antes que

qualquer cão lata. Se um pássaro beber primeiro ou um cão latir antes que ela

beba a água, ela se transformará em pó. Assim que Beira prova da água, ela

começa a rejuvenescer. Ela deixa a ilha e retorna para a Escócia, caindo num

sono mágico profundo.

Quando lentamente ela desperta sob o sol brilhante da Primavera, ela se ergue

como uma linda garota com cabelos longos dourados como as �ores da árvore

broom, bochechas rosadas como as cerejas e olhos azuis que brilham como o

mar sob o Sol de Verão. Então, Beira sai pela Escócia, usando um vestido verde e

coroada com uma guirlanda de lindas �ores das mais variadas cores. Nenhuma

deusa é tão bela quanto Beira, com exceção de Bride, a inigualável Rainha do

Verão.

Beira atinge o ápice de sua maturidade e beleza no Solstício de Verão. Com o

passar do tempo, porém, sua vitalidade começa a diminuir e quando o Outono

chega, seu viço começa a murchar. Seu reinado começa no Equinócio de

Outono e no Solstício de Inverno, Beira se torna novamente uma velha

enrugada e com os cabelos brancos, a face escurecida, dando continuidade ao

seu reinado como a feroz Rainha Beira. Ela lamenta sua beleza e juventude

perdidas e quanto mais envelhece, mais enfurecida �ca.
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Os dons de Ophiusa são a sabedoria, a Força , o Vigor e a Renovação. Invocamo

-la para nos ajudar a restabelecer a nossa profunda e ancestral ligação com a

terra, com as suas profundidades cavernosas , e para nos abrirmos a receber

desta a revelação dos seus antigos mistérios e segredos ,entre eles os do poder

dos seus cristais.

Ophiusa

Cultuamos Ophiusa em particular nos lugares onde os mitos e as lendas nos

falam da permanência da Cobra – Moura e também junto das pedras , que por

sua forma a evocam, como a pedra designada por Cabeça da Serpente, ou

Bíbaro ( de Vibora ).
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Quitéria

, da doçura e das delícias

do nosso Jardim Dourado. Na sua festa no Monte de Santa Quitéria, que já se

designou por Pombeiro, lembrando-nos que a Pomba é precisamente uma das

Suas criaturas, as mulheres oferecem-lhe cestos cheios de �ores e usam a cor

vermelha em grande profusão. Ela é a guardiã dos mistérios das Mouras

Encantadas do nosso território.  Sem dúvida que a energia da Hespéride

Quitéria reforça no nosso território a dimensão amorosa, erótica, prazenteira,

calorosa e sensual, que é central num paraíso, num Jardim como o das

Hespérides, um lugar de delícias. Os Seus dons de cura são igualmente imensos

como nos atesta uma instituição que subsistiu em Meca, perto de Alenquer, até

há relativamente poucos anos, talvez até meados do século XX, conhecida

como Irmandade de Santa Quitéria. Os membros dessa instituição iam

anualmente de terra em terra, distribuindo, a troco de donativos, pequenos

pães sagrados, que se guardava religiosamente em casa, por terem o poder de

proteger os cães contra a raiva.

QUITÉRIA, é a Hespéride do Centro, Senhora da Beleza
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No entanto esta dor também é fonte geradora de força e de motivação para

agirmos neste mundo no sentido de repor a justiça, de reivindicar a nossa

antiga função de proteger os seres mais vulneráveis e a própria Terra contra a

destruição sistemática a que estão sujeitas.

Quitéria ajuda-nos a acedermos à nossa raiva , assumi-la e a exprimi-la, a

extrairmos dela a força que contém ,a tomarmos consciência da nossa dor que

a provocou e das circunstâncias que lhe deram origem, o que só por si já

representa cura.

Em nós é uma emoção difícil de admitir que sentimos e para quem sente como

para as pessoas à sua volta, pela forma por vezes distorcida como é expressa , e

tem como origem uma dor de que já não se tem consciência.
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A Senhora da Macieira é o símbolo da imortalidade , da sabedoria, árvora

sagrada de Hera e do seu jardim dourado.

Senhora da Macieira

A Macieira é a árvore do Centro da Roda do Ano, é a nossa �or , é a Rosa – de -

Lobo , é uma espécie protegida que se encontra por todo o território, crescendo

entre serranias ,sendo possível avistá-la por vezes no meio das pedras ,

oferecendo a visão da sua breve beleza e do seu esplendor às bem –

aventuradas e aos bem – aventurados que recebem a graça dessa aparição,

dispensada na primavera. A cor central na nossa Roda do Ano é o dourado.

Centrais são ainda os tons laranja de laranja do sol poente e o azul -noite de

Calé e o vermelho de Quitéria.

Fonte: A Deusa do Jardim das Hespérides, Luiza Frazão
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