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Słowiańskie wróżby i
wyrocznie
Cena

42,00 zł

Opis produktu
RAFAŁ MERSKI "SŁOWIAŃSKIE WRÓŻBY I WYROCZNIE"
wydanie drugie, rozszerzone
U ludów indoeuropejskich praktyki wróżbiarskie znane są od kilku tysięcy lat, wiemy o nich chociażby z Hymnów Rygwedy. Kultura Antyczna również dostarcza nam
ogrom materiału w dziedzinie najbardziej nas interesującej. Natomiast, jeżeli chodzi o Słowian to najstarsze zapiski, które mówią o praktykowaniu wróżenia przez
naszych Przodków pochodzą z IV wieku naszej ery. W książce tej staram się pokazać jak najbogatszy materiał źródłowy dotyczący naszego, słowiańskiego kręgu
kulturowego. Informacje z innych kultur mają być tylko uzupełnieniem. Całą swą uwagę skupiam na naszych tradycjach wróżenia. Szukając źródła i prawdziwego sensu
symboli i praktyk stosowanych przez Słowian muszę stosować również badania porównawcze. Aby ukazać sens, pierwotną mądrość wynikającą z symboliki zawartej w
praktykowanych wróżbach muszę zacząć od wyjaśniania pojęć związanych ze światem wierzeń Słowian, które wpisują się w tematykę praktyk. Wyjaśniam więc funkcje
w świecie mitologicznym poszczególnych postaci. Opisuję, podając dostępne źródła, sanktuaria słowiańskie, w których odbywały się publiczne wróżby pod
przewodnictwem Żerców na zachodzie, a na wschodzie Wołchwów. Podaję ogrom przykładów wróżb, podzieliłem to na osobne tematy by było to przejrzyste i łatwiejsze
w odbiorze. Na ile pozwala mi wiedza i zdobyty materiał, staram się wytłumaczyć, dojść do sedna, sens wykonywanych praktyk. Mam nadzieję, że mój wysiłek nie
poszedł na marne i przyniesie czytelnikom trochę pozytywnych doznań a przede wszystkim wiedzy o tym co wiązało się z praktykowaniem wróżenia, i jak to robili nasi
odlegli przodkowie.
SPIS TREŚCI

1. Wstęp
2. Omówienie źródeł
3. Katalog magii Rudolfa
4. Żerca Wołchw Wróżbita
5. Poeta wieszcz
6. Weles
7. Dola
8. Rodzanice
9. Dziad wędrowny i kraina umarłych
10. Len i wełna
11. Wyrocznie Sanktuaria wróżby publiczne
12. Wstęp do wróżb ludowych
13. Woda w praktykach wróżbiarskich
14. Piromancja
15. Zwierciadło w praktykach wróżbiarskich
16. Wróżenie z obecności ducha
17. Chleb w praktykach wróżbiarskich
18. Hippomancja
19. Wróżby z pomocą psa
20. Haruspicja
21. Onejromancja
22. Floromancja
23. Ornitomancja
24. Kutia śmierć i inne
25. Wróżby losowe
26. Wróżby z pomocą innych zwierząt
27. Keromancja
28. Wróżenie na temat pogody
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