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elle nõiaraamatu pühendame me
kõikidele, kes järgivad südame

teed, kõikidele me sõpradele ja kaaslastele, kes aitasid raamatu valmimisele
kaasa, ning kõikidele nõidadele kogu
maailmas. Suured tänukummardused
meie Õpetajatele tervendamisõpetuste
ja pühitsuste eest!
Elage kõik maagilist elu ja olge terved
ning õnnelikud.
Armas lugeja, soovime Sulle rahu,
armastust ja küllust!
Anu Pahka ja Greta Kaupmees
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Eessõna
Raamatu kirjutamiseks andis inspiratsiooni Elu ise.
Teadsin, et sõbranna tunneb üht šamaani, kes näeb
minevikku ja tunnetab tulevikku, kes teab mitmeid
nõiatarkusi ja kelle naiselik vägi ning sisemine
jõud on lausa imetlusväärne. Kutsusin naise “Eesti
selgeltnägijate tuleproovi” ja ta tõepoolest tõestas
oma võimeid. Ta jõudis finaali ja võitis.
Inimesed kutsusid Anubist oma koju rituaale
tegema ja kurje vaime välja ajama ning suhteid
parandama. Kord läksin temaga kaasa Kihnu saarele ja pärast rituaali kivi peal istudes ning päikese
käes peesitades tuli meil idee panna tema nõiatarkused kaante vahele, et inimesed ise saaks ennast
aidata ja oma elu nende pisikeste nippide või ka
suuremate rituaalide abil paremaks muuta.
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See raamat valmis minu kesklinna katusekambris,
kus me šamaan Anubisega teed rüübates pikki tunde
vestlesime. Usun, et leiad siit hulganisti põnevaid ja
kohati ka kummalisi loitsimisi ja rituaale ning tarkuseteri, mis on abiks ja teejuhiks su elu paremaks
muutmisel, kuid kõige tähtsam on siiski töö iseendaga. Ükski võluvägi, maagiline rituaal ega loits ei
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aita, kui sa sügaval sisimas imedesse ja elu imelisusesse
ei usu. Ükski maagia ei aita, kui sa kannad endas viha,
pettumust ja solvumisi või oled pinges ja hirmul. Kõigepealt tuleb vaadata ringi oma sisemaailmas ja vabastada end kammitsatest, siis hakkab Elu voolama ja iga
päev võib olla imeline. Lausa maagiline!
Greta Kaupmees
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