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Indledning - Omkring Bujudia

Hvad er Bujudia
Hvad er Bujudia for en tro. Jo det skal jeg sige dig. Bujudia er en tro som er 
bygget på andre trosretninger. Som bujudianer tror man på genfødsel, pardis 
i himlen og på Gud Og Gudinden. Bujudia indeholder rigtigt meget lærdom fra 
Wicca  og  Kristendommen  som  er  hele  grundfundamentet  i  denne 
trosretninger.  Som  bujudianer  er  du  meget  glad  for  naturen.  Og  for  det 
spirituelle du er også en heks. Som bujudianer er det godt at lære om Wicca 
og Biblen i kristendommen og alle mulige andre religioner da bujudia er en 
religion hvor man finder sandheden i de andre religioner det vil altså også 
sige at en bujudianer kan tro på nået en anden bujudianer aldrig ville tro på. 
Men denne religion er nok mest beslægtet med Wicca. Og forresten dette er 
en religion som er lavet / skabt af Jim HD det vil sige at hvad du finder i dette 
dokument ikke er  særligt  gammelt.  Og derpå heller  ikke har vare omkring 
andre mennesker. Jeg har blot lagt dette på internettet for at hjælp dem som 
tinger  det  samme  som  mig  i  andre  kan  bare  kikke  på  ”Wicca  Book  Of 
Shadows” som jeg har lavet til jer fra andre kilder og selvfølgelig Bujudianer.

Betydning
Bujudia - Magi Gud

Buju = Burvju er et Lettisk ord og står for: magi
Dia: er et irsk ord og står for: Gud

Korrekt udtale
Bu ju dia

 Skrævet af: Jim HD - 2011 
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Opstandelsen
Det hele startede med big bang som dannede universet som det er i dag. 
Med da universet var skabt. Så gud og gudinden en Change for at skabe 
noget  godt  så  Derpå  skabte  de  trer,  barkterier,  dyr  og  mennesker.  Men 
menneskerne havde ikke så meget  viden de kunne ikke tinge indtil  at  de 
spiste af det gyldne træ som de ikke måtte spise af for guden og gudinden 
som havde eksistere længe før big bang. Men da de havde gjort det blev de 
straffet for deres handling. Men nu kunne de tinge selv. Dette var både godt 
og skidt fordi nu kunne menneskerne jo både være onde og gode og dette 
var hvad guden og gudinden havde prøvet at holde dem væk fra altså det 
onde. Så nu måtte guden og gudinden sætte dem ned på jorden hvor de vil  
lærer og senere på det ratte tidspunkt komme i himlen. Guden og gudindens 
rige. eller blive genfødt.

 Skrævet af: Jim HD - 2011 
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Gud, Gudinden og andre

Gud
Gud fra kristendommen er den rigtige gud som der er blevet håndplukket til 
de kristen, men rigtigt er for os alle. Gud er af han køn men. han kan forstå  
kærligheden og nærværet med naturen. Han har lært os vores viden, men 
uden disedere at ville det. For med viden kommer et stort ansvar og mulighed 
for  det  onde  bliver  lukket  op.  Det  er  derfor  vi  som  bujudianer,  kristene, 
wiccaner. mm. Må forstå at vi ikke skal være onde men gode og hjælp og 
lære  så  længe  vi  kan.  det  vil  sige  for  altid  vis  vi  blot  bliver  ved  med  at 
bekæmper det onde. Han hersker sammen med Gudinden. gud er den horne 
gud. men han gør kun gode ting. Medmindre at man som menneske eller dyr 
gør noget som ikke er godt så vil gud og gudinden sørge for at det kommer 
tilbage til en tre gange lige som når man gør noget godt.

Gudinden
Gudinden hun står for kærlighed hun hersker sammen med gud i himlen. Hun 
kan kaldes for godhed.

Moder Jord
Moder  Jord  er  vores  jord  eller  klode  som giver  liv  til  dyren,  plantere  og 
menneskerne. Dette er vores leve sted. Det er her vi er født dette betyder 
ikke at vi ikke kunne fx være født på Mars men det betyder at vi så her for at 
hjælpe jordens befolkning (dyr og mennesker).

Jomfru Maria
Jomfru  Maria Moder  til  Jesus.  Hun blev udvalgt  til  at  føde guds søn.  Og 
passe på ham til  Jesus selv kunne gøre det. Grunden til at gudinden ikke 
kunne føde guds barn er fordi hun ikke er menneske og derpå ville barnet 
ikke blive født på jorden. Derfor var gud nød til at finde en til at føde hans 
søn. Det blev så jomfru Maria.

Jesus
Jesus  Guds  søn,  halv  gud.  jordens  frelser  han  blev  født  for  at  frelse 
menneskerne på jorden og lære os om gud hans formål var at lære og vis os 
at kraften eksistere man skal blot tro på kraften og så kan man finde den, 
men kraften må ikke bruges til onde gerninger.

 Skrævet af: Jim HD - 2011 
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Godt og Ondt

Alt levende kan være God og onde
alle mennesker og alle dyr og alle sjæle har både gode og onde i sig. Det er  
derfor at alle mennesker og dyr bliver nød til at forså hvad der er godt og 
hvad der er skidt enten af andre eller blot ved at følge deres hjerte. De onde 
sjælene kommer kun løs vis de når at binde sig til den onde magt eller sagt 
på en anden måde. Laver en pagt med satan.

Ånder
En god ånd er en sjæl fra et godt menneske eller dyr. Nå en god ånd dør 
kommer den i himlen eller bliver genfødt.
En ond ånd er en sjæl fra et menneske eller dyr som var ondt. Nå en ond 
ånd/sjæl dør forsvinder den helt

Engle og dæmoner
Engle er  ånder  som  kommer  ned  på  jorden  for  at  hjælpe  en  eller  flere 
personer med at forstå det gode, for at hjælpe personer i nød.
dæmon er en ond ånd.

Jesus i Bujudia
Jesus gav gode råd og vejledning som du kan læse om i biblen. Men Jesus 
lærte os også på en måde om kraften til vores gud, jord og univers. Fordi 
Jesus selv var en heks selv om han ikke kalde sig selv det. Han viste os også 
at man må ofre sig for fællesskabet så det bliver godt.

Afdøde kan beskytte dig
hvis sjælen fra personer får lov af gud så kan personer komme og hjælpe dig 
når du er i nød. Så kommer den som en ånd og viser sig og fortæller eller blot 
giver dig et finger peg eller en stemme i dit hoved eller andre tegne for at  
hjælpe dig i gemmen de håre tider i dit liv.

 Skrævet af: Jim HD - 2011 
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Starten På Det Natur Glade Liv
For at forstå Naturen, og for at få et godt liv må man leve i pagt med naturen.  
Dette betyder at naturen er en form for portal til gud hvor man kan heale, lave 
spells eller lære om livet. Et sted som er overalt og som skal passes rigtigt 
godt på.

 Skrævet af: Jim HD - 2011 
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Ånder
De  Gode  ånder  som  solånden,  vandånden,  ildånden,  jordånden  og 
måneånden. Disse ånder kan man bede til de er en form for profeter til gud 
og gudinden.

De onde ånder er afskåret fra gud og gudinden, De er ikke tilladt. Ligesom 
dæmoner og andre onde væsner, De skal bekæmpes. Og holdes væk fra ens 
liv.

Ånder:
Solånden – ūdens (lettisk).
ånden for lys og varme.

Jordånden - auga (Gælisk).
ånden for vores jord ånden som sørge for at planterne og trær gror.

Måneånden - saule (lettisk).
ånden for lys fra stjerner og månen.

Vandånden - mēness (lettisk).
ånden for liv og renhed.

ildånden - lume (Gælisk).
ånden for varme.

 Skrævet af: Jim HD - 2011 
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Tegn & Symboler
Budesia

Udtales:
”Bu desia”

Dette
er
Bujudias
hovede
tegn

Skødia

Udtales:
”Skø dia”

Dette
er
Bujudias
beskyttelse
tegn

Maxgika

Udtales:
”Max gi ka”

Dette
Tegn
hjælper
med
magi

Alldia

Udtales:
”All dia”

Dette
er
tegnet
for
alt
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Alteret i Bujudia troen

Tros Alteret
På den venstre side kan alle tingen fra naturen ligge, så som blade grene 
sten ædelsten med mere.
På den højre side kan alle tros tingen ligge. Wicca, Kristendommen, Bujudia, 
osv.

Meditations Alter
På den venstre side kan der være alle tingene fra wicca troen
På den højre kan der være alle tingen fra kristendommen
og i midten kan tingen fra Bujudia være
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Redskaber fra Bujudia
Bujudia symbolet
Bujudia Kniven: en kniv med Bujudia tegnet
Vand, ild, jord, luft – klædet

 Skrævet af: Jim HD - 2011 
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Forskellige Indstillinger

Døds indstilling
først bliver man født derefter gennem går man en kæmpe udvikling og så dør 
man, og kommer i himlen eller bliver genfødt. Hvis man kommer i himlen så 
kan man stadig blive genfødt senere. Så derpå er der ikke noget galt med 
døden. Døden er en form for smuk afslutning på livet.

Livs indstilling
Nå nogen bliver syg eller dør må du holde hovedet koldt det er i orden at 
grade men husk at du må forsætte dit liv og fårsat være glad for livet. Og 
lærer af naturen, gud og alt andet for at forstå dig selv og forstå livet.

Kristen og de hedenske
Du må forstå at alle er lige alle er dem selv. Det er dem der selv bestemmer 
hvem de er og de skal også selv bestemme hvem de er og hvad de vil blive. 
Uanset om du er Pagan, Bujudia, Wicca, kristen eller noget  så må du lærer 
at lev med de andre og lige så stille vil de også lære at respektere dig som du 
er eller så er det de forkerte mennesker du kende og derpå må du finde nogle 
nye mennesker at være sammen med selv om det kan være svært.

En klode en natur en verden
Du kommer her fra lige som alle os andre dette er vores hjem det er her vi 
bor selv om vi fx kunne bo et helt andet sted. Men her kommer min point til  
syne  uanset  hvor  man  bor  så  kan  man  elske  livet,  naturen,  dyrene, 
menneskerne og alt på vores smukke jord som er blive tæret på forlænge af 
mennesker som er ligeglade med vores jord vores skov vores natur, og det er 
alles pligt at få rattet op på det igen så det hele kan blive mere smukt. dette er 
grunden til vi er her.

Hvorfor
Hvorfor dit og hvorfor dat er en ting vi alle har spurt om enten ved en ven eller 
ved sine familie eller andre, Men spørgsmålet er om man ikke selv kan finde 
svaret i naturen eller i sig selv blot ved at tænke sig om men ud over det så 
må man lære alt hvad man kan imens man kan for at hjælpe så meget som 
muligt. Fordi vi er her for hinanden vi er her for at lave et godt sted at bo et  
sted hvor man kan se sig selv i spejlet og tænke uanset hvad jeg gør så vil  
alle elske mig dette er hvad vi skal lære at vi ikke kun er os selv men også er 
mange andre vi er et stort fælles skab. Man må bare finde de rette personer 
som kan forstå hvad man mener og tror på.

 Skrævet af: Jim HD - 2011 
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Som Tilhænger til bujudia
Som  Tilhænger  til  bujudia  troen  kan  man  kalde  sig  selv  for:  Bujudianer, 
Wicca, Kresten, Heks, Naturmennesker, Droid, Sharman, Magiker. Men mest 
korrekt er Bujudianer.

 Skrævet af: Jim HD - 2011 

Chants (Tilråb, fremsigelser)

Bujudias råb
Witches go hand in hand they kill all the demons.

The make some spells help some people,
bot only some of them are under holy gods protection.

The are the Bujudian's witches.
The are the good help for the world.

The think all in the world are connected.
And the pray for god and goddess.

 Skrævet af: Jim HD - 2011 
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Bujudia's Runer

For  at  lave  et  stort 
bogstav skal man enten 
sætte  en  ring  rund  om 
bogstavet  eller  også  så 
skal  man  sætten  en 
streg under bogstavet.

 Opfundet af: Jim HD – 04/06/2011 
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Husk På
Husk på at dette blot er min tro. Du er nød til at finde din den kan selvfølgelig 
være det samme som min men jeg men dog at det er meget usandsynligt at 
den er 100% ens. Men selvfølgelig det kan den da godt være.

 Skrævet af: Jim HD - 2011 
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