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Warning:

Buku ini hanya untuk hiburan dan
pengetahuan semata.
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BAB I
SALEM

Salem adalah sebuah kota di Essex County,
Massachusetts, Amerika Serikat populasi 41.340 pada
sensus 2010. Salem terkenal sebagai kota sihir pada
masa lampau karena peristiwa Salem Witch Trials. Kota
ini ditetapkan sebagai kota sihir karna di Kota ini,
pernah terjadi suatu peristiwa yang sangat mengerikan,
Yaitu peristiwa The Salem Witch Trials , yaitu peristiwa
dimana lebih dari 150 penduduk kota ini ditangkap,
diadili, dan dihukum hanya karna dianggap
mempraktekan ilmu sihir.
Kota Salem ini berdiri pada tahun tahun 1629.
Pada tahun 1641 hukum Inggris mulai diterapkan di
kota ini (pada masa itu, Amerika serikat masih terdiri
dari koloni-koloni Inggris) Dan salah satu hukum yang
ditetapkan di kota ini adalah bahwa segala sesuatu yang
berhubungan dengan praktek sihir merupakan
pelanggaran berat. Tahun 1688, Martha Goodwin,
seorang remaja penduduk lokal disana bertengkar
dengan seorang tukang cuci bernama Goode Glover
yang memicu kemunculan ilmu sihir ini. Martha
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kemudian mendapat penyakit aneh, disusul kemudian
saudara lelaki dan kedua adik perempuannya mengalami
hal serupa. Glover kemudian ditangkap karna dianggap
telah mempraktekan ilmu sihir kepada keluarga
Goodwin

Kemudian seorang pendeta bernama Cotton
Mather menemui Glover untuk membujuk Glover agar
segera mengakui perbuatannya, karna jika tidak, maka ia
akan dijatuhi hukuman gantung oleh pengadilan
setempat. Tapi wajah Glover malah menjadi seram dan
menakutkan. Kemudian pada tahun baru 1692, Abigail
Williams (11 tahun) dan Elizabeth Parris (9 tahun)
menderita penyakit yang sama dengan anak-anak
keluarga Goodwin empat tahun lalu. Selang kemudian
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BAB II
SALEM WITCH TRIALS
Pengadilan penyihir Salem di Massachusetts
kolonial terjadi antara 1692 dan 1693. Lebih dari 200
orang dituduh mempraktikkan ilmu sihir – sihir Iblis dan 20 dieksekusi. Akhirnya, koloni itu mengakui
persidangan ini merupakan sebuah kesalahan dan
memberikan kompensasi kepada para keluarga korban
yang dihukum. Sejak itu, kisah persidangan telah
menjadi identik dengan paranoia dan ketidakadilan, dan
terus memperdaya imajinasi populer lebih dari 300
tahun kemudian.
Beberapa
abad
yang
lalu,
banyak
orang
Kristen, dan orangorang dari agamaagama lain, memiliki
keyakinan yang kuat
bahwa Iblis bisa
memberikan orangorang tertentu
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Pada Januari 1692, putri Pendeta Parris
'Elizabeth, usia 9 tahun, dan keponakan Abigail
Williams, usia 11, mulai mengalami hal-hal yang cocok
dengan keyakinan penduduk. Mereka berteriak,
melemparkan sesuatu, mengucapkan suara aneh dan
berkerut diri menjadi posisi aneh, dan seorang dokter
lokal menyalahkan supranatural sebagai penyebab.
Gadis lain, Ann Putnam, usia 11 tahun, mengalami
episode serupa. Pada tanggal 29 Februari di bawah
tekanan hakim Jonathan Corwin dan John Hathorne,
gadis-gadis menyalahkan tiga wanita untuk apa yang
melanda mereka: Tituba, budak Karibia Parris '; Sarah
Good, seorang pengemis tunawisma; dan Sarah
Osborne, seorang wanita tua miskin.

Semua tiga wanita itu dibawa ke hadapan para
hakim lokal dan diinterogasi selama beberapa hari,
dimulai pada 1 Maret 1692. Osborne mengaku tidak
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nubuat asli disimpan, dan sebagian besar
diketahui telah ditemukan, ia tetap menjadi
peramal Inggris yang paling terkenal.
Mother Shipton menulis sebuah puisi yang
mana setelah kematiannya dianggap masyarakat
sebagi suatu bentuk ramalan untuk masa depan.
Lebih jelasnya silahkan disimak bait demi bait
dari ramalan Mother Shipton ini.
1. Marie Laveau
Wanita
ini
adalah praktisi voodoo
yang
paling
representatif di dunia.
Dia tinggal di Louisiana,
negara bagian amerika
di mana boneka voodoo
pertama kali muncul
dan berhasil menjadi
ikon dari agama ini. Dia
adalah ratu Voodoo
yang terkenal karena
bakatnya
dalam
melakukan ritual voodoo, serta untuk
kebaikannya. Dikatakan bahwa ia pernah
didatangi oleh seorang pria New Orleans yang
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BAB VII
PENTAGRAM - HEXAGRAM
Ada banyak sekali symbol-simbol yang
melambangkan kekuatan seorang penyihir namun ada
dua diantaranya yang sering digunakan secara umum,
yaitu pentagram dan hexagram.
1. Pentagram

Pentagram adalah sebuah lambang
berbentuk bintang berujung lancip lima yang
digambar dengan lima garis lurus. Kata
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Pentagram memiliki 5 sudut seperti star
polygonal biasa, ia memiliki 10 titik ( 5 titik di
tiap sudut dan 5 titik di sudut sisi pentagonal).
Pentagram ini memiliki unsur dari Golden
Ratio:
“The golden ratio, φ = (1 + √5) / 2 ≈ 1.618,
plays an important role in regular pentagons and pentagrams.
Each intersection of edges sections the edges in golden ratio: the
ratio of the length of the edge to the longer segment is φ, as is the
length of the longer segment to the shorter. Also, the ratio of the
length of the shorter segment to the segment bounded by the 2
intersecting edges (a side of the pentagon in the pentagram‟s
center) is φ.”

Dalam witchcraft, Pentagram memiliki peran
sebagai
penangkal
sihir
kegelapan,
sebagai
perlindungan, pemberi kekuatan positif, memanggil 5
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elemen untuk tujuan tertentu dan untuk praktik
penyembuhan. Pentagram sudah digunakan dari jaman
dahulu pada zaman 3000 SM yaitu di zaman Babylonia,
negara Mesir, Romawi dan Yunani. Kata Pentagram
berasal dari Yunani yaitu Pentagrammos yang berarti
„five lines‟ dimana ia memiliki 5 elemen yaitu Air, Udara,
Bumi, Api dan yang berbeda dengan Hexagram adalah,
Spirit. Pentagram memiliki nama lain yaitu The Devil‟s
Star, The Endless Knot, The Goblin‟s Cross, dan The Witch‟s
Foot. Jika Pentagram dilingkupi oleh lingkaran, maka
namanya akan menjadi Pentacle.
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