Charge of the Goddess
I who am the beauty of the green earth
And the white moon among stars
And the mysteries of the waters
I call upon your soul to arise and come unto me
For I am the soul of nature that gives life to the universe
From Me all things proceed and unto Me they must return
Let My worship be in the heart that rejoices
For behold – all acts of love and pleasure are My rituals
Let there be beauty and strength, power and compassion
Honor and humility, mirth and reverence within you
And you who seek to know Me
Know that your seeking and yearning will avail you not, unless you know the Mystery
For if that which you seek, you find not within yourself, you will never find it without
For behold, I have been with you from the beginning
And I am that which is attained at the end of desire
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Opdracht van de Godin
Ik die de schoonheid ben van de groene aarde
En de witte maan tussen de sterren
En de geheimen van de wateren
Ik roep jouw ziel op om zich te verheffen en tot mij te komen
Want ik ben de ziel van de natuur die leven geeft aan het universum
Uit mij komen alle dingen voort en naar mij zullen ze terugkeren
Laat mijn aanbidding zijn in het hart dat zich verheugt
Want zie – alle daden van liefde en genot zijn Mijn rituelen
Laat er in jou schoonheid en kracht zijn, macht en compassie
Trots en nederigheid, vrolijkheid en eerbied
En jij die Mij wilt kennen
Weet dat je zoeken en smachten je niets zullen brengen, tenzij je het Mysterie kent
Want als je dat wat je zoekt niet vindt in jezelf, zul je het nooit buiten je vinden
Want zie, ik ben bij je geweest vanaf het begin
En ik ben dat wat bereikt wordt aan het eind van verlangen
Vertaling: Tara

