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Tarja Enoranta: Kaltaiseni Noitanainen?
Sadepäivänä kesällä tein varmaan samaa mitä monet teistä –
selasin netissä astrologiasivuja. Astrothemen sivuilla jäin lukemaan
silmät pyöreinä naisesta, joka oli syntynyt
synt
samana päivänä kuin
minä, tosin eri vuonna eikä siis ollut aivan todellinen
astrokaksoseni. BBC oli julistanut hänet Britannian kuuluisimmaksi
noidaksi. Kuka oli tämä nainen?
Sybil Leek syntyi ylempiluokkaiseen perheeseen 22.2.1917
Staffordshiressä Englannissa, joskin hänen syntymä-vuodestaan
syntymä
löytyi merkintöjä myös vuosilta -22
22 ja -23. Epäilenpä, että Leek itse
käytti myöhemmässä elämän-vaiheessaan
vaiheessaan tuota -22 vuotta, koska
onhan se hauskan näköinen numerosarja. Leek väitti myös olevansa sukua Molly Leighille, jota vainottiin
noitana kolmisensataa vuotta aikaisemmin. Sybil Leek kävi tavallista koulua vain kolme tai neljä vuotta, ja
muun ajan sai oppia kotonaan mm. kirjallisuudesta,
kirjallisuudesta, metafysiikasta ja esoteriasta. Isä tutustutti hänet
kasvitieteeseen ja isoäidiltään hän oppi astrologian perusteet. Perhetuttuihin kuuluivat esim. kirjailija H.G.
Wells (Maailmojen sota ja Tohtori Moreaun Saari) sekä Aleister Crowley, joka erityisesti kehotti
ke
9-vuotiasta
Sybiliä kirjoittamaan. Leek oli teini-iässä,
iässä, kun julkaisi runokirjansa.
Leek avioitui vain 16-vuotiaana
vuotiaana muusikon kanssa, joka oli häntä 24 vuotta vanhempi. Ikäerosta huolimatta
avioliitto oli onnellinen, ja Leek suri kovasti kun mies menehtyi
menehtyi vain kahden avioliittovuoden jälkeen. Leekin
mielenkiintoisiin elämänvaiheisiin kuului noidaksi vihkiytyminen Nizzan lähistöllä, sodan aikana
sairaanhoitajana toimiminen, ja hän vietti kokonaisen vuoden metsissä mustalaisten kanssa oppien heiltä
lisäää yrteistä ja taioista. Leek perusti kolme antiikkikauppaa, mutta alkoi tulla yhä kuuluisammaksi
puheistaan noituudesta. Turisteja virtasi ihmettelemään kuuluisaa noitaa, eikä tämä hulina viehättänyt
kaikkia. Vuokranantaja ei enää uusinut sopimuksiaan, ja Sybil joutui sulkemaan kauppansa ja muuttamaan
muualle.
60-luvulla
luvulla Leek kutsuttiin Yhdysvaltoihin
esiintymään televisioon ja radioon. Hän jäi
pysyvästi Amerikkaan jatkaen julkista kirjailijan,
astrologin ja noituuden puolestapuhujan
uraansa. Jossakin elämänvaiheessa
änvaiheessa hän meni
ehkä uudelleen naimisiin Brian-nimisen
nimisen miehen
kanssa, ja sai kaksi poikaa. Amerikassa Sybil
tutustui esim. kabbala uskontoon, Helena
Blavatskyn teorioihin, ja halusi edistää
ympäristönsuojelua. Hän julkaisi yli 60 kirjaa
astrologiasta ja noituudesta, joista
kuuluisimmat ovat My life in Astrology ja Diary
of a Witch. On kerrottu, että Sybil Leek tutustutti
Nancy ja Ronald Reaganin astrologiaan, mutta
tätä tietoa en elämänkerroista pystynyt
vahvistamaan. Hän kuoli Floridan kodissaan
26.10.1982
0.1982 ilmeisesti syöpään, mutta joissakin lähteissä viitataan junaonnettomuudessa vapautuneisiin
myrkkykaasuihin. Myös kuolinvuosi vaihtelee eri lähteissä.
Sybil Leekissä ihailen hänen rohkeuttaan elää elämänsä haluamallaan tavalla. Hän teki valtavan elämäntyön
elä
tehdessään astrologiaa tutummaksi massoille, ja tajusin miettiessäni hänen elämäänsä, että tämä on juuri
sellaista mitä itsekin haluaisin tehdä. Löydätkö sinä henkilön, jonka kartassa on samoja piirteitä kuin
omassasi, ja elämässä teemoja, jotka tunnet
tu
omiksesi?

