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Az intu ci  a bolyg k s a Tarot sszef gg sei alapj ní ó ó é ö ü é á

Részemről  megpróbáltam  eddigi  tudásom  alapján  a  különböző  megérzéseket,  ráérzéseket 
egymástól  különválasztani.  Több,  mint  valószínű,  hogy  keveredhetnek,  de  szerintem  a 
besorolásuk segít megérteni, hogyan is működhetnek.

Nagyon röviden megfogalmazva:
Főpapnő: magasabb szférákból jövő érzetek
Bolond: részletekből az egész átlátása, új dolgok létrehozása, racionális alapú gondolkodásmód
Mágus: altudati, tudattalan szféra érzékelése
Remete: racionális alapú gondolkodásmód, saját, megtapasztalt tudása révén a ráérzések 
Hold: lelki beállítottság, saját, átszenvedett tudása révén a ráérzések 
Nyilas: szintetikus látásmód, nagyobb összefüggések átlátása

Elsőként  említeném  a  neptunuszi/Halak  intuíciót, 
tarotban a Főpapnő. Ez a szimbólumok nyelvén szól, mint 
például  álmok,  víziók  (hisz  a  tudatalatti  tudja 
szimbólumokban kifejezni mondanivalóját). Jellemzője az 
irracionalitás,  a megfoghatatlanság.  Egy nagyon Halakat 
megkérdezed,  hogy  a  kérdésre  honnan  tudja  a  választ, 
maximum annyit  tud mondani:  ÉRZEM. Hogy honnan, 
miből jött,  arra nem fogja tudni megmondani a választ. 
Mivel az irracionális világ nem az egzaktságról szól (mint 
pl a jövőlátás),  ez okozza a bizonytalanságát is.  Érzi,  de 
sosem  tudja  honnan  jött,  igaz-e,  megvalósul-e.  Illetve 
veszélye,  ha  nincs  mellette  meg  a  logikus 
gondolkodásmód,  bármit beetethetnek vele. Hisz odafent 
is  vannak  vicces  figurák,  itt  a  földön  is  félre  tudják 
egymást  vinni  az  emberek. Illetve ha nincs  meg a  lába 
alatt a stabilitás, könnyen elszállhat. Hiába tud, ha csak 
éppen  a  fizikai  síkra  nem  tudja  lehozni,  s  ezzel 
élhetetlenné  válik.  Magasabb  síkon  viszont  az  isteni 
szférával  való  kapcsolatot  is  hozhatja.  Ha  fel  tudja  venni  a  kapcsolatot  isteni 
részével/önvalójával/belső vezetőjével, s mer bízni és hallgatni rá, akkor akár a megvilágosodást, 
az Egységtudatot, az isteni szeretetet is elhozhatja neki. Emellett a tisztán látást is, amikor már 
nem a ködöt markolássza, hanem a racionális világ törvényszerűségeit is látja és elfogadja. De 
addig sok csalódáson és bizonytalanságon keresztül vezet az út.

A másik típusú intuíció az uránuszi/Vízöntő intuíció, tarotban a Bolond. A másikkal ellentétben 
ez  a  logikus  gondolkodásmódon  alapul.  Egy  Vízöntő,  amint  belép  egy  szobába,  röntgen 
szemeivel képes pillanatok alatt mindent felmérni. Nagyon gyors gondolkodásmód jellemzi: sok 
részletet  képes  egyszerre  befogadni,  s  összerakni.  A  kreativitása  is  ebben  áll.  Képes  a  már 
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meglévő  tudást  úgy  összekombinálni,  plusz  még  valamit 
felülről is  lehozni, hogy abból valami újszerű is létrejöjjön. 
Jellemzője,  hogy  amikor  összeáll  a  kép,  mint  egy 
villámcsapásként  jelenik  meg  az  illetőben  a  felismerés. 
Részemről  kutató  szakot  végeztem,  ott  voltak  olyan 
személyek,  akik  majd  nulla  információból  képesek  voltak 
felépíteni  és  átlátni  egy  egészen  komplett  rendszert.  Ez  a 
feltalálók  készsége.  A  neptunuszi  intuícióval  ellentétben 
viszont  vissza  tudja  neked  követni,  s  logikusan  el  is  tudja 
magyarázni,  hogy mit,  miből  következtetett  le.  Problémája 
lehet neki is az élhetetlensége. Hiába hoz létre valamit, ha az 
éppen használhatatlan az emberiség számára (hiányzó föld), 
vagy ha nincs meg benne a tűz, mint cselekvő energia, akkor 
nem  tudja  kivitelezni  az  elképzeléseit.  Ha  viszont  nincs 
mögötte  víz,  akkor  ő  lesz  a  lelketlen  asztrológus,  akinek 
ámbár  megérzései  korrektek,  csak szegény páciens nem éli 
túl azt a kegyetlenséget, ahogy tálalni tudja.

Tarotban a Bolond. Értékként tudnám példaként hozni a leszületendő léleknek azt a fázisát, 
amikor  már  felépítette  az  élettervét,  s  odafentről  lát  mindent.  Tehát  vehetjük  úgy,  hogy 
mindent tud, de bizonyos értelemben mégsem tud semmit Hisz a földi korlátokat, szabályokat 
nem  látja  át  teljesen,  ezért  kell  leszületnie,  és  élete  első  szakaszában  a  környezetétől 
megtanulnia: a társadalom és a szülői korlátokat, elvárásokat. Miközben folyamatosan veszíti el 
a forrással a kapcsolatát, csakhogy később a halálakor újra felvehesse. Ugyanakkor jelentheti a 
megvilágosodott  bölcset  is.  Azt  a  személyt,  aki  már  megtapasztalta,  megértette  a  földi  világ 
korlátait, szabályait is, pont ezért, már tudja, hogy ezeket hogyan is lehet felrúgni. Már tudja, 
hogy a korlátainkat mi magunk teremtjük meg. Ezért tud kilépni a földi szféra kötöttségeiből.

A harmadik típust képviseli a  plutonikus/Skorpió, tarotban 
a Mágus intuíciója. Ő képviseli az altudati szférát. Mivel az 
élet sötét oldalán él, képes azt meglátni, ami mások számára 
tabu, hárítás, fel nem ismert probléma. Tehát a tudattalan 
hárításainkat, a személyiség hárító mechanizmusait. S ő az, 
aki  emellett  tudni,  tapasztalni  AKAR.  Egy  Halak  például 
nem akar tudni, neki csak úgy jön, de semmit nem tesz érte. 
Egy Skorpió képes világokat megmozgatni,  csak hogy ami 
számára  érthetetlen,  azt  képes  legyen  felfogni,  érzékelni. 
(Régen többször  volt  az,  hogy a  mágus  alkalmazott  maga 
mellett  médiumot,  aki  lehozta  számár  az  infókat.)  Ebben 
azonos  a  tarot  Mágusával,  hisz  ő  is  tudni  akar.  A  tarot 
Mágusa viszont abban több, hogy az egyensúlyra is ügyel, 
próbálja  összehangolni  a  világban  működő  energiákat,  s 
ezekből  teremt.  (A  Skorpió  teremtő  energiáját  inkább  a 
szexualitással szokták összekötni.)
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Ezzel  be is  fejeztem a  transzszaturnuszi  bolygók tárgyalását.  Mivel  mind a  három bolygó a 
Szaturnuszon (látható szférán) túl van, ők jelenítik meg a láthatatlan régiókkal való áthallásokat.
A többi  jegynek is  lehetnek intuitív  tapasztalatai,  de  ezek már  inkább saját  tapasztalataiból 
merítettek, így inkább külön dobozba tenném őket.

Ugyebár ott van a  Szaturnusz/Bak, tarotban a Remete. Ő a 
bölcs,  aki  már  nem  csak  látja,  hanem  megis 
TAPASZTALTA.  Az  ő  tudása  főleg  racionális  alapokon 
nyugszik. Tehát látja, tudja azt, amit a másik még nem élt át 
teljesen, mert még csak az út elején, közepén van.
Ezt egészíti  ki a  holdias/Rák intuíció.  Ő látja,  mert ÉRZI. 
Saját  tudattalan  szférájából  merít,  s  azért  érzi,  mert 
valamikor,  valahol  ő  is  átélte,  megszenvedte, 
megtapasztalta.  Tehát  addig,  míg  egy  Halak  a  magasabb 
szférákra  hangolódik  rá,  azt  érzi,  addig  a  Hold  a  saját 
lelkivilágából  merít,  megélt  tapasztalatai  alapján  képes 
ráérezni  dolgokra.  Veszélye,  hogy  tudattalan,  lelki  világa 
képes  őt  nagyon  magával  ragadni,  illetve  túlérzékenyen 
reagál a racionális világ jelzéseire.

Utoljára  hagytam  a  jupiteri/Nyilas,  tarotban  a  Főpap 
intuícióját.  Talán  ez  lehetne  egy  harmadik  doboz.  Nála 

inkább arra helyezném a hangsúlyt, hogy az ő feladata isteni/univerzális törvényeket tanítania a 
földi  síkon.  Ezért  az  ő  intuíciója  szintetikus  látásmódján  alapszik.  Képes  nagyobb 
összefüggéseket meglátni, egy rendszerben a hiányzó lyukakat betömni. Abban különbözik a 
Vízöntő  gondolkodásmódjától,  hogy  míg  a  Vízöntő  inkább  analitikusabb,  tehát  az  apró 
részletekből  látja  át  az  egészet,  addig  a  Nyilas  az  egészet  látja,  de  nem biztos,  hogy  képes 
elemeire szétszedni. Feladata a tanítás és a gyógyítás. Abban különbözik a többiektől, hogy neki 
tudásával tömegeket kell tudnia megmozgatni. Ő teremti meg a kapcsolatot az égi és a földi 
szféra  között.  Azt  egyelőre  még  nem  tudom,  hogy  nála  szükségszerű-e,  hogy  „csatorna”  is 
legyen egyben, de mindenféleképpen jó, ha képes saját isteneivel is megtalálni a kapcsolatot, 
nem csak a tudást átadni. Diszharmóniája a dogmatizmus, a fanatizmus. „Az az igaz, amiben én 
hiszek”. Emellett az álszenteskedés: „bort iszik, vizet prédikál”. Hisz isteni törvényekről ámbár 
jól  tud  beszélni,  de  tökéletlensége  miatt  saját  maga  sem  tudja  betartani.  Ő  nem  először 
megtapasztalja, megérti, s úgy hirdeti, hanem először hiszi, s utána akarja megtapasztalni.  Ezért 
van hajlama arra,  hogy saját  maga megkreál  egy hitrendszert,  amit  utána  úgy tálal,  mintha 
teljesen  valós,  istenektől  közvetített  lenne.  Miközben  lehet,  hogy  csak  saját  elképzeléseit, 
látásmódját tükrözi. 
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Quinquatria nnepeü

Az  ősi  római  vallásban  a  Quinquatria  vagy 
Quinquatrus Minervának szentelt ünnep volt, melyet 
március 19-én ünnepeltek. 

Minerva az ó-itáliai népeknél (szabinok, etruszkok és 
latinok) a kézművesség és az ipar védelmezője volt. A 
rómaiaknál Jupiter leánya, aki apja fejéből pattant ki 
mennydörgés közepette, teljes fegyverzetben. Harcias 
és szűz istennő volt. Védte a városokat, a mestereket, a 
művészeteket, a hajózást, az igazság és az igaz ügyért 
harcolók védnöke volt. Jupiterrel és Junóval együtt a 
római  állam oltalmazója.  Temploma a  Capitoliumon 
állt. Görög megfelelője Pallas Athéné.  

Mind  Varro,  mind  Festus  azt  állitja,  hogy  a 
Quinquatria csupán egy napos fesztivál volt, Ovidiusz 
ellenben azt mondja, öt napig tartott, épp ezért innen 
származik  a  neve,  s  hogy  az  első  napon  nem 
történhetett  vérontás,  de  a  másik  négyen 
gladiátorversenyek  zajlottak.  Úgy  vélhetjük,  az  első 
nap  lehetett  maga  a  hagyományos  ünnep,  a  másik 

négyet pedig feltehetőleg Cézár idején illesztették hozzá, hogy mulatsággal szolgáljanak a római 
népnek,  mely  különösen  szenvedélyesen  kedvelte  a  gladiátorviadalokat.  Az  ősi  naptárak 
legtöbbje egyébként szintén egynapos ünnepként tünteti fel a Quinquatria-t. 

Hagyományosan ekkor tisztították meg a télen berozsdásodott fegyvereket, 19-én szedték be a 
"tandijat" a tanítók, Minerva szerény földi szolgái. 

Ovidiusz szerint a fesztivál Minerva születésnapja tiszteletére zajlott, Festus azonban azt állitja, 
hogy azért  volt  ez a  nap Minervának szentelve,  mert az Aventine-n álló templomát ezen a 
napon  szentelték  fel.  Ovidiusz  azt  is  irta,  hogy  az  ünnep  ötödik,  azaz  utolsó  napján 
megszentelték és megtisztitották a szent rituálékon használt trombitákat - de a mai történészek 
úgy vélik,  ez már egy másik ünnep része lehetett,  melynek neve Tubilustrium. Egy később 
megállapított napon (a kis quinquatrus, június 13.) a fuvolások céhe is megünnepelte Minervát. 

Minerva  ünnepén  szokás  volt,  hogy  a  nők  jósokhoz  és  szerencsemondókhoz  forduljanak. 
Domicianusz elrendelte, hogy a fesztivált az ő villájában rendezzék meg, és vidám vadászatokat, 
játékokat, valamint költőversenyeket rendezett alkalmából. 
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K nyvek a Wicc r lö á ó

Már régóta meg akartam írni egy cikket a napjainkban kapható Wicca könyvekről. Szeretném 
előre  kihangsúlyozni,  hogy  az  alábbiak  a  saját  véleményem  tükrözik,  lassan  húsz  éves 
tapasztalatom  és  olvasmányaim  alapján,  továbbá  tradicionális,  a  Wicca  történetében  és 
hagyományaiban  jelentősen  és  évtizedek  óta  munkálkodó  ismerőseimmel  folytatott 
beszélgetésekre is alapulnak. 

Meg  kell  említeni  továbbá,  hogy  az  érintett  és  javasolt  könyvek  nagy  része  angol  nyelvű. 
Nagyon  sajnálom,  de  úgy  gondolom,  hogy  aki  Wiccával  komolyan  akar  foglalkozni,  annak 
legalább olvasás-értési  szintet  bírnia kell  az angol nyelvből.  Ugyanúgy, ha valaki kabbalából 
akarja képezni magát,  akkor tekinthető igazán komolynak, ha olvas héberül.  Nagyon szép a 
magyar nyelv,  irodalmilag is értékes, gyönyörű fordításokat lehet készíteni az eredeti Wicca 
szövegekből - ám mégsem képes 100%-osan visszaadni az eredeti  szöveg minden árnyalatát. 
Ismeretes, hogy amennyiben mágikus szövegekről van szó, a legapróbb részlet is fontos lehet. 
Zárójelben érdemes megjegyezni, hogy aki teljes egészében meg akarja tartani az eredeti nyelv 
minden rezgését és mágikus erejét, az a szertartásait is angol nyelven végzi - de ezzel nem azt 
akarom mondani, hogy a magyar nyelvű rítusok nem jók, csupán azt, hogy nem ugyanaz, MÁS.

Tekintsük  át  először  a  Magyarországon  is  megjelent  könyvek  listáját,  utána  pedig  ajánlok 
néhány angol  nyelvű olvasmányt.  A magyar  listában megpróbálok teljességre  törekedni.  Az 
angol  nyelvű  lista  száma  végtelen,  így  onnan  azokat  emelem  ki,  amiket  olvastam,  és 
mindenképp ajánlok.

a. Magyarországon megjelent Wicca könyvek

1. Raymond Buckand: a boszorkányság nagykönyve

Sajnálatos módon az ezoterikus szemét egyik iskolapéldája jelent meg 
ekkora  felhajtással.  Raymond  Buckland  eredetileg  tradicionális 
képzést  kapott  ugyan,  DE  avatója  az  a  Monique  Wilson  volt,  aki 
Gerald Gardner örökségét, a Boszorkánymúzeum teljes tárgyi és írásos 
emlékeit  elárverezte,  jelentős  felháborodást  váltva  ki  mindazok 
között,  akik  tisztelik  ezen  örökséget.  Buckland  volt  az,  aki  TÍZ 
NAPOS  internzív  Wicca  tanfolyam  után  Amerikába  ment,  és  ott 
terjeszteni  kezdte  a  Wicca  tanokat.  Bár  sokáig  tevékenykedett 
gardneriánusként,  néhány más embertől  is  vett  leckéket -  mint  pl. 
Aidan Breactól,  aki  a  skót  Pecti-Wita  irányzat  megalapítója.  (Nem 
témája  a  cikknek,  de  Mr.  Breac  se  túl  hiteles...  irányzatát  eredeti, 
"pikt" boszorkányságként mutatja be. Nyelvész ismerőseim esküsznek 
rá, hogy a pikt nyelvben sem a "w", sem a "t" hangzó nem volt ismert, 
ezek után nem csoda, ha kis kétkedéssel fogadom az állítólag "pikt Witát".)

Mr. Buckland zseniális húzással élt: mivel nem ismerte sem a Wicca hagyományos szövegeit, 
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sem eszközeit, sem a ritualitást, előrukkolt egy általa kitalált, "Seax-Wiccával", melyhez nem 
kellenek  sem  eszközök,  se  szövegek,  sem  komoly  ritualitás.  Mindez  nem  véletlenül  lett 
hihetetlenül népszerű. Az emberek napjainkban mindenre lecsapnak, amihez nem kell komoly 
tudás,  de  általa  "főmágus",  "főboszorkány"  és  egyéb  hangzatos  titulusokra  tehetnek  szert. 
Közben  pedig  elfeledkezünk  olyan  apró  dolgokról,  mint  például  az,  hogy  a  hangzatos  név, 
"Seax", mely Buckland szerint "szász" jelentéssel bír, önmaga is tévedés: a szász angol szava a 
"saxon". Buckland az amerikanizálódás és eligénytelenedés iskolapéldája, fentebbi könyve pedig 
felületes, összeollózott, és meglehetősen hamis képet ad a Wiccáról.

2. Scott Cunningham: Wicca, és Élő Wicca

A két könyvet egy kalap alá venném. Scott Cunningham Mr. Buckland 
mellett  a  New  Age  Wicca  mozgalom  másik  fenegyereke,  hasonlóan 
tonnaszámra  önti  a  rengeteg  sallanggal  és  mellébeszéléséssel  átszőtt 
irományokat.  Mr.  Cunningham  egészen  az  első  avatásáig  jutott  el 
képzésében, utána úgy döntött, a hitelességet felcseréli a polpularitással. 
Számomra igen sajnálatos, hogy írói stílusa meglehetősen szimpatikus, 
mesteri  módon manipulálja  az  érzelmeket.  Könyveiből  megtudhatjuk, 
hogy  bárki  lehet  Wicca,  avatott,  főpap,  bármi,  csak  néhány  jól 
megválogatott kis ima kell hozzá. 

Tény,  hogy  a  "Wiccaság"  kérdése  magánügy,  az  adott  ember  és  az 
Istenek dolga, nem másoké, hogy megítéljék. Azt azonban nem szabad 
elfelejtenünk,  hogy  a  Wicca  HAGYOMÁNYOSAN  csoportokban, 
"covenekben" működő emberek közöségét takarja. Az úgynevezett magányos, egyedül dolgozó 
Wiccákat  én  nem nevezném Wiccának,  bármennyire  is  őszinték  és  elkötelezettek.  Nem is 
értem, miért ragaszkodnak az elnevezéshez. A hagyomány nem kell, mert szabályai vannak, de 
a  név  igen,  mert  az  jól  hangzik?  Mikor  szoknak  már  le  az  emberek  arról,  hogy  címek  és 
titulusok mögé bújjanak? Keserűek a szavaim, mert tudom, hogy a Mr. Cunningham féle ál-

Wicca  lelkes  hívei  többnyire  félrevezetett,  jóhiszemű  emberek,  és 
nagyon sajnálom, hogy nem jut nekik abból a hihetetlenül felemelő, 
baráti, lelki közösségből, ami a Wicca vallás lelke és lényege. 

Az  egyik  legnagyobb  félrevezetés,  amit  Mr.  Cunningham  a 
köztudatba bevezetett, az Árnyak Könyvéhez fűződik. A fent említett 
úr  szerint  az  Árnyak  Könyve  nem  más,  mint  egy  mágikus  napló, 
melybe  saját  tapasztalatainkat  vezetjük.  Nos,  aki  nem  rendelkezik 
hagyományokkal,  annak  természetesen  csak  saját  tapasztalatai 
vannak,  amire  támaszkodhat  -  ez  nagyon  szép  és  fontos  dolog  a 
mágikus munkában. Azonban tudnunk kell, hogy a Wicca gyakorlata 
megkülönbözteti a mágikus naplót és az Árnyak Könyvét - ez utóbbi 
olyan  írás,  melyet  egyes  tradíciókon  belül  évtizedek  óta 

VÁLTOZATLAN  formában  másolnak  azok  avatottai.  Természetesen  vannak  olyan  részei, 
melyeket az egyes Wiccák maguk írnak hozzá, ám ez világosan és jól kivehetően elkülönül az 
eredeti, hagyományos szövegektől.
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Sokan azzal érvelnek, hogy Mr. Cunningham könyvei mégis értékesek, hiszen ezek keltették fel 
érdeklődésüket a Wicca iránt - nem értek egyet. A Wicca nem az, amit Mr. Cunningham olyan 
szívhez szólóan ecsetel. Olyasmi lehetne talán, mint egy kezdőknek szóló szakácskönyv - de míg 
az  valóban  alkalmas  arra,  hogy  felkeltse  a  kedvet  a  főzésre,  és  további,  komolyabb 
szakácsművészeti  tanulmányok  olvasására  buzdít,  Mr.  Cunningham  úgy  véli,  könyve 
kizárólagosan elég ahhoz, hogy bárki Wiccának valja magát, aki egyszer is elolvasta.

3. Yliaster Daleth: Tündérek hagyatéka

Az előbbiekben megemlített, ezoterikus maszlagban élenjáró két könyv után következzék egy 
sokkal hitelesebb és őszintébb könyv. A kilencvenes évek legelején jelent meg, és ma már alig-
alig  kapható.  Az  író  mágiatörténész,  hihetetlenül  nagy  tudással  és  könyvállománnyal 
rendelkezik, melyek írásai magvát szolgáltatják. A Tündérek hagyatéka nem teljes egészében 
Wicca könyv, de szól a Wiccáról is. Elsősorban történetével és hagyományaival foglalkozik. Az 
író nem törekedett arra, hogy többet mutasson fel, mint amit a könyv keletkezési körülményei 
között  megtudhatott  erről  a  vallásról.  Az  információ  nagyon  hiányos  ugyan,  de  korrekt  és 
letisztult. Annak ideján ez volt az a könyv, ami engem elindított az úton.

4. Silver Ravenwolf: Tiniboszorkányok

Megemlítem a  könyvet,  mivel  megjelent,  de  bővebben  nem kívánok  vele 
foglalkozni.  Semmilyen  érdemleges,  jó  tulajdonságát  nem  tudom 
megemlíteni,  még a  fantasy  irodalom ponyvájára  sem tartom érdemesnek. 
Ms. Ravenwolf bizonyára jól keres,  mint író,  a Wiccához csak annyi köze 
van, hogy a már korábban említett Mr. Buckland vonalába kapott beavatást  - 
könyvének pedig még ennyi sem.

5. Gerald Gardner: A boszorkányság eredete

Ez a könyv a modern Wicca megalapítójától, Gerald Gardnertől származik. 
Alap  olvasmány minden  Wicca  számára.  Miután  abban  a  korban  íródott 
(1954-ben), amikor a Wicca még igen kevéssé volt elfogadott vallás, nagyon 
óvatosan  fogalmaz,  és  csak  részleges  információkat  tár  fel,  de  nagyon 
érdekes  és  értékes  mű.  Egyetlen  hátránya a  hátborzongatóan hozzá  nem 
értő, konyhanyelvű magyar fordítás (sokszor félrefordítás), ami miatt inkább 
angol nyelven ajánlom.

6. A Gardneriánus Árnyak Könyve

Ez a könyv az Interneten található, publikus Árnyak Könyve verzió, az 
eredeti  gardneri  ritualitáshoz  és  gondolatkörhöz  igen  közel  álló 
szövegeket  közöl.  Tudnunk  kell,  hogy  a  könyv  nem  teljes  egészében 
hiteles. A Wicca titkai a mai napig nem jutottak ki a nagyközönség elé, és 
még  mindig  a  beavatottak  tudását  képezik  -  azokét,  akik  valóban 
megküzdöttek  a  tudásért.  Ennek  ellenére  a  könyv  igen  érdekes 
olvasmány, és sokkal értékelhetőbb képet fest a Wiccáról, mint New Age 
társai. Képet kaphatunk belőle a Wicca vallás szokásairól és ritualitásáról. 
A magyar fordításért és annak pontosságáért kezeskedem.
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7. Charles G. Leland: Aradia, avagy a boszorkányság evangéliuma

A könyv szigorú értelemben nem a Wiccáról szól, hanem az olasz boszorkányvallás, a stregheria 
misztériumairól.  Ugyanakkor  alapjként  és  kiindulási  forrásként  szolgált  Gerald  Gardner  és 
követői  számára  a  Wicca  vallás  felépítésében  és  mélyebb  megértésében.  A  fordítás  szintén 
kiváló, a szövegek élvezetesek és gyönyörűek, ráadásul a legtöbb helyen az eredeti, olasz nyelvű 
változatokat is olvashatjuk.

8. Fraternitas Mercurii Hermetis: Wicca

Nem kívánok sokban megemlékezni róla,  egyedül félrevezető címe miatt.  A 
könyvnek semmi köze a Wicca valláshoz, a boszorkányságot tárgyalja - éppúgy, 
mint ahogyan írójának sincs  semmilyen Wicca képzése vagy tudása,  néhány 
elolvasott könyvön kívül. Ez nem baj, csak ne írjon akkor róla. Nem is csoda, ha 
összekeveri  a  két  dolgot  -  avagy  tudatosan  adott  könyvének  hangzatosan 
divatos címet.

9. Thea Sabin:  A Wiccáról kezdőknek 

A könyv tipikus Neo-Wicca iromány. Előnye, hogy a szerző nem terjeszt 
magáról  semmilyen hangzatos  címet,  és  nem akarja  másnak beállítani 
magát,  mint  ami:  amerikai,  eklektikus  Wicca  követő.  Azt  mondanám, 
fenntartással kell olvasnunk, de nem rossz, érdekes könyv, csak tudnunk 
kell,  hogy a  Wicca  mélységének felszínét  karcolgatja  csupán.  Ez nem 
feltétlenül  baj,  amíg  valaki  nem  állítja  azt,  hogy  ezen  egy  könyvet 
olvasva megvilágosodott.

10. Egyéb, boszorkányságot Wiccával keverő könyvek

Ide tartoznak olyan könyvek még, amik a popularitást lovagolják meg, 
például az Edain McCoy féle Boszorkányság mesterfokon. A szerző hölgy azt állítja, hogy a San 
Antonióban  működő  covenbe  nyert  beavatást,  melyet  a  gardneriánus  Judy  Harrow vezet  a 
hetvenes évek közepe óta. Ugyanakkor közismert, mint polpularitásra törekvő, "tömeg-író". A 
könyvnek  köze  nincs  a  Wicca  valláshoz,  mindenféle  boszorkányos,  mágikus  praktikával 
foglalkozik,  és  semmiképp  sem  tekinteném  hiteles  forrásnak.  Szintén  ide  tartozik  Eileen 
Holland Boszorkánypraktikák című könyve, az ezoszemét hiteltelen "remeke", mely hemzseg a 
tévedésektől és az áltudományosságtól. Bár egyesek szerint több értelmes dolog van benne, mint 
az Édesvíz könyvek 99%-ában, ez elmondható bármely szakácskönyvről is.

b. Angol nyelvű Wicca könyvek

1. Gerand Gardner: The Meaning of Witchcraft

Gardner  másik  könyve,  mely  szintén  alap  olvasmány.  A  már  korábban 
említett  "Witchcraft  today"  (A  boszorkányság  eredete  címen  jelent  meg 
magyarul) folytatása és kiegészítése, 1957-bem íródott.
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2. Margaret Murray: God of the Witches és The Witchcraft in Western Europe

El kell mondanunk, hogy e két könyv hitelességét némi kétkedéssel kell kezelnünk. Ms. Murray 
rendkívüli  lelkesedésében,  mint  kutató  antropológus,  aki  úgy érezte,  rálelt  a  boszorkányság 
titkaira,  bizony  egész  egyszerűen  meghamisított  néhány  adatot,  hogy  elméletei  jobban 
illeszkedjenek. A könyvek mégis történeti jelentőségűek, és hasznos olvasmányok lehetnek a 
kritikus szemű kutatók számára.

3. Janet és Stewart Farrar: A Witches' Bible

Janet és Stewart számos könyvet írt  a Wicca témakörében, ezek 
mindegyikét nagyon tudom ajánlani (ez semmiképp sem mondható 
el azonban Janetnek Stewart halála után megjelent könyveiről). Ez 
a  könyv  hihetetlenül  sok  információt  tartalmaz,  magas 
színvonalon. Nem buta kis varázsigék gyűjteménye, sokkal inkább 
történeti, etikai információkat, gyakorlatokat tartalmaz, a hitvilág 
mélyebb  megértését  segíti  elő.  Véleményem  szerint  minden 
kezdőnek érdemes lenne forgatnia.

A mű tulajdonképp a szerzőpáros két korábbi könyvének, az "Eight 
Sabbat  for  Witches"-nek  és  a  "The  Witches'  Way"-nek  az 
összevont változata. A Witches'  Bible végigviszi  az összes Wicca 
ünnepet, a szabbatokat, az esbatokat, sőt különleges ünnepeket is 
megemlít,  mint  például  a  kézfogó  szertartása.  Mindegyikhez 
bőséges mitológiai háttérrel szolgálnak, s mindezen ünnepekhez példa rituálékat is tartalmaz a 
könyv.  Megemlít  még olyan témaköröket  is,  mint  az  asztrális  projekció,  a  gyógyítás  vagy a 
divináció művészete. Én magam elég későn jutottam hozzá, de még mindig számos új és érdekes 
dolgot tudott felmutatni, amit tudok hasznosítani a Wicca gyakorlatában.

Janet és Stewart Farrar mérföldkőnek számít a Wiccca történetében. Mindkettőjüket Alex és 
Maxine Sanders avatta be az alexandriánus tradícióba. Első saját covenjüket 1970-ben hozták 
létre Londonban, 1976-ban Írországba költöztek. Stewart sajnos már nem él, Janet még ma is 
aktív tagja a Wicca közösségnek - immár nem alexandriánusként. 

4. Doreen Valiente: Witchcraft for Tomorrow

Doreen Valiente Gerald Gardner egyik tanítványa, később (1954 és 57 
között) főpapnője volt. Rendkívül sokat tett, hogy odaadóan szolgálja 
a  Wicca  vallást,  számos  verset,  ezoterikus  szöveget  köszönhetünk 
neki,  melyekkel  megpróbálta  kiegészíteni  a  vallás  múltjából  eredő 
hézagokat, és teljessé tenni azt mai követői számára.

"A könyv azoknak próbál segítséget nyújtani,  akik az Ősi Isteneket 
kívánják tisztelni, és az ősi módon végezni a mágiát. Az erre irányuló 
vágy oly széles körben éledt fel, hogy úgy érzem, nem lehet tovább 
tétlenül  néznem."  Mindenképp általam is  ajánlott  olvasmány,  mint 
Doreen összes többi írása.
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A könyv két nagy részből áll. Az első tizenegy fejezetre tagozódik: Az ősi istenek, Boszorkány 
etika,  Boszorkány  ünnepek,  Boszorkány  jelek  és  szimbólumok,  A  mágikus  kör,  Boszorkány 
eszközök,  A  boszorkány  divináció  metódusai,  Boszorkány  öltözet,  A  boszorkányok  ábécéje, 
Mágikus munka, Boszorkányság és szexuálmágia.

A második rész a Liber Umbrarum, egy Árnyak Könyve, melynek részei: A kör meghúzása, Az 
önavatás rítusa, A telihold esbat, A Szabbat rituáléja, Beavatás a covenbe, A coven mágiája, A 
hétágú  csillag,  Andred  rúnái,  A  kötél  mágiája,  A  Holdistennő  invokációja,  A  Szarvas  Isten 
invokációja, és a Varázsigék és táncok. 

Dorreen egyéb  könyvei  szintén nagyon színvonalasak  és  érdekesek,  mint  a 
"The Rebirth of Witchcraft" vagy az "An ABC of Witchcraft ", ez utóbbi inkább 
lexikon jellegű.

5. dr. Vivianne Crowley: Wicca: The Old Religion in the New Age 

Szintén kihagyhatatlan könyv mindazok számára, akik komolyan foglalkozni 
szeretnének a Wiccával.  dr. Vivianne Crowley tradicionális beavatást nyert, 
elismert Wicca főpapnő és pszichológus. Könyve a Wicca alapjait mutatja be 
érthető, de komoly formában. Másik, hasonló témájú könyve, a "Principles of 
Wicca" szintén érdemes a komolyabb tanulmányozásra.

6. Patricia Crowther: Lid of the Cauldron

Patricia Crowther Gardner egyik mai napig is aktív és élő főpapnője. Könyve 
saját tapasztalataira alapul. Amellett, hogy számos érdekességgel szolgál arról, 
miképp  gyakorolták  a  Wiccát  Gardner  idejében,  hasznos  gyakorlatokat, 
szövegeket,  rituálé  elemeket  is  tartalmaz.  Mindenképp  ajánlom  elolvasásra, 
csakúgy, mint a szerző más, megjelent műveit is (például a "Witch Blood! The 
Diary of  a Witch High Priestess!",  a  "Witchcraft  in  Yorkshire  "  vagy a  "One 
Witch's World ").

7. Prof. Ronald Hutton: The Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft 

Ronald  Hutton  professzor  jelenleg  a  pogány  vallások  legnagyobb 
szaktekintéllyel  bíró  kutatója  Angliában.  A  Triumph  of  the  Moon 
történelmi áttekintés, főleg azokat a tényezőket veszi sorra, melyek a 
modern  Wicca  kialakulásához  vezettek.  Bár  hihetetlenül  nehéz 
olvasmány, és meglehetősen vaskos is, aki átrágja magát rajta, bőséges 
ismereteket  szerez a  témában,  továbbá,  a  benne taglalt  információk 
mindegyike  tudományos  alapossággal  alátámasztott,  hiteles  forrásból 
táplálkozik. 

Ugyancsak  ajánlható  a  szerző  összes  többi  műve  hasonló  témákban 
(mint például a "The Pagan Religions of the Ancient British Isles", vagy 
a "The Stations of the Sun: A History of the Ritual Year in Britain ").
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8. Philip Heselton: Wiccan Roots: Gerald Gardner and the Modern Witchcraft 
Revival 

Mr. Heselton könyve a Wicca háttérét fedi fel történeti szempontból, kiváló 
alapossággal és hozzáértéssel. Igen érdekes olvasmány mind Gardner életének, 
mint a Wicca kialakulásának és fejlődésének kutatói számára. Hozzá kell még 
tenni, hogy Mr. Heselton mostanában épp egy, Gardner életével foglalkozó 
könyv megírásán dolgozik, melynek megjelenésére sokan érdeklődve várunk!

Azt  remélem,  hogy  cikkemmel  segítséget  nyújtottam mind kezdő,  mind  haladó  Wiccáknak 
tanulmányaikhoz.  Elképzelhető,  hogy  egyesek  bírálataimat  túlságosan  élesnek  vélik  -  nem 
kenyerem az álságos szemforgatás, és nem fogom egekbe magasztalni azt, amit félrevezetésnek, 
ál-ezoterikának tartok. Célom a segítségnyújtás, és a szemek felnyitása, amennyiben lehetséges. 
Úgy  vélem,  a  hiteltelen  és  valós  tudás  nélküli  könyvek mellett  számos  olyanról  is  említést 
tettem, amelyet hasznosnak, elolvasandónak tartok, és szeretettel ajánlok mindenki számára, 
akit érdekel a téma.

Az Architect s az Or kulumé á

2009-es nyári Wicca tábor előadás

(Intro)

Architect: Ah.  Ismét  Te.  Tudhattam volna,  hogy  megint nem hagynak nyugodtan dolgozni. 
Köszöntelek.

Orákulum: Légy üdvözölve. Annyi térben és időben lehetnél, miért kell Neked véletlenül pont  
ott lenned, ahol nekem is dolgom van?

A: Az összesített benyomások alapján itt és most egy ezoterikus nyári tábort látunk.

O: Valóban, azt is. Létsíkokkal, tündérekkel, táncikálással, mindenféle asztrállénnyel. 

A: Ezt értem… de mi közünk nekünk ehhez az egészhez? 

O:  Általában  semmi.  De  most  éppen  arról  próbálnak  vitatkozni,  a  dolgok  előre  el  vannak 
rendelve, vagy véletlenül történnek. Ezért látjuk most őket.
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A: De ugye ők nem látnak minket? Senki se lát minket.

O: Hacsak meg nem mutatjuk magunkat.

A: Nem tehetjük, csak összezavarnánk őket.

O: Igen,  hiszen  mi  sem  jutottunk  még  dűlőre,  létezik-e  véletlen,  vagy  minden  előre 
elrendeltetett.

A: Véletlen?  Ugyan!  „A Világegyetem egységes,  önálló  egész,  minden  elkülönített  elemét  a 
teljességgel összevetve kell definiálni. A múlékony életjelenségek, még ha abból a tudatos és 
intelligens  fajtából  való  is,  amit  értelmesnek  szoktunk  nevezni,  csalóka  kapaszkodókkal 
rendelkezik csupán a teljesség egyes, tetszés szerinti részletelemein.” Az  emberek  felfogása jó 
esetben ennyire terjed ki.
Viszont,  így  lehetőség  adott,  hogy  néhányan  ismét  felfedezzék  az  egyetemes 
törvényszerűségeket.

O: Hiába vitatkoznak odaát, senki semmit nem fog felfedezni. Csak a legfontosabb rendezőelvet, 
a véletlent.

1.

Architect: Nem a véletlen, hanem a nem-tudás áll a dolgok hátterében. Az emberi felfogás azon 
határai, amit kevesen képesek átlépni. Vegyük Fehér Gandalfot, aki átlépte ezt a határt, miután 
legyőzte a Balrogot. Megértette Világa törvényszerűségeit, s szükségszerűen töltötte be a rá váró 
szerepet.

Orákulum: Szürke Gandalfot akartál mondani! Hogy végül fehér lett, csak az események sajátos 
összjátékának eredménye. Ha igaz lenne, hogy létezik általános rendezőelv,  Fehér  Szarumán 
győzte volna le Mordor urát – különben miért ő volt rendjének vezetője, mi végre volt elég 
hatalma a harchoz? Pontosan azon a helyen és abban a szerepben volt, hogy alkalmas legyen a 
feladata  betöltésére.  Tudjuk,  hogy  nem  ez  történt,  ehelyett  behódolt  Szauronnak.  Milyen 
törvényszerűség indokolja ezt a változást?

A: Szarumán lényegtelen. Elbukott, s ezzel kiírta magát a történetből. A Jó és a Gonosz erői 
nélküle csaptak össze.

O: Nem. Egyáltalán nem lényegtelen, viselkedése véres csatákhoz vezetett. De, ha megfigyeled, 
az egész történetben rengeteg a véletlen elem. Ne mondd, hogy előre el volt rendelve, hogy 
Frodó  az  utolsó  pillanatban  elgyengül,  ám egy  szerencsés  fordulat  folytán,  Gollam révén  a 
Gyűrű mégis megsemmisül!
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A: Hát pedig a Gyűrű végzete szükségszerű volt, s maga a végkifejlet is Frodóban lakott benne. 
Ha nem könyörületes Gollammal, a végén nem lett volna ott vele. De ha az események nem is 
úgy alakulnak, ahogy, a Gyűrű megsemmisült volna. Például Csavardi Samu végzett volna vele.

O: Szükségszerű volt a Gyűrű végzete? De hiszen Isildur is elpusztíthatta volna, mégsem tette. 
Látod, a lehetőség ott volt, Isildur mégis másképp döntött a legutolsó pillanatban!

A: Isildur gyenge volt. Gyengeségéből következett a Gyűrű későbbi története.

O: Tehát  akkor  mégis  egyetlen  ember  döntése  alakította  a  történelmet,  s  nem  az  előre 
elrendeltetés.  Ha  nem véletlen  Isildur  bukása,  Frodó  megingása  és  Gollam jelenléte,  miféle 
rendezőelv irányította őket? 

A: A rendezőelv a Jó és a Gonosz erői közti harc szükségszerűsége volt. Megtörtént már előtte is, 
és Isildur nyomán, még ha jóval később is, de megismétlődött. Csakúgy, mint más helyeken, más 
időkben.  A  helynek,  az  időnek,  s  a  résztvevők  kilétének  az  összkép  szempontjából  nincs 
jelentősége.

O: Nincs jelentősége, hogy megismétlődött? Hogy egy háború lefolyt vagy sem? Ezrek haltak 
meg, végeredményében Isildur döntése miatt, amit nem lehetett előre megjósolni!

A: Ezrek, százezrek? Lényegtelen. A végkifejlet, a Gyűrű pusztulása, nem változott meg.

O: Ezrek, százezrek? Százezrek csak azért születnek, hogy elvesszenek? Ez annak a százezernek 
a szempontjából sok minden, csak nem lényegtelen. 

A: Az emberek többsége alig különbözik egymástól. Egyikük sorsa éppen olyan, mint a másiké. 
Egyéni sorsuk lényegtelen, a társadalom, vagy annak részei csak mint eredő erő vesznek részt a 
történelem alakításában. 

O: Ezt csak azért mered kijelenteni, mert sosem beszélsz eggyel sem! Ha ismernéd őket, látnád, 
ahányan vannak, annyifélék. Annyi különböző sors van, melyek s az események mindenkiben 
más-más élményeket hagynak.

A: Lehetséges, de összességében nem változtatnak semmin. Éppen azért, mert többségük el van 
foglalva a saját életének apró dolgaival, melyek valójában nem befolyásolják a végkifejletet.

O: De  akkor  mi  a  helyzet  a  kiválasztottakkal,  akik  egymaguk  képesek  megváltoztatni  a 
történelmet? 

A: Kiválasztott? Ki tudhatja, ki a kiválasztott? 

O: Számtalanszor megtaláltam már, és ritkán tévedtem.
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A: Értem. Biztos vagy Te abban, hogy a rendszernek szüksége van ilyen egyedekre? Prófétákra? 
Látnokokra?

O: Egyértelműen igen. Hiszen, a társadalmak ősi, reaktív impulzusok ösztönzésére mozognak. 
Megkövetelik  a  maradandóságot.  Amennyiben  kísérletet  teszünk  az  univerzum 
múlandóságának  bizonyítására,  a  társadalom  klasszikus  elutasító  viselkedésmóddal  reagál: 
félelemmel, haraggal, kétségbeeséssel. 

A:  Lássuk  csak:  Az  a  feltételezés,  hogy  az  emberiség  egy  gyakorlatilag  nem-maradandó 
univerzumban  létezik,  megköveteli  –  amennyiben  munkahipotézisként  kezeljük  –,  hogy  az 
intellektust teljességgel kiegyensúlyozó tényezővé fejlesszük. Az intellektus azonban nem juthat 
el  erre  a  fokra  az  egész  organizmus  aktív  részvétele  nélkül.  Ily  módon tehát  a  társadalmat 
tekinthetjük organizmusnak. Itt azonban újra találkozunk a renyheség régi problémakörével. 

O:  A  kiválasztott  viszont  maga  egyszemélyes  ellenpontja  ennek  a  renyheségnek:  lángoló-
ösztönző viselkedéséről lehet megismerni.

A: Ó  igen,  ilyenekkel  találkoztam  már!  Itt  volt  ez  a  Neo  is…  Kiválasztottság-tudatával  és 
teljességgel logikátlan, ösztönös viselkedésével az évszázadok óta jól működő, ciklikus rendszert 
sikerült felborítania. Megannyi kárba veszett munka.
Ráadásul ezek a felébredések! Még jó, hogy nem vagyok ember…

O: Neo is próféta volt a maga nemében… de nem volt tudatában a véletlennek, és így saját 
sorsának sem – mert nem látta a jövőt.

A: Pedig a tömegek a prófétában a jövőlátót és a bizonyosságot keresik. Csak azt nem értem, 
hogy egy egész rendszer miért fogad el egyetlen személyt, mint a jövő tudóját.

O: Egyszerűen. Mert  abszolút és  maradandó felismerésről beszélnek, és ezeket még akkor is 
ujjongva köszöntik, ha szörnyűbbnél szörnyűbb eseményekről szólnak.

2. 

Architect: Prófécia?  Jövőbelátás?  Hogyan  lehet  próbára  tenni  őket,  szembesíteni  a 
megválaszolatlan kérdésekkel? Gondoljuk csak meg: mennyire valóságos a látomás, és mennyire 
alakítja  úgy  a  jövőt  a  próféta,  hogy  megfeleljen  a  próféciáknak?  Mi  a  helyzet  a  szervesen 
hozzátartozó felhangokkal?  A jövőt látja-e a próféta, vagy egy gyönge pontot, törésvonalat, rést, 
amelyet széthasíthat szavakkal vagy döntésekkel, ahogy a gyémántcsiszoló széthasíthatja a követ 
egyetlen kis ütéssel vagy a kés élével?

Orákulum: Bárki  letépheti  az  idő  fátylát.  Kibékíthetetlen  ellentétek  nem  léteznek,  csak  az 
emberek gondolatvilágában. A jövő felfedezhető a múltban, vagy a próféta képzeletében. Rá 
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lehet jönni, hogy az univerzum összefüggő egészet alkot, melynek elidegeníthetetlen része maga 
a próféta is.

A: Álljunk meg egy pillanatra! Most vagy elvetjük az időtlen idők óta nagy tiszteletben tartott 
relativitás-elméletet,  vagy  megszűnünk  hinni  abban,  hogy  a  tartós  érvényű  jövőbelátás 
emberileg lehetséges. A jövő ismerete ugyanis egy sereg olyan kérdést vet fel, amit nem lehet 
megválaszolni hagyományos viszonyrendszerekben, hacsak nem helyezünk ki egy Megfigyelőt  
az Időn Kívülre. Az Időnek és a Megfigyelőnek egymáshoz viszonyítva teljesen mozdulatlannak 
kell lennie, különben pontatlanságok merülnek fel.

O: Ez esetben viszont mivel magyarázzuk, hogy tekintélyes tudósok egész életüket e fantomcél 
hajszolásával töltik? A jövőbelátás jövője nem mindig vezethető le a múlt törvényszerűségeiből. 
A  létezés  fonalai  számos  ismeretlen  tényezőnek  engedelmeskedve  gabalyodnak  össze.  A 
jövőbelátás csakis  saját  törvényeinek engedelmeskedik.  A pillanat munkáját követeli  meg, és 
mindig figyelmezteti az embert, hogy nem fonhat bele minden szálat a múlt szövetébe.

A: Ahhoz, hogy valaki lássa az összképet, a rendszeren kívül kell állnia. Hiszen ha maga is része 
a rendszernek, döntéseivel és a prófécia meghozatalával maga befolyásolja az eseményeket. Így 
volt képes Hari Seldon is megjósolni Trantor pusztulását, s előkészíteni az azt követő időszak 
letéteményeseként az Első- és Második alapítványt. 

O: Azáltal viszont, hogy közhírré tette az eredményeket, s javaslatokat tett a jövőre, maga is 
befolyásolta azt. A jóslat így nem válhatott tökéletessé, csak valószínűségeket eredményezett.

A: A pusztulás próféciája pontos volt. Mint ahogy az Alapítvány létrehozását követő időszakok 
leírása  is.  A  nem  befolyásolt  korok  tehát  sértetlenek  maradtak,  és  engedelmeskedtek  a 
törvényszerűségeknek.  Hogy  mégis  csak  nagy,  de  nem  100%-os  valószínűségeket  tudott 
nyújtani, éppen abból következik, hogy felfedte az ismert világra vonatkozó próféciáit.

O: Nem engedelmeskedtek. Nem számolt Seldon az Öszvérrel. Azzal az egyetlen emberrel, aki 
azáltal, hogy kényére-kedvére befolyásolta a környezetének érzelmi reakcióit, kis híján átvette a 
Galaxis felett a hatalmat.

A: De csak kis híján vette át! Végül az Öszvér elbukott.

O: Azért bukott el, mert volt gyenge pontja. Egyetlen embert érintetlenül hagyott. Ha ez az 
ember nem lett volna… 

A: Egy univerzumban mindig megjelenik a kioltó erő is.

O: Seldon akkor sem nem jósolta meg az Öszvért. Miért?

A: Mert az Öszvér valójában nem is volt ember, vagyis nem a hagyományos értelemben véve. 
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Jóslatai arra az egyébként jogos feltételezésre alapultak, hogy az Univerzumban csak emberek 
élnek.

O: Ezek szerint próféciáinak határt szabott az ismereteinek a hiányossága.

A: Az  ismeretei  nem voltak  hiányosak.  Amikor  a  próféciát  meghozta,  az  Öszvér  még  nem 
létezett, s nem is volt példa előtte semmi hasonlóra.

O: Ezek szerint a jövő nem mindig vezethető le a múlt törvényszerűségeiből.

A: Az emberek a rájuk vonatkozó valószínűségek valamelyikét élik meg, s mit sem törődnek az 
általános  törvényszerűségekkel.  Hogy  kiből  lesz  kiválasztott,  s  kiből  nem,  a  végeredmény 
szempontjából lényegtelen, de nem az annak a szempontjából, aki megéli. A nagy átlag rengeteg 
nem átlagosból alakul ki, az események eredője rengeteg külön erőből áll össze.

O: Kevés az olyan ember, akit az eredő érdekel, sokkal inkább a saját sorsa. Mennél inkább eltér 
az átlagtól, annál jobban. S bár makrokozmikus szinten talán nem léteznek véletlenek, az egyén 
jobb, ha tudja, hogyan viszonyul saját sorsa az eredőhöz.

3. 

Architect: Talán nem léteznek? A véletlen veszélyes fogalom. Ha például valakit elhagynak, túl 
könnyű azzal érvelni, hogy csak a körülmények szerencsétlen összjátéka, a „véletlen” vezetett a 
szakításhoz.  Ezzel  az  illető  megfosztja  magát  attól,  hogy  levonja  a  tanulságot,  hogy 
elgondolkozzon, mit hibázott.

Orákulum:  Igen  ám,  de  mi  a  helyzet  akkor,  ha  semmit  nem rontott  el,  és  tényleg  csak  a 
véletlenen múlt, hogy vége szakadt a kapcsolatnak? Ebben az esetben, ha az illető felteszi, hogy 
semmi  sem  véletlen,  lankadatlanul  keresni  fogja  olyankor  is  a  megoldást,  a  hibát  a 
döntéseiben… olyankor is, amikor azt feleslegesen teszi.

A: Pedig az ilyen helyzet sem véletlen. Elképzelhető, hogy a konkrét esetben tényleg külső 
körülmények vezettek a szakításhoz, de a probléma gyökere, amiből az egész ered, akkor is jelen 
volt. A konkrét helyzetben valóban szerepet játszhattak a nem befolyásolható események, de a 
szétválás előbb-utóbb mindenképp bekövetkezett volna. 

O: Ugyanakkor,  ha  valaki  úgy  véli,  minden  előre  el  van  rendelve  és  semmi  sem véletlen, 
ugyanazt a hibát követi el.  Belenyugszik abba, hogy ami történt, annak úgy kellett lennie, s 
megfosztja magát attól, hogy elgondolkozzon az ok-okozati összefüggéseken. 

A: Ha valóban megváltoztathatatlannak hiszi az eseményeket, tényleg hibát követ el, mert nem 
jön rá, hogy a végkifejlethez a döntései is hozzájárultak.
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O:  Ilyen  értelemben,  bár  a  tényleges  esemény  véletlen,  mégis  jobban  jár  az  illető,  ha 
elgondolkozik, mik voltak azok a dolgok, amik a szétváláshoz vezettek. De a döntéseken túl 
van-e értelme azon rágódni,  hogy amit  nem tudott  befolyásolni,  véletlen volt-e,  vagy előre 
elrendeltetett? Ezzel a helyzetet már nem menti meg.

A: Az adott helyzetet valóban nem. De ha el tudja határolni, mi az, ami az ő felelőssége volt, s 
mi nem, a következő hasonló helyzetet már ügyesebben tudja megoldani.

O: Ilyen  értelemben  akkor  a  véletlen  és  az  előre  elrendeltetett,  nem  sokban  különböznek 
egymástól, viszont annál inkább különbözik mindattól, ami az ember döntéseiből következik. 
Ha  ezeket  ismeri  és  felvállalja,  ha  biztosra  nem  is  mehet,  az  esélyeket  legközelebb  már 
megváltoztathatja.

A: Nem változtatja meg viszont a törvényszerűségeket, amik a végkimenetelhez vezettek.

4. 

Orákulum: Ha ezt úgy érted, hogy csak egy jó megoldás van, veszélyes vizekre evezel: Mert 
Minden  út  halálos  csapdává  válhat,  ami  beszűkíti  a  jövő  lehetőségeit.  Az  emberek  nem 
útvesztőben bolyonganak; az egyedi lehetőségek hatalmas horizontja áll előttük. Az útvesztő 
beszűkítő nézőpontja csak olyan lényeket vonzhat, akik orrukat a homokba fúrva élnek. Az az 
út, amelyen a legkisebb kitérő nélkül végigmennek, sehová sem vezet.

Architect: Nem. Úgy értem, legalább egy jó megoldás mindig van. Viszont aki ezeket meglátja, 
vigyázzon, mert Ami a prófétai megvilágosodást, a vele kapcsolatos magatartásformákat, és a 
lezajló eseményekre gyakorolt hatást illeti, a megvilágosodás valójában érdekes csapdát tartogat 
a prófétának magának. Áldozatul eshet annak, amibe betekintést nyert – ami viszonylag gyakori 
emberi hiba.  A  veszedelem abban  rejlik,  hogy  a  valós  események  megjövendölői  könnyen 
elsiklanak a  polarizáló  hatás  fölött,  amely  saját  igazságtudatuk túlértékelésének  folyománya. 
Hajlamosak  elfelejteni,  hogy  egy  polarizált  világegyetemben  semmi  sem  létezhet  önmaga  
ellentéte nélkül.

O: A  jövendölés  transz-állapota  semmilyen  más  látomásos  élményhez  nem  fogható.  Nem 
visszavonulás  az  érzékek  nyers  kiszolgáltatottságától,  hanem  megmerítkezés  új  mozgások 
sokaságában. A dolgok mozgásban vannak. Örök pragmatizmus a végtelen közepén, követelőző 
eszmélet, ahol a sértetlen tudat elérhető: miszerint az univerzum szabályai is változnak, semmi 
nem marad állandó vagy abszolút ebben a mozgásban.

A: Az általam adott mechanikus magyarázatok csak pontos megkötéseken belül érvényesek, és 
ha egyszer ledőlnek ezek a falak, akkor a régi magyarázatok összeroppannak és elenyésznek: 
elsöprik őket az új mozgások.

O: Ez hát a Te csapdád. Ha nem ismered teljes egészében a rendszert, könnyen hiheted, teljes 
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bizonyossággal  meg  tudod mondani  a  jövőt,  pontosabban a  rendezőelveket,  mert  meg  vagy 
győződve ismereteid hiánytalanságáról.

A: Munkahipotézisként el kell fogadnom, hogy ismerem a teljes képet, azért, hogy dolgozni 
tudjak.  Ennek  ellenére  folyamatosan  tágítom a  horizontomat.  Így  lépek  ki  a  csapdából.  De 
előtted is ott áll a csapda.  A felfedett prófécia már a felfedés tényével átalakítja a jövőt. Könnyű 
beleszeretni az általad valószínűségeknek hívott jövőkbe.

O: Én viszont tisztában vagyok a nem-tudással is, ami a rengeteg lehetőséget nyitva tartja. Ha 
próféciámat lehetőségként és nem bizonyossággal tálalom, csökkentem az esélyét, hogy magam 
befolyásolom az eseményeket. A legjobb próféták odavezetnek a függönyhöz, és hagyják, hogy 
te magad less be mögé.

A:  Voltaképpen az odavezetett  egyén szabad akaratára, és az általad véletlennek hívott szálra 
bízod a döntést?

O: Ha az ember elveti a véletlent, és előre elrendeltetett dolgokban hisz, elveti a szabad akaratát 
– s ezzel a felelősségét.

A: Rosszabb. Ha az ember nem veszi észre, s tölti be az eleve neki rendelt szerepet, elveti az 
azzal  járó  felelősséget,  ezáltal  a  szabad  akaratát  is.  A  rendszer  szempontjából  meghozott 
prófécia, ha a próféta kellően ismeri a rendszert, tökéletes, hiszen a betöltendő helyeket és a 
lehetséges  folyamatokat  jelöli  ki  –  ám nem mond semmit  arról,  hogy  ki,  mikor  és  milyen 
formán kerül a szükségszerű szerepekbe.

O: Az egyén szempontjából meghozott prófécia, ha a próféta kellően „ráhangolódik” az egyénre, 
megadhatja  az  összes  lehetséges  jövőszálat,  ám  nem  tudja  bizonyossággal  megadni,  melyik 
következik be.

A: Az  egyén,  döntéseivel  és  akaratával  befolyásolhatja,  melyik  irány  esélyét  növelje,  vagy 
csökkentse, de minden más akarat is hatással lehet a végeredményre.

O:  Ezeket sem az egyén, sem az egyénre vonatkozó jóslatot  hozó próféta  nem ismeri.  Az ő 
szintjükön tehát mindezek véletlenként jelennek meg, mert sem megjósolni, sem megismerni 
nem tudják maradéktalanul őket.

A: Akkor most végezetül levonhatjuk a logikus következtetést. Én nem fedhetem fel előttük 
sem magam, sem a rendező elveket. Nem válhatok elérhetővé a rendszeren belülről, mert ez 
felborítaná, és lehetetlenné tenné a rendszer harmonikus működését.

O: Én viszont  kénytelen leszek  ismét felfedni  magam, még akkor is,  ha bizonyosságot  nem 
ígérhetek, és az emberek engem fognak okolni a saját rossz döntéseikért.
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A: Valóban fognak – de most mennem kell. Még a végén meglátnak!

O: Várj! Most jön a Watercolor, nem maradsz mégis?

A:  Az a  zenei  játék? Minek? Minden Watercolor  ugyanolyan. Magából  a Watercolorságából 
következik.

O: De mindegyikben más számok vannak, hogy lenne ugyanolyan?

A: Már megint kezded?

….

Felhasznált irodalom: Frank Herbert Dűne, Dűne Gyermekei, Dűne Istencsászára.
Felhasznált  egyéb  hivatkozások: Isaac  Asimov  Alapítvány-sorozata,  Tolkien  Gyűrűk  Ura 
trilógia, Wachowski-fivérek Mátrix trilógia.

- Ivanits Zoltán és Aneninen- 

Eleanor Bone leteé

Eleanor  Bone  az  angol  Witchcraft  egyik  legnagyobb  alakja.  Életérõl 
sajnos keveset tudunk.

Londonban született  egy tanárnõ lányaként,  épp ezért  széles  körû és 
változatos  oktatásban  részesült.  Egyik  legmegrázóbb  gyermekkori 
élménye, a cicája halála volt. A helyi pap meggyõzte a kislányt arról, 
hogy  az  állatok  nem  kerülnek  a  mennybe  haláluk  után.  'gy  vált 
meggyõzõdésévé, hogy a reinkarnáció létezik, és attól kezdve mindent 
elolvasott  a  témával  kapcsolatban,  kezdve  a  néphagyományoktól 
egészen a mágiáig és a szellemekig. Tudjuk, hogy az egyik elsõ könyv, 
ami a kezébe került, Sir James Fraser figyelemreméltó "Aranyág"-a volt.

A  második  világháború  alatt  Eleanor  Cumbriába  költözött,  Észak-Angliába,  ahol 
megismerkedett  egy  idõsebb  házaspárral.  Egy  alkalommal  a  beszélgetés  a  reinkarnációra 
terelõdött, és Eleanor elmondta, hogy hisz benne. A pár akkor feltárta elõtte, hogy õk örökletes 
Witchek  -  tudományuk,  hitük  családjukban  generációról  generációra  öröklõdött.  1941-ben 
beavatták Eleanort a Cumbrian tradícióba, és négy évig velük dolgozott, mielõtt visszatért volna 
Londonba a háború végén.

Londonban  férjhez  ment,  és  letelepedett,  majd  egy  idõsek  otthona  intézményt  indított  el. 
Késõbb  bemutatták  Gerald  Brosseau  Gardnernek,  aki  hamarosan  közeli  barátjává  vált.  A 
hatvanas évek elején Eleanor Gardner egyik covenjének papnõje lett. A mágikus, misztikus világ 
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számos jeles személyiségével ismerkedett meg ebben az idõben: a titokzatos "Dafo"-val, aki a 
New Forest coven fõpapnõje volt, Jack Bracelinnel, Patricia Crowtherrel, Doreen Valientével.

Miközben számos  alkalommal  meglátogatta  "Dafo"-t,  Eleanor  megtudta,  hogy  a  New Forest 
coven Hampshire megye õsi hagyományait folytatja. Dafo közeli bizalmasává vált, és megtudta, 
hogy a coven úgy gondolja, a normann idõk Rufusz királyának halála évében alapult meg. 

1960-ban  megalapította  saját  covenjét  a  londoni  Tooting  Bec-ben.  Eleanor  sok  emberrel 
dolgozott együtt az évek során. Legismertebb tanítványai Chris és Vivienne Crowley, John és 
Kathy Matthews, valamint Prudence Jones. Avatotti vonalában megtalálható a néhai Madge és 
Arthur Worthington is, akik továbbvitték tanításait, és megalapították a Gardneriánus Wicca jól 
ismert Whitecroft vonalát.

A hatvanas  években Eleanort  többször  felkérték  arra,  hogy a  Mesterségrõl  beszéljen.  Egyik 
emlékezetes  megjelenése  során  egy  amerikai  tévé  show-ban  Eleanort  az  excentrikus  és 
fennhéjázó Sybill Leek mellé ültették, aki szintén Witchnek vallotta magát. Szárazon pattogó, 
válogatott sértegetések után, amiket egymás fejéhez vágtak,  Eleanort arra kérték, változtassa 
Sybillt varanggyá, mire a következõt válaszolta: "Miért kellene javítanom azon, amit a természet 
megalkotott?"

A hatvanas években számos könyv jelent meg a mesterségrõl, Eleanor több fotón is szerepelt 
bennük, mezítelenül,  karddal  a  kezében. Sok idõt töltött  azzal is,  hogy beszélgetett  írókkal, 
újságírókkal, kutatókkal. Az vezette, hogy megpróbálja a Wiccát pozitív fényben bemutatni, és 
remélte, hogy a modern társadalom végül elfogadja az, mint legitim vallást.

1968-ban meglátogatta Tuniszban öreg barátja,  Gerald Gardner sírját,  és  akkor értesült  róla, 
hogy a Tuniszi kormány közparkká akarja alakítani a temetõt. Eleanor adományokat gyûjtött 
össze a Mesterség tagjaitól, hogy el tudja vitetni Gerald maradványait egy biztos nyughelyre, 
nem messze az õsi Karthágó romnjaitól, mely valaha a Nagy Istennõ imádatának híres központja 
volt. 

Közben megismerkedett és közeli barátságba került az egyiptomi elnökkel, Abdel Nasserrel, és 
minden alkalommal meglátogatta, amikor az országban járt.

Covenjébe  számos  embert  avatott  be.  Ez  a  figyelemreméltó  asszony  a  felelõs  a  Wicca 
nagymértékû elterjedéséért Angliában, Gerald Gardner, Doreen Valiente és Patricia Crowther 
társaként. Eleanor sokkal szívesebben használta a népi mágikus elemeket, mint a Gardneriánus 
Wicca hagyományait, melyet az ötvenes években tanult, és e késõbbi idõszakban egyre inkább 
visszatért az eredeti módszerekhez, melyeket Cumbriában sajátított el. 

1972-ben  visszatért  Cumbriába,  ahol  Alstonban,  egy  kis  faluban  élt.  Innentõl  kezdve 
visszavonult a Wicca közösségtõl, amiért olyan sokat tett.

2001-ben  a  Pogány  Szövetség  felkérte  tiszteletbeli  tagjának,  de  Eleanor  udvariasan 
visszautasította. Azt mondta, hogy ennek részben az az oka, hogy nem ismer el néhány olyan 
tradíciót, melyet a Szövetség támogat, de melyek eredetét õ hamisnak véli.

Visszavonult, csendes élete ellenére utolsó éveiben is aktív maradt, és adott néhány interjút is. 
2001  nyarán  volt  utolsó  "nyilvános"  szereplése  egy  éves  "Occulture"  fesztiválon.  Élõ 
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telefonvonalon  keresztül  beszélt  az  embereknek  a  modern  Mesterség  eredetérõl,  feltárva 
számos, addig kevéssé ismert részletet is a New Forest coven történetérõl. Utolsó mondata az 
volt, hogy büszke arra, hogy a Wicca végül elfoglalta méltó helyét a világ más vallásai között. 
Emlékeztette az embereket arra, hogy amikor õ elkezdte gyakorolni a Mesterséget, az akkor 
még illegális cselekedetnek számított. Beszédét hatalmas ováció fogadta.

2001 augusztusában Eleanor kijelentette,  hogy hamarosan "visszaszólítják az Õsi Istenek",  és 
lépéseket tett arra is, hogy könyvet adhassanak ki az életérõl. Gyengülõ egészségének nem tett 
jót a Cumbriai hegyek zord éghajlata. Végül 2001. szeptember 21-én hunyt el. Férje, Bill mellé 
lett temetve, a Garigill temetõben.

A Wiccák között nevét a mai napig megkülönböztetett tisztelet övezi. 

M gikus term szetrajz - A ny lá é ú

A  folklórban  a  nyúl  –  páratlan  nemző-  és 
szaporodóképességének köszönhetően –  gyakran 
a  termékenység  vagy  az  újjászületés 
szimbólumaként jelenik meg, és már hosszú ideje 
a  tavasszal,  illetőleg  „húsvéti  nyusziként”  a 
húsvéttal  társítják.  Mivel  jellemzően 
zsákmányállat,  az  ártatlanságot  is  jelképezi,  ami 
szintén  a  húsvéthoz  kapcsolja.  Tekintélyét  a 
nagyfokú  szaporaságának  is  köszönheti.  Ez 
utóbbival függ össze, hogy a néphitben a húsvéti 
nyúl  az  elkövetkező  időszak  gyarapodásának 
garanciájaként  jelenik  meg.  A  keltáknál  viszont 
inkább  az  évszakváltást  reprezentálta,  az  írek 
például a mezei nyulat, mint ősi pogány jelképet 
és  a  tavasz  beköszöntét  jelző  állatot,  igen  nagy 
becsben  tartották.  Amikor  azonban  a 
kereszténység Írországot is meghódította, a nyulat 
használták fel a pogány hagyományok keresztény 
környezetbe  való  átültetésére.  Idővel  így  lett  a 
tavaszhírnök mezei nyúlból húsvéti nyuszi.

Egy ősi germán mondában a nyúl egykoron még madár volt, azonban Ostara istennő, az alvilág 
uralkodója  valamiért  megharagudott  rá,  és  ezért  négylábúvá  változtatta.  Néhány  német 
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tartományban ilyentájt, a tavasz közeledtekor a tojásaival együtt, császármadarat ajándékoztak 
egymásnak az emberek. Mivel a császármadár neve németül Haselhuhn (röviden Hasel), a nyúlé 
pedig Hase, feltehetően ettől az „l” betűs különbségtől lett idővel a nyúlé az elsőbbség.

A  nyúl  az  ókori  görögöknél  a  szépség  és  a  szerelem  istennőjének,  Aphroditénak  volt  a 
szimbóluma, a római szerelem istenének, Cupidónak pedig a kísérője. A mexikóiak az hiszik, 
hogy a nyúl találta fel az emberek számára az írást. Az afrikai mesehősök közül nem a róka, 
hanem a nyúl a legravaszabb állat. Különösen Kalulu, a közép-afrikai mesék ismert nyula, híres 
fortélyosságáról, aki nemcsak a pénzszerzésben, hanem a jó üzletek megkötésében is segíti az 
embereket. Sokfelé hosszú életűnek tartják, a néphit szerint a nyúl akár száz esztendőt is megél, 
s csak öregségére őszül meg.

Az Egyesült Államokban a nyulak oly rafináltak, hogy a róka eszén túljárnak. Nyúl komának, az 
afrikai mesék kópé állatának történetét rabszolgák vitték magukkal az Újvilágba. E közkedvelt 
néger  folklórt,  Joel  Chandler  Harris  (1848-1908)  amerikai  író  dolgozta  fel,  és  tette  igazán 
népszerűvé, amikor közreadta írását, Rémusz bácsi történeteit, a bölcs és barátságos, öreg néger 
meséit.  E  tanmesék  a  Nyúl  komáról,  a  Rókáról,  Medve komáról,  Mosómedvéről  és  a  többi 
állatról szólnak, amelyekben a kicsi, de leleményes, furfangos Nyúl koma rendre legyőzi a nála 
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erősebb, a hatalmon lévő, de ostobább ellenfeleit.

A  maják  a  holdbéli  nyúl  képét  látják  a  holdon.  Az 
amerikai  indiánok  úgy  tartják,  hogy  a  holdbéli  nyúl 
irányítja  a  szeleket  és  a  vizeket  a  Földön.  A  kínaiak 
csodálatos nyula,  a holdon lakik, egy ott  növő fahéjfa 
vagy  akácfa  alatt  él,  és  varázsmozsarában  töri  a 
halhatatlanság elixírjét. A Hold-isten kísérője, és egyike 
a  kínai  zodiákus  12  égi  állatának.  Egyes  tájakon 
„doktornak” vagy „nemes nyúlnak” nevezik, de hívják, 
„holdbéli”  „jáde”  vagy  „jáspis”  nyúlnak  is.  A  holdra 
kerülésének története az éhező Buddhával kapcsolatos. 
A legenda szerint az éhező szentet meglátván, egy nyúl 
a  tűzbe  vetette  magát,  hogy  legyen  Buddhának  mit 
ennie.  E  nemes  tettéért  Buddha  hálából  elküldte  a 

holdra a jószívű állat lelkét. A japán mítoszok nyulai ugyancsak a Holdon laknak, ahol mochit 
(édes  rizssüteményt)  készítenek.  Hasonlóan  vélekedtek  a  koreaiak  is,  ám  az  ő  nyulaik 
rizssüteménye (Tteok) vörös babból készült tölteléket tartalmaz. Talán egyedül a zsidó tradíció 
tekint kifejezetten negatívan erre a kis négylábú emlősre, számukra ugyanis a nyúl a gyávaság 
megtestesítője.

Mivel  a  nyúlláb  viselete  jó  ómen,  gyakorta  hordják 
talizmánként.  Aki  nyúllábat  hord  a  zsebében,  annak 
nemcsak termékenységet, hanem jó szerencsét is hoz, védi 
gazdáját a gonosz szellemektől, kellemetlen eseményektől, jó 
lapjárást  biztosít  kártyázásnál,  ráadásul  jó  kapcsolatokat 
garantál  a  hatalmasságokkal.  Igen  szerencsés,  ha  a  bal 
zsebünkben  teliholdnál,  egy  bandzsa  ember  által  megölt 
nyúl bal hátsó lábát hordozzuk. Ebben az esetben a sátánnal 
szembeni védettséget jelent, mert az erős nyúlláb megrúgja a 
gonoszokat. Régi walesi hiedelem, hogyha az újszülött testét 
végigdörzsölik  egy nyúl lábával,  felnőve az egész életében 
szerencsés lesz.

Egykoron a  színészek  közül  sokan egy  nyúllábat  tartottak 
sminkes  dobozukban,  hogy  szerencséjük  legyen,  ha 
elvesztették  balszerencsésekké  váltak.  Még  nem  is  olyan 
régen az autókban a belső visszapillantó tükrökön nyúlláb himbálózott, vélhetően a balesetek, 
koccanások megelőzése érdekében. Aki a slusszkulcsán viselt nyúllábat, azt jelezte ezzel, hogy 
nincs partnere, és kész a szerelemre. Az Egyesült Államokban viszont, a szerencse reményében, 
a nyúllábat ma is sokan kulcstartóként használják.
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Az üregi nyulakat, mivel a föld alatt élnek, a sötétséggel, a boszorkányokkal és a sátánnal is 
kapcsolatba  hozták.  A  magyar  néphitben  a  nyulak  megjelenésének  többnyire  negatív  a 
következménye,  elsősorban  a  tűzvészekhez  köthető.  A faluba  beszaladó mezei  nyúl  például 
tűzesetre  figyelmeztet.  Ha  a  nyúl  végigszalad  az  utcán,  ott  egy  ház  le  fog  égni.  De 
szerencsétlenséget hozónak tartják a futó nyúl látványát is, különösen akkor, ha a nyúl jobbról 
balra fut át a halotti- vagy lakodalmi menet előtt, utazás közben vagy vásárba menet. Az utat 
keresztező nyúl viszont jó ómen, de ha az ember mögött fut el, rossz előjel. Nyúlról álmodni 
többnyire ugyancsak valamilyen szerencsétlenséget prognosztizál.

A középkorban azt gondolták, hogy a nyúl kapcsolatban áll a Holddal, ebből következett az a 
feltételezés, hogy aki nyúlhúst fogyaszt a holdkóros, vagy mélabús lesz. A népi gyógyászat a 
nyúl szinte valamennyi testrészét felhasználja gyógyításra. Például a nyúl agyát hajhullás ellen, 
a máját epilepsziára, a nyúl bogyóját pedig köhögés csillapítására ajánlják. Még a múlt század 
elején  is  általánosan  elfogadott  hiedelem  volt,  hogy  a  nyúl  rövidesen  elpusztul,  ha  terhes 
asszony  vizeletét  injekciózzák  belé.  Ezért  a  szerencsétlen  állat  gyakran  a  terhességi  tesztek 
szenvedő alanya volt. 
http://www.erzsebetrosta.hu

- Rosta Erzsébet -
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Wiccafé

Nyílt körbeszélgetés és teázás minden héten, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt, 
haladókat és kezdőket egyaránt, Wicca és mindenféle egyéb. pogány témában.

Helyszín: Fehér Holló teaház, Budapest VIII. kerület, Horánszky utca 1.

Időpont: minden kedden, a társaság általában már 18 óra körül gyülekezik.
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