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Mike Nichols (a.k.a. Gwydion): Ny rk z p nnepeá ö é ü

A pogány kelta évkör négy nagy ünnepéhez 
négy kisebb is tartozik, a két napforduló és 
a  két  napéjegyenlőség.  A 
néphagyományban  úgy  nevezik  ezeket, 
mint  az  év  négy  “negyedelőnapja”,  a 
modern  Witchek  pedig  a  négy  “kisebb 
Szabbat” néven emlegetik őket. Ezek egyike 
a Nyári Napforduló.

A  napforduló  technikailag  asztronómiai 
pont  és  ez az  időpont  minden évben ide-
oda  tolódhat  néhány  nappal,  a  bolygók 
aktuális  állásait  figyelembe  véve.  A  nyári 
napforduló akkor következik be, amikor a 
Nap eléri a Ráktérítőt, és a Földön ekkor a leghosszabb a nappal, a legrövidebb az éjszaka. Az 
asztológusok számára ez a dátum azt jelenti, hogy a Nap belépett a Rák csillagjegyébe.

A legtöbb európai földműves azonban nem volt képes az efemeridák számolgatására, és nem 
éltek elég közel a Salisbury síksághoz, hogy elcaplassanak a Stonehenge-hez és meglessék, mit 
mutat, ezért általában június 24-én, fix időpontban ünnepelték ezt a napot. Ezen dátum az idő 
során  kicsit  előrébb  csúszott  a  számos  naptárváltozásnak  köszönhetően.  Ugyanúgy,  a  téli 
napfordulót, mely most nagyjából december 21. környékére esik, eredetileg december 25-én 
ünnepelték Yule néven, melyet később a keresztények is átvettek karácsonyként.

Nem  szabad  elfelejtenünk,  hogy  a  kelták  napjaikat 
napnyugtától napnyugtáig mérték, gyakorlatilag tehát 
a  június  24-i  ünnepségek  a  megelőző  alkonyat  után 
(június  23-án)  kezdődtek  el.  Ez  volt  Shakespeare 
Szenivánéje. Ez rögtön felvet egy másik érdekességet: 
napjaink naptárai meglehetősen tévednek abban, hogy 
a  “nyár  kezdődik”  ezen  a  napon.  A  régi 
néphagyományok  kalendáriumai  szerint  a  nyár  a 
Májusünnepen KEZDŐDIK (máj. 1), és Lammaskor ér 
véget  (aug.  1.),  a  nyári  napforduló  pedig,  mely  épp 
“félúton”  helyezkedik  el  a  kettő  között,  a  nyár 
KÖZEPÉT jelzi. Ennek sokkal több értelme van, mint 
azt  mondani,  hogy a nyár akkor keződik el,  mikor a 
nap  hatalma  hanyatlani  kezd,  és  a  napok  kezdenek 
rövidülni.
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Bár  pogány ősienk feltehetőleg jobban kedvelték a  június  24-ét  (és  még napjainkban is  sok 
európai, népi ünnep erre a napra esik), a modern Witchek ésszerű okokból általában inkább az 
aktuális, asztrológiai napot választják, napnyugtakor kezdve meg az ünneplést. Természetesen 
itt is sok tényező játszik szerepet, beleértve azt is, hogy remélhetőleg hétvégére esik ez a nap.

Mint ahogy a pogány télközép ünnepet átvették a 
keresztények  karácsonyként  (dec.  25.),  a  pogány 
nyárközépet is beolvasztották, és Keresztelő Szent 
János  napjává  tették  (jún.  24.)  Így,  mig  télközép 
Jézus  születését  jelzi,  a  nyárközép  Jánosét,  a 
prófétáét, ki 6 hónappal Jézus előtt született, hogy 
jelezze érkezését.

Ezen  utóbbi  adalék  különösen  érdekes,  hiszen 
János  az  EGYETLEN  szent  az  egész  katolikus 
hagyományban,  kinek  születését,  nem  pedig 
halálát ünnepelik. Egy generációval régebben ezt a 
katolikus  apácák  még  úgy  magyarázták,  hogy  a 
szenteknek azért halálukat ünnepelik, mert az volt 
igazából  megszületésük  ideje  a  Mennyek 
Királyságában. De Keresztelő Szent János és egész 
legendaköre aköré fonódik, hogy számára az EZEN 
világba  születés  volt  a  fontosabb.  Bár  ennek  az 
állitásnak  keresztény  szempontból  nem  sok 
értelme  van,  a  pogány  szimbolika  szemszögéből 
tökéletes, költői értelmet nyer.

A  legtöbb  pogány  kultúrában  a  napistent  két, 
egymással rivalizáló személyiségből gyúrták össze: ezek a fény istene, és ikertestvére, különös, 
“másik  énje”,  a  sötétség  istene.  Ők  Gawain  és  a  Zöld  Lovag,  Gwzn  és  Gwythyr,  Llew  és 
Goronwy, Lugh és Balor, Balan és Balin, a Tölgykirály és a Magyalkirály, stb. Gyakorta festik le 
őket úgy, mint akik istennő szerelmük kegyeiért vívnak csatát, aki például Creiddylad vagy 
Blodeuwedd, a Természet.

A fény istene mindig a téli napfordulón születik, és ereje nő, ahogy a napok hosszabbodnak, 
hatalma  a  leghosszabb  napon,  a  nyári  napfordulón  a  legnagyobb.  És  mintha  csak  tükörbe 
pillanatnánk, “árnyékoldala”, a sötétség ura a nyári napfordulókor születik, ereje a hosszabbodó 
éjjelekkel nő, és a téli napforduló idején éri el csúcsát.

Ezt  a  tükör-születés  mintázatot  legerősebben  a  pogány  mítoszok  keresztényesitett  formája 
támasztja  alá.  Számos  ró,  kezdve  Robert  Gravestől  Stewart  Farrarig,  több  alkalommal  is 
rámutatott  arra,  hogy  Jézust  a  Magyalkirállyal,  mg  Keresztelő  Szent  Jánost  a  Tölgykirállyal 
azonositották. Ez az oka annak, hogy “az erdő minden fája közül a magyal visel koronát”. Ha 
Jézus,  a  “világ  fénye”  születését  télközépkor  ünneplik,  akkor  a  keresztény  hagyomány 
ragaszkodik hozzá,  hogy János,  a  Tölgykirály nyárközépkor született  (nem pedig ekkor halt 
meg).
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Ennél a pontnál a véleményem eltér Robert Gravesétől és más, az ő nyomdokait követő íróktól. 
Graves úgy gondolta, hogy a nyárközép napján a Napkirály legyőzi ellenfelét, a Sötétség Istenét; 
éppúgy, mint ahogy a Sötétség Istene legyőzi a Fény Istenét a télközép ünnepén. Ugyanakkor a 
keresztény néphagyomány szerint,  mely  az  ősi  pogány  hitre  alapul,  ezek  születés-,  és  nem 
halálidőpontok. Különösen fontos ez Keresztelő Szent János napján, mivel ez minden szabállyal 
ellentétes, az összes többi szentet tekintve.

Ha tehát a napfordulókhoz születések kötődnek, mikor következnek be a szimbolikus halálok? 
Mikor győzi le Goronwy Llew-t, és Llew mikor Goronwy-t? Mikor győzedelmeskedik a fény a 
sötétség  felett,  és  a  sötétség  a  fény  felett?  Számomra  nyilvánvaló  módon  a  két 
napéjegyenlőségkor  kell  ezeknek  bekövetkeznie.  Az  őszi  napéjegyenlőségkor  a  fény  óráit 
felváltják a sötétség órái. A tavaszi napéjegyenlőségkor mindez forditva van. Továbbá, az őszi 
napéjegyenlőség, melyet az “Aratás Otthoná”-nak is neveznek, már amúgy is  kapcsolódik az 
áldozat fogalmához, különösen akkor, ha a növényzet, a gabona szellemét nézzük. Ebben az 
esetben ez a szellem megfelel a fény istenének.

Különösképp  a  Wales-i  mitológiában  találhatunk  igen  erős  jelzést  arra,  hogy  mikor  van  a 
napisten halála. Ennek jelentőségét nemrég egy álmomban ismertem fel,  és eddig még sehol 
máshol  nem találtam rá  utalást.  Llew a  walesi  fényisten,  nevének jelentése  “oroszlán”.  (Az 
oroszlán gyakorta a napisten jelképe.) Elárulja őt “szűz” felesége, Blodeuwedd, és egyik lábával 
egy üst  peremére állitja,  a  másikkal  pedig egy kecske hátára.  Csak igy ölhető meg Llew, és 
Blodeuwedd  szeretője,  Goronwy,  Llew sötét  oldala  a  közelben  bújik  meg  egy  lándzsával  a 
kezében. De bár megsebzi Llew-t, nem öli meg, az isten sassá változik.
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Ha a bárdok rejtélyes megfogalmazásából kihámozzuk a lényeget, akkor igy fog kinézni: Mikor 
is lehetett az, amikor az Oroszlánt (Llew) elárulta a Szűz (Blodeuwedd), Mérlegre állitván őt, 
hogy Sassá váljon? Asztrológus olvasóim alighanem már kezdik sejteni.  A helyes sorrend az 
asztrológiában az Oroszlán, a Szűz, a Mérleg és a Skorpió (melynek a Sas jól ismert, alternativ 
szimbóluma). A fennmaradó szimbólumok, az üst és a kecske esetleg jelenthetik a Rákot és a 
Bakot, a nyarat és a telet, a csillagjegyeket, melyek ezen két évszakot jelzik. Llew az üst és a 
kecske,  a  nyár  és  a  tél  között  egyensúlyozik,  a  Mérlegen,  melynek  jegyébe  az  őszi 
napéjegyenlőség esik.

Ez  a  megfejtése  a  bárdok  rejtélyének.  A 
Mabinogion  újra  és  újra  elmondja,  hogy  Llewt 
csak  úgy  lehet  legyőzni,  ha  egyik  lábával  egy 
üstön,  másik  lábával  egy  kecskén  áll.  De  sehol 
nem mondja  el,  miért.  Miért  ez  az  EGYETLEN 
módja a Llew feletti győzelemnek? Mert ez jelzi a 
napéjegyenlőség  napját.  És  a  napéjegyenlőség  az 
egyetlen olyan nap az egész évben, amikor a fény 
(Llew) felett győz a sötétség (Goronwy).

Ezután már nem érhet meglepetésként minket az 
a  tény,  hogy  amikor  Llew  öli  meg  Goronwy-t, 
Llew ragaszkodik hozá, hogy Goronwy ugyanoda 
álljon,  mint  ő  korábban,  miközben  Llew 
belemártja  lándzsáját.  Nem  egyszerű  bosszúról 
van  szó.  Bár  a  Mabinogion  nem  mondja,  de 
nyilvánvalónak  tűnik,  hogy  ez  az  egyetlen 
időpont arra, mikor Goronwy legyőzhető. A fény 
csak  napéjegyenlőség  idején  győzheti  le  a 
sötétséget, jelen esetben a tavaszi napéjegyenlőség 
idején.

Így tehát a nyárközép (legalábbis számomra) az ereje teljében, zeniten lévő napisten ünnepe, ki 
megkoronázott királyként ül trónján. Még el kell telnie az év negyedének, mig rituális halálára 
sor kerül ellesége kezétől. A lándzsa és az üst gyakori szimbólumai ennek az ünnepnek, és most 
már könnyen láthatjuk, miért. A napisteneket számos mitoszban hozták kapcsolatba lándzsákkal 
(még Jézust is azzal döfték át), és a Rák nyárközépi üstje az Istennő szimbóluma. Gyönyörű nap 
ez szabadtéri ünnepekhez. Legyen a tied is mágikusan csodálatos!

Fordította: Osara
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A f lelemr lé ő

Mi is az a félelem?

Álláspontom szerint alapvetően illúzió. 
Olyan  elképzelt  helyzet/kép/állapot,  amikor 
valami számunkra kellemetlen esemény(sor) 
valósul meg. 
Hogy  ezen  képzeteink  mennyire 
kidolgozottak, az egyén és helyzetfüggő. 

Mi történik, amikor félünk?

Fizikai szint:
A  test  fölkészül  a  fokozott  igénybevételre, 
adrenalint termel, „ütni vagy futni” állapot. Hosszabb távon visszazuhan önmagába, remegés, 
izomgörcsök is felléphetnek. Emellett jellegzetes szagot bocsájt ki a test. 
Pszichés szint:
A félelem egyfajta érzésösszesség. Feszültség is. A homeosztázis megszűnik. A tudat beszűkül, az 
önbizalom lecsökken, az elme „pörög”, hogy kikerüljön ebből az állapotból, miközben szépen 
búgócsigává válik a félelem körül… pánik („túlnöveszti” a félelem tárgyát… a tettvágy görcsössé 
válik,  majd  visszazuhan  önmagába  és  irracionális  cselekedetekben  nyilvánul  meg)...  sokk…
esetleg paranoia…
Mágikus szint:
Energiát  veszítünk,  pazarolunk.  Ráadásul  úgy,  hogy  a  kitűzött  céljaink  elérését  akadályozó 
tényezőket tápláljuk vele.

Milyen fajtái vannak a félelemnek, és hol gyökeredznek?

A  félelem,  illetve  a  „menekülési  ösztön”  az  egyik  legmélyebben  gyökerező  ösztönünk. 
Eredetileg a fizikai test túlélési esélyeit van hivatva növelni. 
Energetikailag a gyökér-, a szakrál- és a solar plexus főcsakrákhoz köthető szerintem.
Fajták (általánosan):
Félelem a haláltól; sérüléstől(betegség is); ismeretlentől; ismert, veszélyesnek tartott valamitől; 
fájdalomtól;  veszteségtől;  elszigetelődéstől/egyedülléttől;  megszégyenüléstől  (bizony!  Az  én-
képünk, az egócskánk…); az illúzióink elvesztésétől; a valóságtól; az élettől; önmagunktól…  

Miért, és mire jó a félelem?

A  félelem  azért  jó,  mert  erőt  tud  adni  kritikus  pillanatokban.  A  félelem  azért  jó,  mert 
óvatosságra int. A félelem azért jó, mert általa megismerhetjük önmagunkat. 
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Miért és mitől rossz a félelem?

A félelem azért rossz, mert alapvetően egy kellemetlen 
érzés/állapot.  A  félelem  azért  rossz,  mert  legtöbbször 
hátráltat  bennünket  a  terveink  végrehajtásában.  A 
félelem  azért  rossz,  mert  gyengít  minket  minden 
szempontból.  A  félelem  azért  rossz,  mert  általa 
megismerjük önmagunkat. 

Hogyan győzzük le?

A  félelmet  szerintem  a  leg  egyszerűbb  úgy  legyőzni, 
hogy  megkeressük  a  forrását  és  tudatosítjuk  annak 
illúzió voltát. 
Ezt többféle módon érhetjük el. 
Hatásos  lehet  pl.  a  „dugóhúzó”  módszer.  A  lényege, 
hogy ugorjunk fejest az érzésbe, hagyjuk, hogy átjárjon, 
és  „zuhanjunk”  le  az  aljáig.  Éljük  át  a  legszörnyűbb 

mélységeiben, sőt fokozzuk fel, pörgessük túl! Amikor ott „lenn” „földet értünk”, ott fog várni 
minket  a  félelmünket kiváltó ok.  Nézzünk vele  szembe,  tudjuk meg,  hogy „ki”  az,  „mi”  az. 
Amikor leesnek az álarcok, végül csak a valódi ok marad. Amiről ki fog derülni, hogy valójában 
nevetséges, piti valami. Valami olyasmi, ami IGAZÁBÓL, globálisan és rendszerszinten nem, 
vagy csak elenyészően fontos. Ilyenkor tudni kell  egy jót röhögni magunkon. Utána ezzel a 
félelemmel  többet  nem  lesz  gondunk,  hiszen  megismertük,  és  megláttuk  illúzió  voltát 
(nagyjából ezt a folyamatot írja le a félelem elleni litánia Frank Herbert Dűne c. könyvében).
A fenti módszer „szelídebb” változata, amikor végigjátsszuk magunkban a legrosszabbnak tartott 
eset(ek) forgatókönyveit, és előre megállapítjuk és „leírjuk” a veszteségeket, majd megvizsgáljuk, 
„hova  jutottunk”.  Itt  ugye  az  érzelmi  résztől  igyekszünk  magunkat  függetleníteni,  azaz 
racionalizálunk. Igen, ezzel az énünket védjük. De csak látszólag. A végén úgyis önmagunkkal 
szembesülünk…
Legtöbbször itt is kiugrik, hogy VALÓJÁBAN annyira nem is fontosak azok a dolgok. 
Mindkét módszerhez jó mottó lehet: „A Nap holnap is fel fog kelni.” 
Magyarázat: A Napot (a világot) hidd el, nem fogja érdekelni, hogy nézed-e vagy nem, élsz-e 
vagy sem. Ugyanis ez csak NEKED lehet fontos igazán! 

Logikusnak tűnhet a kérdés, hogy mihez képest fontosak vagy nem azok a bizonyos elvesztett 
illúziók. 
Én általában azt veszem alapul, hogy fizikailag túlélem-e, vagy sem. Amíg fizikailag túléli az 
ember, addig elég sok mindenen keresztülmehet. Igen, lehet, hogy meg kell változtatni az én-
képem. Igen, lehet, hogy rájövök, valami túl nagy falat. Igen, lehet, hogy van, amikor az ember 
megalkuszik… De ezektől még túlélem. 
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Igen,  jobban  megismeri  az  ember  a  saját  korlátait,  fogyatékosságait,  jellembeli  hibáit.  Igen, 
szegényebbek  leszünk  illúziókkal  (saját  tökéletességünkről).  DE  jobban  megismerjük  igazi 
önmagunkat,  és  árnyaltabb  képet  kapunk  a  lelki/pszichés  működésünkről,  amit  később 
fejleszthetünk, javíthatunk, hiszen már meg van a valós kiinduló helyzet.

Ha sokat gyakorolunk, egy idő után felismerjük a félelmeink típusait. Még több gyakorlással az 
alapvető  okra  való  visszafejtés  is  „rutinmunkává”  válik.  Innentől  jóval  kevesebb  mindentől 
fogunk félni, hiszen csak az igazán fontos dolgok veszélybe kerülése fogja kiváltani az „elemi”, 
ösztönös reakciót.

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy semmitől nem fogunk félni (aki semmitől nem fél az 
khm… szerintem nem egészen normális). Csak annyit, hogy kevésbé és rövidebb ideig. Így több 
időnk marad, hogy számunkra hasznos dolgokkal foglalkozzunk.

Üdvözlettel:

Ivanits Zoltán
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Publikus rnyak K nyve 2. r szÁ ö é

A Nyolcszoros Út

Nyolcszoros Ösvény, avagy Utak a Középhez

1  Meditáció  vagy  koncentráció. Ez  a 
gyakorlatban  annyit  tesz:  elménkben  képet 
formálunk  a  kívánságunkról,  illetve  annak 
beteljesedéséről,  rendíthetetlen 
bizonyossággal  abban,  hogy  ez  meg  tud  és 
fog történni és abban, hogy addig folytatod 
az akarás cselekedetét, míg a beteljesedést ki 
nem kényszeríted.  Röviden "Szándéknak" is 
hívják.

2 Transz, az Asztrál kivetítése

3 Rítusok, szövegek, varázslatok, ráolvasások, 
bájolások stb.

4  Füstölő,  bódítószerek,  bor  stb, minden, 
mellyel  elengedjük  a  Szellemet.  (Jegyzet. 
Nagyon óvatosnak kell lenni ezzel. A füstölő 
általában  ártalmatlan,  de  ha  utóhatások 
mutatkoznának,  csökkenteni  kell  vagy  az 
adagot,  vagy  a  belégzés  időtartamát.  A 
bódítószerek  a  legveszélyesebbek,  ezért 
használatukat ha csak lehet, kerülni kell.) 

5 Tánc és hasonló módszerek

6 A vér irányítása (kötelek), a légzés irányítása és hasonló módszerek. 

7 A korbács

8 A Nagy Rítus

Ez az utak összessége.  Minél többet foglalsz belőlük egy mágikus cselekedetbe,  annál jobb.  
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Az öt alapvetés:
1  A  legfontosabb  a  "Szándék":  tudnod  kell,  hogy  sikerrel  tudsz  és  fogsz  járni;  ez  minden 
művelethez alapvető.
2 Felkészülés (Megfelelően felkészültnek kell lenni a Muvészet szabályai szerint, különben soha 
nem érsz célt).
3 A Kört megfelelően kell felvetni és megtisztítani.
4 Mindenkinek megfelelően meg kell tisztulnia, többször akár, ha szükséges, és ezen tisztítást 
többször meg kell ismételni a rítus alatt.
5 Megfelelően felszentelt eszközökkel kell rendelkezned.

Nem lehet az Öt Alapvetést és a Nyolc Ösvényt egy rítusba belefoglalni. Táncot és meditációt 
egyszerre végezni például igen nehéz, de a gondolati kép formálása és a tánc nagyszerűen megy 
a  kántálásokhoz.  A  varázslatok  stb.  Korbácsolással  és  a  6-ossal,  majd  a  8-as  nagyszerű 
kombináció. Korbácsolás után meditáció és 3,4,és 5 is igen kiváló. Az 5, 6, 7 és 8 kiváló utak a 
koncentrációhoz. 

A kör felvetése

Kényelmes lehet krétával vagy festékkel jelölni a 
kört,  hogy  látható  legyen,  de  lehet  a  szőnyeg 
mintáját  nézni,  vagy  bútorokkal  megjelölni  a 
határait.  Az  egyetlen  kör,  ami  igazán  számít 
[mágikus  szempontból]  azonban  az,  amelyet 
minden rítus előtt meghúzunk vagy Athaméval, 
vagy Mágikus Karddal. A kör általában kilenc láb 
[274 cm] átmérőjű, hacsak nem valami egészen 
különleges célra készül. Ehhez jön még két külső 
kör egymástól 6 inch [15.24 cm] távolságra, így a 
külső kör pont 11 láb [335 cm] átmérőjű lesz.

[1] Ha kiválasztottad a helyet, vedd a sarlót, vagy 
a Művészet szablyáját, vagy egy Witch Athamét, 
ha  hozzá  tudsz  jutni,  és  szúrd  a  középpontba, 
majd végy egy kötelet és hasznos, ha a Vontató 
Kötél az, hurkold az Eszköz köré, négy és fél láb 
hosszan,  és  így  jelöld  ki  a  kör  kerületét,  de  a 

Karddal vagy a fekete nyelű késsel, vagy nem sok hasznát látod, de mindig hagyj kaput Észak 
felé.  Mindhárom kört  húzd  meg,  egyiket  a  másikon  belülre,  majd  írd  közéjük  a  Hatalmas 
Neveket.
[2] Először húzd meg a kört Karddal vagy Athaméval.
[3] Szenteld fel a sót és vizet. Érintsd meg a vizet az Athamével és mondd: "Megtisztítalak, ó 
víznek  teremtménye,  hogy  vess  ki  magadból  az  illúziók  világa  szellemeinek  minden 
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tisztátalanságát és szennyét, hogy ne árthassanak nekem, Aradia és Kernunnosz neveiben." 
[4] Érintsd az Athamét a sóhoz és mond: "Aradia és Kernunnosz áldása legyen eme sóból lévő 
teremtményen, és minden gondoszság és nehézség távolíttassék el és minden jó jöjjék, mert 
nélküled  az  ember  nem élhet,  amiért  megáldalak  és  megidézlek  téged,  hogy segedelmemre 
lehess."  
[5] Tedd a sót a vízbe.
[6] Hintsd szét a szentelt vizet.
[7] Gyújts gyertyákat, mondd: "Megtisztítalak téged, ó tűz teremtménye, hogy minden fantazma 
távozzék  tőled  és  ne  árthasson  vagy  téveszthessen  meg  semmilyen  módon,  Aradia  és 
Kernunnosz nevében."
[8] Figyelmeztesd az avatandókat (ha vannak) és a társaidat, lépjetek a körbe és zárd le három 
pentagrammal.
[9] Nyilvánítsd ki a rítus célját.
[10]  Járjatok  körbe  legalább  háromszor,  mielőtt  megkezdenétek  a  munkát.
[11] Idézés: "Ébresztlek, szólítlak, megidézlek benneteket, Kelet, Dél, Nyugat, Észak hatalmas 
urai!" 

David Rankine: Mi a m gia?á

Mi a  mágia?  Felejtsük  el  az  összes  megtévesztő 
kijelentést és sztereotipiákon alapuló feltételezést, 
melyeket a félelmek és a tudatlanság szülnek, és 
közelitsük  meg  a  kérdést  nyitott  hozzáállással. 
Feltehetőleg  ki  fog  derülni  számunkra,  hogy 
egyáltalán  nem  arról  van  szó,  amit  a  fejünkbe 
vertek  erről.  A  mágia  úgy  definiálható,  mint 
„annak  művészete  és  tudománya,  hogy  hogyan 
tudunk  változásokat  okozni  az  akarattal 
összhangban”, egyszerűbben megfogalmazva tehát 
a vágyott dolog bekövetkeztét elősegitő művelet; 
vagy, mivel az „energia változásra hajlamos”,  én 
inkább azt  a definiciót  használnám, hogy „a mágia  tudatos fejlődés energia irányitása által”. 
Mindenesetre önmagában ez sem magyarázza meg a dolgot, ezért megpróbálom kifejteni ezeket 
a kifejezéseket a „szakzsargon” mellőzésével.
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A  mágia  célja,  hogy  az  elmét  hámba  fogjuk  és  tudatosan  tegyük  sokkal  befogadóbbá,  igy 
lehetővé  téve  az  olyan  képességek  elsajátitását,  mint  az  intuició,  az  inspiráció  és  a  kreativ 
képzelet,  és  a  tudattalan hatalmát  kihasználva megpróbáljuk az elmének több,  mint  10%-át 
kihasználni.

A  mágia  előfeltétele  a  hit  a  finomabb  energiaformák  létezésében,  illetve  inkább  ezek 
megtapasztalása.  A fény spektrumának csupán egy hetedét vagyunk képesek látni,  és mégis, 
attól, hogy nem látjuk nagy részét, még hatással van rank, mint például a röntgensugarak, vagy 
az  ultraviola  fény.  Hasonlóképp,  a  mágia  sem  egyéb,  mint  sokkal  finomabb,  nem-fizikai 
energiák  fókuszálása  és  irányitása  változás  előidézésére.  Természetesen  mindehhez  nagy 
tapasztalat szükséges, és megfelelő képzés, mely fejleszti az elme, és különösen az akarat erejét.

Az  oly  tevékenységek,  mint  a  meditáció,  a  légzéskontroll,  a  hang  és  test  kontrollja,  a 
vizualizáció,  a  drámajáték,  a  rituálé  és  egyebek  mind  azt  a  célt  szolgálják,  hogy  feljesszék 
testünk és elménk, jobban mondva kiélesitsenek és egyensúlyba hozzanak minket, és képessé 
tegyenek arra, hogy érzékeljük és irányitsuk ezen finomabb energiákat.

Egy  személy olyan erős,  mint  amennyire  akarata  az,  és  minél  inkább  egyensúlyban van és 
összeszedettebb egy adott személy, annál erősebb az akarata (jegyezzük meg, feltehetőleg ez az 
egyik fő indoka annak, miért szerzett olyan sok magus tapasztalatokat a tanácsadás és/vagy a 
pszichológia terén, felismerve azt az előnyt, melyet ezen folyamatok biztositani tudnak mind 
megtanulásuk, mint gyakorlásuk során).

A  mágia  gyakorlása  hajlamos  egyfajta  feltétlen  mechanizmussá  válni,  hiszen  minél  többet 
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gyakoroljuk,  annál  többet  változunk,  és  közben  elillannak  a  társadalom  által  felépitett 
szokásaink,  beidegződéseink,  bűntudatunk  és  komplexusaink  is.  Ezek  elengedése  energiát 
szabadit fel a pszichében, és ettől az adott személy erősödik.

A mágia fizikaibb megközelitése, például a jóga, a 
különféle  testgyakorlatok,  a  tánc  és  a  masszázs 
szintén segitenek feloldani azt a feszültséget, mely 
szinte  páncélként  mereviti  meg  a  testet.  Ezen 
feszültség elengedése feloldja az energia blokkjait, 
melyek  egyébként  káros  hatással  lennének  a 
hatákonyságra, és betegséget okozhatnak.

A mágia és számos, vallási út közötti fő különbség 
feltehetőleg  abban  rejlik,  hogy  a  spirituális 
növekedést  tekintve  a  mágia  útja  sokkal 
dinamikusabb,  és  a  hangsúlyt  a  változásokra 
irányuló munkára helyezi. A mágiában nincsenek 
guruk,  csak  tanulótársak,  számos  különféle 
nézőponttal és tapasztalattal. Egymástól tanulunk, 
mint az élet más területein is.

A  mágia  általában  sok  szimbólummal  dolgozik, 
mivel ez a nyelve a tudattalannal,  és félelmetes hatalommal bir. A szimbólumoknak számos 
funkciója lehet, ezek közül az egyik, hogy a mágiában alkalmazva őket képesek teljesen a feje 
tetejére állitani az egót és az érzékelési mechanizmusokat, s igy lehetővé teszik számunkra, hogy 
sokkal magasabbrendű igazságokat ismerjünk fel, vagy tapasztaljunk meg közvetlen felfedések 
útján.  Bár  esetleg  nem  vagyunk  képesek  tökéletesen  megmagyarázni,  hogyan  működnek  a 
szimbólumok,  tapasztalatból  tudjuk,  hogy  bizonyos  szimbólumok bizonyos  fajta  energiákkal 
harmonizálnak.

Például  egy  magus  mondhatja  azt  nekünk,  hogy  ha  vonzani  akarjuk  a  szerelmet,  viseljünk 
zöldet, használjunk rózsa parfümöt, hordjunk réz karkötőt vagy nyakláncot, stb. Mindezek a 
Vénuszhoz  kapcsolódnak,  aki  a  szerelem  istennője,  s  igy  máris  meglátjuk  mindebben  a 
szimpatetikus mágia alapelvét – úgy okozzuk valaminek a bekövetkeztét, hogy olyan elemekkel 
dolgozunk, melyek e konkrét dologhoz kapcsolódnak. Ha egy bizonyos fajta energiához kötődő 
szimbólumokkal dolgozunk, azok, úgy tűnik, vonzani fogják azt a fajta energiát.

Itt azért óvatosan megemliteném, hogy a mágiát gyakran úgy tekintik, mint valamiféle titkos 
hatalmat, melyet gyakran megpróbálnak helytelen célokra használni, ez a “szexet, hatalmat és 
sok pénzt akarok” szindróma. Semmi rossz nincs ezekkel a dolgokkal önmagukban, de ha mágiát 
végzünk, hamar rá fogunk jönni, hogy azt fogjuk kapni, amire szükségünk van, és nem pedig 
feltétlenül azt, amit akarunk kapni.

Amikor mágiát végzünk, általában olyan technikákat alkalmazunk, melyek megváltoztatják a 
tudatállapotot  és  energiát  halmoznak fel,  majd  ezt  az  energiát  a  kivánt  eredmény elérésére 
irányitják. Az a csatorna, melyet az energia használ, miköyben megváltozott tudatállapotunk 
irányitja, nem feltétlenül ugyanaz, mint amit mindennapi tudatállapotunk ismer. Igen, a mágia 
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képes arra, hogy hatalmat adjon, de ez az önmagunk feletti, nem pedig a mások feletti hatalom. 
Azért  fontos  ez  a  hatalom,  mert  fejlődünk  általa,  és  pozitiv  változásokat  leszünk  képesek 
előidézni.

Ismétlem, ez nem azt jelenti, hogy rossz lenne a mágiát arra használni, hogy fizikai előnyökre 
tegyünk szert, semmi rossz nincs abban, ha elvégzünk egy rituálét azért, hogy állást kapjunk, 
ugyanakkor  ha  arra  használjuk,  hogy  az  ágyunkba  csalogassunk  valakit,  az  lehet  rossz.  A 
mágiának a szándék a lényege, és ha az a szándékod, hogy munkát kapj, ezzel nem okozol más 
embereknek kárt, mig ha arra akarsz rávenni valaki mast, hogy olyasmit tegyen, amit önmagától 
nem tenne meg, akkor sérül az akarata, kárt okozol.

Ha  azért  végeztünk  egy  rituálét,  hogy  bevonzzuk  a 
szerelmet anélkül, hogy megneveznénk egy bizonyos 
személyt, azzal a céllal, hogy megnyissunk magunkat a 
lehetőségnek,  hogy  találkozzunk  valakivel,  és  ebből 
szerelem születhessen, s közben sokkal vonzóbbnak és 
magabiztosabbnak érezzük magunkat, mint korábban, 
akkor nem okozunk kart, ellenkezőleg, kreativ, pozitiv 
változást idézünk elő.

A mágia elkötelezettségekkel  jár  önmagunk számára, 
eltökéltséget,  kitartást,  erőt  igényel,  nyitottságot  a 
változások felé és rugalmasságot, az élet (és önmagunk) 
szeretetét, és a vágyat, hogy fejlődjünk, és kiteljesitsük 
képességeinket.  Meglehet,  hogy  már  rendelkezünk 
mindezen  tulajdonságokkal,  és  anélkül  tesszük 
mindezt,  hogy  mágiának  neveznénk –  a  mágia  nem 
cimkék kérdése, és azok, akik mégis igy gondolkodnak 
és beszélnek, mintha az lenne, sajnos sok más ember 
kedvét  elveszik  tőle.  A  mágia  arról  szól,  hogy 
megismerjük  az  univerzumban mozgó  energiákat,  és 
megtanulunk  harmóniában  dolgozni  velük,  hogy 
pozitiv  változásokat  idézzünk  elő  mind  magunkban, 
mind környezetünkben...

A  mágikus  képzés  és  tapasztalat  felébreszti  a  tudatalatti  energiáit,  s  igy  nem  csoda,  ha  a 
szimbólumok közben egyre fontosabbá válnak, miközben fejlődünk, és nemcsak felfedezzük az 
álmok és a tudattalan nyelvét, de az univerzum egy sokkal rugalmasabb érzékelését sajátitjuk el. 
Ahhoz, hogy spirituálisan fejlődjünk, létfontosságú, hogy rugalmasak maradjunk és nem váljunk 
a  dogmák  rabjává,  legyünk  nyitottak  a  tapasztalatokra,  és  ne  féljünk  megkérdőjelezni  saját 
ideáinkat és hitünket e tapasztalatok eredményeképp.

A  mágia  fájdalmas  tapasztalat  lehet.  Nem  könnyű  mindig  megtartani  az  őszinte,  kritikus 
megközelitést.  Az  is  okozhat  nehézségeket,  hogy  néha  olyan  energiákkal  kell  dolgoznunk, 
melyek kibillenthetnek egyensúlyunkból. A legfontosabb ezekben az esetekben, hogy mindig 
maradjunk őszinték, és ragaszkodjunk ehhez. Senki sem mondta, hogy a mágia útja könnyű! 
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Rengeteg gyakorlást, kemény munkát és fájdalmat igényel, de jutalma a spirituális és szellemi 
növekedés,  az  élet  örömének  és  a  feltétel  nélküli  szeretet  szépségének  megtapasztalása.  A 
határokon túl nincsenek határok!

Fordította: Elektra

Az si g r g n v nytanő ö ö ö é

A gyógynövények ismerete  egyidős  az 
emberiség  történetével.  A  legrégebbi 
ismert  írásos  feljegyzések  is  az  i.  e. 
XXVI.  századból  származnak,  Kínából. 
A  feljegyzések  szerint  Shen-Nung 
császár  maga  is  foglalkozott  a 
gyógynövények  alkalmazásával,  és 
utasítást adott összeírásukra.

A  fűszer-  és  gyógynövények  fontos 
exportországa volt  az ókori India,  már 
kétezer  évvel  időszámításunk  előtt 
indultak innen karavánok Babilónián át 
a  Fekete-  és  a  Földközi-tenger 
partvidékére. Egyiptomban pedig már ötezer évvel ezelőtt sokféle gyógynövényt termesztettek, 
többek  között  fehér  ürmöt,  mákot,  ricinust,  vérehulló  fecskefüvet,  beléndeket  és  köményt. 
Ezenkívül  a  fáraók  expedíciókat  küldtek  más  országokba,  amelyek  szintén  sok  értékes 
növénnyel tértek haza, aloéval, tömjénnel vagy szantálfával.
Az  egyiptomi  orvoslásnak  írásos  emlékei  is  fennmaradtak,  a  leghíresebb  ilyen  lelet  az  ún. 
„Papirus  Ebers”,  amelyet  1873-ban  találtak  Thébában.  Ez  a  dokumentum  i.  e.  1600  táján 
keletkezhetett, első részében egy receptgyűjtemény található, a másodikban orvosi tanácsok, a 
harmadik pedig fohászokat tartalmaz.

Empedoklész volt az egyik igen neves képviselője az i. e. 5. században a görög növénytannak, a 
Rhiztomoi  elnevezésű  csoport  tagjaként,  éppúgy,  mint  Szophoklész  vagy  Arisztophanész  is. 
Mellettük  a  csoport  másik  komoly  szaktekintélyének  Erezuszi  Teophrasztuszt,  Arisztotelész 
tanítványát tekinthetjük, aki az i. e. 4. században élt.  Legjelentősebb művében, a  De historia  
plantarumban  480  növényt  írt  le,  de  másik  hat  könyve  teljes  mértékben  átöleli  az  akkori 
gyógynövényismereteket.  Említést  tesz  többek  között  a  ma  is  alkalmazott  nősziromról, 
zsályáról,  kakukkfűről,  kálmosról,  hársról,  mentáról.  Részletes  leírásokat,  vényeket  közöl. 
Munkái a mai farmakognózia tudományának alapját képezik.
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Homérosz  a  gyógynövények  használatára  a  pharmakon  kifejezést  alkalmazta,  mely  eredeti 
jelentése  szerint  mágia,  bűbáj.  Úgy  tartotta,  hogy  eme  művészet  még  Kirké  varázslőnő 
bűvigéinél  is  hatékonyabb,  mivel  egyenesen  magától  Hermésztől  származik.  Ugyanakkor  a 
pharmakon  kifejezés  egyaránt  jelentett  orvosságot  és  mérget  is;  Platón  így  nevezte  a 
bürökpoharat is, mely Szókratész életét kioltotta.

Az  Odüsszeiában  egységesen  Demiourgoi  névvel  illették  azokat  az  orvosokat,  zenészeket, 
látókat és kézműveseket, akik az isteni tudomány valamely formáját űzték. 

Hippokratész (i. e. 460-377), az „orvostudomány atyja” a görög Kósz szigeten született.  Apja, 
Hérakleidész már gyermekkorától orvosnak szánta fiát, és neveltetését is e célnak vetette alá. 
Népszerű és híres könyvében, a Corpus Hippocratiumban több mint 200 gyógynövényt írt le. A 
különféle  betegségeket  az  emberi  létezés  természetes  velejárójának  tartotta,  melyek  viszont 
megfelelő készítményekkel gyógyíthatók. Hosszú munkássága során számos ma is használatos 
gyógynövényt  ismertetett  és  használt,  mint  például  az  üröm,  mandula,  tárnics,  nőszirom, 
tömjén, mák, fahéj, mustár, bürök.

Arisztotelész  (i.  e.  384  -322)  szintén  készített  gyógynövényeket  tartalmazó  könyvet.  A 
Perihülész Iatrikész könyv – az ókor egyik legértékesebb munkája – Dioszkoridész Pedaniosz (i. 
sz. 40-90) nevéhez fűződik, amelyben rendszerezte a gyógynövényeket, olajokat és az ásványi 
gyógyszereket.
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Az 1. században Dioszküridész számos távoli vidéket bejárt, megfigyeléseit a De materia medica 
című  könyvben  foglalta  össze.  Nagyjából  500  növényt  írt  le.  Műve  a  középkor  végéig 
egyértelműen az orvostudomány alapját képezte. Részletes ma is használható leírásokat közöl 
például  olyan  gyógynövényekről,  mint  a  macskagyökér,  kapotnyak,  boróka,  galagonya, 
fenyőfélék, örvénygyökér, vagy a szakállzuzmó.

Galénosz, a neves görög orvos a második században úgy 
vélte,  a  természet  a  legjobb  orvos.  „Meggyógyítja  a 
betegségek  háromnegyedét,  és  soha  nem  szidja  a 
kollégáit.”  Galénoszt az   ókor egyik legnagyobb hatású 
gyógyítójaként tarthatjuk számon,  aki Marcus Aurelius 
császár  kérésére,  a  trónörökös  Commodus  orvosa  lett. 
Több mint háromszáz orvosi és gyógyászati tárgyú írása 
maradt  fenn.  Terápiáiban  a  természet  munkáját 
igyekezett  segíteni  növényi  gyógyszereivel, 
gyógyfüvekkel és ásványokkal.

Az első ismert orvosi és gyógyszerészeti szójegyzékeket, 
szótárakat  kontinensünkön  a  görögök  hozták  létre,  a 
szótárírás hajnalán, vagyis az úgynevezett hellenisztikus 

korban.  A  legkorábbi  hasonló  görög  munkák  többsége  azonban  elveszett,  csupán  későbbi 
auktorok munkáiból ismerjük szerzőik nevét. Erótianosz (1. század) a maga ábécébe szedett és 
értelmezésekkel ellátott Hippokratész-szótárának előszavában a következő orvosi szótárírókat 
említi: a koszi Xenokritoszt – ő írta állítólag az első efféle munkát -, Kallimakhoszt, Bakkhioszt, 
Tanagraioszt,  Philinosz  Empeirikoszt,  Apollóniosz 
Kitteioszt, Dioszkoridész Phokaszt, Glaukiász Empeirikoszt, 
a  kószi  Lüszimakhoszt,  Euphoriónt,  Arisztarkhoszt, 
Arisztoklészt és Antigonoszt. 
Az  eredeti,  görög  elnevezések  számos  gyógynövény 
elnevezésében  fennmaradtak.  Így  például  az  oregano 
nevében,  melyet  a  hellének  a  hegyek  örömének,  Orosz  
ganosznak hívtak. A szemvidítófű (Euphrasia) neve a görög 
Euphroszüne szóból  származik,  amely  boldogságot  jelent. 
Euphroszüne a három grácia egyike volt,  a vidámság és a 
jókedv  jellemezte.  Az  ókori  Görögországban  úgy  vélték, 
hogy a növény olyan jó hatással van a szemre, hogy attól a 
növényt használó személy is felvidul és boldog lesz tőle. A 
citromfű  (Melissa  officinalis)  a  görög  „méz”  szóból 
kölcsönözte  nevét,  mivel  a  méhek  kedvenc  növényének 
gondolták.  Az  orbáncfű  görög  elnevezése,  a  Hüperikum 
(hüper  –  „fölött”;  ereikon  –  „kép”)  valószínűleg  abból 
adódik, hogy a növényt szokás volt a szentek szobrai fölé akasztani, hogy ezzel elűzzék a rossz 
szellemeket. A nadragulya (Atropa belladonna) az egyik sorsistennőtől nyerte nevét. A példákat 
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még hosszasan lehetne sorolni. Kevesen tudják azt is, hogy a kozmetika szó a görög „koszmein”-
ből  ered,  melynek jelentése rendezés,  harmonizálás,  így a  mai  szépségápolás  alapja  –  az  ősi 
Egyiptom mellett – szintén Görögország régi tudományaiban rejlik. 

A gyógyítás istene Aszklépiosz volt, akit gyakran 
ábrázoltak  együtt  Hügeniával,  az  egészség 
istennőjével.  Aszklépiosz az epidaurosziak szerint 
a  gyógyítás  tudományát  egyrészt  Apollóntól, 
másrészt  Kheiróntól  tanulta.  Olyan  ügyes 
seborvos  lett  belőle,  és  annyira  értett  az 
orvosságokhoz,  hogy  azóta  is  őt  tisztelik  az 
orvostudomány  atyjaként.  A  messzéniaiak  azt 
állítják,  hogy  Aszklépiosz  a  messzéniai  Trikka 
szülötte volt,  az arkadiaiak szerint Thelpuszában 
született, a thesszáliaiak szerint meg a thesszáliai 
Trikkában. A spártaiak Agnitasznak nevezik, mert 
füzfatörzsből  faragtak  szobrot  neki.  Aszklépiosz 
volt  az  apja  annak  a  két  orvosnak  – 
Podaleiriosznak és Makhaónnak –, aki a görögöket 
Trója ostroma alatt ápolta.

Nemcsak betegeket tudott azonban gyógyítani. A 
legenda szerint  Athéné adott  neki  két  üvegcsét, 
Medúza, a Gorgó vérével teli. A Gorgó bal oldalán 
levő  erekből  vett  vérrel  Aszklépiosz 
feltámaszthatta a halottakat, a jobb oldalából vett 
vérrel  meg  azonnali  halált  okozhatott.  Vannak, 
akik  azt  állítják,  hogy  Athéné  és  Aszklépiosz 
megosztozott  a  véren:  Aszklépiosz  életmentésre 
használta,  Athéné  meg  gyilkolásra  és  háborúk 
szítására.  Athéné  előzőleg  adott  két  cseppet  e 
vérből Erikhthoniosznak – egy gyilkoló meg egy 

gyógyító hatásút –, és az üvegcséket arany szalagokkal kötözte Erikhthoniosz kígyótestére. 

Aszklépiosz  szentélye  Epidauroszban  messze  földön  ismert  csodatévő  hely  volt.  A  sok-sok 
fogadalmi felirat, votívtábla, amely mindmáig fennmaradt, tanúskodik arról, hogy sok ember 
meg is gyógyult. Egy bizonyos Euhipposz megköszöni, hogy az isten eltávolította állkapcsából a 
lándzsahegyet, amely hat éve benne volt. Halieiszi Alketász azért ad hálát, hogy visszanyerte 
szemevilágát, Kleó a szülésnél tapasztalt segítségért, az ifjú Euphanész azért, hogy megszabadult 
köveitől.

A növényi  mérgekről  szintén átfogó  ismeretekkel  rendelkeztek  az  ókori  Görögország  lakói. 
Dioszkürosz például beszámolt a Rómában oly gyakori mérgezéses gyilkosságokról: „A mérgek 
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ellen nagyon nehéz védekezni, mert akik ezeket keverik, még a legtapasztaltabb embereket is be 
tudják csapni. A szerek keserü ízét édessel semlegesítik, kellemetlen szagát pedig valamilyen 
illatanyaggal szüntetik meg. A mérgekhez orvosságokat is kevernek, mintha egészségügyi okból 
adnák õket. Legtöbbször italokba szórják: borba, levesbe, mézes vízbe, lencsés ételbe vagy más 
ehetõ dologba.”

A  beléndek  alkaloidáinak  hatására  izgatottság,  őrültekéhez 
hasonló  viselkedés  (innen  a  bolondító  csalmatok  név),  látási 
zavarok,  szédülés,  szapora  szívverés,  nehéz  lélegzés, 
pupillatágulás,  bénulás  alakul  ki.  Kisebb  koncentrációban 
bódultságot,  részegséghez  hasonló  állapotot  idéznek  elő,  ezért 
régebben szeszes italokhoz is keverték, amivel fokozták részegítő 
hatásukat.  Dioszkoridész  is  ír  a  beléndekről,  szerinte  a  fekete 
beléndek  őrjöngővé  és  álmossá  tesz,  emiatt  nem  használható 
egykönnyen.  Viszont  a  fehér  enyhébb,  ezért  a  medicinában 
használatos. A beléndek latin nevének (Hyosciamus niger) alapja 
egyébként  a  görög  hüoszküamosz  szó,  ami  disznóbabot  jelent. 
Egyesek szerint ez az elnevezés az Odüsszeiából ered, ahol Kirké 
varázslónő ezzel a növénnyel változtatta disznókká Odüsszeusz 
embereit.

A  nadragulya  latin  elnevezése  (Atropa  belladonna)  szintén  görög  eredetű.  Atroposz  a 
mitológiában annak a Párkának a neve,  aki elvágja az élet  fonalát – bizonyos tehét,  hogy a 
nadragulyát  halálos  méregként  ismerték.  Több  kutató  feltételezi  azt  is,  hogy  a  Dionüsziák 
szertartásain nadragulyával fűszerezett bort használtak bódító hatása miatt. Theophrasztosz a 
mandragóra rokonának tartotta.

A  hagyomány  szerint  Kerberosz  perzselő  nyálából 
keletkezett  a  mérgező  sisakvirág,  Hekaté  egyik  szent 
növénye,  s  úgy  tartották,  először  ő  használta  bűvös 
kenőcsök  és  bájitalok  készítéséhez.  Az  ő  tiszteletére 
hekateisznek nevezték el e narkotikus hatású növényt, s a 
legendás  thesszáliai  boszorkányok  repülőkenőcsének 
állítólag nélkülözhetetlen alapanyaga volt.
A  foltos bürök híressé vagy inkább hírhedtté vált: halálos 
ítéletek  végrehajtására  használták.  Ma  már  nehéz 
megmagyarázni,  miért.  Az  tény,  hogy  a  halál  ennek  a 
növénynek a levétõl lassan és fájdalmasan következik be, 
ráadásul  a  haldokló  mindvégig  eszméleténél 
marad.  Athénban valószínüleg a „harminc zsarnok uralma” 
alatt  (i.  e.  404-403-ban)  vezették be  a  kivégzésnek  ezt  a 
módját.  Gyakran éltek  is  ezzel  a  büntetéssel.  Az idõsebb 
Plinius is megerõsíti ezt: „A bürök olyan méreg, amelynek 
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alkalmazása gyülöletes, mert Athénban arra használták, hogy bünözõket öljenek meg vele.” 

A mákot és a belőle kivonható ópiumot is jól ismerték, Dioszkürosz azt is részteletesen leírta, 
hogyan lehet hozzájutni. Az ókori máktermesztés és ópiumkészítés központja Ciprus, Aphrodité 
szigete volt. Innen szállították Egyiptomba és más országokba mákgubó formájú edényekben az 
ópiumot.  Theokritosz  szerint  a  mák  Aphrodité  könnyeibõl  keletkezett,  amelyeket  akkor 
hullatott, amikor szerelmét, Adoniszt siratta.

A v dikus asztrol gi r l - 1. r szé ó á ó é

A védikus és a nyugati asztrológia nagyon sokban 
hasonlít  egymáshoz,  de  alapvető  különbségek  is 
vannak. 

Mindkét rendszer  12 állatövi jegyet különböztet 
meg, azonban, az állatövi jegyek helyének pontos 
meghatározása  már  eltér egymástól.  A  védikus 
asztrológia  állatövi  rendszerét  sziderikus 
állatövnek  nevezzük,  míg  a  nyugati  asztrológia 
állatövi rendszerét tropikus állatövnek. 

A két rendszer közti különbség a 12 állatövi jegy 
nullpontjának  meghatározásában  rejlik.  Mind  a 
Nap jegye, mind az aszcendens 23 fok 53 perccel 
tolódik el a két rendszerben egymáshoz képest. 

A  másik  fontos  különbség,  hogy  a  védikus  asztrológia  nem  veszi  figyelembe  az  Uránusz, 
Neptunusz és a Plútó hatását, mivel azok nagyon messze vannak a Földtõl. Ráadásul a Plútó 
annyira lassú, hogy amióta a nyugati asztrológusok figyelik, mindig a Nyilasban volt, ami azt 
jelenti,  hogy  nincsenek  még  rá  konkrét  adatok,  mit  okoz,  ha  más  jegybe  kerül.  Indiában 
ráadásul a Plútót csillagnak tekintik, ami azt jelenti, hogy ha ezt a csillagot figyelembe vesszük a 
horoszkóp  készítésekor,  akkor  a  több  millió  másik  csillagot  is  figyelembe  kellene  venni. 
(Néhány éve ausztrál csillagászok is megerõsítették azt a tényt, amirõl a Védikus Írások már 
több ezer éve tudnak, hogy a Plútó valóban egy csillag.) 

Ezzel szemben van két nagyon fontos bolygó a védikus asztrológiában: Rahu és Ketu a leszálló 
és  a  felszálló  Holdcsomópont.  Õk  valójában  árnyékbolygók:  két  kiterjedés  nélküli  pont  a 
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világûrben,  akik egymással  mindig  180 fokos  szöget  zárnak be és  a  többi  bolygóhoz képest 
ellenkezõ irányba haladnak. Hatásuk az esetek nagy többségében kedvezõtlen.

A Védikus Asztrológia kilenc bolygója a következõ: 
Nap,  Hold,  Mars,  Merkúr,  Jupiter,  Vénusz, 
Szaturnusz, Rahu, Ketu.

Ahhoz,  hogy  a  bolygók  tulajdonságait  jobban 
megértsük,  képzeljünk  el  egy  királyi  udvart,  ahol 
alaptermészetük alapján - és nem a nemük alapján - 
különbözõ szerepeket töltenek be a bolygók!

Nézzük csak, hogy ki-kicsoda ebben az udvarban:

Nap: király
Hold: királynő
Mars: hadvezér
Merkúr: írnok
Jupiter: tanácsadó, fõpap, spirituális tanító, a 
félistenek guruja
Vénusz:  tanácsadó,  inkább  mûvészeteket,  anyagi 
tudományokat  oktat,  a  démonok  gurujának  is 
tekintik.
Szaturnusz:  gondnok,  szolga  -  a  Nap  fia,  de  nem  a  Nap  feleségétõl,  hanem  egy 
szolgálólánytól született.
Rahu, Ketu: udvari bajkeverõk
Nézzük most meg címszavakban, az egyes bolygók természetes jelentését.

Nap
szanszkrít neve: Ravi, Surya
napja: vasárnap
jellemzõk: önvaló, lélek, egó, apa, egészség, vitalitás, akarat, hatalom, becsvágy, önállóság, 
spiritualitás, szociális pozíció, méltóság, közkedveltség, királyi életkörülmények, vezetői pozíció
hozzárendelt testrészek: fej, agy, szív, szem, emésztés, gerinc

Hold
szanszkrít neve: Chandra, Soma
napja: hétfõ
jellemzõk: szellem, psziché, értelem, józan ész, anya, termékenység, érzelmek, nõk, nõiesség, 
szeszélyesség, labilitás, szépség, romantika, mozgás, változás, utazás, nyitottság
eleme: víz
hozzárendelt testrészek / betegségek: szem, gyomor, tüdõ, szív, mentális egészség

Mars
szanszkrít neve: Mangala, Kubja
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napja: kedd
jellemzõk: energia, erõ, potencia, fáradozás, bátorság, hõsiesség, harc, agresszió, erõszak, 
becsvágy, motiváció, vágyak, szenvedély, mûszaki képességek, technika, tudomány, sport, 
testvérek, szexualitás,
hozzárendelt testrészek / betegségek: vér, daganat, fertõzés, baleset, operáció

Merkúr
szanszkrít neve: Buddha
napja: szerda
jellemzõk: tanulás, képzés, tanítás, költészet, írás, könyvek, újságok, analitikus tudás, nyelv, 
asztrológia, matematika, gyerekek, diákok, kommunikáció, kereskedelem, üzlet, zajok 
hozzárendelt testrészek: tüdõ, torok, idegrendszer

Jupiter
szanszkrít neve: Guru
napja: csütörtök
jellemzõk: spiritualitás, vallás, papok, tanulás, tanítás, lelki tanítók (guruk), bölcsesség, 
õszinteség, igazságérzet, morál, etika, jóság, együttérzés, optimizmus, problémamegoldás, 
gazdagság, vagyon, szerencse, férj, gyerekek, növekedés, táplálás
hozzárendelt testrészek / betegségek: máj, csípõ, hasnyálmirígy, allergiák, test zsírtartalma

Vénusz
szanszkrít neve: Shukra
napja: péntek
jellemzõk: szerelem, romantika, házasság, szexualitás, szenvedély, szépség, mûvészetek, zene, 
színház, feleség, házak, jármûvek, tulajdon, élvezetek, luxus, komfort, díszítés, orvoslás 
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hozzárendelt testrészek: nemi szervek, sperma, vese

Szaturnusz
szanszkrít neve: Shani
napja: szombat
jellemzõk: tartósság, élettartam, halál, idõ, 
lassúság, lustaság, betegség, fájdalmak, bánat, 
szorult helyzet, munka fegyelem, felelõsség, 
megélhetés, szerénység, alázat, becsület, 
önmegtartóztatás, lemondás, elválás, elmúlás, 
hanyatlás, szárazság
hozzárendelt testrészek: csontok, fogak, haj, 
köröm

Rahu
szanszkrít neve: Rahu
napja: -
jellemzõk: materializmus, telhetetlenség, 
mohóság, világi nyereségek, nehézkesség, 
manipuláció, drogok, tudatlanság, zajok, hosszú 
távú szenvedések
hozzárendelt testrészek / betegségek: központi 
idegrendszer, szívbetegségek, rák

Ketu
szanszkrít neve: Ketu

napja: -
jellemzõk: spiritualitás, aszkézis, nem ragaszkodás, felszabadulás, természetgyógyászat, tudás, 
megkülönböztetõ képesség, szellemek, misztika, fájdalmak, rövid távú, de intenzív szenvedések 
hozzárendelt testrészek / betegségek: balesetek, operációk

Folytatása következik.
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A  druid k  alakv lt  m gi ja  -  A  Fith-Fath  (Fethá á ó á á  
Fiada)

A szó jelentése: szarvas alak.
Ez a láthatatlanná tevő varázslat, melynek hatására misztikus köd burkolja be a druidát.  A 
láthatatlanná  válás  és  az  alakváltás  képessége  –  úgy  tűnik  –  kissé  összemosódik  a  régi 
történetekben.  Amikor  valaki  valamely  állattá  változott,  azt  is  úgy  tekintették,  mintha 
láthatatlanná vált volna, hiszen „valódi alakjában” eltűnt a figyelő tekintetek elől.
Az alakváltás másik kelta elnevezése Aithriocht. Ez a típusú alakváltás nem összetévesztendő a 
totemállat karakterisztikájának vagy természetének átvételével. Ez a test cseréje.

Egy tipikus alakváltó versike:

„Mágikus felhőt bocsátottam rád,
Kutyából, macskából,
Tehénből, lóból,
Férfiből, asszonyból,
Fiúból, szűzből,
Kisgyermekből,
Míg ismét visszatérek.”

A „mágikus felhő” feltehetőleg Manannán Mac Lir tengeristen hatalmát idézi meg, ki a ködök 
ura is volt. A ködöt és a felhőket köpönyegével irányította. Így a versike kántálója tulajdonképp 
azt kéri Manannántól, takarja be mágikus köpenyével, és rejtse el őt a tekintetek elől.
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Szent Patriknak tulajdonítottak egy hasonló, Fâed Fiada nevű himnuszt, mely szintén ilyesmi 
hatást fejtett ki. Az elkántált igét Skócia egyes völgyeiben még ismerik is az eredeti rigmust. A 
Fâed Fiada Szent Patrik melldíszén volt, ezzel zavarta össze Loegaire király katonáit, amikor 
elmondta  a  varázsigét,  és  szarvassá 
változott.  A  melldíszen  lévő  szöveg  a 
következő volt:
„Ma felemelkedem,
Az ég ereje által,
Nap fénye,
Hold tündöklése,
Tűz ragyogása,
Villámlás sebessége,
Szél gyorsasága,
Tenger mélysége,
Föld szilárdsága,
Szikla keménysége.”

A legendákban Fer Fidail druida asszonyi 
formát  tudott  ölteni.  Egy  másik  druida 
becsapta Cú Chullaint azzal, hogy a szőke 
Niamh  alakját  öltötte  magára.  Taliesin 
vagy  Amairgen  számos  formában  tudott 
megjelenni.  A Sena szigeti papnők is  fel 
tudták venni különböző állatok alakját, a 
Rennes  Dindsenchas-ban  pedig  Dalb,  a 
Zord  három  férfit  hattyúvá  változtatott 
feleségeikkel  együtt.  Lir  gyermekeit 
szintén  hattyúvá  változtatta  gonosz 
mostohaanyjuk.  Saar,  Oisin  anyja 
szarvasborjúvá vált Fear Doirche druida igéjétől, mivel visszautasította annak szerelmét. 
Más történetekben a nők gyakran madarakként jelennek meg.
A  walesi  legendákban  Lleu  is  alkalmazta  ezt  a  varázslatot,  amikor  Gronw  Pebír  mágikus 
lándzsája  megsebezte.  Sassá  változott,  hogy elkerülje  a  halált,  és  így "a  köztes  létbe"  került 
(kapu), halál utáni életét a Világfa ágai között töltve. Ebben az állapotban talált rá szerelme, 
Gwydion, és meggyógyította.
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Berkano programok

Kezdő Wicca képzés

A KWHE Berkano Tradíciója alapszintű wicca képzést indít. A nyolc kelta ünnephez és a mágia 
nyolc  ösvényéhez  kapcsolódva,  egy  év  alatt  körbejárjuk  a  Wicca  legfontosabb  területeit.  A 
képzés célja, hogy megalapozott, széleskörű ismereteket nyújtson a Wicca vallásról.

A képzés 8 alkalomból áll,  melyek kb. hathetente kerülnek megrendezésre.  Az egyes wicca 
ünnepekhez és a mágia 8 ösvényéhez kapcsolódva egy-egy témakört dolgozunk fel előadások és 
gyakorlatok  segítségével.  Két  találkozó  között  pedig  a  Fehér  Holló  Teaházban  szervezünk 
beszélgetéseket,  ahol  az  előző  alkalom óta  felmerült  kérdéseket  és  tapasztalatokat  beszéljük 
meg, és előkészítjük a következő témakör feldolgozását.

A képzésbe, moduláris jellege miatt, az év során bármikor be lehet majd kapcsolódni. A képzés 
folyamatos, tehát a később csatlakozók is elsajátíthatják majd a teljes tananyagot. A kezdő Wicca 
képzést a KWHE Berkano tradícióján belül a wicca tanulmányok első lépcsőfokának tekintjük, 
mely után lehetőség lesz a tanulmányok folytatására, elmélyítésére.

Szeretettel  várunk minden  olyan  jelentkezőt,  aki  érdeklődik  a  Wicca  iránt.  Ha nem tartod 
magad wiccának, de szeretnéd jobban megismerni ezt a vallást, vagy érdeklődsz, de még nem 
tudtad eldönteni, hogy ez-e a te utad, akkor is szívesen látunk, hiszen ez egy remek alkalom 
arra, hogy jobban megismerhesd a Wicca vallást, filozófiát, életmódot, és más érdeklődőkkel és 
Wiccákkal találkozhass. A jelentkezés feltétele a betöltött 18. életév. 16 és 18 év között írásos 
szülői engedély szükséges.

A képzés önköltséges, ami azt jelenti, hogy a résztvevőknek kell fizetniük az olyan járulékos 
költségeket, mint például egy kirándulás során az útiköltség, vagy ha egy teázóban találkozunk, 
akkor a fogyasztás, esetleg terembérlet. A lehetséges költségeket előre igyekszünk közölni. Maga 
az oktatás ingyenes.

Jelentkezés:
A képzésre jelentkezni Caballusnál lehet személyes üzenetben vagy a  caballus (kukac) wicca 
(pont) hu e-mail címen, illetve személyesen, a keddi teaházi találkozók alkalmával (Fehér Holló 
Teaház,  Budapest,  1085.  Horánszky  utca  1.,  minden  kedden  19  órától.)  A  képzésen  való 
részvételre személyes találkozó után nyílik lehetőség.

A találkozó helyszínét és időpontját  a jelentkezőknek és a korábbi résztvevőknek e-mailben 
küldjük ki.
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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.

----------------------------------------------------------------------------

Fireheart interj  Doreen Valient velú é

(1991, Michael Thorn) - 2. r szé

FH: Néhány ember azt mondja, hogy a New Age csupán a régi dolgok 
összessége új köntösben.

DV: Igen,  az.  Pontosan  az.  Nem  tudom,  vajon  a  New  Age  követői 
belátnák-e ezt, de szerintem a New Age nagy része a régi Mesterség. És 
persze ezért vannak annyira ellene a keresztény fundamentalisták, mert 
ugyanezt  gondolják.  Szerintem meg kell  próbálnunk együttműködni  a 
New Age-el és a Női Spirituaálitással, és minden hasonló mozgalommal, 
mert  mindezen  dolgok  mind  ugyanarra  a  célra  irányulnak.  Segítik  az 
emberiség  feljődését  a  Vízöntő  korába  érni,  és  ha  nem  érdekel  minket,  hogy  ebben  részt 
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vállaljunk, akkor semmi hasznosat  nem teszünk. Szerintem az embereknek nem szabad úgy 
gondolniuk a Witch Mesterségre, mint valamire, ami azért van, hogy önös érdekű kis rituálékat 
végezzen azért, hogy könnyebb legyen az élet. Lehet, hogy azért van, hogy az emberek életét 
könnyebbé  tegye,  és  mindenféle  értelemben  vannak  olyan  idők,  amikor  ezen  a  módon 
használjuk,  de  tágabb  látókörre  kell  szert  tennünk.  Fel  kell  készülnünk  arra,  hogy  együtt 
dolgozzunk a New Age-el és a Női Spiritualitással és a zöldekkel, és éppoly fontosnak tekintsük 
őket.

FH: De egy idő  után már  semmi sem 
maradhat zárt - még egy Istennő vallás 
sem.  

DV: Szerintem  nagyon 
kiegyensúlyozatlan  lenne,  ha  olyan 
vallásom  lenne,  ami  csak  az  Istennőt 
tiszteli, mert ezzel kizárja az emberiség 
egyik  felét.  Ugyanannak  a  hibának  a 
megismétlése  lenne,  csak  a  másik 
oldalról. Nem szeretném látni, hogy ez 
történik.  Inkább  azt  szeretném  látni, 
hogy  az  emberek  egy  sokkal 
kiegyensúlyozottabb  képet  alakítanak 
ki arról, hogy szükség van egy Istenre 
és  egy  Istennőre.  Nem  lehet  egyik  a 
másik  nélkül.  Nem  hiszem.  Személy 
szerint  mindig  is  kedveltem  a  vén 
Agancsost, és azt akarom, hogy jelentős 
szerepet  játsszon  a  rituálékban.  

FH: Úgy gondolom, az ötvenes évek óta 
történtek  kísérletek  az  egyensúly 
fenntartására.  De  vajon  az  ötvenes 

években azért került előtérbe az Istennő, mert a nőket addig oly nagy mértékben leigázták, vagy 
mindig  is  volt  valamiféle  kísérlet  az  egyensúly  megteremtésére?  

DV: Szerintem mindig is volt valamiféle kísérlet az egyensúly megteremtésére. Amikor először 
kapcsolatba kerültem a Mesterséggel az ötvenes években, volt Istennőnk és Istenünk. Soha nem 
volt  ez  kérdéses.  A drága  öreg  Aidan Kelly  mondta  azt  mindig,  hogy  az  Istennő-kultuszba 
nyertem  beavatásr,  bár  tucatszor  elmondtam  neki,  hogy  ez  nem  így  van.  De  amikor  a 
Mesterségbe kerültem az ötvenes évekbe, mindkét istenségünk megvolt, és soha nem volt ez 
kérdéses, és az sem, hogy ez régóta így ment már.
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FH: Úgy  gondolom,  az  indokok  egyike  -  és  nem  igazán  beszélhetek  Aidan  nevében,  nem 
ismervén a módot, ahogyan ő gondolkodik - az, hogy Ön írta azt a szöveget, mely a liturgia fő 
darabja, a Charge of the Goddess.

DV: Ó,  igen.  Én  írtam,  Geraldnak  volt  egy 
verziója belőle, mely sokban alapozott Aleister 
Crowley  írásaira.  És  tudja,  Aleister  Crowley 
véleményem  szerint  csodálatos  költő  volt,  és 
mindig  alulértékelték  az  angol  irodalomban, 
pusztán azért, mert olyan közismert és hírhedt 
személyiség  volt.  Imádta,  ha  a  világ 
leggonoszabb  emberének  nevezik,  és  minden 
ilyen  féle  nonszensz  dolgot.  Mint  ahogyan 
legutóbbi életrajzírója, John Symonds felfedte, 
nem maradhatott meg a kecske és a káposzta is. 
Ha  fenn  akarta  tartani  ezt  a  kétes  hírnevet, 
melyért oly sok éven át keményen dolgozott, 
akkor  nem  tehetett  szert  ugyanakkor  jól 
csengő,  irodalmi  hírnévre,  dacára  a  ténynek, 
hogy jó pár verse szerepel az Angol Misztikus 
Verselés  Oxfordi  Könyvében.  Úgy gondolom, 
kár,  hogy nem kapja meg az elismerést,  amit 
érdemelne,  tényleg,  és  talán  a  jövő  majd 
változtat ezen.

De Geraldnak volt egy verziója a Charge-ból, 
ami, azt hiszem, szerepel Stewart Farrar könyvében. És azt mondtam Geraldnak: "Nézd, addig, 
amíg átveszed ezt az egészet Aleister Crowleytól a saját szövegeid közé, nem leszel elfogadva 
olyan emberként, akinek bármi köze is van a fehér mágiához, mert olyan a hírneve", - és sajnos, 
Crowley  hírhedtsége  jól  kiérdemelt  volt  -,  "azok  az  emberek  nem  fogják  ezt  elfogadni  és 
komolyan venni egészen addig, amíg azt gondolják, hogy Crowley OTO-jának leszármazottja 
vagy." Amit erre mondott, ez volt: "Ha azt hiszeed, hogy jobban tudod csinálni, csak tessék", és 
pontosan ezt tettem. A legjobbat tettem, amit tudtam, azzal, ami elérhető volt a számomra, és 
senki sem volt meglepettebb, mint én, amikor láttam mindazt a hatást, amit a Charge kiváltott.

FH: Olyan, mintha Gerald sem számított volna arra, mi fog történni a mozgalommal, miután 
megírt egy pár könyvet. És most szerte a világon látunk Witch-eket. 

DV: A New Age, a Vízöntő kor jön, és akkor is eljön, bármennyi ember szeretné meggátolni ezt. 
Persze,  lehet,  hogy  kissé  nehezebben  és  kevésbé  békésen  érkezik,  mert  az  embereknek 
előítéletei vannak vele szemben, de előbb-utóbb eljön. Nem lehet megállítani az áradatot. 
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FH: Gondolja, hogy a Mesterség és a Pogányság tud és fog egy sokkal divatosabb vallássá fejlődni 
a mi nyugati kultúránkban?

DV: Nem tudom. Inkább megrémít ez a divatos vallás ötlet. Úgy gondolom, talán boldogabb 
lenne,  ha  nem  lennénk  többek  annál,  mint  amit  Gerald  úgy  nevezett,  mint  az  "alkony 
istenségeinek kultusza". Úgy értem, a civilizáció peremén, messze a divatvallásoktól. Ez az az 
elképzelés,  amit  Seymour  ezredes  is  megfogalmazott  legutóbbi  cikkében  az  Ősi  Vallásról.  

FH: Az "Elfeledett Mágus"-ban?

DV: Az az. Az volt az elképzelése, hogy a misztériumvallások nem divatvallások, hanem az út 
szélén fekszenek, "az úton, mely a lankás hegyoldalon fut", mint ahogyan a régi ballada szól. 
Úgy hiszem, itt jön be az ősi Vallás mágiája - hogy ez nem divatvallás, nem ortodox vallás. És 
amikor látom az ortodox vallások eredményét, nagyon örülök, hogy ez nem az. Ha megnézzük 
mindazt  a  háborút,  ami  a  világban  ma  folyik,  nehéz  rábökni  bármelyikükre  is,  melyeknek 
gyökerében  ne  állna  valamely  ortodox  vallás  és  fundamentalizmus.  Az  ég  óvjon  minket  a 
vallásos buzgalomtól, amíg az embereket szaggat darabokra.

De néhány embernek szüksége van a szervezett vallásra. Mi inkább a "Kulcsból" és hasonlókból 
táplálkozunk. Legalábbis én igen. Azt mondom, hogy a szervezett vallás csillapiíthatatlan átok 
az emberi faj számára, és csak bele kell lapoznunk az űjságokba, hogy lássuk ennek bizonyítékát. 
Ugyanakkor sok embernek van szüksége szervezett vallásra, és ezt a tényt sem veszhetjük szem 
elől.  Persze ez az,  ahol  a  jó  öreg Ekhnaton tévedett,  tudja.  Elvette  az  emberektől  egyszerű 
hitüket,  isteneiket  és  istennőiket,  és  azt,  amit  cserébe  adott  nekik,  nem értették meg.  Nem 
értették meg távoli, egyetlen istenét. A saját, régi isteneiket akarták, akik szinte az otthonaikban 
éltek velük együtt. És következésképp nagy vallási reformja az ősi Egyiptomban nem sokkal élte 
túl a fáraó halálát.

FH: Érdekes, hogy az emberek vallásos hite tényleg mennyire befolyásolja azt, hogyan látják az 
életet,  éppúgy,  mint  a  halált.  Volt  egyszer  egy  tréfa  a  Nyárföldről.  Valaki  meghalt,  és 
megszólította  egy  barátját  a  túlvilágon  egy  magas  falakkal  körülzárt  terület  mellett. 
Megkérdezte:  "Mi  van ott  benn?"  És  a  barátja  válaszolt:  "Ó,  azok  a  gardneriánusok és  az  ő 
Nyárföldjük.  Mind  azt  hiszik,  hogy  egyedül  vannak  a  halál  utáni  életben,  mert  ők  olyan 
különlegesek."  

DV: Szerintem, tudja, egészen sok igazság lehet emöögött az elképzelés mögött, mert gyakran 
hallhatjuk, hogy a különböző vallásoknak különböző az elképzelésük a halál utáni életről. A 
muszlimoknak például szerintem egészen jó halál utáni életük van. Egy csomó, gyönyörű huri 
várja őket. Szerintem ez igazán szép, és sok szerencsét nekik. A buddhisták azt mondják: "Igen, 
rengeteg csodálatos dolgunk van, de rájöttünk, hogy mindez illúzió." És a vörös indiánoknak ott 
vannak az örök vadászmezők. Nem lepne meg egyáltalán, ha az emberek mindegyike tényleg 
ott találná magát halála után, amilyen elképzelést kialakít magának életében a mennyekről. Azt 
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mondanám, egészen sok ember ücsörög a keresztény mennyországban boldogan hárfázva és azt 
gondolva, hogy ez az - ők teremtették meg. És, ahogy képzelem, egy idő után talán elkezdenek 
körülnézni  maguk  körül,  és  elkezdenek  gondolkodni,  vajon  valóságos-e  ez.  És  talán  akkor 
rájönnek, hogy nem valóságos. Abban is bizonyos vagyok, hogy egészen sok szigorúan vallásos 
és  elkötelezett  keresztény  jut  egy  jó  kis  pokolba.  Ismeri  James  Branch  Cabell  csodálatos 
könyvét, ahol a hős leszáll a pokolba, és találkozik egy nagyon ideges, elégedetlen kis ördöggel, 
aki azt mondja, hogy halálra dolgozza magát, mert az emberek panaszkodnak, hogy nem elég 
forró a tűz? Azt mondja: "rohangálok fel-alá, és mindent megteszek, hogy forróbb legyen a tűz". 
Szerintem az emberek nagy valószínűséggel maguknak teremtik meg, hogy milyen lesz a halál 
utáni élet, az, amit a saját elméjükben felépítenek. Én a pogány túlvilágra készülök.

FH: Dolores  Ashcroft-Nowicki  írta 
egyik  könyvében  arról,  hogyan 
fejlesszünk  ki  egy  helyet  előre  az 
időben,  ahová  megtérünk  halálunk 
után,  és  ami  már  ismerős  lesz,  és 
azután  onnan  megyünk  tovább, 
bárhová is kell tovább mennünk. Így, 
ha  hirtelen  megölik,  az  ember 
ráébred,  hogy  halott,  mert 
automatikusan  azon  a  helyen  találja 
magát,  nem  pedig  össze-vissza 

kóborol a lelke, nem igazán értve, hogy meghalt.

DV: Szerintem feltehetőleg nagyon sok ember van ezzel így, tudja, hogy bolyonganak fel-alá 
nem  igazán  értve,  mi  történt  velük.  Ez  lehet  az  oka  sok  kísértetjárásnak  és  poltergeist 
jelenségnek is. Úgy vélem, sok igazság van abban, amit a spiritualisták tanítanak. Nyilvánvalóan 
sokat  megtudtak  a  túlvilágról,  és  megpróbálják  rávenni  az  embereket,  hogy  egy  kicsit 
intelligensebben gondolkodjanak róla, mint az ortodox egyházak. Persze, az ortodox egyházak 
nyomorúságosnak  festik  le  azt  a  helyet.  Nem  tudhatunk  meg  semmit  róla,  és  nem  is 
kérdezhetünk, és ez nonszensz. Nem akarják, hogy az emberek bármit is megtudjanak erről, 
mert  nem  lehetséges  számukra,  hogy  az  emberek  önmaguk  papjaivá  és  papnőivé  váljanak. 
Különben oda a hívők serege.

FH: Fenn  kell  tartani  a  papi  osztályt,  hogy  beszedjék  a  pénzt.  Az 
Államokban  rengeteg  ellentmondás  volt  a  pénz  körül  a  Mesterség 
köreiben,  például  amiatt,  hogy  emberek  fizetséget  fogadtak  el  tanítás 
fejében.  A fizetség  elfogadása  nagy tabu bizonyos  területeket,  mert  az 
emberek úgy érzik, nem kellene a pénzt bevonni a vallás kérdésébe.

DV: Ez  mind  nagyon  szép,  ha  megengedheted  magadnak.  De  az 
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embereknek meg kell kapniuk a fizetségüket, nem? És ha valaki például egy osztályt tanít, és 
semmilyen más, fizetett munkát nem vállal, egész idejét ennek áldozza. Nagyon szép és jó azt 
mondani,  hogy semmi ilyesmiért  nem fogadhatunk el pénzt,  de akkor miből  fognak élni az 
emberek? Nekik is fizetniük kell a lakáshitelt vagy a bérlést. Nekik is fizetniük kell az adót, 
élelmet  és  ruhát  kell  venniük.  Hogy  fognak  élni,  ha  semmilyen  bevételük  nincs?  Ha  a 
közönséges emberek nem játszhatnak szerepet, mert meg kell küzdeniük mindennapi financiális 
kérdéseikkel, akkor az egész a gazdagok játszóterévé válik, akik megengedhetik ezt maguknak. 
Úgy  gondolom,  az  embereknek  egy  kicsit  gyakorlatiasabbnak  kellene  lenniük  ezzel 
kapcsolatban. Ki kell dolgozniuk a dolog gyakorlati meggondolásait.

FH: Néhány ember úgy érzi, hogy nem kellene a Mesterségből karriert csinálni, nem kellene 
teljes időben papságot és tanítást vállalni.

DV: Persze, más vallások hívei végezhetik teljes munkaidőben, igaz? Őket fizetik is érte. 

FH: Szerintem ez az ő kifogásuk. Nem akarják, hogy ugyanolyan legyen.

DV: Nem a Witch főpapnők élnek palotákban, hanem a keresztény püspökök. Így is hívják - a 
Püspöki  Palota.  Az  egyházi  embereknek,  akár  az  anglikán,  akár  más  egyházról  beszélünk, 
fizetéssel  kell  rendelkezniük,  különben  nem  tudják  teljes  idejüket  a  munkának  szentelni. 
Szerintem az embereknek egy értelmes, praktikus kompromisszumra kell ebben jutniuk. Dion 
Fortune  mindig  azt  mondta,  és  nagyon  szeretem  őt  idézni:  "Nem  jó  annyira  mennyei 
gondolkodásúnak lenni, hogy ne legyen semmi földi hasznod." Egyetértek, hogy nem kellene 
csak  a  pénzért  csinálni,  ne  a  pénzszerzés  legyen  a  célja,  de  ugyanakkor  kell  lennie  az 
emberekben  ennyi  gyakorlatiasságnak.  Máskülönben  csak  gazdagok  számára  elérhető  hobbi 
lesz, mint ahogy a jelen újjáéledése előtt pontosan ilyen volt az okkultizmus. 

FH: Bizonyosan olyan emberek számára, mint Crowley. Volt elég pénze és szabadideje, hogy 
csak ezzel foglalatoskodjon.

DV: Vagyonos sörfőző fia  volt,  jelentős  örökséggel.  Apja  a Cambridge-i  Trinity Egyetember 
küldte,  és  persze  mindaddig  jól  ment  neki,  amíg  ki  nem futott  az  örökségből.  Utána,  mint 
ahogyan  egyik  barátja,  Gerald  Hamilton  finoman  megfogalmazta,  barátai  önkéntes 
adományaiból  tartotta  fenn magát,ami  meglehetősen piszkos  dolog.  Legutolsó életrajza  John 
Symonds tollából jelent meg, "Az Árnyékvilág királya" címen.

FH: Sok  ember,  aki  régóta  a  Mesterség  tagja,  úgy érzi,  hogy  a  h1vők számának hihetetlen 
növekedése nem tesz jót a Mesterségnek, és hogy a Mesterség sokkal inkább hóbort, mint vallás, 
és hogy a mágia kiveszett belőle. Egyetért Ön ezzel? 
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DV: Nem értenék  ezzel  egyet,  nem hiszem,  hogy  a  Mesterség  hóborttá  válna,  hacsak  nem 
engedjük azzá válni. Nem hiszem, hogy a mágia valaha is elveszhet, bár bizonyos okok miatt 
elüzletiesedhet. Szerintem ha üzletet csinálunk belőle, akkor a mágia hamarosan elillan. Attól 
függ, milyen üzletet csinálnak belőle. Ha egyedül a pénzcsinálás a cél, a mágia máris elveszett. 
De soha nem tűnhet el teljesen, mert a Mesterség a Természetben gyökerezik, és a természet 
folyamatosan körülöttünk van, az élet minden elemében, a fákban, a szélben, a tűzben. Ez a 
Mesterség alapvető mágiája, és ez az élet része. Nem tűnik el a mágia. Csak elveszthetjük vele a 

kapcsolatot.  A  számok  növekedésével 
kapcsolatban, nem tudom. Nem mondhatod azt 
az embereknek, hogy nem akarod őket ott látni. 
Ez olyan, mint a régi rigmus: "Mi vagyunk az Úr 
felkentjei.  Mindenki  más  kárhozott.  Nincs  itt 
hely  a  számodra.  Nem  zsúfolhatjuk  tele  a 
mennyországot."  Milyen  jogunk  van 
megtagadni  az  emberektől  a  jogot,  hogy 
tiszteljék  az  ősi  isteneket,  és  kapcsolatot 
érezzenek  a  természettel?  Nyilvánvalóan 
vannak olyanok is, akik a rossz típusú emberek. 
Önérdekből  castlakoznak,  de  nagyon  hamar 
kinutatják  a  foguk  fehérjét.  A  végén  ők  a 
legnagyobb vesztesek, mert megvolt az esélyük, 
és eljátszották.

FH:  Vannak  olyanok,  akik  úgz  vélik,  egyesek 
tömegeket vonzottak a Mesterségbe, és ez hiba. 
Sokkal jobban kellene válogatniuk.

DV: Ezzel  mindenképp  egyetértek.  Szerintem 
rengeteg baj származott abból, hogy a rosszféle 
embereket  avatták be anélkül,  hogy megálltak 
volna egy kicsit gondolkodni. Nem teszel nekik 

semmilyen  szívességet  azzal,  hogy  beavatod  őket  olyasvalamibe,  aminek  igazi  jelentését 
képtelenek felfogni, és egészen egyértelműen magadnak sem teszel semmilyen szívességet azzal, 
hogy  alkalmatlan  embereket  szedsz  össze.  Azt  gondolom,  hogy  emberek  rossz  motivációk 
folytán  avattak  másokat,  mint  például  azért,  hogy meglegyen  a  coven tizenhárom tagja.  És 
közben sokkal jobban lehet dolgozni két vagy három emberrel, akik tényleg tudják, hogy mit 
csinálnak.  

FH: Az Amerikai pogány közösségekben arról beszélnek, hogy alapítványt és egyéb, támogató 
szervezeteket  hoznak  létre  a  Mesterség  és  a  pogányság  érdekében.  Mint  olyasvalaki,  aki  a 
legmesszemenőbbekig részt vett a mai Mesterség képének kiformálásában, milyen meglátásai 
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vannak, hogyan valósulhat meg ez?

DV: Alapítványok és egyéb támogató szervezetek létrehozása? Nem igazán értem, mire jó ez.

FH: Az elképzelés egy közösség építése. Mint ahogy a keresztényeknek is van idősek otthona. 

DV: Ó, milyen csodás! Idősek otthona Witchek számára. Máris elképzeltem.

FH: És emberek gyerekeinek nevelése, és támogató csoportok.

DV: Hát ez tényleg... úgy értem, amikor Witch lettem, még nem mehettem be csak úgy egy 
boltba varázspálcát venni, mint manapság. Nem tudom, mi történt volna. Nem tudtak volna 
ilyen boltot működtetni. A rendőrség bezárta volna. Nem engedték volna. Remek lenne, hogyha 
bármelyikünk, aki az ötvenes évek elején kezdte, megláthatná ezt. Egyszerűen el sem hinnénk. 
Egy pakli Tarot-t nem tudtál akkoriban venni. Szó szerint. Évekig próbáltam, mire sikerült egy 
pakli Tarot kártyához jutnom, ma pedig bármennyit megvehetsz belőlük. 

FH: Mint bármely más vallás, melynek szociális és közösségi támogatottsága van, mi is gondot 
viselhetnénk a sajátjainkról, és nem kellene más emberektől függenünk. Iskolák gyerekeknek és 
különböző csoportoknak.

DV: Nagyon... Idősek otthona! Nem tudom felfogni. Szerintem szuper.

FH: A  szárnyakat  különböző  emberek  után  fogjuk  elnevezni.  A  Doreen  Valiente 
emléktemplom.  

DV: Megrémít néhány ember, aki azzal jön, hogy "ó, te alapítottad a Mesterséget azokban az 
időkben",  és  hasonlók.  Szörnyű  látomásaim  vannak  Szent  Doreen  szentélye  körüli 
körmenetekről  2070-ben.  Az  a  baj,  hogy  semmilyen  módját  nem  látom  annak,  hogy  ez 
hasznomra  váljon,  amíg  élek.  Nagy  kár.  De  azt  mondom  magának,  szerintem  teszek  a 
fogorvosomnak  egy  szívességet,  mert  nagyon  jó  ember.  Kiokosítom,  hogy  mi  folyik,  és 
megmondom neki, hogy szedjen ki egy régi zápfogat vagy hasonlót, és miután én elmentem, 
kifőzhetnek valami olyant,  mint  a  Fog Temploma,  ami Kandyban is  van Ceylonon.  Azt  ott 
Buddha fogának vélik, és minden évben egyszer elefántok hátán parádéznak vele az utcákon. 
Mindenki a vallásos extázis állapotába kerül, és remekül érzik magukat. Szerintem kiokosítom a 
fogorvosom erről. Nem bánnám, ha lenne belőle némi haszna, és ha nem is az én fogamat őrzi 
majd,  behelyettesítheti  valaki  más  fogával.  Egyébként,  volt  néhány  vizsgálat  Kandy  szent 
fogával kapcsolatban néhány évvel ezelőtt,  és  azt mondták, hogy egy állat,  valószínűleg egy 
kutya foga. De egyáltalán nem tűnik úgy, hogy ez megbolygatta volna az éves ünnepléseket.  
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FH: Elvis Presley-vel is ezt csinálták. Őrizgetik a pirítóst, amibe egyszer beleharapott, vagy a 
kiskanalat, amit egyszer használt.

DV: Jaj, ne!

FH: De, tényleg ilyen dolgok történnek.

DV: Szeretne néhány régi kanalat venni befektetésképp?

FH: Nagyon  óvatosnak  kell  lennie,  kire  hagyja.  Nagy 
aukciót  fognak  rendezni,  és  egy  vagyont  fognak  érni  a 
kanalak. De hát Ön ebből nem fog jól járni.

DV: Ez az unalmas rész benne, ugye. Szerintem egyébként 
rémisztő  gondolat.  Pont  olyan,  mint  a  rigmus  az  öreg 
Crowleyról.

"Ezüst tisztáson éjben járt
férfi szörny és szép leány
Szende szűz, hová igyekszel? 
Crowley templomát kerestem.
Crowley Isten lett-e, mondd?
Fuller az, ki erről szólt.
S miért hiszed az ő szavát?
Ön gonosz lény, jó éjszakát.
Míg siker minde balgaság,
Kudarcom sem gyötör tovább."

Ez  volt  Crowley  kis  versecskéje.  A  vicc  benne  az,  tudja,  hogy  tényleg  árulnak  Crowley 
relikviákat. Láttam néhány ilyent, rettenetes áron. Nem sok mindent lehet tenni a relikvia ipar 
ellen. A baj az, hogy nem tudok semmilyen módot arra, hogy előnyöm származzon belőle addig, 
amíg még életben vagyok.

Beszéltünk  alapítványokról  és  közösségtámogató  struktúrákról.  Hogyan  jöhet  ez  létre,  nem 
tudom.  Feltehetőleg  magától  fog  megtörténni.  Ebben  a  pillanatban  épp  nagyon  nehéz 
helyzetben vagyunk, mert nem vagyunk képesek megfelelően tanítani a gyermekeinket. Eléggé 
zavar,  hogy  minden  más  vallásnak  a  világon  szabad  tanítani  a  gyerekeiket,  ahogyan  csak 
akarják, csak nekünk nem. Most, köszönhetően a sátánista fajtalankodások botrányának, nagyon 
problémás lenne, ha az emberek elkezdenének a gyerekeiknek a Mesterségről beszélni, és nem 
látom,  miért  kell  elszenvednünk ezt  a  hátrányos  megkülönböztetést.  El  fog  jőni  a  nap,  úgy 
gondolom,  amikor  lesz  valami  olyasmink,  ami  a  vasárnapi  iskola  Witch  megfelelője.  Nem 
tudom,  eljön-e.  De  miért  ne  mondhatnánk  el  a  gyerekeinknek,  hogy  miben  hiszünk?  A 
keresztény  fundamentalisták  persze  nagy  hűhót  fognak  körülötte  csapni.  Egészen  vidáman 
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elcsevegtünk arról, hogy a régi covenfelépítés mennyiben szolgálta a célját, és efféle dolgokról, 
de látja, azon a ponton bizony tévedtünk. Gondolnunk kell erre, mert amikor látjuk ezeknek az 
embereknek a fanatizmusát,  nagyon ijesztő.  Más vallások felnevelhetik a gyerekeiket a  saját 
nézeteik  szerint,  és  ahogyan  mondta,  nekünk  is  lehetnek  érdekcsoportjaink.  Rengeteg  féle 
embernek  van  szüksége  érdekcsoportokra.  A  legtöbb  érdekvédelmi  csoportot  jelenleg 
keresztény vallási közösségek működtetik, és néhányuk nagyon jó munkát végez. De egészen 
biztosan meg kell fontolnunk a lehetőségét annak, hogy mi magunk is csinálunk hasonlót.

FH: Néhány pénzt is gyűjt. Azon emberek pénzéből építkezni, 
akiknek amúgy sincs sok, eléggé nehéz dolog.

DV: Úgy vélem, a Mesterségben a legtöbb ember nem gazdag, 
és a legtöbb dolgot önkéntes alapon csinálják. Lehet, hogy ez 
nem is  olyan rossz.  Szerintem eljön a nap, amikor ilyesfélét 
fogunk csinálni - támogató csoportokat az idősebbek, a fiatalok 
és a rászorulók számára. Igen, a fejlődés, és az irány, amibe tart 
mindez, igazán lenyűgöző. El fognak jönni ezek a szervezetek. 
Szerintem többé-kevésbé önmaguktól kiformálódnak.

FH: Mit ír most? Egy újabb könyvet?

DV: Nos,  igen.  Megpróbálok ötleteket  kigondolni  magányos 
Mesterség-gyakorlók  számára,  akár  választották  ezt  az  utat, 

akár a körülményeik kényszerítették rá őket, hogy egyedül, vagy esetleg párban dolgozzanak. 
Úgy gondolom, hogy ez az egyik fő út, amerre a Mesterség fejlődni fog, hogy sokkal inkább 
egyéni  alapokra  fog  helyeződni.  Megpróbálok  megírni  egy  varázslatokkal  és  rituálékkal  teli 
könyvet, és mindazt beletenni, ami az ilyen embereknek segítségére lehet. Egy közös könyvön 
is dolgozom egy régi barátommal, Evan John Jones-szal.

FH: Ez a "Witchcraft, A Tradition Renewed"?

DV: Pontosan. Szerintem egy nagyon érdekes könyvet írt, és ezért segítettem neki a kiadásban 
azzal, hogy egy kicsit megszerkesztettem. Nagy részét inspirációból írta, és nem igazán tudta, 
hogyan  fog  ez  kijönni  egészen  addig,  amíg  le  nem írta.  Azokon  az  elképzeléseken  alapul, 
melyeket  ő  és  én  dolgoztunk  ki  akkor,  amikor  Robert  Cochrane-nel  dolgoztunk  együtt. 
Néhányat kissé módosított, hogy jobban igazodjon a jelen korhoz, hogy inkább előre, mint hátra 
mutasson. De eléggé különbözik ez a rituálé mindattól, amit szerintem az emberek csinálnak, 
bár van neki néhány barátja az USÁ-ban, akik ezeket a rituálékat végzik most, és tartja velük a 
kapcsolatot. Ők nyilvánvalóan sikeres rituáléknak vélik őket. Bárhogyan is legyen, remélem, az 
embereket érdekelni fogja, és nem gondolom, hogy ezzel kiütném a nyeregből a Mesterség més 
formáit,  csak  mert  segítettem  neki  elkészíteni,  és  szerintem  szükségünk  van  különböző 
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nézőpontokra, különböző tradíciókra.

FH: Úgy tűnik, a Mesterség egészen jól egyensúlyban képes összetartani a sokféle különböző 
dolgot, mint a zöldek mozgalma, ami a Földanyát védelmezi, és a feminista mozgalom, ami a 
nők szerepével foglalkozik, és a New Age mozgalom, ami az egyén spiritualitását tartja szem 
előtt. Úgy tűnik, a Mesterség mindezeket magába olvasztja, és épp ezért vezető szerepet tud 
felvállalni, mert mindezen különböző mozgalmak szintézisét adja.

DV: Szxerintem ez része a Vízöntő kornak. Így képzelem el. Persze, nem könnyű nekünk látni, 
hogyan fog fejlődni. Néha azt gondolom, hintón megyünk a pokolba, és semmit sem tehetünk 
ellene,  főleg,  amikor  ilyen  dolgokat  látok  a  televízióban.  És  azután  hallok  valamiféle  más 
fejlődésről,  ami  megint  reménnyel  tölt  el,  mintha  a  dolgok  mégis  működnének  a  sötétség 
minden erejének ellenére, mintha mégis egy jobb, szebb kor felé haladnánk. Szerintem a világ 
fokozatosan újraformálja saját magát. Látok ebben valami erőt - nevezzük ezt Gaiának vagy az 
evolúció lendületének. Nevezzük ezt belső világnak. Nevezzük, ahogyan akarjuk, de azt hiszem, 
ugyanaz az erő munkálkodik, melynek az ember fejlődésében is része van, és segít minket a 
következő lépések megtételében, akár akarunk vele haladni, akár nem. Megpróbálhatunk vele 
szembe is menni, ha akarunk, de nem hiszem, hogy túl sokra mennénk bele. Úgy értem, ki hitte 
volna,  hogy a berlini falat gyakorlatilag elfújják a változás szelei.  Mégis megtörtént. És nem 
fegyverekkel  kényszerítették  ki.  Nem  a  politikusok  tervezték  meg.  Az  emberi  lélek 
megmozdulása  okozta,  ha  ezt  annak  lehet  nevezni.  Ezek  a  dolgok  megtörténnek.  A  világ 
változik. Olyan ez, mint a híres kínai átok:"Élj érdekes időkben." Ezt tesszük.

FH: Mi a látomása a Mesterség jövőjéről?

DV: Remélem, lesz neki. Ez az, amit remélek, és amit szeretnék látni. Nem tudom, élek-e olyan 
sokáig,  de  szeretnék  látni  néhány  ilyen  szabadtéri  találkozót,  mint  amilyenek  odaát  az 
Államokban  vannak.  Szerintem  csodálatosak,  és  szeretném  látni  a  sok  embert,  aki  ott 
összegyűlik,  nem  csak  Witch-eket,  hanem  a  New  Age  híveit,  feministákat,  zöldeket  is. 
Szeretném látni, ahogyan együtt dolgozunk. Szerintem ez a Mesterség jövője. De ennél nem 
lehetünk pontosabbak. Volt idő, amikor muszáj volt, mert szó szerint élet vagy halál kérdése 
volt. Olyanok voltunk, mint valami ellenállási mozgalom a háború idején. Ha nem megfelelő 
szavakat ejtettünk ki a szánkon, megvolt az esélye annak, hogy nemcsak magunkat pusztítjuk el, 
de  társainkat  is.  A  kemény  módon  kellett  megtanulni  a  diszkréciót  azokban  az  időkben. 
Szerintem az a kor elmúlt. Számos vallás fundamentalistái között vannak olyan munkálkodó 
erők,  akik  szeretnék  ezeket  a  napokat  visszahozni.  Nem hiszem,  hogy  sikerülni  fog  nekik, 
szerintem  azóta  túl  sokat  fejlődött  az  emberiség.  Talán  részleges  sikert  érnek  majd  el. 
Megnyerhetnek néhány csatát,  de  a  háborút  el  fogják veszíteni.  Remélem,  hogy be  fogunk 
tölteni egyfajta vezető szerepet. Nem mondom, hogy a vezetői szerepet, mert nincs szükségünk 
egy vezetőre, akit az összes többi követ. Abból már elég volt. De úgy gondolom, hogy vezető 
szerepet fogunk vállalni a New Age elhozatalában, és szeretném ezt meglátni. Nem tudom, élek-
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e addig, de remélem, igen.

Szeretem azt a történetet Susan Anthonyról, amit Zsuzsanna Budapest mesél el a könyvében. 
Valami újságíró megkérdezte Susan Anthony-t, azt hiszem azért, mert nem hisz az ortodosx 
vallásokban, hogy mit gondol,  hova fog jutni, amikor meghal.  Azt válaszolta:  "Nem megyek 
sehova.  Itt  maradok és segítek a női mozgalomnak."  Szóval még ha nem is  élek elég sokáig 
ahhoz, hogy lássam ezeket a dolgokat, itt leszek, hogy mindenbe beleüssem az orrom." 

Fordította: Osara
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