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A szarvak szimbolikája
A szarvak a természet őserejét jelképezik, mely a bika erejében vagy a támadó bivaly
megállíthatatlan hatalmában fejeződik ki; mindaz a fenség és nyers életerő megnyilvánul
benne, mely megérint minket, mikor megpillantjuk a királyi agancskoronájú szarvasbikákat
a felkelő nap fényében. A szarv égi királynő, a Hold lunáris hatalmának is kifejezője, villám
az éjszakai égbolton, a telő és fogyó hold agancsai mind hozzá kapcsolódnak. Az emberi
történelem során mindezen erőkkel összeköttetésbe hozták az agancsokat és szarvakat,
nem nehéz meglátnunk tehát, miért váltak univerzális szimbólummá, mely több pogány
vallásban fontos szerepet játszik, így a Wiccában is.

Őseink az erdők fáinak ágait hatalmas szarvas agancsainak látták, a holdsarlóban a bika
szarvát pillantották meg. A szarvak mind a látható, mind a láthatatlan világban
megjelentek, a kos csavart szarvai a misztikus, túlvilági spiráltánc útját jelképezték.
Mindezek szimbólumok közös pontja az isteni és állati erők egyesülésében jelenik meg, az
ember útjában múltból a jövőbe, s mind egyensúlyt, mind mágikus erőt jelképeznek a
mágikus ösvényen, melyet járunk.
A szarvakkal rendelkező, antropomorf istenségek jelentős szerepet játszottak a korai
civilizációkban, kezdve Suméria hatalmas, erőteljes bikaistenségeinek misztériumától
egészen az ősi Egyiptom kos és bika alakú istenségeiig; az antik világ szinte minden
vallásának központi részében foglaltak helyet.
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Tökéletes példája jelenik meg ennek Nagy Sándor
történeteiben, kit indőnként szarvakkal ékesített fejjel
ábrázoltak, kiemelve ezzel rendkívüli hadvezéri
képességeit, vezetői hatalmát, s egyúttal isteni eredetre
vezették vissza ezzel származását. Gyakran nevezték
Karnayn néven is, melynek jelentése „szarvakkal
ékített”. A legenda szerint, amikor a hadvezér elfoglalta
Egyiptomot, első dolga az volt, hogy bőséges áldozatott
mutatott be az Ápisz-bikának.
A görög Pánt és szatír kísérőit, a minoszi bikát, a római
Faunuszt egyaránt szarvakkal ábrázolták. A kánaita
Molochot sokszor bikaként ábrázolták, nevének semita
gyöke a „király” szóból származik. Enlilt a mennyek bikájának nevezték, fia pedig, Sin, a
holdisten, szárnyas bikán lovagolt. Zeusz is gyakran jelent meg bika alakjában, a rómaiak
pedig Bacchust nevezték „a szarvas istennek”. A zsidók szintén erőt és hatalmat
tulajdonítottak a szarvaknak, melyek megjelentek Jahve viharistenségnél, de később
Mózesnél is.
Az emberi világ legkorábbi
festményei
szarvas
állatokat
ábrázolnak. A bikák, bivalyok,
szarvasok, kecskék szinte minden
barlangrajzon megjelennek. Az
őskor
embere
fejdíszeket,
sisakokat, botokat, tartó- és
ivóedényeket készített szarvakból,
melyekről azóta számos sírlelet
tanúskodik.
A sumérok éppúgy, mint a kelták
és a vikingek, szarvakkal díszített
sisakokat viseltek a harciasság és
férfierő
szimbólumaként.
A
germán Freyr szarvasagancsaival
és meredező falloszával a háború, a
termékenység és a férfias, teremtő
energia istensége volt. Külön
érdekesség, hogy az egyik kelta
törzs kornovi néven vált ismertté
(corn=szarv), s a szógyök még ma
is számos brit helynévben előfordul. A kornovi törzs letelepülésének helye a mai Corwall
megye.
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Az ókori gallok egyik istenségének, Cernunnosnak oltárkőbe vésett domborművét ma
Párizsban, a Museé de Clunyban őrzik. Az eredeti felirat Ernunno néven nevezi meg, az
istenség feltehetőleg az alvilág őrzője és valamiféle termékenységisten lehetett.
Feltehetőleg ugyanő jelenik meg a híres Gundestrupi Üstön is.

A sámánisztikus vallásokban az agancs vagy szarv a fény szimbóluma. Régi szibériai
sziklavéseteken láthatunk olyan gímszarvasokat, melyek agancsa sugárzó napot formáz.
Egyiptomban a szerelem Hathor istennője hordta tehénszarvai között a Napot, csakúgy
Ízisz is. Néhány Ápisz-szobron szintén napkorong található a bikaszarvak között, de a
mezopotámiai Bálnál is ugyanez a szimbolika jelenik meg. A skandináv mitológia Heimdallr
istenét az „Ázok közül a legfényesebbnek” nevezték, kinek egyik mellékneve „aranyszarvú”
volt. Egyes elképzelések szerint a korábban említett Mózes-szarv (mely például
Michelangelo híres szobrán látható) tulajdonképp egy félrefordítés eredménye, méghozzá a
latin cornuta („szarvakkal”) szóé, melyet „fényes”-ként kellett volna értelmezni.
A szarv a bőség szimbólumává is vált. A római mitológiában Fortuna, a szerencse istennője
ábrázolásain óriási szarvat tart a kezében, a bőségszarut („cornucopia”), melynek csúcsa
egyes ábrázolásokon csavarodó. A görög mitológiában Tükhé a véletlen istennője, akinek
tulajdonában szintén van egy bőségszaru, mely nem más, mint Amaltheiának, az isteni
kecskének a szarva. Amaltheia volt az, aki tejével a gyermek Zeuszt táplálta, halála után
pedig hálából az isten a Bak csillagképpé változtatta.
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Igen fontos része a szarv szimbolikájának a megújulás, újjászületés, termékenység. Ennek
alapja részben egy egyszerű természeti megfigyelés: a szarvasok minden ősszel elhullajtják
büszke koronájukat, hogy tavasszal ismét újat növesszenek; a másik ok pedig már a
korábban említett, Holddal és holdistennőkkel húzott párhuzam.

A kecskeistenségek szarvai is a termékenység hordozói. A bakkecske vitalitása, ereje,
párzókedve és kitartása jelenik meg bennük, mint ahogy a görög Pánnál láthatjuk, ki az
erdő szelleme, a természet regenerációs ereje, a Föld bősége.
A szarv vagy agancs szimbóluma a Wiccában is fontos szerepet játszik. A Wicca istenének
egyik legfontosabb megjelenési formája az Agancsos Isten, ki megjelenik szarvasként,
kosként és kecskeként is. Szarvkoronája a halál és újjászületés, valamint a termékenység és
a teremtő férfias erő szimbóluma.
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Thelemita nyílt levél a Keresőkhöz
Az alábbi levelet az Ordo Templi Orientis magyar Bahlasti Ompeda Tábora kérésére tesszük
közzé. Szeretnénk hozzájárulni munkájukhoz ezzel, és segítséget nyújtani mindazoknak, akik
a Thelema útja iránt érdeklődnek.
Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze.
Jelen levél célja és mértéke, tolmácsolni annak az „állapotnak” egyazon szikráját, amit
megértettem az éveken és a Munkán keresztül, segítséggel, útmutatással vagy ezek nélkül,
és amitől én is inspirációban emelkedtem fel, ami miatt kitartottam, és amit bevégeztem, amiért hálám örökké tartani fog.
Szolgáljon hát mindenkinek egyaránt óriási haszonnal ezen írás.
Sok év telt el, amíg az országunk mágikus hullámainak hatalmas korlátozásokkal kellett
szembenézniük a különböző elnyomó tendenciákkal szemben, amik a jelen években
lazulásnak indultak bizonyos értelemben, más értelemben pedig sokkal erősebb a
szorításuk, mint valaha volt, de így mindezen kondíciók összjátékának köszönhetően, az
Univerzális Tréfa közbenjárásával egyetemben teret engedtek a Fény, a társadalmi és egyéni
Megvilágosodás és az Új Eón előretörésének. Ahogy mondani szoktuk, a mi – hermetikus munkánk nem forradalom, hanem egy evolúciós fejlődés folyamata. Nem hirtelen
végbemenő, drasztikus változás, hanem a lassú és apró vállalkozások cseppjei nap-mintnap. Ez így volt mindig is. A mágikus fejlődés lassan végbemenő, egyéni, civilizációs és
kulturális fejlődés, előre nem látható vagy megérthető felismerésekkel bíró; aprólékos,
kiszámolt és átgondolt tettek következménye, de ugyanakkor a véletlenek összjátéka is. De
az ezek mögött munkálkodó Akarat meghatározott tettei és a lélek mellékútjainak szélfútta
vándorlásai. Hullámhegyek és hullámvölgyek kiegyenlítődései. Tézisek és antitézisek
szintetizálásai, oldások és kötések, egyensúlyok, kilengések és új egyensúlyok megtalálásai
egyre biztosabb alapon. A tapasztalat nagyszerűségei és fájdalmaink mély okainak
megértéseiből eredő új irányelvek gyakorlatba iktatása addig, amíg az egyéni Bevégzés fel
nem oldoz minden fájdalom alól és egy gondolattal képesek nem leszünk felfogni az egész
Univerzumot vagy Az, ami még azon az egy gondolaton is túl van - arról pedig semmit nem
szólunk.
Így tehát valódi a kérdés: ki mondhatná meg, hogyan és mikor virágozzék egy Virág? –
Nagyon gyakran találkozunk olyan diákokkal, akik el akarják kezdeni a mágia gyakorlását
vagy már jártasak bizonyos dolgokban, viszont valami, talán a kilátástalanság megállásra
kényszerítette őket. Ezek közül sok a valóban meghívott ember, akik közül a legtöbbeket
menekülésre késztet a félelem, a szorongás és az általános bánat, ami a társadalmainkat
áthatja. Nem tudnak megnyugvást találni a médiumok, pop-kulturális trendek és a
politikai elbeszélések által nyújtott készen kapott válaszokban, rezignáltságuk és félelmeik
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tehát csak pszichózisokat és önpusztító tendenciákat eredményeznek, olyanokat, amikkel a
közvetlen személyes életterükben is gyakran tapasztalnak az ezeket még fel sem ismerő
embertársaik által. Az emberek légiói szemében gyámoltalannak és esendőnek, de
szeretetreméltónak látszanak, a tömegek arra vágynak, hogy megbecstelenítsék és
megalázzák őket, viszonzás nélkül használják őket kicsinyes vágyaik céljából. Valami
folyton hiányzik számukra és ez a hiány és elégedetlenség örökös, folytonos keresésre
készteti őket. Kérdések helyett válaszokat, tátongó űr helyett valami mást, valami
elmagyarázhatatlant keresnek. Ahogy ezen helyzetek és állapotok bőséggel és árnyaltan, de
nagyon sokszínűen ki vannak fejtve Szent Könyveinkben.
Azt akarom, hogy Ti mind tudjátok, nem vagytok egyedül az Igazság, Szabadság és az
elmagyarázhatatlan iránti vágyatokban, de ugyanakkor fel kell hívnom a figyelmeteket arra,
hogy a Munka magától nem végeztetik be. Végül, hagy legyen ez számotokra megnyugvás és
fellélegzés: aki folyton keresi a Fényt, bizonyosan megtalálja Azt egyszer. Továbbá, senki
nem kényszeríthet titeket és senki mást sem az indokolatlan, cél nélküli szenvedésre az
akaratotok ellenére. Senki nem kötelezhet titeket arra, hogy azon dolgokhoz ragaszkodjatok
az életben, amik fájdalmat okoznak, újra és újra megbántanak és megaláznak titeket.
Emelkedjetek felül a kicsinyes vonzalmaitokon és taszításaitokon, keressetek minden
emberben valamit, ami túlmutat rajtuk; hozzájuk tartozik, de nem közvetlen részük.
Keressétek a Csillagot az embereken túl és ugyanígy Önmagatokon túl is.
Minden Beavatott és releváns beavatási tradíció máshogy, akár nagyon különböző
elbeszélésekkel- és szimbólumokon keresztül kommunikálták és kommunikálják le azt a
Titkot, amit mi jelen esetben a „Misztériumok Misztériumának” nevezünk.
„Ez a Tudás nem minden embernek szól; kevesen hívatnak meg de ezen kevesek közül
sokan választatnak ki. Ilyen a Munka természete.” – Liber Porta Lucis svb Figura X
Therion Mester minden férfi és nő szabadságát egyaránt akarva nyílt meghívót küldött a
halála előtt az arra érdemes emberek számára, hogy vele együtt végezzék be a Nagy Művet,
a Summum Bonumot, a Tökéletes Boldogságot és Igaz Bölcsességet. A Fény, Élet, Szerelem
és Szabadság Törvényét, az emberi faj spirituális fejlődésének következő lépcsőfokát. Ezen
cél érdekében pedig két különböző, megfelelő kitartással, eltökéltséggel és elhivatottsággal
minden arra érdemes egyén számára egyaránt elérhető rendszert dolgozott ki.
Az egyik az Út az Örökkévalóságba, a másik a Nagy Visszatérés Útja.
Az Ordo Templi Orientis egy közösségben hivatott bevégezni a Szabadság Törvényét, az
Argentum Astrum rendszere ezzel ellentétben egyéni Út, ahol a diák csak egy kijelölt segítő
személlyel tart közvetlen kapcsolatot a Rend soraiból és nagyon személyes esküt tesz arra,
hogy segítse az emberiséget. A két rend tananyagai lefedhetik egymást, viszont módszereik
és céljuk eltérő, bizonyos filozófiai értelemben azt mondanánk, hogy komplementerei
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egymásnak. Egyik sem integráns része a másiknak, habár szoros együttműködésben állnak.
De mindkét esetben az aspiráns egyéni erőfeszítésein és kitartásán alapulnak az elért Szintek
és az ezekkel járó „Profit”, a mágikus munka vagy misztikus cél természetének megfelelően.
A hívás előbb-utóbb félreérthetetlenné válik és azon valaminek a hiánya elviselhetetlenné,
mint amikor a szerelmes epekedik szerelméért, akivel nem lehetnek együtt a misztikus
szárazság vagy más egyéb okok miatt. De a beteljesült szerelem pedig széppé és
gyönyörtelivé változtat minden középszerű dolgot is. Az Univerzális Szerelem természete
hasonló, mint az emberi szerelemé. Minden általános dolog magával ragadóvá válik.
Megismerni Azt távolabbra visz a legerősebb bódulatnál is, hiszen túl van bármely
állapoton, és ahogy annak ismeretének bizonyossága megerősödik az emberben, úgy
világosít és szépít meg mindent, ami annak hiányának vagy nem ismeretének fájdalmából
fakadt. De az első alkalom Akkor is a félelem és a szellemi agónia ismerete.
Önellentmondások sorozata tehát ez az Út aminek komponensei kioltják egymást és a
keresővel összeforrva végeztetik be.
Most pedig felszólítlak Téged, Therion Mester hívását továbbküldvén: nézz magadba,
fontold meg amit ott találsz és döntsd el, hogy meghozod-e a döntést, ami alapján
megteszed a lépést az életedben. Döntsd el, és ha úgy határoztál: a „kimondhatatlan
virágnak immáron ideje virágba borulnia”, számítsd ki Utadat, cselekedj Szenvedéllyel és
Szépséggel, nyerd el a Szabadságodat Önmagadnak!
„Nevetni fogsz a bolond bolondságán.
Meg fogod tanulni a Bölcs bölcsességét.
És szent dolgokba leszel beavatva.
És tanult leszel a szerelem dolgaiban.
És nagy leszel a háború dolgaiban.
És adeptus leszel a rejtett dolgokban.
És értelmezni fogod a jóslatokat.
És mindezeket a kocsid elé kötöd majd.
Egyiken keresztül sem jutsz el hozzám,
De mindegyiken keresztül el kell hozzám jutnod.
És az oroszlán erejét kell birtokolnod,
És a remete titkait őrizned.
És forgatnod kell az élet kerekét
És tartanod az Igazság mérlegét.
Át kell kelned a nagy vizeken, Megváltó.
A skorpió farkát kell birtokolnod
És a nyilas mérgezett nyilait,
És a kecske szörnyű szarvait.
És akkor lerombolod az erődöt,
Mely a fiamnak, a Királynak Palotáját őrzi.

Árnyak 2016. Imbolc – XVI. évfolyam 1. szám

És a Csillag fénye által kell dolgoznod
És a Hold fénye által
És a Nap fénye által,
És az ítélet szörnyű fénye által,
Ami a Szent Szellem születése benned.
Amikor ezek elpusztították az Univerzumot,
Talán beléphetsz a lányom, a Királynő Palotájába.”
Liber 418, 1. Aethyr, Hórusz dala
Szerelem a Törvény Szerelem az Akarat alatt.
A Fény, Élet, Szerelem és Szabadság Törvényének nevében, Ámen.
Kibocsátva:
Frater A.S. Tábor Titkár,
BO Camp, Magyarország, Budapest Völgye
Nap a Bakban; Hold a Nyilasban;
Vi: Areae Novae, a Jupiter napján. 2016. január 7.
Era Vulgaris
Elérhetőségek:
www.oto-hu.org
www.outercol.org
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Nábrók – az izlandi hullanadrág avagy „necropants”
Az Árnyak XI. évfolyam VI. számában már írtunk az Izlandon található Strandagaldur
Izlandi Varázslás és Boszorkányság Múzeumáról. A múzeum leghíresebb tárgya a Nábrók
vagy Necropants, magyarra nagyjából hullanadrágnak fordítható. A XVII századi, mágikus
nadrág legendája a következő:
A hagyományos izlandi pénzmágia egyik gyönyörű és egyben hátborzongató mintapéldája.
Az alábbiak szerint készül: a mágusnak még életében egyezséget kell kötnie egy emberrel,
aki felajánlja a mágus számára a saját bőrét, deréktől lefelé, egy darabban. (Az ajánlat
ellenértékéről sajnos nem szól a fáma...). Miután az illető elhalálozott, annak rendje és
módja szerint eltemették. Ezután a mágusnak ki kellett az illetőt hantolni, és a felajánlott
bőrt gondosan lenyúzni az illetőről. A bőrnek egy darabban kellett maradni, nem lehetett
rajta lyuk, vágás vagy szakadás.
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Mindezeken kívül Húsvét, Pünkösd vagy Karácsony napján egy szegény özvegytől el kellett
lopni egy érmét, amelyet a nadrág herezacskójába kellett helyezni egy papírra rajzolt
speciális szigillummal, a nábrókarstafur-ral együtt.

A legenda szerint amikor a nadrág új tulajdonosa felveszi új szerzeményét, a nadrág
azonnal a testéhez tapad, eggyé válik a bőrével, és a benne elhelyezett érme az új tulajdonos
élete végéig vonzani fogja a gazdagságot és szerencsét a mágus számára. Egy kikötés
azonban volt: a mágusnak át kellett örökítenie a nadrágot még a halála előtt egy önként
jelentkezőre.
Az átadáskor az új tulajdonosnak bele kellett lépni a nadrág jobb szárába, amit a régi
kilépett belőle, majd amikor az a bal szárából is kilépett, teljesen felvehette a nadrágot,
amelynek ilyen módon megmaradt a varázsereje, akár generációkon keresztül is.
Amennyiben azonban a régi tulajdonos nem tudta a halála előtt átörökíteni a nadrágot, a
hulláját tetvek fertőzték meg.
Érdekesség, hogy a herezacskó norvégul „pung”, ugyanaz, mint a pénztárca norvégul. Az
izlandi nyelv pedig az ónorvég (óészaki) nyelvből származik.
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A Garuda madár

Ahogy a nyugodt szárnycsapásaival a levegőt szeli, már magában fenséges látvány időtlen
idők óta. Igen, a levegő szárnyas ura a legtöbb nép mitológiájában. Van ahol az emberiség
jótevője – India, Irán, ahol jelentős szerepet játszik egyes legendákban -, s van ahol
félelmetes ellenség – a buddhista mitológiában egy démon; az indonéz mitológiában
emberevő szörnyeteg; a hindu regékben az élet madara, a tudás hordozója, de egyszerre
teremtő és pusztító is.
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A Garuda madár hatalmas ellensége a nágáknak és a kígyóknak. Még a sárkányok is félnek
tőle. A keleti sárkányra például képes úgy ráijeszteni, hogy az feljöjjön a tó mélyéről, és esőt
hozzon.
Az egyik fontos történet, a szóma elrablásáról szól – az indek és az irániak mitológiájában –
melyben jelentős szerepet játszik e madár, a ’’Szent Madár”, a ’’Tollasok Királya’’.
Származása
India – a csodás madarak őshazája, a hatalmas természet hit, a mitikus történetek és csodák
jutnak róla eszünkbe. Ez az ország az egyik legidősebb civilizációk közé tartozik, így igazán
meglepő, hogy a Garudáról szóló tudósítások e civilizációknál is ősibb múltba tekintenek
vissza. Igen, sokan azt hiszik, hogy a Garuda Indiából származik – ám ez tévedés. Bizony még
régebbről maradtak fent legendák, az indek jóvoltából – akik az indiaiak megjelenése előtt
éltek ezen a földön. Ebből az ősrégi korból maradtak fenn hagyományok, a ’’Tollasok
Királyáról’’ – ahogy ők leírták a madarat. Ebben az időben még két nagy indoeurópai csoport
– az ind és az iráni – egységet alkotott és bizony az irániak legrégibb irodalmi emléke – az
Aveszta – is regél a varázslatos égi harcosról.
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A ’’Tollasok Királya’’
Világrajövetele óta már sok nevet viselt – Indiában régebben Sjénának nevezték, Iránban
pedig a Szaéna vagy Szímurgh neveket kapta.
Kutatók megpróbálták bizonyítani, hogy a Garuda madár valamilyen nagytestű madár – sas
vagy sólyom – lehetett. Csakhogy az idők során egyre mitikusabb leírások kerültek elő a
madárról – a valóságos, valamiféle ragadozó madár leírása helyett.
Megjelenése egy ember és egy madár keveredését idézi. Ragyogó vörös szárnyai és emberi
karjai is vannak. Feje emberi, ám szája csőr. Aranyszínű teste megint csak emberéhez
hasonló, ám lábai karmos madárlábban végződnek.
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Mindez lehet a sámáni hagyaték – a vonások keveredése egy madárjelmezt viselő törzsi
varázslóra emlékeztet. Ám a külsőnek a mítoszokban nagy jelentősége nincsen, hisz a madár
hatalmas varázserejének köszönhetően bármikor meg tudja változtatni az alakját – ez a
leírásban, vagy képi ábrázolásban eltéréseket okoz.
Madárnak tartják a legendák, ám ember módjára tud beszélni – ereje viszont jóval
emberfelettibb. Elbír egy egész elefántot, sőt! Hegyeket renget meg! Ez a hatalmas erő
néhány legendában önkéntelen is megmutatkozik. Például amikor az indiai mitológiában az
óriási, szent fákra száll, súlya alatt meghajlanak a fatörzsek, ezer ág szakad le róluk, a többi,
közönséges madár fészke pedig záporként hullik a földre.

A szóma
A szóma, egy szentnek tekintett növény – de így hívták a belőle készült italt is, és ennek az
italnak az ünneplését, ceremóniáját. Igazából pontosan nem lehet tudni, hogy melyik
növényről van szó, hisz hatalmas és meglehetően eltérő földrajzi területeket laktak ezek a
népek, így a szent növény más-más vidéken és más-más korszakban más volt. Ráadásul az
ősi szöveg több növényre is utal – szóba jöhet a kutyatej, a beléndek, a kender és még sok
más. Viszont nagyon úgy tűnik, hogy a szóma gomba is lehetett – legvalószínűbben galóca.
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Bármely növény is volt igazából a szent, a nedve egy ital alapanyaga lett, melynek neve
szóma.
Bódító itala…
A növényt első lépésként gondosan leszűrték, azután egy edényben más-más
adalékanyagokkal – vízzel, árpaszemekkel, teljesen megsavanyodott tejjel – elkeverték, s
erjedni hagyták. Az így nyert italok alapanyagoktól függetlenül rendelkeztek egy közös
tulajdonsággal: részegítő hatásuk volt. A szóma okozta bódulat hozta létre e módosult
tudatállapotot, melyben az ősi indek papjai kapcsolatba tudtak kerülni az istenekkel – a
valóságtól, a testüktől elszakadva.
Mivel a szóma szertartás erős hasonlóságot mutatott a sámánok szertartásaival, nem kizárt
a felvetés, hogy ilyen messzire visszanyúló hagyománnyal van dolgunk, ami a kidolgozott
indiai és iráni vallásoknál is régebbre, a samanizmus korába mutat vissza.
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Szintén ősi elképzelés az is, hogy a szóma valamikor nem volt az emberek birtokába.
Kizárólag csak az istenek ihatták, s ez tette őket halhatatlanná. Így ítélték meg az
értékességét, a papok ehhez mérten locsolták a tűzbe az isteneknek szóló áldozat során.
Nyilván, hogy amikor ez a becses ital még nem volt az emberek kezében, vágytak rá. Ám a
földiek ereje kevéske volt az istenekével szemben. Ám volt egy segítőjük – a Garuda madár, a
tollasok királya, az ég ura, a madár, aki a teremtésben minden más madárnál előbb született
meg.

A szóma elrablása
Minden erejére szükség volt a madarak királyának, mikor úgy döntött, hogy a becses
növényhez juttatja az embereket. A szóma minden világtól távol, a megközelíthetetlen Méru
hegyen termett. Az istenek rendesen gondoskodtak róla, hogy a halandók hozzájussanak.
Ám nem maradt sokáig előttük titokban, hogy mit tervez Garuda, így a szent növény
védelmére bízták Indrát – a mennydörgés urát. Indra seregei fegyvert ragadtak, aranyozott
páncélba öltöztek és szoros kört formáltak a szóma köré.
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A küzdelem a Garuda madár égzengető rikoltásával kezdődött, mely minden lény szívét
félelemmel töltötte el. Azután a magasból alábukó égi király csőrével és karmaival osztotta a
halált ellenségeire. Az irtózatos nagyságú, s erejű támadásokat még az istenek sem tudták
visszaverni – nem voltak képesek huzamosabb ideig ellenállni. Véres sebhelyekkel
borítottan kénytelenek voltak hátrébb húzódni, felbontva így a védelmező kört – megnyitva
a szómához vezető utat.
A történet jelentőségét csak akkor tudjuk teljes mélységében felmérni, ha visszaidézzük,
hogy a szóma fogyasztásából eredő eksztázis volt az istenekkel való kapcsolatba lépés
eszköze. Aki belekóstolt, megvilágosodottá válhatott, megtalálhatta az isteneket. A szóma
okozta bódulatot a felvirágzással és fénnyel tekintettek egyenértékűnek. Így nem is vették
egy kalap alá az alkohollal, vagy egyéb hétköznapi bódító hatású szerek okozta
megrészegüléssel, amit gyűlöletes dolognak tartottak, és a hazugság démonához vezető
útnak.

Más történetek
Bizony számos más nagy szerepben is feltűnik az indiai mitológiában. Ő az, aki a szent életű
elhunyt bölcseket a túlvilágra szállatja, máskor a tiszteletreméltó jógiknak – vagy akár a
nagy Visnu istennel – szolgál hátas állataként. időnként bölcsek tanítójaként, vagy
jövendőmondóként szerepel, ám az ősi ellenségeivel, a kígyókkal is harcol.
Azonban kétség sem fér hozzá, hogy a Garuda mitológia leglényegesebb története a szóma
elrablása. Ugyanis a madár király ajándéka olyan dolgot szimbolizál, ami az indiaiak
többségének ma is világnézete alapját szolgáltatja: a halhatatlan lélek akár testtől független
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örökkévaló létét. A Garuda olyan eszközt adott az emberek kezébe, mely segítségével ki
tudtak lépni a külvilágból, s átjuthatnak a megtalálhatatlan istenségekbe, és ami maga a
halhatatlanság jelképe, forrása.

Koboldmúzeum Dublinban
A dublini Nemzeti Koboldmúzeumban (National Leprechaun Museum) interaktív élmény
várja a látogatókat, akik felfedezhetik, hogy miként dolgoznak a miniatűr cipészek, vagy épp
elsétálhatnak az Óriások útja (Giant's Causeway) bazalt oszlopainak replikája alatt is, és
olyan szobákat járhatnak be, ahol hatalmas bútorok árnyékában maguk is átélhetik a
"kobold-érzést".

A múzeum kiállítását tervező Tim O'Rahilly szerint ez utóbbi azért fontos, mert így
mindenki beleképzelheti magát az apró teremtmények helyébe. Szerinte a gazdasági
nehézségek közepette nagyon fontos egy ilyen múzeum létrehozása, hiszen az embereknek
szüksége van egy kis kikapcsolódásra a mindennapokból. Emellett a koboldok szerencséje
talán a válságból való kilábalásban is segíthet - véli az alkotó.
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Az eredetileg Észak-Írországban ismert, ám mára nemzeti jelképpé vált mesei alakok zöld
ruhájukról, és kalapjukról ismertek. A legtöbbször erdőkben, az emberek elől elrejtőzve
élnek, és a legenda szerint csak a koboldot csak az láthatja, aki szolgájává tette. A róluk szóló
történetek szerint üstjükben, vagy valamilyen más edényben kincset rejtegetnek, amelyet a
megfelelő alkalommal megosztanak a rászorulókkal is.
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Meditációs technikák
Pranayama – a lélegzet és életerő áramlása
Bevezetés a Pranayama-ba
A nyugati világ túlnyomórészt úgy ismeri, mint légzőgyakorlatokat, azonban ez nem teljesen
van így. Felületesen szemlélve valóban a légzés szabályozásától van szó, azonban nem fedi le
a szó teljes jelentését. A „prána” szó jelentése életenergia, vagy életerő, az „ájáma” szó
jelentése kiterjesztés. Tehát az életerő kiterjesztéséről beszélünk. (Erre az a magyarázat,
hogy bizonyos keleti kultúrákban úgy tartották, hogy minden ember számára
meghatározott számú lélegzet van kiszabva, így ha a lélegzetünket meghosszabbítjuk, azzal
az életünket és életerőnket is kiterjesztjük.)
A pránajámák (gyakorlatok) harmonizálják a nadikat (energiacsatornákat) és a bennük
folyó energiát és a csakrákat (ezek a nadik juttatják el az életenergiát minden szervhez és
azok sejtjeihez). A pránajámák egyúttal a csakrák „felébresztésének, tudatosításának”
előkészítő gyakorlatai is, korábban keleten a magasabb szintű jóga gyakorlás részeként
tanították őket.
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A pránajáma általános jótékony hatásai
•
növeli a szervezet (és az agy) oxigén- és vérellátását
•
tisztítja a légutakat
•
növeli a tüdőkapacitást
•
fokozza a vérkeringést
•
erősíti a hasi szerveket, megmozgatja a beleket ezáltal javít a bélproblémákon (pl.
székrekedés, felfúvódás, emésztési problémák)
•
nyugtatja az idegrendszert
•
agy
oxigénellátásának
növekedése
következtében
nő
a
tisztánlátás,
koncentrációképesség, éberség
•
csökkenti a stresszt, javul az alvás minősége
•
fejleszti az agyat, mivel az addig automatikus folyamatokat tudatossal váltjuk fel

A pranayama légzés fázisai
1.
Belégzés
- Puraka
2.
Benntartás - Kumbhaka
Javítja a vérkeringést, mivel a Kumbhaka után a szív erőteljesebben pumpálja az erekbe a
vért. (A visszatartás során nem áramlik több oxigén a szervezetbe, az agynak viszont
oxigénre van szüksége, amit a vérből választ ki, így a megfelelő oxigén kinyeréséhez több
vért szállít a fejbe, amely növel az agy vérellátását.)
3.
Kilégzés
- Rechaka
Ebben a fázisban a kilégzés nem automatikus, hanem lassú, kontrollált folyamat, tudatosan
irányítjuk.

Árnyak 2016. Imbolc – XVI. évfolyam 1. szám

A pranayama egyes gyakorlatai
Teljes jógalégzés
Nádí-sódhana
- Váltott orrlukas légzés
(Nāḍī-śodhana-prāṇāyāma)
Bhasztriká
- Fújtató légzés
(Bhastrikā-prāṇāyāma)
Bhramarí
- Méhecske légzés
(Bhramarī-prāṇāyāma)
Kapála-bhátí
- Koponyatisztító légzés
(Kapāla-bhātī-prāṇāyāma)
Nádí-sódhana
- Váltott orrlukas légzés
(Nāḍī-śodhana-prāṇāyāma)
Prána (Prāṇa)
Sítalí
- Hűtő légzés
(Śītalī-prāṇāyāma)
Szítkárí
- Sziszegő légzés
(Sītkārī-prāṇāyāma)
Uddzsájí
- Teljes jógalégzés megtartott hasfallal (Ujjāyī-prāṇāyāma)
A fentiek közül a Teljes jógalégzést, mint a légzés leglényegesebb alapját és a Váltott
orrlukas légzést mutatjuk be.
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A Teljes jógalégzés
Ez minden jóga- és légzőgyakorlat alapja.
Ez a gyakorlat a hasi, mellkasi és kulcscsonti légzés összességéből áll.
Végezhetjük fekvő testhelyzetben, sarokülésből, vagy állva is.
Lassan, mélyen és egyenletesen lélegezzünk be a hasi területre. A has tágítása után
lélegezzünk a mellkasba, azt kifelé és felfelé tágítva (mellkasi légzés). Amikor a bordák
teljesen kitágultak, lélegezzünk a tüdőcsúcsokba (kulcscsonti légzés). A vállak és a
kulcscsont is kissé felfelé mozdul. Ez egy teljes belégzés. Mindezt 4 ütemre végezzük el.
A benntartás lehet 4-8-16 másodperc hosszú, függően a gyakorlottságunktól.
A kilégzést 8 ütem alatt végezzük el, kezdve a nyaki részből, majd a mellkas és a rekeszizom
körül végül a hasból.
Ismételjük 15-20 alkalommal.
Váltott orrlukas légzés (Nádí-sódhana)
A Nadi jelentése energiacsatorna, és 3 fő csatorna található a gerinc mentén, amelyek
keresztezik egymást, az Ida, a Pingala és a Susunda. A „sódhana” szó tisztítást jelent, tehát ez
a gyakorlat a jobb-és bal oldalon váltakozva futó nadik tisztítására és harmonizálására van
pozitív hatással. Az Ida nadi a bal orrlyukhoz. A Pingala nadi a jobb orrlyukhoz csatlakozik,
így a gyakorlat segít a testünk jobb és bal oldala között jelenlévő diszharmónia
megszüntetésében.

Először lassan fújjuk ki az elhasználódott levegőt a tüdőből. Emeljük a jobb kezünket az
orrunkhoz a képen láthatóaknak megfelelően. Hüvelykujjal fogjunk be a jobb orrlyukat, és a
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bal orrlyukon keresztül lélegezzünk be a szokásosnál valamivel mélyebben 4 ütemre a hasi
részbe. A benntartás lehet 4-8-16 másodperc. Ezután 8 ütemre hosszan, nyugodtan
lélegezzünk ki. Gyűrűsujjal zárjuk el a bal orrjáratot és mélyen lélegezzünk be a jobbon át 4
ütemre. A benntartás lehet 4-8-16 másodperc. Ezután ismét 8 ütemre hosszan, nyugodtan
lélegezzünk ki. Ez egy kör. Ismételjük meg 10-szer.
A gyakorlás végén 3-5 percig összpontosítsunk a normál légzésre.

Impresszum
Az Árnyak újság a Berkano Wicca Tradíció magazinja, 1998. óta létezik. Elsősorban olyan
útkeresőknek szól, akik értik és részesei a Nagy Misztériumnak; de arra törekszünk, hogy
írásai érthetőek legyenek azok számára is, akik még csak most indulnak el az úton.
A magazin teljes mértékben támogatja a Berkano Tradíció célkitűzéseit:
- elérhetővé tenni a tradicionális Wicca vallást minden érdeklődő számára;
- hiteles és pontos tájékoztatást ani a Wicca és az ezoterika mibenlétéről;
- segítséget nyújtani minden útkeresőnek; és mindenkinek, akinek céljai megegyeznek a
mieinkkel;
- összefogni az ezekkel a célokkal egyetértő és együttműködni kívánó egyéneket és coveneket,
és fejlődésükhöz minden segítséget megadni.
http://berkano.hu
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