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 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  adni  a
Wicca és az ezoterika mibenlétéről;
-  segítséget  nyújtani  minden  útkereső-
nek;  és  mindenkinek,  akinek  céljai
megegyeznek a mieinkkel;
-  összefogni  az ezekkel  a célokkal  egyet-
értő  és  együttműködni  kívánó  egyéneket
és  coveneket,  és  fejlődésükhöz  minden
segítséget megadni.

***
 A  cikkek  szabadon  felhasználhatóak,
amennyiben  pontos  linkkel,  a  Berkano
Wicca Tradíció és a szerző megjelö-lésével
kerülnek bemutatásra.

***
Észrevételed van? Szeretnél cikkíró lenni?
Nem szeretnél  írni,  de van ötleted miről
írjunk?  Van  téma  amiről  szívesen
olvasnál?
Van olyan versed, okkult témájú irodalmi
alkotásod  amit  szeretnél  megjelentetni?
Vannak rajzaid,
képeid,  fotóid,  fotómanipulációid  amiket
szívesen viszont látnál az újságban?
Ha  bármelyik  kérdésre  'igen'  a  válasz
keress bátran a

 sophielamort.arnyak@gmail.com 
e-mail címen.
Köszönöm, hogy segíted a munkánkat!
November  est  cikkleadási  határidő:
október 18.

http://www.berkano.hu

Az Olvasóhoz
Kedves Olvasó!

  Köszöntök minden régi  és  új  Olvasót  az  Árnyak magazin
hasábjain.  Ismét  fordult  egyet  az  Év  kereke,  eljött  az  Őszi
nap-éj  egyenlőség.  Mostantól  az  éjszakák  hosszabbodása
jellemzi majd a napokat.

A tradicionális Wicca ünnepli a sabbatokat és az esbatokat,
az Árnyak pedig minden sabbatkor jelenik meg.

1998 óta az Aidan Kelly által létrehozott pogány kalendá-
rium  elnevezéseit  használtuk,  a  nyolc  ünnepből  hármat  ő
nevezett el (Ostara, Litha, Mabon). Ezt az 1970-es évek óra
szinte az egész neopogányság átvette, nem nevezhetőek tehát
kizárólag a Wicca által használt neveknek, hitelességük pedig
vitatható.

Mivel  az  Árnyak  a  Berkano  Wicca  Tradíció  kiadványa
fontosnak tartom, hogy amennyire lehet a tradicionális Wicca
eszméit,  célkitűzéseit  kövessük  és  fogalmait  használjuk.
Ezért  a  következő számtól  a  tradWicca  ünnepneveit  fogjuk
használni, melyek a következők:

Mabon -  Őszi nap-éj egyenlőség
Samhain - November est
Yule - Téli napforduló
Imbolc - Február est
Ostara - Tavaszi nap-éj egyenlőség
Beltane - Május est
Litha - Nyári napforduló
Lugnasadh/Lammas - Augusztus est

A  borítóképen  Eleanor  Bone  látható,  aki  Gardner  egyik
legtermékenyebb  főpapője  volt.  Az  európai  gardneriánus
avatottak  nagy  része  az  ő  valamely  covenére  tudja  avatását
visszavezetni.

2001. szeptember 21-én vándorolt át Nyárföldre – halálának
évfordulója kapcsán emlékezünk meg róla.

A mostani szám kicsit tömörebb lett – kevesebb, de hosszabb
cikkek kaptak benne helyet. 

Kellemes olvasást kívánok, 
Sophie LaMort

 Főszerkesztő
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A Witchcraft négy veszélye
Írta: Daphne

Képek: Google

Mágikus  körökben  gyakran  kerülnek  szóba  a  mágia  mágikus veszélyei,  mint  például  bizonyos
entitások,  asztrális  utazással  kapcsolatos  veszélyek,  energetika,  stb.  Valóban  érdemes  tárgyalni  ezen
veszélyeket,  ugyanakkor  foglalkoznunk  kell  a  mágia  fizikai  síkon  való  hatásával  is,  melyről  sokszor
megfeledkezünk.  Fontos  hogy  helyes  forrásból  tájékozódjunk,  ami  a  mágikus  munkát  illeti,  hiszen  az
egészségünk kárára sok minden balul sülhet el. Ebben a cikkben pár gyakoribb veszélyességi tényezőt szedek
sorba, és fontos kihangsúlyozni, hogy minden interneten található információt óvatosan kell kezelni, valamint
a lista közel sem teljes.

Kristályok
Meglepetést okozhat a kristályok feltüntetése a listán, hiszen milyen veszélyei is lehetnének, igaz? Az

ásványok egyik felhasználási módja a kristály elixír, mely úgy készül, hogy a kristályt vízbe helyezik, vagy
összeforralják, későbbi fogyasztásra, esetleg fürdésre használják. Sok ásvány teljesen megfelel erre a célra,
ugyanakkor  vannak  vízben  oldódóak,  és  mérgező  anyagok  kerülnek  általuk  a  vízbe,  ami  fogyasztásra
alkalmatlanná  teszi  azt.  Más  kristályokat  pedig  tönkretesz  a  víz,  ezért  fontos  az  elixír  elkészítése  előtt
utánanézni, hogy a miénk alkalmas e.

Az  alábbiakban  felsorolva  olyan  kristályok  találhatóak,  amiket  nem  szabad  elixír  formában
felhasználni,  ugyanakkor  a  lista  nem  teljes,  és  ha  nem  található  itt  egy  ásvány,  az  nem  jelenti,  hogy
biztonságos is.

Kvarcok - Némely változata biztonságosan használható vízzel, a törmeléke viszont szilikózist okozhat
Holdkő – Alumíniumot és más mérgező anyagokat tartalmazhat
Fluorit – Fluort tartalmaz, csontrendszeri elváltozást okozhat
Amazonit – Rezet tartalmaz
Fekete turmalin – Alumíniumot tartalmaz
Smaragd – Alumíniumot tartalmaz
Pirit – Nehézfémeket tartalmaz
Szelenit – Feloldódik
Labradorit – Feloldódik
Hematit – Rozsdásodik
Korall – Mivel élőlény volt, fertőző lehet
Gránát – Alumíniumot tartalmaz
Jáde – Alumíniumot tartalmaz
Malachit – Sok rezet tartalmaz
Rózsakvarc – Alumíniumot tartalmaz
Rubin – Alumíniumot tartalmaz
Zafír – Alumíniumot tartalmaz
Szerpentin – Azbesztet tartalmaz
Tigrisszem – Azbesztet tartalmaz
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Illóolajok
Az  illóolajokkal  kapcsolatban  fontos  kikötni,  hogy  nagy  koncentrációjuk  miatt  fogyasztásra

alkalmatlanok, külső felhasználásra valók. Az elfogyasztott illóolaj égő érzést okozhat a torokban, hasfájást,
hányingert, hányást, valamint hosszabb távú károkat tehet a májban, epében és más szervekben. Egyes olajok
szívinfarktust is okozhatnak. 

Természetesen  az  illóolajok  nagyon  hasznosak  lehetnek  megfelelő  használat  mellett,  viszont
amennyiben orvosi célból használjuk, ne felejtsünk orvossal is konzultálni. Nem természetgyógyásszal, nem
homeopatával, orvossal.

Az olajokat külső felhasználáshoz megfelelően fel kell hígítani a bőr irritáció elkerülése érdekében. Ha
nagyobb felületen használnánk, előtte érdemes kisebb részen kipróbálni, nem e érzékeny rá a bőr. Az olajok
nem megfelelő külsőleges felhasználása is okozhat májkárosodást, ezért is fontos orvossal konzultálni.

Végül pedig, soha, de soha ne használjunk illóolajokat állatokon. Az állatok sokkal kisebbek nálunk,
tehát kisebb a májuk is, ami miatt nem tudják úgy feldolgozni a mérgező anyagokat mint mi. Akár külsőleg,
akár  belsőleg  felhasználva  szervi  károsodást  okoznak,  ami  halálhoz  vezet  esetükben.  Az  állatokra  a
párologtatóba helyezett illóolaj is veszélyes lehet. Főleg a madarak, hüllők és rágcsálók részére kockázatos a
magas  illóolaj  koncentráció.  A  macskákkal  pedig  citrus  olajok  esetén  kell  vigyázni,  hiszen  idegméreg  a
számukra, emiatt egyáltalán nem ajánlott citrus olajok használata cicás háztartásokban.
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Tűzveszély
A mágikus munka során gyakran alkalmazunk gyertyákat,  füstölőket,  melyek nagyon veszélyesek

lehetnek, ha nem vigyázunk eléggé. Gyerekek felügyelet és segítség nélkül soha ne legyenek tűz közelében,
ugyanez vonatkozik kisállatainkra is.

Minden tüzet, füstölőt, gyertyát, bármit ami forró, hőálló edényben gyújtsunk, tartsunk, a porcelán,
üveg, kerámia hő hatására szétrobbanhat, mely sérülésekhez vezethet. Védjük asztalainkat is, hiszen a hőálló
edény is  átmelegszik,  ami az  asztal,  vagy  felület  rongálódásához vezet.  Legyünk különös tekintettel  a  fa
asztalokra, és abroszokra, melyek a magas hő hatására meggyulladhatnak. Ne gyújtsunk tüzet éghető anyagok
közelében,  például  függönyök  takarók,  vagy  a  saját  ruházatunk,  ha  az  túl  laza,  illetve  a  hajunk  is
meggyulladhat, ha nem vigyázunk.

Legyünk  elővigyázatosak!  A  gyertyák  felborulása  megelőzhető,  ha  a  mágikus  munka  alatt  nem
tartózkodik kisállat, gyermek a szobában, és nem helyezzük a tüzet az asztalunk szélére. Soha ne hagyjuk
vigyázatlanul a tüzeket, ha a végig kell égetni a gyertyát, maradjunk végig abban a szobában, ahol a gyertya
van. Mindig jól szellőző helyiségben dolgozzunk a tűzzel, mert a füst is rejthet veszélyeket számunkra.
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Gyógynövények 
Végül  meg  kell  említeni  a  gyógynövényeket  is.  Ha  nem  megfelelően  használjuk  növényeinket,

veszélyesek lehetnek. Még a leggyakoribb növények használata is tud balul elsülni,  ezért minden esetben
ajánlott körültekintően használni őket, legyen az fogyasztási, vagy füstölési céllal. Ha bármilyen gyógyszert
szedünk, utána kell járni,  hogy biztonságos e mellette a gyógynövény használata, különösen a vérhígítók,
fogamzásgátlók, antidepresszánsok, szorongás elleni gyógyszerek, illetve terhesség és szoptatás esetén.

Alább  listázok  néhány  gyakrabban  használt  gyógynövényt,  viszont  a  felsorolás  nem  teljes,
gyógynövény használata előtt mindig bizonyosodjunk meg arról, hogy használata nem okoz kárt.

Aloe vera - Vérhígító
Fahéj - Külső használat esetén bőrirritációt okozhat
Kamilla -  Vérhígító, vérhígító gyógyszerek, aszpirin,  antidepresszánsok, és Alzheimer gyógyszerek
mellett használata nem ajánlott. Allergiás reakciót válthat ki
Kasvirág - Immunszuppresszáns gyógyszerek mellett, szervátültetés után, vagy autoimmun betegség
esetén ne használjuk
Őszi margitvirág - Vérhígító
Fokhagyma - Vérhígító
Ginzeng - Vérhígító
Gingko - Vérhígító
Kanadai  aranygyökér -  Immunszuppresszáns  gyógyszerek  mellett,  szervátültetés  után,  vagy
autoimmun betegség esetén ne használjuk
Édesgyökér - Magas vérnyomást, szívritmuszavart és szívelégtelenséget okozhat
Kínai angyalgyökér - Vérhígító
Fűz kéreg - Vérhígító
Közönséges  orbáncfű -  Fogamzásgátlóval,  immunoszuppresszáns  gyógyszerrel  antibiotikumokkal
nem  ajánlott  használata.  Érdemes  elkerülni  használatát  akkor  is,  ha  fényérzékenységet  okozó
gyógyszert szedünk, vagy eleve könnyen égő bőrünk van
Üröm- Terhesség és szoptatás esetén nem ajánlott a használata, vetélést okozhat. Allergiás reakciót
válthat ki

A fenti  listák koránt sem teljesek, ezért minden növény és kristály alkalmazása esetén szükséges
kutatni  annak  biztonságos  használatával  kapcsolatban.  Mágikus  munka  előtt  mindig  gondoljuk  át,  az
eszközeink milyen veszélyeket rejthetnek magukban, és igyekezzünk elkerülni ezeket.
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Witchcraft napjainkban
II. rész

Írta: Stewart Farrar
Fordította: Taus
Képek: Google

A Wicca egy a természet felé irányuló vallás. A nyolc fesztivál  az év természetes ciklusaira épül.
Például  a  tavaszi  és  őszi  napéjegyenlőség,  valamint  a  nyári  és  a  téli  napforduló  kisebb  Sabbatok  vagy
találkozók néven ismertek. A covenek inkább kint vetik ki a Mágikus Kört, ha lehetséges, mert úgy hiszik,
hogy ez közelebb hozza őket a természethez, habár a városi coveneknél ez ritkán adatik meg. Továbbá, sok
coven, például a Gardneriánus és Alexandriánus covenek, meztelenül vagy „égbe öltözötten” találkoznak a
Körön belül. Egy okkult hagyomány szerint, a pszichikai erő a meztelen test révén növekszik meg.

Egy covenben a witchek száma bármennyi lehet a négytől a hagyományos tizenháromig. Ha esetleg
többen vannak, mint tizenhárom, akkor néhányan elhagyják a csoportot, hogy saját covent alapíthassanak. Az
életkor  húsztól  hatvanig  terjed  el,  és  a  witchek  mindenféle  társadalmi  háttérrel  vagy  végzettséggel
rendelkeznek.

A Wiccában három fokozat van, mindegyik egy avatási ceremoniát foglal magában. Az első fokozatú
avatás során a pályázóból witch lesz. A szeme be van kötve, megvan kötözve, próba elé állítják a Körön kívül
és behozzák. Szimbolikus megpróbáltatásokon esik át, majd esküt tesz le. Majd leveszik róla a köteleket és a
szemfedőt.  Olajjal,  borral,  majd  csókkal  lesz  witché  felkenve.  Aztán  bemutatják  az  eszközöket,  és
elmagyarázzák a használatukat.

A második fokozatú avatással az avatott witch Főpap vagy Főpapnő lesz. Újabb esküt tesz le, majd
witch nevet kap. Az a witch, aki elérte a második fokozatot, már felavathat más witcheket is, sőt még saját
covent is alapíthatnak, de ezek még mindig a szülő-covenek irányítása alatt állnak.

A harmadik fokozat a Főpapot és a Főpapnőt teljesen függetlenné teszi. Már saját covene lehet, amit
senki sem zavarhat meg. Férfit csakis nő avathat, nőt pedig kizárólag férfi – ez alól kivétel az a hagyomány,
hogy a nő felavathatja a saját lányát, vagy a férfi a saját fiát.

A harmadik fokozatú avatás szexuális jellegű. Ez magába foglalja a Nagy Rítust férfi és nő között –
általában a munkapartnerek, akik megalapíthatják a saját covenjüket. A Nagy Rítus szexuális közösüléssel
végződik, de ez lehet szimbolikus vagy aktuális, ez természetesen a partnereken múlik.

A Mágikus Kör bár nem fizikai struktúra, mégis ugyanazt a célt szolgálja a witcheknek, mint más
vallásoknak  a  templom,  a  zsinagóga  vagy  a  mecset.  Ez  egyszerre  szentély  és  spirituális  védőkorlát,  egy
módszer a witchek Isteni párjának a megközelítésére, és az önmegértés és fejlesztés alapja. Ez egyfajta eszköz
annak a pszichikai erőnek a koncentrálására és növelésére, amit a coven igyekszik gerjeszteni.
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A witchek mindig a négy elemmel, a földdel, a levegővel, a tűzzel és a vízzel dolgoznak, plusz az
ötödik elemmel, az éterrel, ami ezt a négyet összeköti. Ezek az elemek egy-egy adottságot képviselnek; a föld
a szolidaritást, az állandóságot és a törvényt; a levegő a szabadságot, az intelligenciát és az életet; a tűz az
energiát, az akaratot és a fényt; a víz pedig a folyékonyságot, a fogékonyságot és a szerelmet. Mindegyiknek
megvan a negatív aspektusa: például a lustaság, az önfejűség, a pusztítás és a gyengeség.

A négy elem közti  egyensúlyt az szimbolizálja, hogy a Kör négy kardinális pontja egy-egy elemet
képvisel,  és  ezeket  égő  gyertyákkal  jelölik  ki.  Az  elemek  az  oltárra elhelyezett  rituális  eszközöknél  és  a
szimbólumoknál is megjelenik. A pentákulum a földet szimbolizálja és ez az oltár közepén helyezkedik el. Ez
egy réz- vagy ezüstlemez, 5-6 hüvelyk átmérőjű, és az ötágú csillag és más szimbólumok vannak rávésve. A
borral teli ezüstkehely a víz szimbóluma, és ez egy elsődleges női szimbólum. 

A  kard  vagy  az  athame  (a  feketenyelű  kés)  rituális  célra  alkalmazható.  A  tűz  és  a  férfiasság
szimbóluma. A pálca, a levegő szimbóluma, egy hosszú mogyorópálca. Bolygószimbólumokat lehet rávésni, és
az egyik végére borostyánkövet tesznek, a másik végére gagát gyöngyöt – nappal és éjszaka, Isten és Istennő
(más tradíciókban a kard képviseli a levegőt, a pálca pedig a tűzet).

A másik levegő szimbólum a füstölőtartó edény. A füstölő anyag munka szempontjából változó. A
rózsaolaj például arra jó, hogy a békés atmoszférát hozzon. A tűz elemet az oltárra elhelyezett két gyertya is
jelképezi. Kizárólag ez, és a négy kardinális pontnál elhelyezett gyertya biztosítja a fényt a szobában.

A rituálék mindig változóak, de sok coven gyűlésnél a következő minta szokott megjelenni. Amikor
minden elő van készítve, a Főpap és a Főpapnő az oltár előtt térdel le, a coven többi tagja a Kör észak-keleti
oldalán várnak kint. A Főpapnő az athaméje segítségével felszenteli a vizet, a Főpap pedig a sót szenteli fel a
saját  athaméjével.  Majd  beleönti  a sót  a vízbe,  és csatlakozik a többi várakozóhoz.  A Főpapnő felveszi  a
kardot, és északról indulva, az óramutató járásával megegyező irányban, lassan körbesétál, a karddal kifelé
mutatva. Védelemért imádkozik a körön belül tartózkodók számára, és felszenteli azt. Ahogy a covenhez ér,
felemeli a kardot a fejük fölött, hogy átjárót hagyjon az újonnan kivetett Körben. Ezután leteszi a kardot, és
visszahozza a Főpapot egy csókkal, óramutató járással megegyezően forogva. Ő pedig ugyanígy vezeti be az
egyik női tagot. Majd ez a nő szintén így vezet be egy férfi tagot, és ez így megy tovább egészen addig, amíg
mindenki be nem ment a Körbe.

Utána  a  Főpapnő  kelet  felé  fordul,  pentagramot  húz  az  athaméjével,  és  ezt  mondja:  „Ó,  Keleti
Őrtorony  Hatalmas  Urai.  Ébresztelek,  szólítalak  és  megidézlek  benneteket,  hogy  kísérjétek  figyelemmel
rítusunkat, és őrizzétek Körünket” Ezt megismétli délen, nyugaton és északon. Ezzel kész is a Mágikus Kör
(ha  a  gyűlésnek  vége,  a  Főpapnő  úgy  nyitja  a  Kört,  hogy  mindegyik  kardinális  pontnál  megköszöni  az
Őrtornyok Urainak a figyelmüket).

A következő lépés az Istennő megidézése a Körben. A Főpapnő az oltár előtt áll, és fogja a pálcát és a
rituális korbácsot.  A Főpap Ötszörös Csókot ad neki – vagyis megcsókolja a talpait,  a térdeit,  a  méhét, a
mellét, majd az ajkát. Letérdel, és arra kéri az Istennőt, hogy szálljon alá a Főpapnő testébe. Ezt az invokációt
a Hold lehúzásának hívják. Innentől, amíg a Kör nincs feloszlatva, a Főpapnő testesíti meg az Istennőt, aki
rajta keresztül jelenik meg és szólal meg.
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Az Istent is megidézik, de nem mindig a Főpap személyében, kivéve bizonyos fő rítusok során. A
rituálé  megnyitását,  és  az  idézéseket  követően a  coven tagjai  az  óramutató  járása  szerint  körbemennek,
egymás kezét fogva, férfi és nő felváltásban, és elkántálják a Boszorkánytitkot:

„Sötétlő éjjelen, holdfénynél jöjj
Kelet és dél ura, nyugat és észak.
Boszorkánytitokból így részesülj,

Hallgasd igém, jöjj el, vágyva hívlak!”

A körbetáncolás és a kántálás folytatódik, egyre gyorsul egészen addig,  amíg a Főpapnő azt  nem
modja, hogy: „Le!”, majd mindenki a földre veti magát. A witchek azt állítják, hogy a Titok-tánc segíti a
pszichikai  erő  felépítését.  Az  erőt  jobb  minél  előbb  használni,  mielőtt  még  feloszlana,  különbféle
módszerekkel, mint például kötél mágiával.

Még mindig a Körben ülve, elrendezik a köteleket (a színük általában piros, fehér vagy kék, kilenc láb
hosszú) küllős kerék alakba, ami az egész Körön átnyúlik. Mindegyik kötelet egy-egy munkapáros fogja (az
egyik végét férfi, a másikat nő). Ez az a pont, ahol az aktuális munka estéje elkezdődik. A kívánság előzetesen
megvan nevezve. Például ha egy fiatal witch vizsgára készül, és tiszta gondolkodást akar, vagy ha esetleg egy
pár gyermeke rosszul van.

Mindegyik kívánságra sorban koncentrálnak, az összes tag csomót köt a kötelén – minden kívánságra
egyet.  A  Főpapnő  és  a  Főpap  is  ugyanígy  tesz,  de  az  már  az  ő  feladatuk,  hogy  összehúzza  a  csoport
erőfeszítését, és hogy abba az irányba küldjék, ahova mennie kell. Amikor a Főpapnő úgy érzi, hogy a munka
készen van, akkor ráteszi a kezét a kötelek összetalálkozásánál,  a Főpap ráteszi a kezét az övére, és így
tovább, férfi és nő felváltva, amíg mindenki nem tesz így. Végül egy utolsó csoportos koncentráció következik
a munka céljára, majd a Főpapnő parancsára leejtik a köteleket.

A Wicca egy alapított vallás, aminek megvan a saját hite és személyes etikai kódexe.

Minden  mágia  azon  az  elven  alapul,  hogy  a  pszichikai  erő  által,  amit  előtte  megértenek,  majd
alkalmaznak,  a valóság egy szintje hatással  lesz a másikra. A rituálék,  és az olyan tárgyak, mint például
amulettek, talizmánok afféle hívójelnek tűnik a kettő között. A bűbájok és talizmánok használata mögött az a
gondolat áll, hogy mindegyiknek egy olyan pszichikai parancsot adunk, ami igen alkalmas a kézben lévő célra.

Úgy  tűnik,  mintha  minden  fizikai  tárgynak  van  egy  asztrális  hasonmása,  pont  úgy,  mint  az
embereknél, ugyanannyira van nekik asztráltestük is, mint fizikai. Az asztrális sík nagyon plasztikus, ami az
akaraterő vagy a képzelet által  van összemosódva, szándékosan vagy öntudatlanul. Tehát, a rituálén és a
szimbolizmuson keresztül, akaraterőt és képzeletet alkalmaznak egy fizikai talizmánon, hogy aztán asztrális
„testi” erőt és célt adjanak neki.

Az ilyen bűbájok és talizmánok felhasználhatóak varázslat-készítéshez. És a varázslatok sem mindig
az akaratra irányulnak. Valóban, az egyének nem tudhatják, hogy ők egy varázslat témái. A fehér witchek
azonban csakis kizárólag olyan varázslatokat végeznek, amivel jót lehet hozni. 
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Például ha valakiről tudjuk, hogy árt másoknak és szenvedést okoz, akkor a visszatartásául szolgáló
kötés  varázslat  nem  pusztán  indokolt,  de  szükséges.  A  kötés  varázslatoknál  gyakran  alkalmaznak
viaszképmást, hogy átvigye a szándékot.

A  képmás  rituálékat  a  Körön  belül  végzik,  kezdve  azzal,  hogy  felszentelnek  minden  anyagot
felszentelnek. A coven összes tagjai részt vesz a képmás megformálásában, hogy az annyira hasonlítson az
alanyra, amennyire lehetséges. Ha van náluk olyan tárgyak, mint körömdarab, hajszál, azt is beleteszik a
bábuba, hogy erősebb legyen az asztrális kapcsolat a képmás és az alany között. Az elkészült viaszfigurának a
Főpapnő ad életet rituálisan a Főpap közbenjárásával; elnevezik őt az alanyról, határozottan megmondják
neki, hogy mit kell csinálnia és mit nem, majd a kötéllel bekötözik. Utána ezt egy ruhadarabba becsomagolják,
elteszik egy biztonságos helyre, és ott tartják egészen addig, amíg a varázslat hatása szükséges volt, ha már
nem, akkor azt utána rituálisan meg is törhetik.

A sok tárgy mellett, amiket varázslatokra használnak fel, a gyertyák is gyakran megjelennek. Ez azért
van, mert a gyertya lángja, ami kicsi és briliáns, segít koncentrálni az akaratunkra és a képzeletünkre – ez
minden varázslat kettős hajtóereje. A gyertya és tű varázslat egyike azoknak, amelyeket számos dologra fel
lehet  használni.  Ehhez  fel  kell  szentelni  egy  gyertyát  és  egy  tűt,  a  tűnek nevet  kell  adni.  Aztán  enyhén
beleszúrják  a  gyertyába,  bármilyen  távolságra  az  oldalába,  majd  a  gyertyát  meggyújtják.  A  witch  a
kívánságára koncentrál, és arra gondol, hogy a varázslat hatni fog, amint a gyertya leégeti a tűt és az leesik a
földre.

A tűket szerelmi varázslatokra is használják. Egy férfi és egy női witch fog két tűt, felszentelik és
elnevezik őket azokról a személyekről, akiken a varázslatot éppen elvégzik. A férfi a férfi tűt fogja, míg a nő a
női  tűt,  és  beleszúrják  az  előbbinek  a  hegyét  az  utóbbi  fokába  (ellég  nagynak  kell  lennie  ahhoz,  hogy
átférhessen a tű). Az így kiformált keresztet zöld szalaggal (a szerelem színével) összekötik, közben egy ehhez
alkalmas igét mondanak. Ennek a varázslatnak a szimbolikája igen érthető, és amikor a witchek varázslatokat
készítenek, ragaszkodnak ahhoz az elvhez, hogy minél tisztább a szimbolizmus, annál jobb. 

Bár  annak  ellenére,  hogy  a  witchek  által  alkalmazott  varázslatok  közül  sok  elég  tisztának  és
egyértelműnek  tűnik,  a  Wicca  vallás  gyakorlása  messze  áll  az  egyszerűtől.  A  kontárok,  akik  csakúgy
szórakozásból kipróbálják a tradicionális formulákat, gyakran megrémülnek az eredménytől. 

Gyakran kérik fel a witcheket, hogy segítsenek embereken, akik akaratlanul kiszolgáltatottá tették
magukat ezen módon. A witch először a saját  pszichikai képességeinek a segítségével próbálja kideríteni,
hogy mi a baj, majd megakadályozza azt. Ha egyszer egy hirtelen támadás visszaverődik, szinte biztos, hogy a
witch vagy az egyik védővarázslatát hajtja végre a páciensen, vagy egy védelmező talizmánt ad neki, vagy
esetleg mind a kettő megtörténhet. Az egyik leghagyományosabb védővarázslat a „test nyílásainak rituáléja”.
A witch felszenteli a vizet és a sót, és egy flaskányit ad a páciensnek ebből az oldatból, majd arra utasítja,
hogy vigye haza és érintse vele meztelen testének minden nyílását – az aktuálisakat és az eltakartakat. Ezek a
nyílások a szemek, a fülek, az orrlyukak, a száj, a mellbimbó, a köldök, az ánusz, a húgycső, plusz a nőknél a
vagina. Ezt a procedúrát éjjel-nappal kell ismételni mindaddig, amíg a kliens úgy nem érzi, hogy elmúlt a
veszély.
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A  witchek  azt  állítják,  hogy  minél  keményebben  tanulják  fejleszteni  a  képességeiket,  annál
hatásosabbak lesznek a varázslataik. De a Wicca központi célja nem a varázslás; ez a witch, mint egyén, és a
coven, mint csoport fejlődési folyamata. A varázslatok alkalmazása (a witchek szerint) ennek a fejlődésnek az
egyik útja, és egyike azoknak a tevékenységeknek, amelyek segítik az előrehaladást. 

A szint megnyitása, ezáltal fokozódik a tudatosság a valóság minden síkján (fizikai, éterikus, asztrális,
mentális,  spirituális, isteni), és növelik a kontrollt ezeken a szinteken. A varázslás az egyik út, ahol ezt a
kontrolt is használják.

A  közhiedelemmel  ellentétben,  a  varázslás  sikere  nem  a  formulák  elmondásán  múlik.  A
pszichikai erőn (természetes vagy fejlesztett) múlik, valamint az akarat és a képzelet fegyelmezett
alkalmazásán is, hogy ezt az erőt irányítani lehessen.

***
Steward Farrar 1916 június 28-án született Essexben. Fiatal korában keresztény tudósnak készült, de

húsz éves korában feladta vallását és agnosztikus lett. 1937-ben a londoni University College-ben szerzett
újságírói diplomát, 1939-ben önkéntesként jelentkezett a hadseregbe, ahol légelhárító fegyverek használatát
oktatta.
 

Az  egyik  első  angol  tisztként  lépett  Auschwitzba,  s  ezen  élmény  nagy  hatással  volt  későbbi
gondolkodására  és  politikai  nézeteire.  1953-54  során  a  Reuters  londoni  kirendeltségének  írt,  1954-ben
belépett  az  Angol  Kommunista  Pártba,  és  a  Daily  Workernek  kezdett  írni,  1956-ban azonban,  a  magyar
forradalom  szovjet  leverése  ellen  tiltakozásul  kilépett.  Ezután  több  televíziós  cégnek  is  dolgozott,  mint
szövegíró. 1969-ben a Reveille című hetilapnál helyezkedett el, így vett részt a Legend of the Witches című
film sajtóvetítésén, ahol megismerkedett Alex és Maxine Sanderssel, a film szakértőivel és sztárjaival. Alex
elhívta egy avatásra,  és  szorgalmazta,  hogy írjon könyvet  a Wiccáról.  Maxine megerősítette,  hogy az író
kérdései alapján fogalmazódott meg az alexandriánus tradíció neve. Steward tanulni kezdett, és 1970 február
21-én beavatást nyert Sandersék covenébe. Itt találkozott későbbi feleségével, Janet Owennel, akivel együtt
lettek ugyanezen év október 17-én második fokra emelve. 1971-ben, második fokúként alapították meg saját
covenjüket,  Írországba költöztek,  és  könyveket  kezdtek írni  vallásukról  és  coven-gyakorlatukról.  1988-tól
1993-ig ismét Angliában éltek, majd visszaköltöztek Írországba, ahol Gavin Bone csatlakozott hozzájuk poli-
hűséges kapcsolatban, s így, hárman írtak két további könyvet. Steward Farrar 2000 február 2-án hunyt el,
rövid betegeskedés után. Magyar nyelven sajnos magazinunk megjelenéséig nem jelent meg könyve.
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1960: Zero in the Gate
1963: Death in the Wrong Bed
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1976: The Serpent of Lilith
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Az alábbiak ismeretterjesztő, illetve szakmai könyvek
1981: Eight Sabbats for Witches
1984: The Witches' Way
1987: The Witches' Goddess: The Feminine Principle of Divinity
1989: The Witches' God: Lord of the Dance
1990: Spells and How they Work
1996: A Witches' Bible: The Complete Witches' Handbook (re-issue of The Witches' Way and Eight Sabbats
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Janet Farrarral és Gavin Bone-nal együtt
1995: The Pagan Path
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A havivérzés szakralitása
Írta: Osara

Képek: Google

A havivérzés és a tisztátalanság

Furcsa és kissé érthetetlen, de még a XXI. században is tartja magát a női havivérzés köré fonódott
tabuk fala. Abban a korban, amikor a szexualitás egyre több formában, újragondoltan játszik szerepet az
emberek  életében,  amikor  minden  ezoguru  önmagunk  elfogadását  kürtöli  szét  divatos  szlogenekkel,  a
menstruációt még mindig szégyenérzet és titkok, tabuk kényszere övezi.

Freud szerint a menstruáció tabusítása mögött a vértől való félelmünk bújik meg, maga a havivérzés
pedig  „a  legfontosabb  különbség  férfi  és  nő  között”,  jelentette  ki  ez  utóbbit  a  Bécsi  Pszichoanalitikus
Társaságnak  tartott  beszédében. Ugyanő  mondta  azt  is,  hogy  a  menstruációs  vér  „veszélyes,  fertőző  és
hatalommal bíró”. Más elképzelések szerint a női nemi szervből szivárgó vér - az élet szimbóluma - a vetélés
fogalmához is kapcsolódik, ezért a terméketlenség, a halál képzetét sugallja tudat alatt.  Feltehetőleg ezen
képzetekből alakult ki már egészen korán a menstruáció és a tisztátalanság fogalmának összekapcsolása.

A havivérzésről a Mózesi törvények szigorúan rendelkeztek,
de a vallásos zsidó családok számára részletes útmutatót a Sulchan
Aruch adta. A menstruáció, a Nidda szigorú magatartási szabályokat
követel.  A  Nidda  törvénye  a  zsidó  családok  egyik  legerősebb
alappillére,  amely aprólékosan,  részletekbe menően szabályozza a
menstruáló  vagy  a  gyermekágyban  lévő  nő  meghatározott  időre
szóló  és  teljesen  elkülönülő  életét.  A  hét  napig  tisztátalan  nő
visszatérésének  és  a  rituális  tisztaság  visszanyerésének  szigorú
szertartása van. Ennek része a menstruáció végének ellenőrzése, a
bedika  is,  amelyet az elkülönülés ötödik napjától  kell  végezni oly
módon,  hogy  a  nőnek  napvilágnál,  fehér  ronggyal  kell  vizsgálnia
magát,  nem  csöpög-e  még  a  vére.  Majd  a  hetedik  napon  a
tisztálkodás, körömvágás után jöhet a tevila,  a rituális fürdés. Erre
szolgál a  mikve,  a rituális fürdő, amelynek vize csak élő víz, azaz
forrás,  vagy  annak  hiányában  összegyűjtött  esővíz  lehet,  és  nem
tisztálkodás, hanem a rituális megtisztulás eszköze. Minden ortodox
zsidó  közösség  gondoskodott  és  gondoskodik  mikvéről,  amelynek
alkalmasnak kell lennie a háromszori alámerítkezésre úgy, hogy a
víz  háromujjnyira ellepje  a fejtetőt.  A tevilát  teljesen meztelenül,
ékszereket is levéve, a műfogsort is kivéve kell végezni úgy, hogy az
első  alámerítkezés  után  áldást  kell  mondani.  A  zsidó  nő  csak  a
rituális  fürdő  után  vált  „tisztává”,  és  csak  így  térhetett  vissza
férjéhez és mindennapi tevékenységéhez. 
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Az Újszövetségben nem találkozunk a rituális tisztátalanság fogalmával, mégis az ótestamentumi, a
női tisztátalanságra megfogalmazott törvények nagy része, így a tisztátalanság fogalma és a hozzá kapcsolódó
hiedelemsor  óvó-védő  szabályai  továbbéltek  a  keresztény  közösségek  mindennapi  hagyományaiban  is.  A
menstruációt, a vele járó kényelmetlenségeket és a tisztátalansági képzetet ugyanúgy Éva bűnbeesése miatti
következménynek tartották, mint a szülési fájdalmakat. A középkorban a keresztény egyház megtagadta az
áldásnyújtást a menstruáló nőktől. Keresztény szerzők sokasága, többek között Sevillai Izidor vagy Bolognai
Rufin és más kánonjogi szövegmagyarázatok (például Gratianus Dekrétuma, XII. század) bizonygatták a havi
vér tisztátalanságát. Szerintük ez a rontással terhelt vér akadályozza a növények kicsírázását, halált hoz a
növényeknek, megrozsdásítja a vasat, veszettséget okoz a kutyáknak. Aquinói Szent Tamás a XIII. században
azt írta Summa Theologicájában, hogy a menstruációs vér természeténél fogva tisztátalan és fertőzött.

A tisztátalanság képzete az iszlám hagyományokban is felbukkan. Nefzawi, az Illatos kert szerzője így
írt: „A havivérzés ideje alatt a férfinak és nőnek egyaránt káros az egyesülés, mivel ebben az időben a nő vére
tisztátalan, méhe pedig hideg, s ha csak egy csepp vér is belekerül a férfi húgycsövébe, sokfajta betegség
származhat belőle.” A  Koránban pedig ez található: „Kérdeznek téged a havibajról.  Mondd: „Ártalom van
abban.” Ezért tartsátok távol magatokat az asszonyoktól a havibaj idején, s ne közeledjetek hozzájuk, amíg
meg nem tisztulnak! Ha megtisztultak, akkor közösüljetek velük úgy, ahogyan Allah elrendelte számotokra.
Allah szereti azokat, akik készek a megbánásra és szereti azokat, akik megtisztulnak.” (Korán 2:222). 
A muszlim asszonyok nem léphetnek be semmilyen szentélybe vagy mecsetbe a havivérzés idején, Ramadan
alatt nem böjtölhetnek és nem imádkozhatnak. Nem érinthetik a Koránt és nem is idézhetnek belőle. Továbbá
hét teljes napig tartózkodniuk kell a szexuális közösüléstől ezen időszak alatt (a vérzés kezdetétől számítva).

A Vendidad című ősi, zoroasztriánus szöveg szintúgy különösképp fertőzőnek és tisztátalannak tekinti
a menstruális vért (egyetemben minden más anyaggal, mely elhagyja a testet, ideértve a hajszálakat, a nyálat
és a lélegzetet is). Szigorú utasításokat ad arra nézve, egy asszonynak miképp kell három lépés távolságot
tartania a közösség többi tagjától  ezen időszak alatt,  és tizenöt lépés távolságot a  teremtés minden más
részétől,  hogy  akár  pillantásával  meg  ne  fertőzze  őket.  A  közösülés  itt  is  kiemelkedően bűnös  dolognak
számított  a  havivérzés  idején.  A  Vendidad  szerint a  havivérzés  nem más,  mint  Angra Mainju,  a  Pusztító
Szellem  betörése  a  fizikai  világba.  A  IX.  századi  Bundahisn szövege  egy  érdekes  mítoszt  is  tartalmaz,
miszerint  a  „szajha  démon”,  Jeh  feléleszti  Angra  Mainjut  háromever  éves  álmából,  aki  megcsókolja  a
démonnőt a fején, s ezzel ő válik az első asszonnyá, akit beszennyez a menstruáció vére.

A srí lankai buddhizmusban is erősen él a killa hite: hogy az első havivérzésével bajlódó leány Pattini
istennő félelmetes hatalmával bír, jelenléte ártalmas a közösség számára, ezért el kell zárni az emberekről.
Családja egy pillanatra sem hagyhatja magára, nehogy megszállják a gonosz szellemek ebben a sebezhető
állapotban. Ha a rá vigyázó családtagnak mégis el kell hagynia a szobát, egy fejszét állít a falba védelemül,
míg távol van. 

Az idősebb Pliniusz  Természetrajzában azt  írta,  hogy a  menstruációs  vér  kifejezetten ártalmas,  a
kutyák megvesznek tőle és harapásuk mérgező lesz, a bor megsavanyodik, a gyümölcsök lehullanak a fáról, az
acél életlen, a vas rozsdás lesz, az elefántcsont fénye odavész, és a méhek is elpusztulnak, ha valahogyan
kapcsolatba kerülnek egy menstruáló nővel. Érdekes, hogy ennek a nézetnek a maradványa világszerte sokáig
fennmaradt, még a XIX. században is. Ez alatt az időszak alatt például bizonyos női munkák tilalom alá estek. 
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Nem tehettek el befőttet, nem savanyíthattak káposztát és uborkát, mert megromlott volna. Kenyeret
sem süthettek, mert nyúlóssá vált volna. Vajat köpülni sem lehetett.  A szántóföldre sem illett kimenniük,
mert a búza elszáradhatott, vagy jég verte el a határt. Hószám alatt virágot sem vethettek, és a gyümölcsfa is
kiszáradt volna, ha gyümölcsét akarták volna leszedni. 

A havivérzés és a Hold

A menstruációt a legtöbb hiedelem összekapcsolja a hold fázisaival, bár a gyakorlatban ennek kevés
tudományos alapja van. Érdekes tény azonban, hogy a melatonin hormon termelésére, mely többek között a
női ciklust és az ovulációt is szabályozza, hatással van a telihold. A 28 naponta megújuló Hold és az átlagosan
28 naponta jelentkező havi vér közötti periódusos megegyezés is elgondolkodtató. Az i.e. 5. században élt
görög  filozófus,  Empedoklész  arról  is  meg  volt  győződve,  hogy  az  asszonyok  mindig  fogyó  holdkor
menstruálnak, hogy megtisztítsák méhüket. A menstruáció és a menzesz szavak a latin mensis (hónap) szóból
erednek, melynek alapja a görög mene (hold). Plutharkhosz azt mondta, hogy az ember a földből teremtetett,
de az  erő,  mely  megnövesztette,  a  holdtól  származott,  mely  a  havivérzés  forrása.  A  görög mitológiában
Szeléné, a rómaiban Luna holdistennő alakját hagyományosan a termékenységgel, a természeti ciklusokkal, a
nőiességgel kötötték össze. Egyes elképzelések szerint az ambrózia, az istenek „természetfeletti vörösbora”, a
csodás nektár, a halhatatlanság forrása sem más, mint az ifjúság istennőjének, Hébének menstruációs vére.

A maja legendák közül a Nap és Hold Q'eqchi mítoszában a Holdistennő, Po a Földisten leánya, akinek
a Nap kitartóan udvarol, végül foglyul ejti és egyesülnek. Amikor felfedezik őket és a páros menekülőre fogja,
a feldühödött apa megöli leányát, kinek vére vörösre színezi a tavak és tengerek vizét, ez az első menstruációs
vér. Ezt a vért később tizenhárom kancsóban tárolták el. A kancsókban előbb különböző lényekké változott,
például kígyókká és rovarokká, ez a mérgek és az általuk okozott betegségek eredete.  Néhány kancsóban
azonban  gyógynövénnyé  változott  a  vér.  A  tizenharmadik  kancsó  a  Holdé;  amikor  kinyitják,  a  Hold
újjászületik belőle.

A cseroki indiánok a havi periódus idejét „holdidő” névvel illetik. Legendájuk szerint egy nap, amikor
egy asszony belefáradt a mindennapos munkába, panaszkodni kezdett a Hollónak. A Holló azt javasolta, hogy
menjen el Hold Nagyanyóhoz és Óceán Nagyanyóhoz. Óceán Nagyanyó nem tudott segíteni, mert nem minden
asszony élt a tenger mellett. A hold azonban minden nőre letekint, így Hold Nagyanyó, a női erő és hatalom
megtestesítője megígérte, hogy Óceán Nagyanyó vizeit elküldi az asszonyokba minden hónapban, így hatalma
elér minden nőt és megtisztítja őket minden bánatuktól és bajuktól.

A  maori  legenda  szerint  Maui,  a  pajkos  félisten  elment  Hine-nui-te-po-te-aóhoz,  az  éjszaka
istennőjéhez, és felmászott a combjaira. Amikor Tiwaiwaka, a pávagalamb megkérdezte tőle, miféle csínyben
töri már megint a fejét,  Maui azt válaszolta, hogy vissza akar térni az anyaméhbe, ahol halhatatlanságot
kaphat. Tiwaiwaka figyelmeztette Mauit  arra,  hogy ezzel  megbontja a természet rendjét,  de Maui tovább
mászott. Ekkor a galamb felébresztette a szundikáló istennőt. Hine-nui-te-po-te-ao is tudakolni kezdte, mit
akar Maui, aki azt válaszolta neki, hogy olyan akar lenni, mint a Hold. Az istennő azt mondta, teljesíteni tudja
a kívánságot, de az anyaméhbe nem térhet vissza; ezek után darabjaira zúzta Mauit és belőle lett az első
menstruációs vér a világon. A történet legtöbb változatában Maui nem halt meg, hanem halhatatlanságot
kapott, hiszen minden hónapban újra és újra megjelenik a nők vérzésében. 
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A  szóma (vagy  amrita), a halhatatlanság elixírje, a dévák édes, szent itala egyes védikus legendák
szerint  Káli  „véróceánja”,  'tejtengere",  más  történetekben  a  Hold-Tehén  teje,  ismét  máshol  Mohini,  a
varázslónő „fehér edényében” (hasában) tárolódik. A legtöbb történet azonban a szóma forrásának a Holdat
jelöli  meg.  A  szómát  a  papok  itták  az  áldozati  szertartásokon,  a  feljegyzések  szerint  legtöbbször  tejjel
elegyítve;  valószínűleg  különböző  növények  nedvét  is  belepréselték,  például  mákot,  csikófarkat  és
vadkendert. Különösen szent ital volt a szóma Szomvara napján, azaz hétfőn, mely a Hold napja. A Szóma-vati
nevű, ősi, maharasztrai szertartás lényege pedig az volt, hogy az asszonyok rituálisan körüljárták a szent
fügefát minden olyan napon, mikor az újhold épp hétfőre esett.  Egy mítosz szerint Laksmi istennő Indra
istennek adományozta a szómát, hogy az istenek királyává tegye vele. Így annak bölcsessége, ereje, és különös
képessége  arra,  hogy  teherbe  tudjon  esni  mnd  Laksmi  misztikus  italától  származik,  „melyet  senki  nem
ízlelhet meg, ki a földön lakozik”. 

Az  amrita  a  Vadzsrajana  buddhizmusban is  megjelenik,  mint  áldozati  ital,  melyet  szinte  minden
fontos rituálé előtt fogyasztottak (a mai gyakorlatban legtöbbször egyszerűen erős alkohol). Az egyik legenda
szerint Rahu,  a  szörnyeteg  ellopta  az amritát  és  ezért  Vadzsrapani  villáma lesújtott  rá.  Mivel  Rahu már
megízlelte a varázsitalt, nem halt meg, de vére a föld felszínére cseppent, s ebből lettek a gyógynövények. A
tibeti buddhizmus (vörös süveges) Nyingma iskolájának szent, titkos gyógyszere a Nang chod bhud rtsi riibu
(„Belső felajánlás nektár pirulája”), melyet a legmagasabb rangú szerzetesek fogyaszthattak. Összetevőinek az
Öt Amritát és az Öt Húst jelölik meg, melyek az öt buddhát és az öt elemet jelképezik.  Chakravarti Tantrái
szerint a fogyasztásakor zajló szertartás lényege a „Belső Felajánlás Nektárjának beolvasztása és megáldása”.
Az öt nektárt az öt iránynak megfelelően helyezték el: a sárga ürüléket keletre, a zöld csontvelőt északra, a
fehér spermát nyugatra, a vörös vért délre, a kék vizeletet pedig középre. A nektárok a lámáktól származtak,
kivéve a vért, mely egy áldott nő első menstruációs vére. Az öt húst hasonlóképp helyezték el: fekete bika
húsát délkeletre, kék kutya húsát délnyugatra, fehér elefánt húsát északnyugatra, zöld ló húsát északkeletre,
és vörös emberi holttest húsát középre. A ceremónia után az összetevők egyetlen elixírré olvadtak össze, mely
áldást,  életerőt,  halhatatlanságot  és  bölcsességet  adott.  A  Vadzsradakatantra az  amritát  holttest
újjáélesztéséhez  javasolja:  a  gyakorló  füstölőt  készít  amritába,  menstruációs  vérbe,  valamint  vadmacska
ürülékébe mártott rongyból, melyet eléget a szertartás során. Az ily módon feltámasztott holttest azután a
nyolc különleges képesség valamelyikével ajándékozza meg a gyakorlót (mint például soha nem érez többé
éhséget és szomjat, vagy képes holtakat feltámasztani).

Az első vér

A felnőtté válás beavatási szertartása számos ősi kultúrában igen fontos esemény volt mind a fiatal
fiúk, mind a lányok számára. Jelentősége nemcsak abban rejlett, hogy a nemi érettség jeleként nemző- vagy
fogamzóképességüket elismerte a közösség, de ezzel felnőttként be is fogadta őket. 

Az ókori Kínában a lányok felnőtté válását és az első vér („a mennyek harmata”) érkezését a Ji Li
(„hajfeltűző”)  ceremóniával  ünnepelték  meg,  amikor  a  lány  tizenöt  éves  lett,  de  időnként  elhalasztották
egészen addig, míg férjhez nem ment. 

Brazíliában az egyik indián törzsnél a leány haját rövidre vágja az anyja és a hátát bekeni festékkel;
ezalatt a leány a ház barátainak társaságában van, akik kapnak a levágott hajból és azt gondosan megőrzik. 
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A következő hó végéig a leánynak csak egy bizonyos süteményfélével, kis halakkal és borssal szabad élnie;
különösen tilos nagy halak és melegvérű állatok fogyasztása. A második vérzés megjelentekor az apa napkelte
előtt hosszú dalt énekel az összes állatok nevének felsorolásával, a leány kap egy nagy tál halat és mindenfajta
vadászzsákmány húsát is, testét pedig újra befestik, ezúttal egy másik festékkel. 

A hindu hagyományban az felnőtt  nővé válás szertartása a Ritu Kala Szamszkara,  melyet az első
vérzés  megjelenése  jelez.  Indiában  számos  helyen  ünneplik  különböző  módokon,  legtöbbjükben  közös  a
rituális fürdetés, a szép ruhákba öltöztetés és ajándékok (virágok és édességek) adása. 

A navaho indiánok körében gyakorolt  kinaaldá  ceremónia szintén az első vérzés megjelenése után
tartandó,  s  úgy tekintik,  mint  a nő életének legfontosabb,  személyiséget  kiformáló rítusát,  mely gyakran
életcélját is kijelöli. Ez a ceremónia általában négy napos; az első reggelen a leány megfürdik és felöltözik
legszebb  ruhájába,  haját  megfésülik  a  szomszéd  asszonyok,  egy  különleges  kontyba  kötik  és  szarvasbőr
szalagokkal erősítik meg. 

Minden napnak része egy alapos, erőteljes futás, mellyel a lány biztosítja, hogy erős, élettel teli és
aktív  asszonnyá  váljon.  Közben  csak  megszabott  ételeket  vehet  magához  és  nem  vakarózhat,  mivel  a
hagyomány  szerint  ha  ilyenkor  megkarmolja  magát,  életre  szóló  sebet  okoz  vele.  Az  utolsó  napon  az
orvosságos ember dalokat énekel, majd a törzs többi tagja is csatlakozik, egészen hajnalig, mikor a lány ismét
fut  egy  kört,  nyomában  sok  gyerekkel,  azt  jelképezve,  hogy  kedves  anya  válik  majd  belőle,  akit  mindig
követnek gyermekei. Az apacs törzseknél szintén hasonló a Napfelkelte Ceremónia, melynek során a lány
isteni lénnyé válik,  s  ebben az állapotában meg kell  áldania a nyájakat és a termést.  Úgy vélik,  ilyenkor
érintése és vére is gyógyító erővel bír.

17

Maa Kamakhya templom - Guwahati, India



Árnyak - 2020 Őszi nap-éj egyenlőség

A  kaliforniai  jurok  törzsnél  az  első  vérzés  megjelenése  nem  annyira  közösségi,  inkább
személyes élmény. Öttől tíz napig terjedő, magányos elvonulást és böjtölést foglal magában, napi fürdéssel
egy szent tóban. Az utolsó éjjelen a lánynak be kell mennie a tó közepére és felajánlania magát a víz és a hold
erejének. Imádkozik az Égasszonyhoz és erőt, védelmet, hosszú életet és gazdagságot kér. Ezután mélyen
lemerül és megpróbálja megtalálni magának szerencsekövét. Ezután visszatérhet a közösségbe, ahol be kell
számolnia az idősebb asszonyoknak elvonulása során látott álmairól és vízióiról.

Az afrikai zulu törzsnél az első vérzéskor a lány betakarja a fejét egy takaróval, hogy ne érje a nap
fénye,  majd  elrejtőzik  egy  elhagyatott  helyen  napnyugtáig.  Ekkor  a  törzs  egy  kecskét  áldoz  fel,  majd  a
következő reggelen a lányt megfürdetik és a közösség többi női tagja kioktatja a felnőtt élet rejtelmeiről.
Zairében a mbuti törzsnél úgy tartják, a lányt, aki először vérzik „megáldotta a Hold”. A jó hírt a törzs minden
tagjával közölni kell, az eseményt boldog rítus, az elima fémjelzi, melynek során a lány belép a „nők házába” a
család női tagjaival együtt, ahol megtanítják az asszonyok munkáira és dalaira.

Szomorú, de még mindig léteznek olyan elmaradott helyek, ahol a nővé válás nem boldog esemény,
egy életre megcsonkítja a lányt. Afrika számos helyén még mindig gyakorolják a női nemi szerv részleges
vagy  teljes  megcsonkítását,  különösen Szomáliában,  Etiópiában,  Kenyában,  Szudánban,  Burkina  Fasóban,
Nigériában,  Dzsibutiban,  Szenegálban.  Legtöbbször  mindez  már  csecsemőkorban,  vagy  legkésőbb  a  lány
ötéves kora körül történik meg, de előfordul pubertáskori gyakorlása is. A csonkítás  magában foglalhatja a
csikló,  a  kis  és  nagy  szeméremajkak  eltávolítását,  vagy  a  hüvelybemenet  összevarrását,  legtöbbször  a
szüzesség megőrzése céljából. Az utóbbi beavatkozás során (melynek neve infibuláció) a menstruációs vér
távozására meghagynak egy kis rést. A hüvelyt később, a férjhezmenetel után megnyitják. Más népeknél a
törzs egyik kijelölt férfi tagja nyilvánosan közösül a felserdült lánnyal, „tanító céllal”.

Menstruációs vér, orvoslás és varázslás

Az ókori egyiptomiak, számos észak-amerikai indián törzs (többek közt a nutka és a navaho) és a
kelet-ázsiai kultúrák körében egyaránt megtalálhatóak a havivérzés köré szőtt ceremoniális elemek, különös
tekintettel az első vérre. Érdekes, hogy míg maga a vérzés eseménye általában negatív képzetekkel társult, a
havi vér rituális felhasználása legtöbbször pozitív eredmények érdekében történt.

Korábban láttuk, az idősebb Pliniusz miféle
kártékony  hatásokat  tanúsított  a  menstruációs
vérnek.  Ezzel  szemben  unokaöccse,  az  ifjabb
Pliniusz  úgy  vélte,  hogy  az  efféle  vér  mágikus
erővel  bír,  képes  eltéríteni  a  jégesőt  és  a
forgószelet. Mindössze annyira volt szükség hozzá,
hogy  az  összegyűjtött  vért  olyan  helyre  tegyék,
ahol  belecsap  a  villám.  Ismeretesek  olyan  antik
mágikus  rítusok  is,  főleg  a  tavaszünnepségek
idején, melynek során borral kevert menstruációs
vért  hintettek  szét  a  mezőkön,  hogy  a  talaj
termékenységét elősegítsék.  
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Az I. századi római szerző, Columella szerint elég volt, ha a menstruáló asszony háromszor körbejárt
a kertben,  s  azonnal  megdöglött  tőle minden hernyó.  Feltehető,  hogy „receptjét”  az i.e.  5.  században élt
Démokritosztól kölcsönözte, ki hasonló ötlettel állt elő Az antipatikákról című könyvében, azzal együtt, hogy a
nőnek mezítláb kellett körbejárnia, leengedett hajjal.

A  menstruációs  vér  széles  körben  használatos  volt  a  népi  mágiában  szerelmi  varázsitalok  és
afrodiziákumok készítéséhez is.  Általánosan ismert és elterjedt gyakorlat volt, hogy a nő saját menstruációs
vércseppjeit  a  kiszemelt  ember  italába  vagy  az  ételébe  csempészte,  ezzel  egy  életre  magához  kötötte  a
gyanútlan férfit („megétetés”). Az ókori Rómában a férjek használták szerelmi varázslatukhoz az asszony
menstruációs vérét, ezzel biztosítva hűségüket, míg Kínában a hagyomány szerint mind a menstruációs vér,
mind a sperma fogyasztása hatékonyan növelte a szexuális vágyat és a potenciált. Úgy tartják, Madame de
Montespan szeretőjét, XIV. Lajost itatta rendszeresen menstruációs vérével, hogy lelkesedését fenntartsa –
akár ennek köszönhető, akár nem, mindenesetre hét gyermeket is szült a királynak.

Egyiptom  fénykorában  a  menstruációs  vért  a  szépségápolásban  használták  fel.  Úgy  vélték,  a
hozzáadásával készített kenőcs nemcsak a növekedési csíkokat tünteti el, de segít a megereszkedett bőrön is.
Efféle receptek megtalálhatóak az Ebers papiruszban, de az Edwin Smith sebészeti papiruszon is, mindkettő
nagyjából egy időben keletkezett (kb. i.e. 1500). Az egyiptomi ankhot, az élet és termékenység szimbólumát
nevezték Ízisz-csomónak vagy Ízisz vérének is. Gyakorta formálták vörös féldrágakőből, mint a karneol, a
jáspis  vagy  a  porfír,  vagy  vörös  üvegből.  Védelmező  amulettként  szolgált  a  nők  számára,  különösképp
terhesség idején. Egyes kutatók azt is sugallják, hogy a mágikus csomó a menstruációs vagy a szülési fájdalom
„elkötését”  jelképezhette.  Aleiusz  Promotusz,  a  II.  században  élt  alexandriai  orvos  javaslata  szerint  a
menstruációs vérbe áztatott, majd öszvérbőrbe tekert árpa az asszonyra kötözve hatásos fogamzásgátló.

Bingeni Szent Hildegard azt állította,  hogy a menstruációs vér gyógyír a leprára. A már említett,
tantrikus Kaulajnananirnaya szerint is gyógyítja nemcsak a leprát, de a himlőt is. Megjegyzi továbbá, hogy „a
vér a női (Váma) elixír. Borral és spermával elegyítve a Teljesség.”  Bár láttuk korábban, idősebb Pliniusz
mennyire ártalmasnak vélte,  mégis  feljegyezte  néhány gyógyhatását  is:  például,  hogy köszvényt érdemes
borogatni vele, az épp menstruáló nő pedig enyhülést hozhat, ha megérinti a gyulladásos daganatokat vagy
fekélyeket.  Veszett  kutya  harapását  meg  lehet  gyógyítani  továbbá  oly  módon,  hogy  összegyűjtött
menstruációs  vért  fekete  kos  gyapja  közé  keverünk,  majd  ezüst  karkötőbe  zárjuk.  A  thébai  Diotimusz
hasonlóképp  úgy  vélte,  hogy  egyetlen  csepp  is  elengedő  egy  fonálra  cseppentve  ehhez,  melyet  azután
karkötőbe helyeznek bele.

Az élet forrása

Az idősebb Pliniusz azt is tudni vélte, hogy a menstruációs vér az emberi élet alapja: „Ez a fajta és oly
nagy baj minden harmincadik napon jelentkezik a nőknél, és három hónap elteltével még bővebb vérzéssel,
egyeseknél pedig egy hónapon belül többször is, míg másoknál soha. Az ilyenek azonban nem szülnek, mert a
menstruációs  vér  olyan anyag,  amelyből  az  ember  teremtődik:  a  férfi  mag ezt  összesűrítve,  saját  magát
egyetlen halmazzá alakítja vele úgy, hogy az a massza idővel életre kel és emberi formát ölt.” 
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Nem nála bukkant fel először ez az érdekes gondolat. A mezopotámiai anyaistennőről, Ninhursagról
azt tartotta a legenda, hogy férfiakat teremtett agyagot és „életének vérét” összegyúrva. Arra tanította az
asszonyokat,  hogy  agyagbabákat  menstruációs  vérükkel  megkenve  fogantatást  elősegítő  varázslatot
hajthatnak végre.  Gauteóvan,  a  kágaba indiánok teremtő istennője  szintén  a  maga menstruációs  véréből
alkotott meg mindent. Világra hozta a négy őspapot, a mai négy papnemzetség őseit, akik feltaláltak mindent,
ami az emberi élethez szükséges, és megalapították a papi rendet. Egyes afrikai törzsek úgy vélték, hogy ha a
havi  ciklus  során  összegyűjtött  vért  kilenc  hónapig  egy  lefedett  edényben  tartják,  az  képes  magától
gyermekké fejlődni.

A cseroki indián törzs hagyományaiban a menstruációs vér a női erő forrása és felhasználható az
ellenség elpusztítására. A hindu vallásban Kali-Maya meginvitálja az isteneket, hogy „fürödjenek méhe véres
folyamában és igyanak belőle; és ők szent egyesülésben ittak az élet forrásából, fürdöttek benne, és áldva
emelkedtek a mennyekbe”.

A keleti hagyományok – a nyugatival ellentétben – a menstruációs vért a legtöbbször tisztának és
szentnek tartják.  A korai sintóista  szent szövegek,  mint  például  a Kodzsiki  és a Nihongi,  melyek a sintó
mítozok és legendák fő forrásainak tekinthetők, azt állították, hogy a menstruációt örvendetes eseménynek
tekintették, mivel azt jelentette, hogy a nő készen állt felölteni a spirituális médium/sámán/papnő (miko)
szerepét.

A kínai bölcsek a Földanya eszenciájának, az összes dolognak életet adó jin princípiumnak tekintették.
A legenda szerint a Sárga Császár ezerkétszáz nő jin italát  itta meg, s  ezáltal  istenné vált.  A taoizmus a
menstruációs vért  chilong („vörös sárkány”), míg a spermát  baihu („fehér tigris”) néven emlegeti.  A nők
feladata a menstruációs vér kifinomítása,  oly módon, hogy áradatát csökkentik,  majd végleg megállítják.
Ennek a folyamatnak a neve duan chilong („a vörös sárkány elvágása”) vagy zhan chilong („a vörös sárkány
lefejezése”). Véghezvitele után a nő a tiszta energia embriójával lesz terhes. Maga a menstruációs vér „új
vérré” finomodik, melynek neve baifeng sui („a főnix fehér veleje”), a sprituális hatalom esszenciája. Az egyik
legnevezetesebb, taoista mű, mely a nők belső alkímiájával foglalkozik és részletesen tárgyalja ezt a módszert,
a Nü jindan jue („Az Arany Elixír női formulája”), erőteljes tantrikus hatásokat tükröz.

A tantrikus filozófia X. századi gyöngyszemében, a Kaulajnananirnayában ez található róla: „A Kaula
Agamában az öt tiszta és örökkévaló szubsztancia a hamu, a feleség nektárja, a sperma, a menstruációs vér és
a tisztított vaj elegye.” A hindu tantrikus szövegek egyik legrégebbi írása, a IV. századi Matrikabheda Tantra
különböző  fajtájú  havivérzést  különböztet  meg:  „Az  első  vérzés,  mely  megjelenik  egy  asszonyban,  ki
elvesztette  szüzességét,  a  Szvajambu vér.  Abban  a  hajadonban,  kit  férjezett  asszony  nemzett  egy  másik
férfival, a Kunda menstruációs vér keletkezik, ez a szubsztancia minden vágyat beteljesít. A Devesi, az olyan
hajadon, kit özvegyasszony szül, a Gola menstruációs vért adja, mely leigázza az isteneket.” 

A bengáli  baulok énekes-táncos misztikusokból  álló csoport,  kiknek vallásos hitvilága a Vaisnava,
Szakta, tantrikus buddhizmus, Szamkja és szufi elegyből alakult ki, a Deha Szadhana elnevezésű szexuális
jógaformát  gyakorolják,  melynek  során  az  egyesülés  energiája  Premává  (isteni  szeretetté)  és  spirituális
eksztázissá alakul át. A baulok úgy vélik, hogy a férfi és a nő az Isteni energia két különböző aspektusának
lakhelye. 
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A menstruáció közben gyakorolt jóga gyakorlatában a „hal” (az isteniség női aspektusa), mely „úszik”
a  menstruációs  folyadékban,  egyesül  a  „tejjel”  (a  spermával,  s  így  elérhető  az  Ananda,  az  örömteliség,
üdvösség állapota. Ez a fajta szexuális jóga célja az imádat, az odaadás, az isteni tudat felé törekvés. Érdekes
tény az is, hogy a Deha Szadhanában a havi periódus időtartamát Mahajóga („nagy jóga) néven emlegetik, a
ciklus első napja az Amavasidzsa („újhold”), harmadik napja pedig a Poornima („telihold”) nevet kapta.

A Yoga-Sikha Upaniszád radzsa-jógának nevezi a havi ciklus során történő szexuális egyesülést. Azt
írja:  „a  teremtmények  jónijának  (női  nemi  szervének)  közepén  nagyszerű  pont  lakozik:  a  Radzsasz
(menstruációs  folyadék) emlékeztet  színében a  Dzsapa  és  Banduka  virágokra,  jól  védett  és  a  Devi  (női)
princípiumot testesíti meg. A Radzsasz és a Retasz (a sperma) találkozásának (mely Sakti és Siva találkozása)
beteljesítésétől a jógik felragyognak, miután elérték a csillapítás és más hasonlók pszichikus hatalmát.”

Andra  Pradesben  található  a  Dévipuram  templom,  mely  a  Szrividja  tantrikus  tradíció  Dévi
imádatának fontos központja. A templom maga a Sri csakra misztikus diagramjának mintázatára épült, mely
a hagyomány szerint a legfelsőbb istennő, Lalita Tripuraszundari lakhelye, s egy jónit formáz. A templom
alapítója,  Amritananda  Natha  Szaraszvati  azt  mondta,  hogy  a  templomban  főleg  papnők  teljesítettek
szolgálatot, havi ciklusuk idején is. Ezek az ő szavai: „Ami tiszta, azt nem érintjük. És amit nem érintünk, azt
tabunak nevezzük. Ő (a menstruáló nő) olyan tiszta volt, hogy Istennőként imádták. Épp ez volt az indoka
annak, hogy nő nem léphetett be a templomba. Ő az élő Istennő akkor. Az Isten vagy Istennő energiája, mely a
Murtiban (az istenséget megjelenítő képmás, szobor) átköltözik belé, az pedig (a Murti) élettelenné válik, míg
a másik (a menstruáló nőben) élővé. Ezért nem léphettek be a templomba.”

Különböző  tantrikus  szövegek,  mint  a  Jóni  Tantra
vagy a Kamakja Tantra különösen ideálisnak tartják a
szexuális jellegű rítusokhoz az olyan női résztvevőt,
aki  épp  menstruál.  A  menstruációs  vért  „vörös
virág”-nak  nevezik  (khapushpa),  melyet  az
istennőnek  ajánlanak  fel,  a  spermával  elkevert
menstruációs  vérnek,  mint  a  szerelem  nedűjének
fogyasztása  pedig  a  legszentebb  felajánlási  forma,
mely fiatalságot, életerőt és mágikus hatalmat ad.
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Démonidézés és paktumok II
Írta: Satan M. Gay

Cikkünk előző felében rámutattam már, miért nem kell aggódni lelkünk eladása, illetve a démonokkal
való szerződések kötése miatt. Most először egy egyszerű rituálét mutatok be, utána pedig néhány entitást,
akivel érdemes dolgozni. 

Ha paktumot akarsz kötni egy nem-fizikai lénnyel, olvass el róla mindent, amit el tudsz érni - Weyer
Pseudomonarchia Daemonumja, a Lemegeton,  az Abramelin segíthet démonok esetén,  a Salamon kulcsai,
illetve  Faust  Magia  Naturalis  et  Innaturalisa  pedig  angyal-jellegű  entitásokkal  kapcsolatban  nyújt
felvilágosítást. 

A rituáléhoz szükséged lesz az entitás pecsétjére. Ezt a fenti könyvek valamelyikéből jó eséllyel meg
tudod szerezni. Egy papírra írd fel a szerződés szövegét. Valami hasonlóra érdemes gondolni: 
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Ezután nekiláthatunk a rituálé felépítésének. Bár nem idézzük meg közvetlenül az entitást, soha nem
lehet  túl  óvatos  egy  mágus.  Mindenképp  teljes  salamoni  kört  használjunk,  ezt  vagy  fessük  fel  szentelt
festékekkel a templomszobában, vagy lepedőre is tehetjük, akkor könnyebb hordozni és kevesebb kérdést
vonz (feltéve, hogy használat után eltesszük). A kígyó feje kelet felé nézzen (Thelemitáknak Boleskine felé).

A kör keleti oldalára kerül a Művészet háromszöge, bele egy üst, melyben tűz ég, illetve egyéb felajánlások
(pl. füstölő, ételek, ital, stb.); az üst alá tesszük az entitás pecsétjét. 
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A négy pentagramba gyertya kerül, ahogy a háromszög csúcsaira is. A kört meghúzzuk még egyszer
energiával és vizualizációval is,  (ahogy bármely ceremoniális mágia esetén tennénk),  majd a körön belül
felolvassuk a paktum szövegét, és ott írjuk alá vérrel mindkét példányt (az entitás pecsétjét is így rajzoljuk
fel). Az egyik szerződést eltesszük, a másikat összetekerjük, zsinórral megkötjük, majd a rituálé fő részeként
akaratunk kinyilvánítása következik (pl. - Én, [mágikus név és titulusok], felajánlom ezen paktumot [entitás
neve  és  titulusai]  számára.  Ha  kedvezően  tekint  ezen  dokumentumra,  úgy  akarom,  a  gyertyák  lángjai
lobogjanak a magasba! Ha neki nem elfogadhatók a feltételek, fogadja szívesen ajándékaimat. Így akarom, így
legyen!)

Az összetekert paktumot a (szigorúan mogyoróvessző) pálcánk hegyére húzzuk, és így juttatjuk az
üstben égő tűzbe, közben figyeljük a gyertyák lángját. Várjuk meg, amíg a lángok elemésztik a papírt. Amikor
úgy érezzük, elkezdhetjük lebontani a kört, s ha az üstben kialudt a tűz, a háromszöget is. A szerződésben
foglalt idő alatt figyeljük, felfedezzük-e a választott entitás jóindulatát. Ha igen, elkezdhetjük a mi oldalunkat
teljesíteni. 

Most pedig néhány figyelmeztetés. 
- Ne próbáljunk meg értéktelen dolgokat felajánlani értékes segítségért! Hogy az entitásnak tetszik,

vagy nem egy paktum, általában nem okoz problémát - ellentétben azzal, ha konkrétan megsértjük. 
- A paktum rítusa során ne hívjuk az entitást! Az üst és pecsét teljesen használható kommunikációs

csatorna, és így viszonylag veszélytelen a rituálé (viszonylag, mert ahogy Saddie LaMort szokta mondogatni,
minden mágia veszélyes) - az idézés sokkal nagyobb gyakorlatot és sokkal több előkészületet igényel, továbbá
nagyságrendekkel veszélyesebb. 

- Ez egy végletekig egyszerűsített verziója a rituálénak. Akinek nincs komoly gyakorlata, annak nem
javasolt tovább egyszerűsíteni, elhagyni eszközöket. Ha nem ér meg neked annyit, hogy csinálj egy kört, egy
háromszöget,  egy  pecsétet,  szerezz  egy  üstöt,  néhány  gyertyát,  és  megírd  rendesen,  szépen,  kézzel  a
paktumot, akkor ne is próbálkozz. Jobb esetben csak semmi nem történik, rosszabb esetben a fejedre vonod
egy olyan entitás haragját, akit piszoknehéz kiengesztelni. 

- Lucifuge Rofocale-lal kizárólag és pontosan a Grand Grimoire előírásai szerint lehet paktumot kötni.
Az egész könyv erről szól, nem véletlenül. 

24

Rajz: Dahlia Damissa



Árnyak - 2020 Őszi nap-éj egyenlőség

Ezután pedig beszéljünk arról, kiknek lehet a segítségét kérni, kikkel érdemes paktumot kötni!

Elsőként  természetesen  Bune-t említeném  meg,  aki  hatalmas  és  erős  herceg.  A
Goetia  26.  szelleme,  Bimé,  illetve  Bim  néven  is  jegyzik  bizonyos  kéziratokban.
Jellemző megjelenési formájában sárkányteste van, melyen egy kutya, egy griff, és
egy ember feje ül. Megváltoztatja a holtak nyughelyét, s az alá tartozó szellemeket
összehívja sírkamráikban. Gazdagságot ad, a mágust pedig bölccsé, és ékesszólóvá
tudja tenni. Kérdésekre igaz választ ad. 30 légiónyi szellemnek parancsol. 

Második  javaslatom  Vassago szintén  hatalmas  királyi  herceg,  a  Goetia  harmadik
szelleme.  Kifejezetten  jóindulatú  szellem.  Tiszte  igazat  mondani  múltról  és  jövőről,
továbbá  felfedezni,  megtalálni  elrejtett,  illyetve  elvesztett  dolgokat.  A  szellemek  26
légiója felett uralkodik. 

        

Sabnock  a  Salamon  király  által  a  lámpába  parancsolt  szellemek  közül  a
negyvenharmadik.  Névváltozatai  még  Sabnack,  Sabnach,  Savnok,  Sabnac,  Salmac,
Sabnacke.  Hatalmas  márki,  és  nagyon  erős.  Sápadt  lovon  lovagló,  oroszlánfejű,
páncélos harcosként jelenik meg. Hatalmas városokat, kastélyokat és tornyokat épít,
ellátja őket fegyverzettel. Az ellenség testén sebeket nyit, melyeket megtölt férgekkel.
Kiváló familiárisokat ad, és a szellemek 50 légiója tartozik uralma alá. 

Szintén  a  harcos  szellemek  közé  tartozik  Andras.  Ő  a  hatvanharmadik  szellem,  és
szintén hatalmas márki. Gyakran jelenik meg erős fekete farkason lovagló angyalként,
éjfekete hollófejjel, s kezében éles, fényes kard. Feladata széthúzást, egyet nem értést
szítani. Őt hívni kiemelten veszélyes, az óvatlan idézőt ismerőseivel együtt mészárolja
le  -  még  egy  indok,  hogy  a  sokkal  óvatosabb  paktum-módszer  segítségével
ismerkedjünk vele. 30 légiónak parancsol. 

Paimon neve ismerős lehet azoknak,  akik látták  a  Hereditary című filmet,  bár ezen
szellem lényegét az nem adja át. Paimon a nyugati irány királya, különösen engedelmes
Lucifernek. Az idézése nagyon macerás, és mindig hatalmas kísérettel érkezik - ha csak
őt idéi valaki, külön áldozatot kell neki bemutatni,  és olyan hangosan beszél, hogy a
mágus, míg rá nem kényszeríti, nem értheti a szavát. Méltóságot ad, bárkit a mágus
uralma alá hajt, pompás familiárisokat ad, és bármely tudományt meg tudja tanítani.
200 légiónyi szellem tartozik alá, ezek egy része angyal. 
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Végül leírnék egy technikát, mely nem kapcsolódik közvetlen a paktumok témaköréhez, de ugyanazon
technikát használja ki - azt, hogy egy adott entitás pecsétje az entitás rezgésszintjét bocsátja ki, s ezáltal az
általa  képviselt  princípiumok  könnyebben  valósulnak  meg.  Ez  a  technika  az  angyal-pecsétekkel  történő
terület-védelem. 

Bármekkora lakást, házat, kastélyt (de akár kört is) le lehet védeni pusztán az által, hogy a megfelelő
angyalpecsétet elhelyezzük a neki megfelelő falon, vagy irányban. 

   Kelet felé Rafael, a Merkúr és a  levegő angyala pecsétje kerül. 

Dél irányába Michael, a Nap és tűz angyala pecsétjét helyezzük.
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Nyugaton Gabriel, a Hold és Víz angyala szigilluma legyen

     Északra pedig Anael, a Vénusz és a föld elem angyala szigillumát tegyük. 

Nem állhatom meg, hogy még egy nagyon komoly figyelmeztetést, amolyan utószóként, ide ne
helyezzek.  A  fentebb  leírt  technikák  mindegyike  HALÁLOSAN  VESZÉLYES.  Az  említett  szellemek,
démonok  egész  életünket  át  tudják  hatni,  meggyilkolhatnak,  megnyomoríthatnak  minket,  vagy  a
szeretteinket. Mindenki saját felelősségére játszik olyan hatalmakkal és erőkkel, melyek nagyságát az
emberi  tudat  képtelen  felfogni  -  ugyanakkor  mindenki  saját  felelősségre  marad  a  "biztonságos"
mundán világban unalmas kispolgár, ahol ránk és szeretteinkre ugyanezen veszélyek sokkal szürkébb
indokokból leselkednek. Éljen hát az infernalizmus csodás művészete! T.R.I.N.C.!
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Omega és Alpha
A vikingek keletkezési mítosza: A jósnő szava

Írta: Rebelheart

Előző cikkemben a Ragnarökről volt szó, mint önbeteljesítő végzete az Ász isteneknek. Úgy teljes a
kép, ha szót ejtünk a vikingek geneziséről is. Ennek az egyik legfontosabb és leghitelesebb forrása a Völuspá c.
költemény, mely sok szempontot figyelembe véve a 9-11. századi világirodalom egyik legnagyobb remekműve.
A költemény egy  jósnő vagy  látóasszony (völva)  szájából  hangzik  el.  Egyáltalán nem csak jóslat,  hanem
múltat-jövőt  kivetítő  látomás,  a  legősibb  múltról,  az  istenek  mitológiai  jelenéről,  apokalipszisről  (lásd.
Ragnarök) és a világ részleges újjászületéséről. 66 strófája kitér az óriások felbukkanására, illetve az első ász-
Ván háború kirobbanására is, amit egy Gullveig nevű boszorkánynak köszönhetünk. Az expozíció abból áll,
hogy Odin felébreszt egy völvát, aki jelzi, hogy az idők mélyébe fog pillantani. Mint az ismert, a skandináv
mitológia  nagyon komolyan veszi a látomásokat,  jóslatokat,  baljós  álmokat.  Nincs  ez másképp a Völuspá
esetében sem, ahol a világ keletkezeséről mesél a jósnő. 

A  legfontosabb  megemlíteni  talán  azt,  hogy  a  skandináv  mitológia  nem kezdődik.  Lételméletileg
aszimmetrikus, az örökkévalóságból mozog Idő és Tér felé, hogy valamikor szétporladjon. Csak hőmérsékleti
állagokkal  rendelkezik,  egy  fagyos  északi  és  egy  forró  déli  pólussal.  Ezt  a  káprázó  űrt  Ginnungagapnak
nevezzük. Ebben az űrben létezik Ymir, az ős déróriás, Audhumla, az őstehén és Búri az ősóriás. A gyerekeik
Bestla és Búr, Odin Vili és Vé szülei. Így kezdődik hát a kozmikus családfa. A világot a három testvér Ymir
megölése után annak testéből hozta létre. Egy óriás el tud menekülni a mészárlás elől, s ő lesz majd az összes
óriás őse, akik az ászok ellen munkálkodnak majd. 
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Az ászokkal ellentétben, a Vánok
genezise  ismeretlen.  Az  ászoknál
őshonosabbnak  tekintjük  őket.
Leginkább  termékenységistenekről  van
szó, Njörd, Frey és Freya a jó termésért,
bő  halfogásért,  bűbájosságért,
gyermekáldásét  feleltek.  A  Völuspá
viszonylag  sokat  foglalkozik  az  első
háborúval,  ami  az  ászok  és  a  Vánok
között  tört  ki  egy  boszorkány  (jósnő)
miatt.  Egészen  addig  békében  éltek
egymás mellett,  de Gullveignek sikerült
őket egymás ellen fordítani. Odin megöli
Gullveiget,  és  végül  békét  kötnek  a
Vánokkal.  Két-két  istent  „túszt”
cserélnek,  és  megalkotják  Kvasirt  a
legbölcsebb élőlényt, akinek a vérét vették és mézzel vegyítve a költészet mézsörévé erjesztették. 

Ezek után egy viszonylag békés, ám ragyogó aranykor következett. Az istenek legfőbb elfoglaltsága az
Yggdrasil lábánál való tanácskozás volt. Nagyon nehéz megsaccolni a relatív időt, ami a világ teremtése és a
Ragnarök között  eltelik,  évszázadok talán,  de  a  skandináv  mitológia  időtlensége  miatt  ennek nincs  írott
nyoma. Ellenben sikeresen integrálta a Ván termékenységistenek jelenlétét az ász kultúrába, ami elég ritka
dolog paradigmaváltáskor. 

A  skandináv  istenségeknek  segítségük  is  volt  a  varázslás  gyakorlására.  Így  rendelkeztek  például
varázstárgyakkal, úgymint Thor kalapácsa, vagy Freya sas-álcája. Ezeket a varázstárgyakat a legtöbb esetben
törpék  készítették,  az  istenek  kérésére.  Az  Asgardi  istenek  közül  egyedül  Loki  az,  aki  képes  alakváltó
varázslatra,  szinte  bármivé  át  tud  változni,  legyen  az  lazac  vagy  éppen  egy  óriásnő.  Ezen  képességét
előszeretettel  használja  amikor  meg  kell  lógni  a  felelősség  elől,  hiszen  a  bajkeverő  istenség  imádja  a
feszültség keltést. 

Varázslények is segítik az isteneket, mint például Odin 8 lábú lova, a Sleipnir, aki Loki gyermeke.
Loki  3  másik  gyermekét,  a  világkígyót,  a  Fenrir  farkast  és  Helát  Odin  parancsára  ilyen-olyan  módon
ártalmatlanná  tették  a  Ragnarök  eljöveteléig.  A  skandináv  mitológia  keletkezését  leíró  Völuspá  részei
ismertek voltak a szájhagyományban, de írásban először az 1260-beli Codex Regiusban találjuk meg, mely
jelenleg is  Dániában,  Roskilde városában a legnagyobb biztonsági  intézkedések mellett  őriznek.  Norvégia
egyes részei és Izland tértek át a legkésőbb a kereszténységre, egészen az 13-ik századig bezárólag, tehát
ezeken a területeken nagyon sokan kitartottak a régi vallás és az ász istenek mellett. Teljes mértékben nem
sikerült  eltüntetni  a  régi  vallást  sehol  Skandináviában.  A  karácsonyi  „nisse”  manók  a  mitológiai  törpék
leszármazottai, a dán „trold” (troll) szintén egy skandináv mitológiából eredeztethető lény, aki szeret borsot
törni  az  emberek  orra  alá  mindenféle  ház  környéki  csínytevéssel.  Nyárközép  heliocentrikus  ünnepe
egyértelműen tükrözi a Ván termékenységistenek jelenlétét. Innen nézve beteljesült a jósnő szava, és a világ
részlegesen újjáépült a régi kor romjai tetején. 
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Az Ani Papirusz
22 és 30 b fejezetek

Írta: Sir Ernest Alfred Thompson Wallis Budge
Fordította: Saddie LaMort

A fejezet, mely szájat ad Ozirisz Aninak, az írnoknak, s a minden isteneknek felkínált szent felajánlások
kimondójának, kinek szava igaz, ki győzedelmes az alvilágban, s ki így szól:
- Felemelkedem a tojásból (1) a rejtett földön (2). Légyen szám megadva nekem, hogy beszélhessek vele a
Hatalmas Isten, a Tuat Ura jelenlétében. Kezem és karom ne légyen visszafordítva semelyik isten hercege
(Csatcsau) (3) jelenlétében. Ozirisz vagyok, Re-stau (4) ura. Légyen meg nekem, Ozirisznak, Ani írnoknak,
kinek szava igaz, mértékem meg vele (5) , ki a lépcsők tetejét foglalja el. Szívem vágya szerint Nesersert
szigetéről jöttem elő, és kioltottam a tüzet (6). Tisztelet néked, ó, fényesség ura, néked, ki a Hatalmas Ház
fejénél állsz és ki éjszakában és sűrű sötétben lakozol; eljöttem hozzád. Csodálatos vagyok, tiszta vagyok,
karjaim támogatnak téged. Azokkal lesz időd, kik előttünk távoztak. Ó, add nekem számat, hogy beszélhessek
vele; és hogy követhessem szívemet, mikor áthalad a tűzön és sötéten.

A fejezet, mely nem engedi szívét Ozirisznek, a minden isteneknek tett szent felajánlások írnokának,
Aninak, a győzedelmesnek, hogy el legyen tőle űzve az alvilágban
- Én szívem, én anyám, én szívem, én anyám (7)! Én szívem, mely által létezésbe jöttem! Senki ne álljon fel
ellenem megítéltetésem idején; ne légyen ellenem senki az istenek hercegei (Csatcsa) jelenlétében; ne légyen
elválásod tőlem neked jelenlétében annak, ki a mérleg őrizője (8)! Te vagy a ka-m (9), testemnek lakója,
Khnemu isten(10),  ki  tagjaimat  horgolta  és  megerősítette.  Jöjj  mindig  a  boldogság  helyére  elő,  bárhova
megyünk. A Shenit (11), kik az emberek életének körülményeit formálják, ne okozzon bűzt nevemnek (12).
Légyen kielégítő nekünk, és légyen a meghallgatás  kielégítő nekünk, és légyen a szív öröme nekünk a szavak
mérlegelésénél.  Az,  mi  hamis,  ne  légyen ellenem kiejtve  a  hatalmas  isten,  az  Amentet  ura  előtt.  Bizony
mondom, míly hatalmas leszel, mikor győzelmedben emelkedsz!

***
(1) A tojás szimbóluma az újjászületéssel kapcsolódott össze az egyiptomi világképben. 
(2) Amen = rejtett. Amenti a rejtett föld, a Túlvilág. A szövegben a Tuat, Hatalmas Ház, és az Amentet is ezs. 
(3) A Csatcsau a 42 felügyelő, kiknek feladata ellenőrizni, hogy a tüzes Serser folyó mellé parancsolt holtak
lelke pontosan a kijelölt mennyiségű ételt kapja minden nap, se többet, se kevesebbet. 
(4) Re-stau = Ré forrása, az élet forrása, tehát Ozirisz az újjászületés ura. 
(5) A kérés arra vonatkozik, hogy megfelelő időt tölthessen el az isten jelenlétében, ne legyen kidobva. 
(6) A tűz kioltása a tisztaság egyik első próbája
(7)  Az egyiptomiak számára a szív az élet kezdete volt, így azonos az anya koncepciójával. 
(8) A mérleget őrző istenek - Ma'at, Anubisz, Apofisz
(9) A lélek egyik része
(10) Khnemu a teremtés, formálás, a művészetek istene. 
(11) Ozirisz udvarának isteni tisztviselői
(12)  Az  egyiptomiak  számára  nevük  elfeledése  volt  a  legszörnyűbb  elképzelhető  dolog.  A  második
legszörnyűbb, hogy a nevük bűzt áraszt az istenek jelenlétében, mert így ki lesznek zárva az életből, de a
halálból is, és végtelen időkig az Amentiben kell bolyonganiuk.
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