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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 megjelölésével
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!
Február  est  cikkleadási  határidő: 
Január 17.

http://www.berkano.hu

Az Olvasóhoz
Kedves Olvasó!

 Szeretettel köszöntök minden régi és új olvasót az Árnyak
magazin hasábjain. Elérkeztünk a 2020-as naptári év utolsó
ünnepéhez,  a  Téli  napfordulóhoz.  Ez  az  Október  esti
időszakot  zárja  le  és  egészen  Február  estig  tart.  A
leghosszabb  éjszaka  ünnepe  ez,  a  Fény  újjászületésének
ígéretét hordozza magában. 
 
Idén egy nagyon ritka bolygóegyüttállás is  december 21-re
esik,  a  Szaturnusz  és  a  Jupiter  lesz  együtt  látható  az
égbolton,  szabad szemmel  mint  egy nagy,  ragyogó csillag.
Hasonló közelségben 1226-ban figyelték meg őket utoljára,
remélhetőleg  ez  az  esemény  megkoronázza  majd  a  téli
napforduló ünneplését.
 
Itt az év vége, mindannyian összegezzük egy kicsit az idén
történteket. Az Árnyak szempontjából ez egy fantasztikus év
volt; sokan áldozták szabadidejüket és energiájukat a cikkek
elkészítésére,  a  terveinket  sikerült  megvalósítani.  Sok
biztatást,  támogatást  kaptunk  és  úgy  érzem  sikerült  az
Árnyak  eddig  ismert  tartalmi  és  minőségbeli  színvonalát
hoznunk az idei évfolyamban. Ezt szeretnénk folytatni jövőre
is. 

A mostani számban bemutatkozik néhány új cikkíró/fordító.
Befejeződik a nyolc részes „A mágia színei” sorozat is. A „Mi
vagyunk  a  Boszorkányság”  fordítást  mindenkinek  szívből
ajánlom, Jack Parsons gyönyörű gondolatokat fogalmaz meg
benne.

Kellemes olvasást kívánok,
Sophie LaMort

 Főszerkesztő

Minden kedves Olvasónknak jó egészséget,
áldott ünnepet és boldog új esztendőt kíván

az  Árnyak magazin szerkesztősége.
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Mágikus önvédelem
- II. rész -
Írta: Sophie LaMort

Képek: Google

Előző cikkemben az egyéni mágikus önvédelmek közül mutattam be néhány példát, most szeretnék
csoportos, illetve helyi önvédelmi technikákat bemutatni. A cikk végén arról is fogok íni röviden, hogy mi
ellen védekezünk ezekkel a technikákkal.

Csoportos védelmi technikák

1. Egregor

Ha  csoportos  védelemre  gondolunk,  legtöbbször  a  különböző  védőkörök,  energiakúpok  jutnak
eszünkben.  Ezek  önmagukban  ötvözik  a  csoportos  és  helyi  védelmet,  azonban  léteznek  olyan  csoportos
védelmek is, melyek működéséhez nem kell fizikailag egy helyen lennünk. Ilyen pl. egy közösség egregorjának
a levédése.

Mi az az egregor? Közös tudatalatti. Az egregor-elmélet azt mondja ki, hogy olyan embercsoportoknál
akik közt van bármilyen közös jellemző, egregor alakul ki. Minél specifikusabb ez a dolog, minél tudatosabb a
kapcsolat, annál erősebb lesz ez a kötelék. Ha ugyanannak a futballcsapatnak szurkolunk is van egregorunk.
Ha ugyanazon vallási közösséghez tartoznunk az egregorunk még erősebb. Minél részletesebb és mélyebb a
tagok közti kapcsolat annál erősebb az egregor.

Az  egregor  képes  plusz  erőt  adni  bármilyen  mágikus  cselekedethez,  védelemhez  is.  Ennek
működéséhez nem szükséges még egy országban sem lenni, mégis az egész csoportra hat. Ugyanígy, ha valaki
megbetegszik  akkor  az  egregor  összes  tagja  megérzi  azt,  tehát  itt  mindennemű energia  áramlásáról  van
szó.Használata nem ajánlott kezdőknek, hiszen konkrétan a kollektív tudatalattiba kell belenyúlni.
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2. Boszorkánykúp, erőkúp (Witches' Cone/Cone of Power)

A boszorkánykúp egy  eléggé elterjedt  módszer,  az  energiakör  egy specifikus változata.  Megfelelő
felkészülést követően a résztvevők körben állnak, megfogják egymás kezét (jobb kéz felül, mint aktív kéz, bal
kéz  alul,  mint  passzív  kéz).  Az  energia  balról  jobbra  halad.  Először  a  kör  megformálása  történik,  majd
elkezdődik az energia áramoltatása.  A műveletet  az Operátor irányítja,  a többiek  csak az energiát  adják.
Amikor az energia már gyorsan pörög az Operátor elkezdi felhúzni azt kúp formájúvá. Mikor a kúp csúcsán
összeér  az  egész  energiát  megfogja  és  lerántja  A  Kör  közepébe  ahol  szétcsapódik  és  beleolvad  a  kör
energiájába. Ez használható védelemre, majd amikor a kör megnyílik az energia kirobban.

Ezt a technikát alkalmazta Gerald Gardner és a New Forest Coven Hitler ellen, hogy távol tartsák
Nagy-Britanniától illetve véget vessenek a bombázásoknak.

Egy másik példa 1971-ből, amikor Kaliforniában ezzel a módszerrel szerették volna elérni, hogy véget
érjen a vietnami háború.

A kúp alapja, a kör önmagában is egy védelmi technika, talán a legismertebb az összes közül.

Helyre ható védelmi technikák

Ezeket  a  technikákat  lehet  egyénileg  és  csoportosan  is  alkalmazni.  Hátrányuk,  hogy  csak  addig
működnek amíg nem hagyjuk el a levédett területet, és ezek sem önfenntartó mágiák, így elképzelhető, hogy
huzamosabb ideig folyamatosan koncentrálunk kell. 
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3. A kör
       HATÁSOS VÉDŐKÖR                                                        HATÁSTALAN VÉDŐKÖR

Minden  mágikus  védelemnek,  a  körnek  is  vannak  fokozatai  –  vannak  egyszerűbbek  és
bonyolultabbak. Az, hogy melyiket alkalmazzuk főleg a mágus gyakorlottságától függ és attól, hogy mi ellen
védekezünk. Általánosságban minden mágikus körről elmondható, hogy valójában nem két- hanem három
dimenziós, azaz gömbként kell elképzelni aminek az általunk meghúzott kör az átmérője. Ez az egyik indok,
amiért a második képen lévő kör hatástalan. Lehetetlen,  hogy a körben álló két ember beférjen a körbe,
hiszen a magasságot is figyelembe kell venni.

Kört több módon lehet jelölni, pl. lisztkör, kőkör bármi ami jobban segít vizualizálni. Felfesthetjük a
padlóra, határát jelölheti egy kör alakú szőnyeg, stb. A népszerű sókör elképzelés teljes tévedés, a só maga
nem véd semmitől ellenben a természetben felrajzolt sókör pusztít. Erről egy korábbi cikkemben (Árnyak,
XVII. évfolyam 1.szám–A sókör) alaposabban írtam.

A kör addig nyújt védelmet amíg a határán belül mozgunk, ez egyben az előnye és a hátránya is.
Amennyiben valamilyen entitás ellen védekezünk biztosak lehetünk, hogy megpróbál majd kiijeszteni minket
a körből. A kör nem a fizikai hanem az asztrálsíkon létezik, folyamatosan fenn kell tartani és amint elhagyjuk
vagy valahogyan „kilógunk” belőle, megnyílik.

A klasszikus ceremoniális körben maximum 3 ember van, a Wicca körben minimum 3. Sokféle kör,
védőkör létezik, tehát meg kell tanulnunk az adott technikát ahhoz, hogy hatásos védelmet tudjunk építeni. Itt
is elmondható, hogy a gyakorlat teszi a mestert, minél magabiztosabban tudunk kört húzni annál jobb.
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4. Egyéb, helyre ható védelmi technikák:

Kristálymátrix: Lényege,  hogy a helyiség minden sarkába védelmező ásványokat helyezünk el (ametiszt,
hegyi  kristály,  egyéb  egyéni  szempontból  védelmet  jelentő  kristály).  Ez  levédi  a  teret  és  amíg  ebben  a
helyiségben maradunk védve vagyunk.

Fausti pecsétek: A négy elemi arkangyal pecsétje a négy falra. Fel lehet őket rajzolni a helyiség négy falára,
majd lefesteni, eltakarni, így folyamatosan védelmet nyújtanak.

Szervitorok: bizonyos célra létrehozott entitások. Akár védelmi szervitort vagy gólemet is készíthetünk. Ezek
képesek minket, de akár helyiséget, épületet stb. is védelem alatt tartani.

Mi ellen védekezünk?

Végül a teljesség igénye nélkül szeretném bemutatni mi ellen védekezünk amikor védelmi mágiát
használunk.  Védekezhetünk különböző entitások és  direkt  támadások ellen.  Fontos  felismerni,  hogy ezek
akkor is léteznek ha valaki nem vesz róluk tudomást, akárcsak az erdőben is vannak vadállatok. 
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1. Entitások

–  Eltévedt  asztrálutazók: asztrálutazás  során  –  akár  a  fizikai  síkon  –  eltévedhetünk.  Egy  eltévedt
asztrálutazó  akaratlanul  is  árthat  nekünk,  így  jobb  ha  fel  vagyunk  keszülve  valamilyen  egyszerűbb
védelemmel.

–  Nem  eltévedt  asztrálutazók: elképzelhető,  hogy  valaki  szándékosan  szeretne  ártani  nekünk  az
asztrálsíkon. 

– Szellemek: bár általánosságban elmondható, hogy a szellemek nem rosszindulatúak és békésen együtt lehet
élni velük, sajnos akadhat amelyik szeretne az energiáinkkal táplálkozni, esetleg ártani nekünk.

–  Paraziták: a  cikksorozat  első  részében  már  írtam  róluk  egy  keveset.  Ezek  azok  a  lények  akik  az
energiatestünkkön  élősködnek  és  gyengítenek  –  melynek  előbb-utóbb  a  fizikai  testünkre  is  hatása  lesz.
Ellenük az od-köpeny a leghatásosabb védelem.

– Démonok: elképzelhető, hogy megidézünk démonokat, hogy együtt dolgozzunk velük. A védelemnek itt is
kritikus  szerepe  van:  a  korábban  már  szereplő  salamoni  mágikus  kör  is  egy  démonidézésnél  használt
védőkör. A piros rombusz ahol a mágus helyezkedik el, a zöld kör pedig ahova az idézés történik.

– Ellenséges szervitorok: megtörténhet, hogy valaki azért készít szervitort, hogy nekünk ártson vele.

2. Támadások

– Rontás: „A megrontandó személy valamilyen tartozékának (haj,  köröm, lábnyom, árnyék, ruhadarabok)
megszerzése,  ennek  őrzése,  elrejtése,  elásása,  eldobása;  ennek  elpusztításával,  ütésével,  szúrásával,
eltépésével a tulajdonos bántalmazása. Rontó hatásúnak vélt tárgyak („rontás”) elhelyezése: a megrontandó
személy,  állat,  növény  közelébe;  emberek  küszöbe  alá,  ágyába,  ruhájába,  növény  esetén  szántóföldre,
gyümölcsfa törzsébe, állatnak istállóküszöb alá, jászolba. A rontó mágia sajátos megnyilvánulási formája a
ráböjtölés.  Szórványos adatok szerint  az egész magyar nyelvterületen ismert és  gyakorolt  módszer  volt.
Meghatározott  napokon,  meghatározott  ideig  böjtöltek  a  kitűzött  cél  (valakinek  a  betegsége,  halála)
érdekében, például kilenc pénteken, három szombaton, hét hétig, hét évig.”
(Magyar Néprajzi Lexikon)

– Átok: Szóval  történik,  mindig van hozzá szöveg.  Az áldás ellentéte.  Alanya lehet  egyén vagy közösség,
megfogalmazása  lehet  spontán  vagy  formalizált.  A  „kiátkozás”  csoportból,  közösségből  való  kirekesztést
jelent. Egyfajta imaként is felfogható mely egy felsőbb erőt kér, hogy az illetővel rosszat tegyen.
 Pl „A fene (=farkas) vigye el!” „A franc (=vérbaj) essen beléd!”, „Az ördög vigye el!”
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– Vörös mágia: Peter Carroll káoszmágus rendszerében a vörös mágia a harci mágia. 
„A  harci  mágiának  két  aspektusa  van:  először,  hogy  involváljuk  azt  az  agresszivitást  és

magabiztosságot,  amely  átjuttat  minket  bármely  szituáción,másodsorban  a  konkrét  harci  varázslatok
alkalmazása.  A  vörös  mágia  alkalmazásának  módja  elsősorban  az,  hogy  az  ellenfelet  informáljuk
támadásunkról, és olyan paranoiássá tesszük, amennyire csak lehet. Fontos, hogy nem célunk megölni az
ellenfelet. A vörös mágia valódi célja azonban inkább az, hogy olyan erőt, energiát mutassunk fel, hogy soha
ne kelljen harcba bonyolódnunk.” (Saddie LaMort)

 – Fekete mágia:  Peter Carroll káoszmágus rendszerében a fekete mágia a halálmágia. Ezt teljes titokban
végzik, semmi jelzést nem adnak az áldozatnak. Egyáltalán nem a harc a lényeg hanem a hirtelen halál. Ez a
mágia  gyakran  szervitorokon  keresztül  történik.  A  leghatásosabb  védelem levédeni  a  tudatalattit,  illetve
pontosan ismerni  a  belső hangunkat.  Elegendő védelmi mágia  után a  szervezet  önálló  védelmi technikát
fejleszt ki, hozzászokik, így könnyebb fenntartani.

Bízom benne, hogy cikkeimmel sikerült felhívnom a figyelmet a mágikus (ön)védelem fontosságára és
a  bemutatott  technikák  sokak  számára  hasznosan  lesznek.  Minél  nagyobb  a  gyakorlatunk  annál  inkább
hozzászokunk  a  védekezéshez  –  annál  könnyebb  lesz  energetikailag  fenntartani  egy-egy  védelmet,  vagy
hibátlanul elvégezni egy-egy önvédelmi gyakorlatot.

8

Néhány ismertebb védelmező szimbólum



Árnyak  –2020 Téli Napforduló  

A mágia színei 8.  – Az oktarin
Írta: Taus

Kép: Google

Az oktarin erő a mágia felé irányuló ösztönzésünk, ami rokoni kapcsolatot teremt a mágus énje és
más istenformák között, mind pszichéjében, mind jellemében. A „mágus-én” persze igen változó a mágusok
között, de itt megjelennek a törvénytelenség és az aljasság általános jellemzői, továbbá a manipulációra és a
furcsaságra való hajlam is.

A mágus-én hajlamos arra, hogy olyan dolgok iránt mutasson érdeklődést, amelyek az átlagos valóság
szerint  vagy  nem  léteznek,  vagy  nem  kellene  létezniük.  Számára  semmi  sem  természetellenes.
Fondorlatossága a láthatatlan irányításához szükséges elme gyengeségének egy természetes kiterjesztése. Az
oktarin  isteni  formái  megfelelnek  a  mágus-én  jellemeinek,  ilyenek  például  Baphomet,  Pán,  Odin,  Loki,
Tiamat, Ptah, Erisz, Hekaté, Babalon, Lilith és Ishtár.

Alternatív megoldásként (pusztán sajátos alapon) a mágus megfogalmazhat egy mágus-istenformát,
ebben az esetben a kígyó és az Uránusz bolygó igen hasznos kiindulópontnak bizonyulnak. Meg is idézhet
ilyen istenformákat a mágikus-én különböző formáinak a megvilágításához, meg persze mindenféle tiszta
munkához is, nem pedig az alkalmazott mágiához. A tiszta mágia magába foglalja az olyan tevékenységeket,
mint például a mágikus elméletek, tanítások és gyakorlatok fejlesztését; a jövendöléshez, varázsláshoz, és
igézésekhez  alkalmazott  szimbolikus  rendszerek  kidolgozását,  és  persze  a  hasonló  célokból  alkalmazható
mágikus nyelvek kidolgozását.

Az oktarin erőt a  mágus-én inspirálásáért  és elsődleges arkánumjának a kiterjesztéséért  érdemes
megidézni.  Az  elsődleges  arkánum  alapvető  szimbólumokból  áll,  amelyek  segítségével  a  mágus  képes
értelmezni a valóságot, és kölcsönhatásba tud lépni vele. Ezek a szimbólumok lehetnek elméletek, kabbalák,
rögeszmék,  fegyverek,  asztrálisak  vagy  fizikaiak,  vagy  bármi,  ami  általában  a  gyakorlati  mágiával
kapcsolatban áll, aminek a szimbóluma a mágia második személyes arkánumját formálják, és egyáltalán nem
köthető az alkalmazott mágia bármely más formájához.

A sorozat korábbi részei itt olvashatóak:

Saddie LaMort: A Mágia színei 1. – Fekete – V. évfolyam 7. szám
A Mágia színei 2. – Sárga – V. évfolyam 8. szám
A Mágia színei 3. – Ezüst – VI. évfolyam 1. szám
A Mágia színei 4. – Zöld – VI. évfolyam 2. szám
A Mágia színei 5. – Narancs – VI. évfolyam 3. szám
A Mágia színei 6. – Vörös mágia – VI. évfolyam 4. szám

Taus: A Mágia színei 7. – Kék – XVII. évfolyam 6. szám
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A skandináv Yule tradíció és természetvalláshoz
köthető elemei

Írta: Rebelheart

A skandináv tradíció nagyon közel áll hozzám, ezért is döntöttem úgy, hogy röviden bemutatom az év
végi tradíciókat és szokásokat, melyek egyértelműen nem köthetőek a kereszténységhez.

Az első “furcsaság” ezen a területen maga az ünnep neve “Jul” fonetikusan majdnem tükrözi a “Yule”
szót. Ez majdnem minden skandináv országban így van. (Skandinávia alatt a nyelven alapuló Skandináviát
értjük, ebbe bele tartozik, Grönland és Izland illetve a Feröer- Szigetek.)

A tradíció December 13-án Szent Lúcia (Lux: fény) ünnepével kezdődik. Ezen a napon a szülők ágyban
maradhatnak, lustálkodhatnak, a gyerekek készítik a reggelit és segédkeznek a ház körüli munkákban. Ez
persze nem véletlen. A lány gyermekek közül Lúciát választanak, akinek a fejére egy adventi koszorú kerül.
Régen még igazi gyertyákat használtak, de ez tűzveszélyesnek bizonyult, így áttértek az elektromos, elemes
LED lámpákra. A fiúk pedig boszorkánysapkára hasonlító, fehér színű csúcsos süvegeket viselnek, amikre
csillagok vannak ragasztva. Így mennek körbe énekelve a szomszédságon. Lúciának és kísérő ifjúnak lenni
elképzelhetetlen kiváltságot jelent, ezért a gyerekek igyekeznek a szülők kedvére tenni 13-án. 

A skandináv országokban mindenhol jelen van a “Julenisse” avagy Yule manó, bár sokan inkább a
koboldokhoz hasonlítanák őket. A Yule manók hozzák az ajándékot December 24-én, tehát itt is majdnem
teljes a hiánya a keresztény szimbólumoknak. 
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A Yule manók picike, ember szerű teremtmények, akik nem nőnek nagyobbra egy gyermeknél, piros
sipkát  viselnek  és  előszeretettel  pipáznak.  A  manók  a  ház  körül  élnek,  vagy  a  pajtában  és  megvan  a
képességük, hogy valamilyen haszon-vagy háziállattá változzanak. A julenisse körülbelül két-háromszáz évig
is elél, ha pedig a család elköltözik, őket is költöztetni kell egy facipőben. A manóknak mindig a kedvükben
kell  járni,  hiszen aki kihúzza náluk a gyufát,  nem sok jóra számíthat.  A manók ónorsz nevéből  adódóan
rengeteg  bosszúságot  tudnak  okozni:  az  egyik  például  leharapja  a  kolbász  végét,  a  másik  eldugja  a
kulcscsomónkat, a harmadik összepiszkolja a frissen mosott ruhát. 

A Yule fatörzs égetése ma már nem igazán divat, hiszen egyre kevesebb házat építenek kandallóval,
ezért  a  fatörzs  inkább  torta  formájában  van  jelen,  jó  szerencsét  jelent  a  süteményből  egy  szeletet
elfogyasztani. Dániában erre a “Risalamande” nevű étel szolgál, ami nem más mint egy édesre főzött tejberizs
amibe  egy  szem mandulát  rejtenek.  A  mandula  megtalálója  általában kap egy  speciális  ajándékot,  vagy
kívánhat egyet.

Norvégiában  is  szokás  egy  hasonló  étel  elkészítése,  fahéjjal  és  vajjal,  amit  a  Julenisse  számára
hagynak kinn. A norvégok nem igazán használnak ajtódíszt, kopogtatót. Az ajtókat általában olyan díszek
ékesítik, amelyek egyszerre madáretetőként is szolgálnak. Ennek a dísznek “Julenek” a neve. 

Összességében elmondhatjuk, hogy Skandináviában egy természetközelibb, régi valláshoz kapcsolódó
szokásrendszer dívik az év utolsó hónapjában, hiszen északon a fény hiánya méginkább jelentős, ezért ezen
területeken a Fény ünnepe kiemelt fontosságú az ünnepek között. 
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Mi vagyunk a Boszorkányság
Részlet Jack Parsons 'A szabadság kétélű kard’ című könyvéből

Fordította és kép: Saddie LaMort

I.

MI VAGYUNK A BOSZORKÁNYSÁG. Mi vagyunk a legrégebbi szervezet a Földön.  Mikor az ember
megszületett, mi voltunk. Mi énekeltük az első bölcsődalt. Mi gyógyítottuk meg az első sebet, mi nyugtattuk
az első rettegést. Mi voltunk a Sötétség elleni Őrzők, a Segítők a Bal Oldalon. Sziklarajzok emlékeznek ránk a
Pireneusokban, és apró agyagábrák, melyek ősi célra készültek, mikor a világ fiatal volt. Kezünk érintette az
ódon kőköröket, a monolitokat, a dolmeneket és a druidák tölgyeit. Mi énekeltük az első vadászdalokat, mi
szökkentettük az első vetést szárba; mikor az ember mezítelen állt az őt teremtő Hatalmak előtt, mi énekeltük
a rémület és csodálat első dalait.  Udvaroltunk a piramisok közt, láttuk Egyiptom tündöklését és bukását,
uralkodtunk  egy  ideig  Káldea  és  Babilon  felett,  mint  Máguskirályok.  Izrael  titkos  gyűlésein  ültünk,  és
táncoltuk Görögország szent ligeteinek vad és udvari táncait. 

Kínában  és  Yucatánban,  Kansasben  és  Kurdisztánban  egyek  vagyunk.  Minden  szervezet  ismert
minket, egy szervezet sem tőlünk való, ha túl nagy a szervezettség, távozunk. Az ember, az élet és az egyén
oldalán  állunk.  Ezért  ellenségünk  a  vallás,  az  erkölcs  és  az  államvezetés.  Ezért  a  mi  nevünk  Lucifer.  A
szabadság, a szerelem, a boldogság és nevetés és isteni részegültség oldalán állunk. Ezért a nevünk Babalon. 

Néha nyíltan lépünk fel, néha csendben és titokban. Éjjel és nappal egy nekünk, szélcsend és vihar,
évszakok és az emberek ciklusai, mindezek egyek, mert mi a gyökerekben vagyunk. Alázattal állunk az Élet és
Halál Hatalmasságai előtt, s ezen Hatalmak hallanak minket, s segítenek. A mi utunk a titkos út, az ismeretlen
irány. A mi utunk a kígyó útja az aljnövényzetben, tudásunk csillog a kecskék és asszonyok szemeiben. 

A  mi  saját  erőnk  mozdít  meg  néha  gyémántos  pikkelyeket  és  fenséges  szárnytollakat  az  ember
kebelében;  Hatalmunk  egy  a  Hatalommal,  melytől  Isten  moccan  a  mag  szívében,  és  a  rügy  virággá  és
gyümölccsé robban; és mikor egy férfi és egy nő egy lényegben egyesül, a mi hatalmunk az a lényeg. 

Merlin közülünk való volt, és Gawain, és Artúr, Rabelais és Catullus, Gilles de Rais és Jeanne d'Arc, De
Molensis, Johannes Dee, Cagliostro, Francis Hepburn és Gellis Duncan, Swinburne és Eliphas Levi, és sok más
ismert és ismeretlen bárd, Mágus, költő, mártír, kik zászlónkat emelték a sokarcú és mindenhol jelenlévő
ellenség, az Egyház és az Állam ellen. És mikor a pokolbéli féreg, melynek neve Keresztény Egyház, a Nyugat
egészét a bűn és halál és rémület rabigájában tartotta, mi, és csak mi hoztunk reményt az emberek szívébe,
ellenére kínzókamrának és máglyának.  

II.

Mi vagyunk a Boszorkányság, és lehet, egyikünk nem ismeri a másikat, mégis feloldhatatlan kötelék
egyesít  minket.  És  mikor  a  sas  magas,  vad  kiáltása  visszhangzik  elmédben,  tudd,  nem  vagy  egyedül
szabadságvágyadban.  És  mikor  a  farkas  üvöltése  visszhangzik  éjszakád  erdeiben,  tudd,  hogy  mások  is
settenkednek ott. És mikor körülötted lévő társaid útjai az ostobaság és őrület útjainak tűnnek, tudd, hogy
vannak mások, kik látták, és ítéltek – és cselekedtek. 
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Most tudd meg, hogy a hatalom, melyet szolgálunk, minden férfi és nő szívében nyugszik, ahogy a fa
él  a  magban.  És  hogy  velünk  légy,  csak  hívnod  kell  ezen  Erőt,  és  szinte  közülünk  való  vagy.  És  mikor
Hatalmunk és  Örömünk terád szállt,  megindulhatsz,  hogy akaratod tedd ar  emberek közt,  és  senki  nem
mondhat neked nemet.  És ha az akaratod, akkor akaratodat rejtetten teszed, és ha az akaratod, akaratodat
nyíltan teszed, akaratod szerint.

Ezért emelkedett szívvel mondjátok, „Férfi vagyok”, vagy „Nő vagyok, és az Élet Hatalma az enyém!”
És az Élet Hatalmában fogtok élni és szeretni,  el  nem fogadva korlátokat és el  nem helyezve korlátokat,
szabadon, és szabadságot adva. És az élet kincsei közt lehet, hogy az élet szerelmét látjátok meg egy másik
szemében,  és  az  élet  bujaságát  égni  homlokán,  és  így  nagy  örömben  részesültök  közösen.  És  nagy
szerencsével többekkel találkoztok; és megosztjátok titkos lakomák és kedvtelések és a szerelmeskedés és
ünneplés örömeit velük. Vagy lehet, hogy veszély és fenyegetettség közepette tanítjátok az embereknek az
örömteli hatalmat; ahogy akaratotok mozgat titeket. 

És ez mind rendben van, míg emlékeztek egyetlen dologra. Nem lehetnek korlátok. Az Élet Hatalma
nem korlátozott; ismeri saját útját, de nincs elme, mely ismerné ezen utat. Ezért magatokban gyakoroljátok a
szabadság minden adását és felhasználását mely az élettel harmonikus, mert csak ez által maradhatsz a mi
gyönyörünkben. 

A  Fájdalom  létezik.  A  Rettegés  létezik,
veszteség és magány és a szív és lélek agóniája, mind
a Halálig. Mert ez az út Pan birodalmába. 

Utunk  nem  való  minden  embernek.
Vannak,  kik  oly  korlátoltak  magukban,  hogy  saját
szabadságuk gondolata maga a rémület, és a másoké
bénító  fájdalom;  ezért  rabszolgaságba  hajtanának
minden  embert.  És  ezeket  el  kell  űznöd,  vagy,  ha
szükséges,  pusztítsd  el  őket,  tudni  fogod  hogyan,
mert ez is a fizetség része. 

Azt  se  gondold,  hogy  az  élet  ereje
olyanokban testesül meg, kiknek nincs gondja vagy
baja, mert ezek lehetnek ostoba birkák,  ártatlanok,
kiket elkerült a zord évszak. Ellenkezőleg, a hatalom
leggyakrabban  akkor  mutatkozik,  mikor  viszály
tombol,  mert  minden  időkben,  főleg  hamis
civilizációkban,  csak  győzelem árán törhetünk  utat
hozzá. A megadás katasztrófa. Az érme másik oldala
dal a napfényben és tánc a holdfényben, ahol minden
köd felemelkedett. De utat kell törni. 
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Hatásos beszéd rituálé során
Írta: John Beckett

Fordította:  Saáry Lilla
Képek: Google

Múlt héten felkeresett engem valaki,  aki azt szerette volna
tudni,  hogy  hogyan  beszélhetne  hatásosabban  a  szertartásokon,
amelyeket vezet. Belefogtam a válaszba, de aztán rájöttem, hogy több
mondanivalóm van,  mint  amit  egy  rövid  üzenet  keretein  belül  át
tudnék  adni.  És  ha  egyvalaki  fölteszi  ezt  a  kérdést,  akkor  az
valószínűleg másokat is foglalkoztat.

Nincs  természetes  adottságom a  nyilvános  beszédhez.  Van
némi  tehetségem  az  íráshoz,  de  amikor  tényleges  megszólalásra
kerül  a  sor,  akkor  akármit  is  hallotok  tőlem,  az  számos  év
következetes  gyakorlásának  az  eredménye.  Annak  idején  azért
fogtam  bele  a  gyakorlásba,  mert  jobban  vágytam  arra,  hogy

rituálékat vezessek, mint amennyire féltem a nyilvános megszólalástól.  Már tizenhét éve tartok nyilvános
rituálékat, és ez idő alatt egyet-mást megtanultam. Az idén azt is meg kellett tanulnom, hogy online rituálékat
vezessek.
A következőek a javaslataim bárki számára is, aki fejleszteni szeretné a képességeit a rituális beszéd terén.

Az érzékletes felolvasás jobb, mint ha nem sikerül jól megtanulnod a szöveget.
Nagyon erőteljes élmény egy olyan liturgiát hallgatni, amelyet

a  rituálé  vezetője  gördülékenyen  és  erőfeszítés  nélkül  szaval,
emlékezetből.

És kevés kínosabb élmény van annál, mint amikor azt halljuk,
hogy valaki esetlenül próbálja meg a szövegét elmondani, amelyről azt
hitte, hogy megtanulta, de valójában nem.

Ha  ugyanazt  a  liturgiát  használod  újra  és  újra,  idővel  már
emlékezetből is fel tudod majd idézni. Vagy, ha színészi adottságokkal
bírsz,  akkor  minden  alkalommal  meg  tudod  majd  tanulni  a  rituálé
forgatókönyvét.  A  legtöbb  embernek  nincsenek  ehhez  megfelelő
készségei, de azért a legtöbben azért képesek a hangos olvasásra. 

Ha  attól  tartasz,  hogy  nem  sikerülne  jól  megtanulnod  a
szövegedet, inkább olvasd fel!
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Ne csak olvasd – add elő!
A legtöbb pap, akit ismerek, felolvassa a szertartásai szövegét. Azok, akik kevésbé eredményesek, úgy

olvassák fel, mintha újságot olvasnának. A jobbak nem csupán olvasnak – ők  előadnak. A rituálé valójában
szakrális színház.

Vigyél  érzelmeket  abba,  ahogyan  megszólalsz!  Invokációt  olvasol  fel?  Jelenjen  meg  a  hódolat  a
hangodban! Egy himnuszt vagy költeményt olvasol, amelyet egy istenséghez írtak? Legyen csodálat és áhítat a
hangodban!

A legkönnyebben úgy lehet ezt elsajátítani,  ha meghallgatod, mások hogyan csinálják. Figyelj meg
vallásos  szónokokat  és  szertartásvezetőket:  pogányokat,  keresztényeket,  bárki  mást.  Keresd  a
megszólalásaikban azt, hogy nem csupán beszélnek, hanem előadják a szertartás szövegét!

Tedd a szöveget egy gyűrűs mappába!

Ha már elhatároztad, hogy inkább felolvasod a szöveget, mint hogy megtanulnád, akkor is van még
mit tenned annak érdekében,  hogy az előadásmódod gördülékeny és hatásos legyen.  Ezek közül az egyik
legegyszerűbb megoldás az, ha egy gyűrűs mappába teszed a szöveget.

Ha összetűzött oldalakat lapozgatsz, amatőrnek látszol majd. Az pedig még rosszabb, ha papírokat
vagy kártyákat szorongatsz a kezedben. Tedd a szövegedet egy gyűrűs mappába! Nem csak jobban néz ki, így
könnyebb is lesz követned a rituálé szövegét, és felkészülnöd arra, amikor legközelebb te következel.
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A gyűrűs  mappák olcsók,  és  éveken át  újra  meg  újra  fel  tudod  majd őket  használni.  Én  jobban
szeretem azokat, amelyek kisebbek (14×22 cm-es, nagyjából A5-ös méret). Könnyebb őket kézben tartani és
lapozgatni,  és bár képernyőn keresztül nem igazán látható a különbség, szemtől  szemben a kisebb méret
sokkal előnyösebb.

Van  néhány  barátom,  akik  a  szövegeiket  az  ebook  olvasóikra  töltik  rá  –  láttam  már  olyat  is,  hogy
szentbeszédekkel  vagy  esküvők  forgatókönyveivel  jártak  el  így.  Én  inkább  lefűzött  papírlapokat  szoktam
használni,  de nekik ez működik, és kívülről nem igazán lehet látni a különbséget, hacsak nem épp velük
szemben állsz.

Emeld ki a saját szövegedet!
Az egyik hátránya annak, hogyha felolvassuk a rituálé szövegét, az, hogy a többi szertartásvezető

hajlamos arra, hogy szemmel kövesse a forgatókönyvben leírtakat, akkor is,  amikor éppen nem neki kell
beszélnie. Ez nem túl előnyös. Ha épp nem te következel, akkor inkább azt nézd, aki éppen megszólal, vagy a
többieket, az oltárt, illetve csináld azt, ami a többi résztvevőtől is elvárható!

Az  ember  általában azért  nézi  a  szövegkönyvét,  hogy  el  ne  tévessze,  mikor  kell  belépnie.  De  ha
legalább egy kicsit gyakoroltál, akkor azért legalább sejtened kell, hogy ez a rituálé mely pontján történik
majd. Innentől kezdve már csak azt kell megtalálnod, hogy hol is van a saját szöveged az előtted lévő lapon.

Hogy ezt megkönnyítsd, húzd ki szövegkiemelővel azt a részt, amit neked kell majd mondanod! Ha
így teszel,  akkor elég lesz lepillantanod a papírra, és a szemed egyből megtalálja a megfelelő sorokat, és
azokat olvasod majd fel. Illetve így könnyebb elkerülnöd azt is, hogy véletlenül  színpadi instrukciókat olvass
fel, vagy bármi mást, ami a szövegkönyv része, de nem kellene elhangoznia.

Gyakorold a szertartást!
A  leghatékonyabb  módja  annak,  hogy  fejleszd  a  képességeidet  a  rituális  beszéd  terén,  az,  hogy

gyakorolsz.  Ez  egyébként  annak  is  a  leghatékonyabb  módja,  hogy  minden  egyéb  szempontból  fejleszd  a
szertartásaidat.

A rituálé  szakrális  színház – próbálj  előtte!  Többször is  olvasd fel  a saját  szövegedet!  Így eléggé
megismerkedsz majd a szerepeddel ahhoz, hogy néha felnézhess olvasás közben ahelyett, hogy folyamatosan
a papírra szegeznéd a tekintetedet. Ez különösen fontos a videós rituálék során.

Ha csoportos  szertartást  végzel,  gyakoroljatok együtt!  Legyetek  tisztában azzal,  hogy kinek mi a
feladata, ki mit mikor mond, mikor kell belépned, és mikor kell várnod, mielőtt megszólalnál. Általában véve
javaslom azt, hogy ne fogj bele a saját mondandódba, mielőtt az előtted szóló előadta volna a saját szövegét,
befejezte volna, amit csinált, és visszatért volna a saját helyére.
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A kinti hangodat használd!
Gyerekkorunktól fogva gyakran ránk szólnak, hogy „légy csendes!” „Ne kiabálj!” „Használd a benti

hangodat!” A szüleink és mások – többnyire – jó okkal adják ezeket az utasításokat, de egy szertartás során
hangosnak kell lenned. A száraz, ízetlen felolvasás rosszul hangzik, de ha a felolvasás száraz, ízetlen és még
halk is, az még rosszabb. Használd a kinti hangodat! A rituálé nem párbeszéd, hanem előadás. A kör másik
oldalán állóknak is hallaniuk kell téged.

Lassabban és hangosabban!
Egy másik gyakori hiba, hogy az emberek, és főleg az ideges emberek, hajlamosak túl gyorsan olvasni,

emiatt  pedig nehéz követni  azt,  amit  mondanak.  Lassíts le!  Minden egyes szót pontosan és határozottan
mondj ki!

Gyakorold a beszédet!
Fontos, hogy gyakorold a rituálét, mielőtt egy éles helyzetben is belefognál. De ha igazán jól akarsz

beszélni a szertartásokon, akkor azokon kívül is gyakorolnod kell a beszédet.

Az  erős  hang  nem megfelelő  az  összes  rituálé  összes  eleméhez.  Egy  vezetett  meditációhoz  lágy,
megnyugtató  hangszínre  van  szükség,  amely  ahhoz  azért  elég  hangos,  hogy  jól  lehessen  hallani.  Ha
gyászbeszédet olvasol fel – akár egy mindennapi rituálén vagy temetésen –, akkor kell, hogy bánat is legyen a
hangodban. Válaszd ki az adott szituációhoz megfelelő hangszínt és tónust! De ne csak olvasd – add elő!
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Figyelj oda az akusztikára és a háttérzajra!
Az előbbi videót odakint kezdtem el felvenni, ahol a legtöbb online rituálémat is rögzítettem. De az

egyik  szomszédom elég  nagy  zajt  csapott,  és  ez  elterelte  volna  a  figyelmet  a  lényegről,  úgyhogy inkább
idebent vettem föl.

Ha kiscsoportos rituálét végeztek valaki nappalijában, akkor nem igazán kell aggódnotok az akusztika
miatt. Viszont ha egy nagy szertartást vezetsz egy nyilvános parkban, akkor már más a helyzet. És ha videós
rituáléról  van  szó,  a  hangminőség  minden  korábbinál  lényegesebb.  Ha  egymás  társaságában  vagytok,  a
hallgatóság a legtöbb háttérzajt ki fogja tudni szűrni, de videón a legkisebb zörej is zavaró lehet.

Tippek a videofelvételhez
A legtöbb tanács, amit a személyesen vezetett rituálékkal kapcsolatosan adtam, az érvényes a videós

és más online szertartásokra is. De ezen túl is van még egy-két dolog, amit jó észben tartani, amikor videós
rituálét vezetsz, akár előre fel van véve, akár élőben zajlik, Zoomon vagy bármely más platformon.

Legyél  közel  a  mikrofonodhoz!  A  hangerő  négyzetes  összefüggésben  áll  a  távolsággal.  Vagyis  ha
kétszeres távolságban vagy a mikrofontól, akkor a hangerő négyszeresen csökken le. Ha háromszor olyan
messzire mész, akkor a hangerő kilencszeresen csökken majd. Ezen tudsz javítani utólagos szerkesztéssel, de
az a hang sosem lesz olyan tiszta, mintha már első alkalommal megfelelően vetted volna fel.

Hozd  magadhoz  közelebb  a  mikrofont!  Lehet,  hogy  nincs  keretetek  arra,  hogy  a  rituálé  összes
résztvevője csiptetős mikrofont használjon, de elrejthettek egy telefont az oltáron, és felvehetitek külön a
hangot. Ezt követően pedig szinkronba hozhatjátok ezt a videóval.

Minimalizáld a háttérzajt! Hangsúlyozom, ez egy különösen fontos szempont a videós rituálék során.
A beltéri felvétel a legjobb. Ha mégis kint rögzítenéd a videót, keress olyan helyszínt, ahol halk a háttérzaj! Ha
megengedheted  magadnak,  használj  unidirekcionális,  dinamikus  mikrofont,  amely  kevésbé  érzékeny  az
oldalról érkező zajokra – én ilyet használok a rituáléim során és akkor, amikor oktatok. Természetesen ez azt
is jelenti, hogy a mikrofonba kell beszélned – ha mögötte vagy mellette vagy, akkor nem lesz tiszta a felvett
hang.

A  hatásos  beszéd  a  rituálék  során,  egyszerű,  még  ha  nem  is  feltétlenül  könnyű.  Hallgass  meg
másokat! Utánozd azokat, akik jól hangoznak! Kerüld azokat, akik rosszul hangzanak! És gyakorolj, gyakorolj,
gyakorolj!
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Covenbe kerülés
Írta és kép: Saddie LaMort

Időről  időre rendszeresen bukkan fel  az  internet különböző fórumain:  Covent  keresek!  Covenhez
csatlakoznék! Mivel a témának magyarul alig van szakirodalma, az Interneten pedig szinte kizárólag önjelölt
személyekkel és csoportokkal lehet találkozni, így nem csoda, ha ez a hozzáállás ilyen gyakori. Azonban ha
komoly csoportot keres az ember, érdemes átgondolni elvárásainkat. 

Először is nézzük át, mi is a coven. A szót Margaret Murray hozta be a köztudatba, azt állítva, hogy az
általa elképzelt boszorkányvallások tagjai covenekbe tömörülve végezték mágikus és vallási munkájukat. A
probléma annyi, hogy ezen kultuszok létére nincs bizonyíték, és ahogy Gardner volt az első, aki a Wiccát egy
vallási közösségnek írta le, a coven szót is ő használta először a saját követőinek autonóm csoportjaira - tehát,
ahogy sok más szót, ezt is a Tradicionális Wiccából emelték ki hozzá nem értő avatatlanok, és jelenleg a
legtöbben akármilyen boszorkánycsoportot,  vagy neowiccával  foglalkozó  társaságot  értenek alatta,  amely
vagy  egalitariánus  alapokon  szerveződik,  vagy  valaki  kikiáltja  magát  főpapnőnek,  és  ő  lesz  a  vezető.  

Coven valójában két módon jöhet létre. Vagy minimum egy, de optimális esetben két ellenkező nemű
3* és első saját avatottjuk hozza létre, vagy egy adott covenből válik le (angolul hiving) két ellenkező nemű,
2* fokozatú, néhány minimum 1* kíséretében, mikor az eredeti coven már túl nagy. Azon csoportok, melyek
nem így jöttek létre, nem Tradicionális Wicca csoportok, tehát nem nevezhetők valódi covennek. 

Jól látható a két dolog közt a különbség, tehát az első kérdés: mit is keresünk valójában? Ha egy
szabad  csoportot,  amiben  mindenki  egyenlő,  ahol  összeválogathatja  mindenki  a  kedvenc  istenségeit
istenpárnak, könyvekből és az internetről szedett varázslatokat űznek, és nyomokban Wiccára emlékeztető
aromát  tartalmazó  neopogányságot  űznek,  akkor  a  különböző  Facebook-csoportokban  kiírt  érdeklődés
teljesen célravezető. Tisztázzuk - távol áll tőlem ezen út lekicsinylése! Rengeteg értékes, komoly ember megy
ezen irányba; ráadásul a Tradicionális Wicca nem is való mindenkinek. 

Amennyiben  eldöntöttük,  hogy  minket  kifejezetten  a  Tradicionális  Wicca  érdekel,  először  is
keresnünk kell valakit, aki tagja egy ilyennek, és megkérni, jelezze a csoport felé érdeklődésünket. Ezután egy
beszélgetés következik,  ahol  a csoport valamely oktatója  egyeztet  a jelentkezővel,  hogy vajon biztos  ez a
legideálisabb  út  neki.  Amennyiben  igen,  a  legtöbb  csoport  valamilyen  tanfolyam,  előadás-sorozat,  vagy
hasonló segítségével mélyebben megismeri a jelentkezőket - ez legalább egy év, de gyakran sokkal tovább is
elhúzódhat. A cél a tévhitek és félinformációk eloszlatása, továbbá az, hogy mind a coven, mind a jelentkező
egyértelműen el tudja dönteni, van-e a közös munkának jövője. Természetesen a tanfolyam nem garantál
avatást.

A tanfolyam végeztével az oktató és a jelölt megbeszélik, hogyan tovább. A legtöbb esetben a jelölt
talál magának valami mást, vagy alkalmatlannak bizonyul. Amennyiben nem, és a coventagok is úgy látják, a
jelölt  meghívást  kap  a  covenbe  és  beavatják  1*  fokozatra.  Innentől  kezdődik  a  valódi  tanulás,  hiszen
avatatlanoknak nem adható át ez a tudás. 
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Mit érdemes meggondolni, ha covenbe akarunk jelentkezni? Elsőként természetesen az fog eszünkbe
jutni, hogy mi mit akarunk ettől - mágiát tanulni, befogadást nyerni a Testvériségbe, papnővé / pappá válni,
stb. Ugyanakkor azt is át kell látni, hogy a coven erőforrásai végesek, ezért csak olyat fognak tanítani, aki
szeretné a tradíciót tovább is vinni. 

Itt kell említeni még néhány fontos dolgot. Transznemű jelentkezőket szeretettel szoktak fogadni a
legtöbb helyen, amennyiben bináris nemi identitásról van szó. Nem-bináris személy esetében választania kell,
hogy papnő, vagy pap szeretne lenni. Neuroatipikus jelentkezőknél a vezetőnek nagyon komolyan mérlegelni
kell, hogy mind a jelentkezőre, mind a csoportra nézve járhat-e veszéllyel az avatás. 

Testi fogyatékossággal élők esetében áll elő a legnehezebb helyzet, főleg akkor, ha érzéki hiányosság
áll fenn. Az avatás minden érzékre kiterjed. Ha valaki pl. nem lát, és az avatás részét képezné a szem bekötése
(ezt sem megerősíteni,  sem megcáfolni),  akkor az avatónak olyan megoldást kell  találnia,  ami ugyanezen
élményt tudja biztostani. Ilyenkor viszont sajnos felmerül, hogy megéri-e a jelentkező személy a befektetett
energiát - rendelkezik-e pl. olyan tudással, ami megkönnyíti a tanfolyamot; tud-e olyan segítséget adni, mely
erőforrásokat szabadít fel. Amennyiben nem, a válasz valószínűleg nem lesz. 

Tehát  röviden,  hogyan  keressünk  covent?  Találjuk  ki,  mit  szeretnénk,  gondoljuk  végig,  hogy  el
akarjuk-e magunkat kötelezni, keressünk olyan személyt, aki kapcsolatba tud minket hozni egy covennel, és
jelentkezzünk nála. Legyünk készen arra, hogy el lehetünk utasítva. 

Amennyiben  a  covenhez  csatlakozás  elsőre  nem  sikerült,  érdemes  Tradicionális-közeli  neowicca
gyakorlatokba kezdeni. Ki lehet másolni a Publikus árnyak könyvét, az alapján, illetve segítséggel  el lehet
kezdeni a rituálékat összerendezni és megtartani, eszközöket készíteni. 
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A petrei boszorkány –   Baba Anujka
Írta: Dahlia Damissa

Képek: Google

„Első pillantásra kedves öregasszonynak tűnt, a második, harmadik és ötödik pillantásra pedig a
legelvetemültebb méregkeverő boszorkánydoktornak. Nagyon gyakran nem is ismerte az áldozatait. Ő viszont

úgy érezte, valójában segít az embereknek megoldani a problémáikat.” –  Šimon A. Đarmati

Baba Anujka nevét még a mai napig is rettegve mondják ki a szerbiai Petre város lakói. De mitől is
volt ilyen különleges ez a kedves, nagymamának tűnő nénike?

Ana di Pištonja (lánykori nevén Drakšin, közismert nevén Baba Anujka, azaz Anujka nagymama, cirill
betűs átírással Баба Анујка) a bánáti Petre városkájában élt. Legalább ötven embert megmérgezett és további
150  halálesettel  kapcsolatban  is  megvádolták.  1928-ban,  90  éves  korában  fogták  el,  és  1929-ben  15  év
börtönre  ítélték,  csupán  két  gyilkosságban  való  bűnrészességért.  Idős  kora   miatt  8  év  után  szabadon
engedték. 
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Sajnos a korai éveiről nem sok információ van, egyes források szerint 1838-ban született Craiovában,
egy tehetős család gyermekeként. 1849 körül költöztek át a bánsági határőrvidékre, itt ismerkedett meg egy
osztrák katonatiszttel,  akitől  sikeresen elkapta a  szifiliszt  és  kiábrándult  a férfiakból.  Figyelmét  innentől
kedve  a  kémiának  és  orvoslásnak  szentelte,  elszigetelve  magát  az  emberektől.  Mérgében  öt  nyelven  is
megtanult beszélni folyékonyan. 

Később, utolsó esélyt adva a szerelemnek, hozzáment egy Pištonja nevű nagybirtokoshoz, akitől 11
gyereke született, de csak egy érte meg a felnőttkort. Pištonja  jóval idősebb volt nála és húsz évnyi házasság
után ő is meghalt. Férje halála után tovább folytatta érdeklődését a vegyészet iránt, laboratóriumát a házuk
egyik szobájában rendezte be. 

Innentől indult be Baba Anujka valódi, történelmet alkotó „karrierje”: A  városka  lakói  ugyanis
hallottak gyógyító képességeiről és tanulmányairól.

A földművesek feleségei leginkább egészségügyi problémák miatt keressék fel, ebből pedig Anujka
elég pénzt keresett és meg tudott élni. Ezen felül katonák is előszeretettel kérték a segítségét, mivel képes volt
olyan gyógyszereket és keverékeket előállítani, amelytől éppen csak annyira lettek „betegek”, hogy el tudták
kerülni a besorolást. Mérgező keverékeket is árult, úgynevezett „Varázs Vizet” és „Szerelmi bájitalt”. Ezeket
az italokat főleg „házassági problémákkal” küzdő nőknek adta el, akik, amennyiben a „Varázs Vizet” sikeresen
beadták a férjüknek, akkor azok bizony rejtélyes módon, minden esetben nyolc nap után haltak meg. Ilyenkor
csak annyit kérdezett: „Milyen nagy a probléma?” Ez valójában azt takarta, hogy az illetőnek mennyi a súlya.
Ez alapján kalkulálta ugyanis ki a szükséges méreg mennyiségét. 
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Szintén kevés forrás áll rendelkezésünkre, hogy pontosan mit is tartalmaztak ezek a keverékek, de azt
biztosan  tudni,  hogy  a  „Szerelmi  Bájital”  kis  mennyiségű  arzént  tartalmazott,  valamint  olyan  mérgeket,
amiket nehéz volt kimutatni, mint például a higanyt, vagy a csattanó maszlagot, utóbbit maga termesztette a
kertjében.

Anujka  sajátos  humorérzékkel  rendelkezett,  pontosan  tudta,  hogy  boszorkánynak  tartják.  Hogy
tovább növelje misztikumát, megkérte ügyfeleit, hogy minden alkalommal hozzanak neki egy fekete és egy
fehér csirkét, (valójában a fehér csirkét azért kérte, mert finomabb a húsa a pörköltben, a fekete csirke pedig
egyszerűen  szép),  egy  zsák  hamut,  francia  szarvasgombát,  bazsalikomot  és  tömjént.  Sötét  szobájának
titokzatos  csendjében  és  a  füstölő  füstjében  hamuval  precízen  kijelölt  kört  szórt  maga  köré,  és  néhány
rejtélyes  szót  suttogott.  Végül  készített  egy  tiszta  vízzel  teli  palackot.  Kezébe  vett  egy  kis  csengőt  és
háromszor csengetett, jelezve, hogy az „alku az ördöggel hivatalosan is megtörtént.”

Baba Anujka a susmogások és vádaskodások ellenére is  kimagyarázta magát,  mondván, ő  csupán
javasasszony. Nézzük hát hogyan derült fény mégis a bűntettekre:

Az 1920-as években Anujkának már volt annyi megtakarítása, hogy felbéreljen egy Ljubina Milankov
nevű nőt,  akinek az volt  a feladata,  hogy potenciális  ügyfeleket találjon és Anujkához vigye őket.  Anujka
„Varázs Vizének” ára 2000 és 10 000 jugoszláv dinár között mozgott.

Anujka 1924 januárjában eladott egy adag „Varázs Vizet” Stana Momirovnak 2300 dinárért. Stana egy
régi  ügyfele volt, aki korábban gyógynövény főzeteket vásárolt tőle. Ez alkalommal azonban Stana a „Varázs
Vizet” férjének, Lazar Ludoškinak vásárolta, aki megbetegedett, és néhány nap múlva meg is halt. 
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Stana nem sokkal később hozzáment egy másik férfihoz, ugyanabból a faluból. Pár hónapon belül
második férje, valamint gazdag nagybátyja hasonló, rejtélyes körülmények között szintén távozott az élők
sorából.  Ez  már  felkeltette  a  rendőrség  érdeklődését  is  és  kihallgatták  Stanát.  Stana  pedig,  hogy  magát
mentse, megvádolta Anujkát. 

Anujka 1926 decemberében eladta „Varázs Vizét” Sima Momirovnak és feleségének, Sofijának, akik
meg  akarták  ölni  Sima  70  éves  apját,  Nikola  Momirovot.  Állításuk  szerint  Nikola  alkoholista  volt,  és
bántalmazta  gyermekeit,  valamint  unokáit.  Sofija  odaadta  a  bájitalt  a  16  éves  Olga  Sturzának,  Nikola
unokájának, és megparancsolta neki, hogy itassa meg Nikolával. Nikola megitta a bájitalt, megbetegedett, és
15 nappal később meghalt. A gyilkosságokra úgy derült fény, hogy egy Gaja Prokin nevű férfi megöléséhez a
szükséges mérget nem saját maga, hanem Ljubina Milankov keverte ki, ami így közel sem volt olyan erős,
mint kellett volna. A férfinak halála előtt így még volt annyi ereje, hogy felkeressen egy orvost, aki azonnal
megállapította a mérgezés tényét. 

Anujka első tárgyalására még 1914 júniusában került sor Bela Crkva-ban, méreggel való gyilkosság
vádjával, de felmentették. 1928. május 15-én, 90 éves korában ismét letartóztatták.  Stanát, Sofiját és Sima
Momirovot, Ljubina Milankovot, Danica Stojićot és Olga Sturzát is letartóztatták, őket Nikola Momirov és
Lazar Ludoški meggyilkolásával vádolták meg. 

A tárgyalás 1929 júniusában kezdődött a pančevói kerületi bíróságon, a meghallgatásokra június 18-
án és 19-én került sor. A tárgyalás július 1-jén folytatódott, amikor az Anujka házában talált minták kémiai
vizsgálatának eredményei rendelkezésre álltak, ekkor az ügyész és a védőügyvédek záróbeszédeket adtak ki.
Az ügyész halálbüntetést kért minden vádlottra, kivéve Sturzát, aki a gyilkosság idején kiskorú volt, ezért
börtönbüntetésre ítélték.
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Sofija és Sima Momirov védőbeszédükben azt állították, nem tudták, hogy a „Mágikus Víz” mérget
tartalmaz; azt hitték, hogy ez csak víz, és a halál Anujka természetfeletti erejének eredménye. Stana Momirov
azt állította, csak azt akarta, hogy a bájital kigyógyítsa a férjét az alkoholizmusból, és fogalma sem volt arról,
hogy meg fogja ölni. 

A tárgyalás során Anujka végig tagadta a vádakat, azt állítva, hogy soha nem adott el bájitalokat, és
hogy  az  egészet  Ljubina  Milankov  találta  ki,  hogy  magát  mentse,  és  egyébként  sem  hallja  rendesen  a
kérdéseket,  mert  kezd  megsüketülni.  Anujkát  15  év  börtönre  ítélték,  Stana  és  Sofija  Momirovot  pedig
életfogytiglani börtönbüntetésre fő elkövetőként. Sima Momirovot 15 évre, Ljubina Milankovot pedig 8 évre
ítélték. Olga Sturzát és Danica Stojićot felmentették. Anujka az ítélet után az égre emelte a tekintetét,  és
hangos átkozódásba kezdett. 
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Mikor eljött börtönbe vonulásának napja, minden újságirót megkért, hogy ne fotózzák, mert
már öreg,  fiatalkori szépsége már a múlté,  és különben sincs már foga, mosoly nélküli  képet pedig nem
hozhatnak le róla a lapok.

Nyolc évnyi börtön után Anujkát idős korára való hivatkozással szabadon engedték. Két évvel később,
demenciában szenvedve, 100 éves korában halt meg vladimirovaci házában. Hogy folytatta-e „sötét” üzelmeit,
miután visszajött a börtönből vagy sem, nem tudni.

Történetét 2007-ben Šimon A. Đarmati írta meg „Baba Anujka – A petrei boszorkány” címmel.
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Seidr mágia
– 1. rész – 

Írta: Rigor Mortis
Képek: Google

A nordikus mágia szíve a seidr. Ahhoz hogy értsük, kicsit meg kell tanulni „Viking szemmel látni” a
világot.  A Vikingek hitték, hogy minden dolog – még maguk az istenek is- a sorshoz kötöttek. A koncepció
annyira fontos volt, hogy a régi skandináv nyelveken hat különböző szót használtak rá. A vikingeknek mély
meggyőződésük volt abban, hogy a Sors megmásíthatatlan, születés és halál egyaránt meg van írva, ezért is
harcoltak halált megvető bátorsággal a csatákban. Mivel mindenki egy kiszabott, meghatározott utat járt be,
senki sem próbálta elkerülni a sorsát – bármivel szolgáljon is az. Csak az számított, hogyan fogadják azokat
az eseményeket amiket nekik szánt a Sors: gyáván vagy bátran? A Sors hálóját, vagyis a “Web of Wyrd-et”
gyakran jelenítették meg, hiszen így képzelték el a mindent koordináló rendszert, a Sorsot, a Wyrdet, ahol
mult jelen és jövő egymásba fonódó hálót alkot, néhol egészen bonyolult mintázatokat alkotva, de az egész
egy nagy-nagy egészet ad ki, mint egy hatalmas faliszőnyeg, ami csak nekünk kusza, valójában minden öltése,
minden szála a helyén van, és egy monumentális kozmikus mintát alkot melyet az emberek nem képesek
felfogni (többnyire). Ezt a felfogást perszonalizálták a Nornák, azok a lények, melyek szövik a sors hálóját. A
három Norna az Yggdrasil világfa tövénél az Urd forrásánál él. Ebből a forrásból öntözik a világfát, hogy az ki
ne száradjon. A forrást a völva jövendölésében így említik:

„Tudok egy kőrist,
neve Yggdraszill,
szép szál fehér fa,
nedvesség fürdeti.
Harmatot hullat

völgy-ölekbe:
örökzölden Urd

forrása felett áll.”
(A völva jövendölése, 19.)

A legöregebb és a legbölcsebb közülük Urd, aki a megtörtént eseményeket uralja. A középső Verdandi,
aki a folyamatban lévő történésekre ügyel. A legfiatalabb Skuld, aki a még meg nem történt elkerülhetetlen
jövőt képviseli. 

„Onnét e lányok,  titkok tudói,  hárman a tóból,  a fa tövéből.  Egyik neve Urd,  másiké Verdandi  –
rúnákat róttak -, Skuld a harmadik, tettek törvényt, életre, halálra: emberfiának sorsot mondtak.” 

Urd (sors, múlt, a fonónő) a sorsistennők egyike, ő jelképezi a múltat, és ő a legidősebb is közülük.  A
világot tartó kőrisfa, az Yggdrasil a sors kútjából, az Urd kútból nyeri, az erejét. Itt gyűlnek össze minden nap
az Ászok tanácskozásra. Verdandi (leendő) képviseli a jelent. Skuld, a jövőért felelős germán sorsistennő. Ő a
legfiatalabb a Nornák közül. Skuldot időnként a valkűrökhöz is sorolják. Erről  a Verses Eddában a völva
jövendölésében, valamint a Prózai Eddában is említést tesznek. 
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„Látott valkűröket, messziről lovagoltak, készen akár a gótok földjéig; Szkuld pajzzsal jött, követte
Szkögul… Gunn, Hild, Göndül és Geirszkögül…” 

A Nornák nem istenek de mégse állnak az istenek felett se. Az Univerzum keletkezése előtt még nem
léteztek. Az istenek azonban nem állhatnak a nornák útjában, hagyják, hogy zavartalanul végezzék dolgukat,
ami például az idő hálójának megszövése.  Idő nélkül képtelenség megállapítani a sorsot, mivel nem lehetne
tudni, hogy az események mikor, milyen sorrendben fognak bekövetkezni. Még azok az istenek is akiknek
megadatott a jövő ismerete (Odin vagy Frigg) sem képesek megváltoztatni azt, aminek meg kell történnie.
Érthető tehát, hogy a vikingek miért is vették ennyire komolyan a Sorsot. A másik fogalom, amivel meg kell
ismerkednünk, hogy a seidr-t megértsük, az Uhrlag, vagyis a Törvény, az a fogalom, mely szerint az idő és az
események egy meghatározott séma mentén bontakoznak ki, és ez a séma – persze nem kis erőfeszítéssel,
vagyis némi érzékkel –felderíthető.

 Így bizonyos események előre láthatóak lesznek ha valaki ezt a mintázatot felfogja és tovább „látja”
az időben folytatódni. Három fontos faktor van itt: ok és hatás, vagyis hogy minden akció reakciót vált ki. A
második egyfajta karmikus hit, vagy az északiaknál inkább jobb szó az ősök örökségébe vetett hit, a harmadik
pedig az akarat, mert azért a Vikingek is hittek abban, hogy bár a sors mindent eldönt, mégis alapvetően a
döntéseink határoznak meg minket, mondhatni válogatunk a lehetséges végkimenetelek közt. És ezt az utolsó
faktort használja a seidr is. 
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Tehát a vikingek szerint mindenki jövője meghatározott, a múlt, a jelen és jövő egy nagy háló, a Wyrd
része – ha valamit meg kívánunk változtatni,  például befolyásolni kívánjuk a jövőt, meg kell „hekkelni” a
rendszert, beleszőni új mintákat, átszőni a jövő mintáit akaratunk szerint. A seidr mágusok képesek beleszőni
a sors a hálójába, de ha belegondolunk ez az alaptézise minden mágikus tradíciónak is – mintákat szőni a
hálóba. 

Ezek  alapján  tehát  a  seidr  a  változtatás  esszenciája,  a  jövő  megváltoztatása  egy  kívánt  hatás
elérésének  érdekében.  A  seidrrel  dolgozók  tehát  azok,  akik  ezt  gyakorolják.  Tudatában  vannak  a
mintázatoknak, és képesek azokat újraszőni. Azonban a seidr körül nagyon sok tévképzet is van, A valóságban
nagyon keveset  tudunk róla,  hiszen ellentétben a  közhiedelemmel  a  kereszténység  térhódítása  után nem
maradt Skandináviában se aki gyakorolja, így aki a mai nap azt állítja, hogy seidr-rel foglalkozik, az a legjobb
indulattal  is  erősen félre  lett  tájékoztatva.  A  seidr  nem az  általános  „norvég mágia”  és  nem is  „norvég
sámánizmus”. Bár valóban feltehetőleg használt sámánisztikus elemeket, vagyis olyan általános módszereket
(transz, növényi drogok használata, stb) amiket a sámánok is használtak szerte a világban, a seidr sokkal
specifikusabb módja a mágiának. 

A  mágiát  önmagában  fjölkynngi-  nek  nevezték,  ami  nagyjából  annyit  jelent,  hogy  sokszoros
bölcsesség. Ez asszociáltatható az angolszászban elterjedt “cunning folk” elnevezéssel. Akik éltek a bölcsesség
tudományával gyakran folyamodtak a seidr-hez. Két speciális címmel illették őket,  seidkona, ha nő volt és
seidmadr ha  férfi.  A  női  elnevezés  még  lehetett  spákona is,  ahol  a  spá a  jóslást  jelenti,  tehát  ebből
következtethető, hogy ezt a fajta mágiát főleg arra használták. A férfi gyakorlókat gyakran illették még a
scratti (warlock, hermafrodita) névvel is (ezt hamarosan kifejtem miért volt így)

A  seidr  elválaszthatatlan  a  szövés-fonás  mesterségétől,  az  írás  elején  bemutatott  okok  miatt.
Mondhatni  mágikus  „textilmunkának”  is  hívhatnánk.  A  völvák,  vagy  látók  melyek  szinonímái  a  spákona
kifejezésnek, használtak kövekkel, bronzzal ötvözött vas pálcákat, melyek nagyon hasonlítanak a viking nők
által  használt  hagyományos rokkához. Maga a völr  szó is  annyit  tesz,  „pálca,  bot,  ág”. Ezeket a mágikus
eszközöket seidstafr-nek, seid-pálcának hívták. Hasonló, vasból készült pálcákat gyakran találtak viking nők
sírjaiban is, ezek valószínűleg a mindennapi életükben használt rokkák lehettek. Mivel a seid elnevezés is
„fonalat,  zsineget,  hurkot,  hámot”  jelent,  és  része volt  az  is,  hogy a  varázsló előre küldte  a lelkét,  hogy
feladatokat végezzen el messze a fizikai tettétől. Ezt a vikingek – hasonlóan több ősi néphithez – egyfajta
szélnek képzelték el, a mágus akarata, vagy lelke a széllel szállt tova. Ezt a szelet pedig párhuzamba vonták a
fonállal, fonatokkal, a mágus akarata pedig maga a gombolyag. (A mágia fonallal való megszemélyesítése a
középkori  boszorkányüldözések idején  is  bevett  volt,  a  boszorkány úgy apasztotta  el  a  tehén tejét,  hogy
megfejt egy kötelet.) Valamikor nem a saját lelküket, hanem megidézett szellemi entitásokat „kötöttek meg”
és küldték el  messze,  hogy avatkozzanak be eseményekbe.  Ilyenkor a  szellemet gyakran szintén egyfajta
kötélként vizualizálták, amit útra engedtek, hogy a varázsló helyett hajtson végre dolgokat. Érdekes, hogy bár
a kötéllel, zsinórokkal a nyugat hagyományos boszorkányság inkább kötéseket csináltak, addig a seidr bár
fonalakkal  dolgozik,  ezekkel  a  mágikus  fonalakkal  inkább  bevonzanak  és  manipulálnak  eseményeket,
hatásokat. További bizonyíték, hogy vélhetőleg a völvák a seidr-t használták, az az, hogy egy emelvényre
kellett állniuk a varázsláshoz, ez volt a  seidhjallr, ami a fonásnál is elengedhetetlen volt hogy magasabban
legyenek, hiszen akkor több fonál elfért egyszerre a körbe forgó rokkán.
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Az előzőleg említett „mentális kiküldött” vagy „mágikus projekció” neve gandr volt, ami szinonima arra, hogy
„bot,  pálca”  ás ahogy írtam általában mágikus fonalakként  vizualizálták.  Későbbi ábrázolásokon azonban
öltöttek  már  állati  alakot  is,  általában  repülő  állat  volt,  sőt,  volt  hogy  egy  repülő,  szellem-péniszként.
Jelenítették meg.

Ez utóbbi bizarr, bár logikus, hiszen analóg ezzel a projekcióval áthatoltak téren is időn, és gyakran
penetráltak embereket is, azok testnyílásán keresztül, így okozva betegséget, rontást, vagy adtak ötletet az
elméjükbe, stb. A gandr hasonlított tehát egy „természetfeletti kémrepülőgéphez” ami szükség esetén bele is
avatkozhat az eseményekbe. Összefoglalva tehát a seidr kétféle mód manifesztálódhatott:

1.  szellemi  projekciót  létrehozva,  mágikus  fonálként  a  helyszínre  érve  manipulálhatta  az
eseményeket, bevonzott történéseket, és behálózott személyeket, akár egy szőttes.

2.  jóslásra  használva,  ahol  a  sors  hálóját  feltérképezve  előre  láthatták,  hogyan  futnak  a  szálak,
valamint bele is szőhettek, módosíthatták a mintát.

Mai szemmel tekintve lehet a seidr kissé idegen a mi asszociációinktól, de az ősi népek azt használták
varázslásra, amijük a hátköznapi életben is mellettük volt, és azokkal vontak mágikus analógiákat , amely a
mindennapokban is rendkívül fontos volt az életben maradáshoz. 
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