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Előszó

A november elsejével kezdődő kelta újév után a
hagyományos szilveszter is megérkezett és beköszöntött az
1999-es esztendő. Az 1998-as év utolsó ünnepén, december
21-én Yule-kor az Árnyék Ösvény coven tagjai úgy
döntöttek, két csoportot hoznak létre. Így a Kelta-Wicca
Hagyományőrzők Egyháza covenjeinek száma négyre
gyarapodott. Sok sikert kívánunk a további munkához...
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Pico della Mirandola (1463-1494)

Della Porta Mennyei fiziognomia c. munkájában közöl egy
fametszetet Picóról, vonásainak következő leírásával: bőre sárgás,
finom színezetű; teste arányos. Kicsiny szeme volt, melynek fehérje
szintén sárga; arca vékony s orra is ilyen. Ajka finom, arca fiatalos,
nagyon szép és angyali.
Porta szerint Pico emelkedett gondolkodású volt, memóriája a főnixé,
beszédében és írásában utolérhetetlenül termékeny; filozófus volt,
matematikus, és a teológia titkait kutatta. A legelegánsabb ruhákat
viselte, keveset evett és ivott. A tanulástól és a kevés pihenéstől
kimerülten fiatalon halt meg.
Pico, Mirandola grófja, 1463-ban született Mirandola városában, Modena közelében.
Koraérettségét csodának tartották. Pico huszonnégy éves korában Rómába ment, ahol nyilvános
vitára bocsátotta híres kilencszáz tézisét. Sok foglalkozott közülük a mágiával és a kabbalával.
Pico elgondolásai nem nyerték el az egyház jóváhagyását.
VIII Ince pápa bizottságot jelölt ki Pico egész elméletének megvizsgálására. Az ítélet
kedvezőtlen volt: négy tételt meggondolatlannak és eretneknek találtak, hat másikat elítéltek;
hármat hamisnak eretneknek és hibásnak neveztek. Munkájában Pico helyeslően nyilatkozik a
jövendölésről, álmok, jósnők, szellemek, előjelek, sőt, madarak és belek segítségével is. A két
utóbbi módszert - lévén jóvátehetetlenül pogányok - biztosan nem tűrték meg a római
teológusok. Vonzódása a kaldeus orákulumokhoz, orfikus himnuszokhoz hasonlóan
elfogadhatatlan volt számukra. Néhány állítása újplatonista ízű: Prokloszhoz hasonlóan
alárendelt istenekről beszél.
Pico végső célja több volt, mint hogy régi, többé-kevésbé ismert mágikus eszméket támasszon
föl, és újakat vezessen be. Arra törekedett, hogy a hivatalosan szentesített arisztotelianizmust
összebékítse a platonizmussal, melyet a reneszánsz tudósok ismét tanulmányoztak. Ezt a kabbala
segítségével akarta végrehajtani, melyet zsidó tanárainak tanácsára vizsgált meg.
1487-ben egy védőiratot nyújtott be, melyben megvédte a tizenhárom elutasított tételt, és
eretnekséggel vádolta a bírákat, sőt, az előszóban arra is utalt, hogy ezek képtelenek magukat jó
latinsággal kifejezni. Ez már túl sok volt. Két inkvizítori hatalmú püspök engedelmességre
kényszerítette a lázadót. Egy pápai bulla megtiltotta a tételek kinyomtatását. Pico
Franciaországba menekült, ahol a római nuncius letartóztatta, és börtönbe vetette.
Lorenzo de Medici és mások közbenjárására megengedték, hogy visszatérjen Firenzébe. VIII.
Ince pápa néma és barátságtalan maradt. Csak VI. Sándor tette Lehetővé, hogy bocsánatot
nyerjen és megszabaduljon az inkvizíciótól. Ez egy évvel halála előtt történt, mely 1494-ben
harmincegyedik életévében következett be.
- Cauldron -
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Az égtájak meghatározása

Minden mágusnak szüksége van némely mágikus operációhoz, a természetet járva feladata
végrehajtásához vagy esetleges helyzetekben arra, hogy nagyjából meg tudja határozni az
égtájak elhelyezkedését.
NAP
A legősibb módszer, ha a nap járását figyeljük.
Leszúrunk egy karót a földbe, és az árnyéka
helyzetéből meghatározhatjuk az irányokat. Azonban
figyelembe kell venni, hogy a nappálya ferde síkja
következtében a kelet és a nyugati irányok
évszakonként máshol helyezkednek el. (Nyáron egy
kicsit északabbra télen egy kicsit délebbre kel, illetve
nyugszik a nap.) Megjelölhetjük a felkelő és a
lenyugvó nap által vetett árnyékot, majd a karó és a
két jel közti szöget megfelezve megkapjuk a déli
irányt. (Ezzel a módszerrel készíthetünk napórát is.) Ha véletlenül tudjuk az időt akkor kb.
06.00 órakor a karó árnyéka nyugatra 09.00 órakor északnyugatra 12.00 órakor északra 15.00
órakor északkeletre és 18.00 órakor keletre fog mutatni. Óramódszer: Úgy fordulunk, hogy a
kismutató a nap irányába mutasson, majd a 12-es számjegy és a kismutató által bezárt
hegyesszöget megfelezzük. Ez a szögfelező egyenes mindig dél felé fog mutatni.
CSILLAGOK
Éjszaka az északi irányt legkönnyebben a Sarkcsillag segítségével állapíthatjuk meg. Az égbolt
északi pólusától egy fokra a Göncölszekér (Nagy Medve) csillagkép hátsó két ˝kerekének˝ az
ötszörös távolságára található. E pont körül forog az egész északi égbolt.
BOLYGÓK
Ha nem az északi féltekén vagyunk (mert ez is előfordulhat), vagy télen nem találjuk a Göncölt,
akkor a bolygók is, útbaigazíthatnak minket. Ha egy darabig figyelmesen nézzük az eget, észre
fogjuk venni, hogy a villódzó csillagok általában a látóhatárra merőlegesen mozognak (az északi,
vagy a deli pólus körül), de az állandó fényű csillagok a zenit fölött egy köríven. Ezek a bolygók.
Így nagyjából meghatározhatjuk az irányokat.
HOLD
A hold már egy kicsit nehezebb falat, mert sok összetevőt kell elég pontosan meghatároznunk.
Kiindulva abból, hogy a nap mindig a teliholddal szemben van megállapítható, hogy ha a hold
bal oldala sötét, akkor növekszik (első negyed), ha a jobb oldala sötét, akkor a csökkenő fázisban
van (utolsó negyed).
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IRÁNYTŰ
A legpontosabb iránymeghatározást iránytű segítségével érhetjük el. Földünkön sajnos a
földrajzi Északi-sark nem esik egybe a mágneses északi pólussal. Szerencsére ez a mi földrajzi
szélességi fokunkon elhanyagolható, mindössze 0.15 fok, ami 1Km-en 3m eltérést jelent. Ha
éppen nincs nálunk iránytű, akár készíthetünk is egyet. Keressünk valamilyen sima,
mozdulatlan vízfelületet, pl. tócsa, vízzel teli mélyedést egy kiszáradt fatörzsön vagy sziklán, de
egy akármilyen edény vagy pohár is megteszi, ha nem fémből készült. Keressünk valamilyen
kisebb mágnesezhető tárgyat, pl. tű, borotvapenge, gémkapocs, tollrugó vagy egy kis darab drót.
Fogjuk meg valamilyen szigetelőanyaggal (mondjuk, egy darab szövettel) és egy másik
agyagdarabbal dörzsöljük meg, hogy kialakuljon az anyag polaritása, majd óvatosan helyezzük a
vízre. Kézzel ne érjünk hozzá, mert leföldelhetjük a kialakult töltést és lehet, hogy téves
eredményt kapunk. Ha a fémtárgyunk túl nehéz tegyünk alá a vízre egy levelet.
TERMÉSZETI MEGFIGYELÉSEK
Ez a módszer eléggé megbízhatatlan, de nagyon érdekes. Közép-Európában az uralkodó széljárás
az északnyugati, ebből az irányból több nedvesség kerül a talajra, és a szélnyomást gyakorol a
növényzetre. Az egyedülálló növényzet délkelet felé hajlik, a moha rendszerint az északnyugati
oldalon keletkezik. Az ágak növekedését a viharoldalon a szél akadályozza. A fák évgyűrűinek
középpontja a viharoldal felé tolódik el, a fakéreg pedig repedezettebb, mint a szélvédett felén.
A növények a déli oldalukon általában jobban növekednek, a termés nagyobb és egészségesebb.
A fatörzsben vagy a kéreg alatt élő rovarok is a melegebb oldalt szeretik. Hangyabolyok
rendszerint a fák tövénél a napos oldalon találhatók. Hótorlaszok a szél irányában keletkeznek
meredek lejtőkön és hegypárkányokon. Hófúvás után a széliránnyal szembeni oldalon
keletkezik zúzmara. Szélfúvás okozta mélyedések a hóban fák, kövek, házak homlokzatánál a
széloldalon keletkeznek.
EGYÉB JELEK
Régi templomok rendszerint kelet-nyugati irányban állnak. A házak nagyobb ablakai általában
délre nyílnak. Szőlőskertek rendszerint dombok déli lejtőjén fekszenek.
EXTRÉM MÓDSZER
A föld forgásának a bizonyítéka a Foucault-féle ingakísérlet. A tehetetlenségi törvény
értelmében egy test mozgásának sebességét és irányát megtartja mindaddig, amíg külső erő nem
hat rá. Tegyük fel, hogy a feltételek ideálisak: azaz nem fúj a szél, és rendelkezünk a szükséges
eszközökkel és helyszínnel. Ha egy torony, szakadék, vagy egy magas fa tetejéről megfelelő
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hosszúságú mérőónnal meg tudjuk határozni az abszolút függőlegest és ugyanarról a pontról,
ledobunk egy követ, azt tapasztaljuk, hogy a kő a Föld forgásának irányában kissé előrehaladt (a
függőlegeshez képest) kelet felé, merthogy a kő alatt a föld elfordul. Az 50. Szélességnél
csaknem pontosan 300 m\s a földfelszín forgássebessége. Tehát ha 10m-röl ejtjük a követ kb.
2.5cm-t mozdul el a föld alatta, míg leesik.
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Lebor Gabala - Az ír sziget meghódítása - 3. rész
A Tuatha Dé Danann, szintén a túlélő nemedek leszármazottjai voltak és a világ északi
szigeteiről jöttek, ahol elsajátították a mágikus tudományokat. Danu istennő népe, Éochaid
álmának megfelelően az égből érkezett nagy flottájával, hogy meghódítsa a Zöld szigetet.
Beltane napján kötöttek ki Connaught tartományban egy hatszáz méternél magasabb hegyen.
Egyes források szerint megérkezésük után hajóikat elégették, hogy ne tudjanak többé visszatérni
oda ahonnan jöttek. Békés szándékkal jöttek a szép földre amit jogos örökségüknek tartottak.
Mágikus értelemben Danu istennő népének honfoglalása megfeleltethető az öt őselemnek. A
Tuatha utazása a nyugati tengeri szigetekről, a víz őselem, szigetre lépésük a föld, a hajóik
elégetése a tűz, az ezzel járó köd és füst a levegő, a druidák mágikus segítsége pedig az éter, azaz
a kozmikus közvetítő közeg, amiben minden megtalálható ami van, volt, lesz.
A Tutha Dé Danann az okkult tudást, a mágikus hitet, a vallást, a druidaművészetet, és a
boszorkányságot hozta az Ír szigetre. Négy északi városukból ereklyéket is hoztak magukkal.
Faliasból Lia Fail-t, vagyis a Végzet Kövét, Goriasból Sléa Buá-t, a Győzelem Dárdáját,
Findiasból Cliamh Solais-t, a Fény Kardját, Muriasból pedig Daghda Üstjét.
A Lia Failt megérkezésük után Tarában helyezték el. Ez a kő arról nevezetes, hogy felsikolt, ha a
valódi király a közelébe ér. A régi íreknél a szakrális királyság beavatási eszköze volt. A Sléa
Buá, a mágikus dárda Lugh istené, és arról volt nevezetes, hogy soha nem téveszt célt.
Nuada kardja, a Cliamh Solais, ami halálos, gyógyíthatatlan sebet ejt. A negyedik ereklye
Daghda üstje, amiből soha nem fogy ki az étel. Aki eszik belőle, addig nem távozhat mellőle,
míg jól nem lakott.
Ez a négy ereklye megfeleltethető a már említett négy
őselemnek, és a tarot kártyában a kis arkánumok négy
színének, amik az érme, bot, kard, és a kehely, azaz a
mágusok négy fő eszköze. Lia Fail a pentákulum, ami a
mágikus ritusok során a föld elemet, a szilárdságot és az
alapot képviseli. Sléa Buá, vagyis Lugh dárdája a tőr, ami a
tüzet, az akaratot jelképezi. Cliamh Solaish, a kard, a
varázspálca, a levegő elem, az értelem, s a szellem
szimbóluma. Daghda üstje a negyedik elem, a víz
megtestesítője, a kehely, vagyis az intuíció.
A már említett négy városból négy varázsló is jött a néppel, akik okkult tudásukkal, mágiájukkal
az ötödi őselemet, az asztrálfényt, vagyis az étert képviselték. Faliasból Morfesa, Goriasból Esras,
Findiasból Uiscias, Muriasból pedig Semias érkezett.
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Megérkezésük után Danu népe az ország északi felét kérte a Fir Bolgoktól. Eochaid király nem
volt hajlandó átadni a földet és megkezdődött az első Magh Tuiredhi (Moy Tura- Az Oszlop
Mezeje) csata Írország birtoklásáért.
Mágikus értelemben az anyagi Fir Bolg nép és az anyagi valóságában nem jelenlévő Tuatha Dé
Danann az anyag és a szellem harcát képviseli. Mivel egyikük sem teljes, mert nem birtokolja
mindkettőt, a következő nép, Mil fiai győzelmet arathatnak majd felettük, mert ők birtokában
vannak az anyagi testnek és a szó hatalmának is.
A Fir Bolgok és Danu népe négy napig harcolt egymással egyvégtében Connaughtban. Az első
napon a mágusok tüzes esőt szórtak a Fir Bolg népre ami megállította őket. A második napon,
mikor Éochaid fürödni ment a tóhoz, Danu harcosai lesből megtámadák, de egy ismeretlen
segítője akad és a király megmenekült.
Ekkor a Fir Bolgok cselhez folyamodtak és kihívták Danu népét egy hurling meccsre, ami talán
a gyeplabda és a rögbi keverékének nevezhető. Ezt a szakrális játékot a kelták általában nagy
ünnepekkor játszották. Két lakott település között félúton elhelyeztek egy kő- vagy fagolyót,
amit a harcosoknak ütőkkel át kellett terelni vagy a saját, vagy az ellenfél területére. Nagy
valószínűség szerint Samhainkor a rosszat kellett átgörgetni az ellenfélhez, Beltanekor pedig a
jót megszerezni a saját falunak.
Miután a Tuatha Dé Danann harcosai lerakták fegyvereiket, hogy játékba fogjanak, a Fir Bolgok
orvul lemészárolták őket és győzelmük biztos tudatában el akarták hagyni a mezőt. Ekkor Danu
druidái egy kőkört vontak a hatalmas rét köré (ami szimbólikusan egész Írországnak
megfeleltethető), hogy addig ne tudja senki elhagyni a területet, amíg nem döntik el
tisztességesen a csata kimenetelét. Az ezt követő összecsapásban Éochaid harcosai is elestek és a
Tuatha Dé Danann-é is, de Dian Cecth, Danu népének orvosa, lánya, Airmid segítségével
gyógyvizet fakasztott, majd ebbe a varázserejű kútba dobálta a halottaikat, akik épen és
egészségesen álltak újból a harcba. Három gyermeke és a varázslónők, Badb, Macha és
Morrighan is segítették. Nem minden sérülést tudtak meggyógyítani. Ha a fejet leválasztották a
testről vagy az agyvelőt megszerezték, a harcost nem lehetett feltámasztani.
A kelták hite szerint a harcos ereje a fejében és az agyvelejében
lakozott. Amikor az ellenfél agyvelejét megszerezték, meszes
vízzel összekeverve golyókat formáltak belőle. Ha a golyót
parittyából kilőtték egy ellenséges harcosra, és eltalálták, az
számára a biztos halált jelentette. Az agyvelőben lakozó harcos
lelkét és gondolatait használták fel arra, hogy birtokba vegye az
ellenfél testét, mert úgy tartották, a halott újra élni akar.
Az öldöklésben Surtr (máshol Eochaid) levágta Nuada, vagyis a
Tuatha királyának jobbkezét. Nuada harcosai megrémültek,
mikor a király megsérült, mert a nép már nem volt sérthetetlen.
Végül druidáik segítségével mégis sikerült győzedelmeskedniük.
Amikor Éochaid megszomjazott, Danu varázslói kiszárították az összes folyót és tavat az
országban. Amíg a király vizet keresgélve eljutott a tengerig, három Tuatha harcos megtámadta
és megölte, így a Fir Bolgok, királyuk oltalma nélkül elvesztették a csatát.
Az ötödik napon tárgyalásokat folytattak és egyezséget kötött a két nép. A Zsákosok Népe
Connaught-ba költözhetett, a Tuatha Dé Danann-é lett a többi tartomány.
Connaught volt a legelőkelőbb tartomány, ebből kifolyólag a leigázott népnek elvileg
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Munsterbe kellett volna költöznie. Ám a druidák mindig a harmóniát és a középút tanításait
követték. Ebből a feltételezésből kiindulva adhatták a legerősebb helyet a Zsákosoknak, hogy
ezzel megerősítsék az országot, és kiegyenlítsék a Tuatha erejét.
Mivel a király, azaz Nuada az országot jelképezte, testét jelképesen a területre fektetve az
elvesztett jobb kar a Connaughti tartománynak feleltethető meg.
Az ország felső felén található Ulster az északi irány (tűz), és Connaught a nyugat (levegő). Az
alsó részen terül el Lenster a kelet (föld) és Munster a dél (víz). A modern nyugati mágikus
tradícióban az észak a föld, a kelet a levegő, a nyugat a víz és a dél a tűz. A kelta világban nem
ismertek a mieinkhez hasonló világtájakat, csak bizonyos erők megtestesüléseit. Ha észak felé
mentek mást tapasztaltak, mint ha a lentieket látogatták meg. Más szokásokat, más jellemet és
más tájat, környezetet találtak.
Az ír rendszer szerint Connaught a levegő, Nuada pedig a levegő elem egyik istene. Kardja, a
Cliamh Solaish, vagyis a Fény kétélű kardja a szellem erejét és kettősségét jelképezi. Ha a királyt
fejjel a felső fél felé helyezzük az országra, megkapjuk az elvesztett jobb kéz helyét, azaz a
Connaughti tartományt, a szellem, a tudás és a mágia lakhelyét. A középső tartomány, Mide és
az itt álló Tara vára ekkor a király köldökéhez, napfonatcsakrájához kerül. Az ötödik tartomány
spirituális értelemben az ötödik elem, azaz a tér.
Ha az emberi testre rávetítjük a pentagramot, a csúcsával felfelé álló ötágú csillagot, akkor a jobb
kéz a levegő, a bal kéz a tűz (modern -víz), a jobb láb a víz (modern -föld) és a bal láb a föld
(modern -tűz). Az ezeket összefogó erő a fej (harmadik szem csakra), vagyis a tér. Fizikai
szinten, mint megnyilvánulás vagy megvalósulás, ez a napfonatcsakrára tehető.
Miután a három harcistennő kimondta a Tuatha győzelmét, Danuéknak a sérült király helyett
újat kellett választaniuk, és ők Szép Bres mellett döntöttek. A XII. századig élt az a szokás, hogy
a királyt nem a szellemi, hanem a testi jegyek alapján választották. Az aki egy fejjel kimagaslott
a többiek közül, már jó eséllyel indulhatott.
Bres apja fomoiri, anyja a Tuatha népből való volt,
azonban isteni testében a szörnyek szíve lakozott.
Kettőssége, démoni és isteni származása vívott örök
harcot egymással, amiben Bres végül elbukott. Mikor a
fomoiriak kérték a jussukat, az új uralkodó inkább apja
népének kedvezett és a másik nép szolgasorba került.
Többek között erődöket, gyűrűvárakat kellett építeniük,
fát kellett hordaniuk a fomoiriak tüzeihez, a mesterek
nem készíthettek fegyvereket és nem énekelhettek. A
bárdok nem kapták meg a vendégbarátság alapvető feltételeit, azaz az ételt és a sört.
Az istenek népe tűrte egy darabig az igát, végül az aes dána, azaz a tanult osztály megbeszélést
tartott. Coirbre, a Tuatha költője átokverset írt Bresnek amitől a király hatalma meggyengült.
Dian Cecth az orvos és kovácsisten, fiai segítségével ezüstkart készített Nuadának. Ettől fogva a
királyt Nuada Airgedlámh-nak vagyis Ezüstkarú Nuadának hívták. A régi király azonban még
ekkor sem számított hibátlannak, ezért Dian Cecht fia, Miach húsból és vérből kijavította a kart.
A gyógyító kovács ekkor féltékenységében megölte saját fiát.
Folytatása következik.
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A tündérek fajtái - 1. rész

Aine - Tündéristennő, Fennine nővére, Egogabal, a Tuatha Dé Danann egyik királyának lánya.
Desmond earl-je beleszeretett, amikor meglátta Aine-t Lough Gur mellett üldögélni. Elrabolta
és feleségül vette. Az ő fiuk volt earl Fitzgerald.
Desmond earl-jének egy tabut kellett megtartania. Nem volt szabad semmin sem meglepődnie,
amit a fia tesz. Ám egyszer megszegte a fogadalmat, amikor meglátta fiát amint egy üvegből
ugrál ki-be. Ekkor fia vadliba képében elmenekült, Aine pedig eltűnt Knock Aine-be.
Arkan Sonney - A Man szigetén élő tündér disznók, azaz szerencsemalacok. Szerencsét hoznak,
ha valaki el tudja őket fogni.
Aughisky - Az ír Each -Uisge megfelelői.
Awd Goggie - A Bogie egyik fajtája. Elvarázsolt erdőkben, gyümölcsösökben él, és gyermekeket
rabol. Az okos gyerekeknek távol kell maradniuk ezektől a helyektől nehogy elvigye őket az
Awd Goggie.
Banya (Hag) - A Brit szigetek ősi istennője, aki a Holddal hozható összefüggésbe. A háromarcú
holdistennő harmadik aspektusa, a fogyó holdnak felel meg. A népmesék öregasszonya, aki
segítséget nyújt azoknak akik megérdemlik.
Banshee - Ír halálszellemek, általában női alakban jelentkeznek. A skótok
Bean -Nighte néven nevezik őket. Hosszú hajuk van, zöld ruhát és szürke
köpenyt viselnek. Szemük vörösen izzik a folytonos sírástól. Kiáltásuk
halált hoz arra, aki meghallja.
Barguest - Egy szarvakat viselő, nagyfogú, karmos, tüzes szemű Bogie féle.
Sok formát fel tud venni, de általában bozontos, fekete kutyaként
jelentkezik. Ha valami híres személy hal meg, a Barguest végigvezeti az
összes üvöltő kutyát az utcákon.
Bauchan - Szintén egy Bogan-féle, a Hobgoblinok fajtájából. Mint a
legtöbb tündér, nagyon szeretik a trükköket. Néha veszélyesek, néha
segítőkészek, ahogy a kedvük tartja.
Bean-Nighe - A Banshee egyik elnevezése ill válfaja. Az ír és a skót folyók, patakok mellett
gyakori. Ő mossa azoknak az embereknek a vérfoltos ruháit, akik hamarosan meghalnak.
Azoknak a nőknek a szellemi, akik szülés közben haltak meg. Addig kell mosniuk amíg meg
nem halnak.
Bean-Tighe - Jóságos, nagymamaszerű teremtmények. Elvégzik a mindennapi házimunkát és
vigyáznak a gyermekekre, amíg tejet és süteményt adnak nekik fizetségül.
Bendith y Mamau - Carmarthenshire-ben (Wales) a tündérek elnevezése. A név
jelentése Az Anya Áldása. Ezt a kifejezést az átkok elleni védekezésül
használják.
Black Annis - Egy kannibál banya.
Bodach - Egy Bugbear, vagy Bug-A-Boo. A kéményeken lecsúszva elrabolja a
csibész gyerekeket.
Boggart - A gonosz Brownie-k.
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Bogie - Egy általános név a különböző goblinfajtákra, akik bármilyenek lehetnek: a gonosztól
egészen a jóindulatúig.
Bogles - A goblinok egyfajta megjelenési formája. Csak a hazugokkal és a gyilkosokkal szemben
követik el gonosztetteiket.
Brown Man of the Muirs - A vadállatok védelmezője.
Brownie - Apró, bozontos, ráncos, barna bőrű kis teremtmények. Vagy meztelenek vagy
rongyos, barna ruhácskákban járnak. Szeretnek házakba beköltözni, amikről azután
gondoskodnak. Éjszaka elvégzik a munkákat, elrendezik a szarvasmarhák és jószágok dolgát. Ha
lusta szolgáló van a háznál, őt bosszantják. Minden brownie elvárja a tejszínt, a tejet és a mézes
süteményt. Nem szabad ruhát és túl sok ételt előlhagyni, mert ezt támadásnak veszik és
elhagyják a házat. Gondoskodni kell róluk, nem kritizálni a munkájukat. Amikor egy paraszt
kritizálta a kaszálást, akkor a brownie az egész termést bosszúból feldobta egy sziklaszirtre.
Bwca - A brownie walesi fomája. Hajlamosak hisztizni, ha kritizálják a munkájukat. Megvetik a
pletykákat és a nagyorrú embereket.
Cannered-Noz - A Bean-Sidhe breton formája.
Churn Peg és Melch Dick - Egy tündérpáros, akik féltékenyen őrzik a mogyorót és utálják a
lusta embereket. Gyakran XV. századi paraszti ruhákba öltöznek.
Cluricaun - Amikor befejezte a munkáját, leprechaunná változik. Borospincéket fosztogat és
birkákat, juhokat kínoz azzal, hogy rajtuk lovagol fel és alá a holdfényben.
Coblynau - Walesi bányatündérek, olyanok mint a Knockerek. Jó jelnek
számít, ha valaki találkozik velük, mivel ahol ők bányásznak, ott vannak a
jó érclelőhelyek.
Corrigan - Éjjel gyönyörű szűzként, nappal ronda banya képében
jelentkezik. Azt a napot várja, amikor egy ember beleszeret és követi őt a
nappalba. Ekkor végleg asszonyi formát ölthet.
Daoine Maithe - A Jó Emberek népe, akik jelen voltak a Bibliai értelemben
vett bukáskor, de nem buktak el és azóta is várják az üdvözülést. Ebből
kifolyólag nem lehet tudni pontosan, angyalok vagy tündérek-e valójában.
Daoine Sidhe - A Tuatha Dé Danann elnevezése, miután Mil fiai a föld alá, a tengerek mélyére
és a távoli nyugati szigetekre űzték őket Írországból. Királyuk Finvarra, akinek a Knockma
domb alatti tündérkastélyban van a székhelye. Nagy fidchell játékos, még egy ember sem tudta
megverni ebben a játékban. Nagyon szereti a nőket, gyakran rabol magának asszonyt az emberi
világból. Népe nagyon szeret hurling-meccset játszani, ami átmenet a gyeplabda és a rögbi
között.
Dombi Emberek - Angliai tündérek, akik zöld földhalmokban élnek.
Folytatása következik.

- Nayah -
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Hallucinogén anyagok alkalmazása a mágiában

A különféle kábítószerek, tudatmódosítók mindig nagy szerepet játszottak a sámánok, mágusok,
boszorkányok praxisában. Asztrális utazásokhoz, a világfán való közlekedéshez, és a felsőbb
síkokkal való kapcsolattartáshoz nélkülözhetetlennek tartott növények, a különféle gombák, a
huszadik században a növényi alapanyagú és a szintetikus kábítószerek elégítették ki a mágusok
ezirányú igényeit.
A kelta mágusok, vagyis a druidák a légyölő galócát használták. A gomba májromboló hatása
miatt a fiatal szervezet regenerálódó képességét kellett felhasználniuk, olyan módon, hogy
életerős fiúkkal a növényt megetették, majd a fiatalok vizeletét felfogták és megitták. Az így
"megtisztult" anyag már nem okozott mellékhatásokat, csak a kívánt hatást idézte elő.
Az amerikai indiánok a meszkalinban gazdag pejotl
kaktuszt, a Lophophora Williamsii-t és sok hasonló
hatású, hamis pejotl-nak nevezett növényt alkalmaztak
hasonló célokra.
A boszorkányok repülőkenőcse többek között
nadragulyát, beléndeket, csattanó maszlagot, csupa
mérgező növényt tartalmazott. A megfelelő arányban
felhasznált növényeket zsírban elkeverve és a test
bizonyos részeire kenve utazásokat tehettek más síkokon
és kapcsolatba kerülhettek szellemekkel, mesterekkel, asztrállényekkel vagy istenekkel.
Manapság a szintetikus kábítószerek közül az LSD-t használják leggyakrabban mágikus
kísérletekhez, mert ennek hatásai a legmegfelelőbbek. Kitágítja a tudatot, könnyebben
elérhetővé teszi a felsőbb síkokkal való összekapcsolódást és a csoport tagjai között közös
tudatot hoz létre. Gyakorolható segítségével a telepátia, az asztrális utazás és a testkilépés is. Az
alapanyagához használt anyarozs, a rozson élősködő gombafajta idézi elő a tudatmódosító hatást.
Ez a szer fizikailag nem addiktív, de a lelkileg gyenge emberek, akik bizonyos problémáikból
való menekülésre használják, könnyen rászokhatnak. Az LSD használata nem legális!
Mostanában sok könyv jelent meg magyar nyelven is, mely segítséget ad ahhoz, hogy mindenki,
aki rászánja magát az ilyen irányú kísérletekre, választhasson. Ezek az írások minden esetben
arra figyelmeztetnek, hogy kis adagokkal, felügyelet mellett kezdjük el a kísérletezést.
Természetesen mindenkinek tudnia kell, mennyit képes lelkileg, szellemileg és fizikailag
elviselni. A megfelelő önismeret és a problémák tudatos megoldása, a frusztrációk, elfojtások
felszínre hozása el kell hogy kezdődjön, mielőtt bárki is nekikezd a gyakorlatozásnak.

–
–
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Nayah -

Versek
Elmúlás

**********

Ha majd egy felhő meglovagolja az eget,
Lejár az életidőm, és leszáll a Rettegett.
Ránézek, sóhajtok, lerakom koronám, jogarom,
Kisétálunk a kongó termeken, s mindenem otthagyom.
Félek. Kezem a kezébe rakom.
Vigasztalva rám nevet: "Az egészet elölről kezdheted."

Van ami álom, és mégis utolér,
Van ami nem fénylik, és mégis hófehér,
Van aki nevet és, könnyes a szeme,
Van aki nyer, de inkább vesztene,
Van ami szép. de tudod, hogy nem igaz,
És van ami igaz, de nekem már nem
vigasz.
A szemek közt ritkán van tükör,
De ha akad, az a nyugalmadra tör.

- Cassa Nova -

- Cassa Nova Hommage a la Weöres Sándor
Rézszögekből rakunk házat,
Bele két madárcsontvázat,
Rájuk ülünk, énekelünk,
Bort iszunk, majd szárnyra kelünk.
- Cassa Nova -

Leköszönés
Nem bírom már szép szavakkal,
Más próféta kell elétek.
A keresztre most nem megy senki!
- Még a szög is kár belétek. -

Átok
Kezdetben volt a gyűlölet.
Feléledtek a magas hegyek.
Eső ontotta szikla porát,
Zöld mezőt, gleccser hideg magvát.
Keserves folyamat. Az ember
Csak egy kiszáradt patakmeder.
Torkod szomjazik kortynyi vízért
Lenyúl egy kéz sima kavicsért.
Aranyos fényben csillan a kő
Kristályba zárt atomtemető.
Sötét mélyből kút száll az égre,
Örök vád, mesze az út vége.
- Cauldron -

- Cassa Nova Mozdulatlan
-oAz esőn át is látom a szemed,
Megfakult virág, egy elhullt álom,
Testmeleg még itt a helyed,
Csak a többit nem találom.
- Cassa Nova -

Megtört emlék, csak álom.
Az első hajnalt várom.
Heves meleg ébredést,
Hogy érthessük a létezést.
Dohszagú időt érzek,
Felállok s, körbenézek.
Mozdulatlan, színes a táj,
Oly nyugodt, hogy szinte fáj.
- Cauldron -
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Gyilkos!

Zápor

Ha hátrajössz, és asztalomon dühöngve raksz rendet,
Csak nézlek,
Ahogy József Attila nézte a vasúti menetrendet.

Bíbor felhő mögé bújt a nap,
Földre boruló árnyékkalap.
Távoli sötétség, izzó mező,
S hull az égből a fekete eső.

- Cassa Nova - Cauldron -

Varázslók
A Korongvilág mágiája - 1. rész

"Mindenki tudja, hogy a varázslók dohányoznak."
(The Light Fantastic)

Ezt a cikksorozatot azért indítom útjára, mert Terry Pratchett
könyvei az egyszerű szórakoztatáson kívül igen komplex
mágiarendszereket írnak le, melyek működnek a valós világban
is, természetesen erőteljesen behatárolt hatásfokkal.
"........nem sokat érnek a varázslatok... Húsz évig tanulod azt a
varázslatot, amellyel meztelen szüzeket tudsz bevarázsolni a
hálószobádba, de addigra megmérgez a higanygőz, félig
megvakulsz a régi grimoire-ok olvasása közben, és mire a
varázslat végre sikerül, már arra sem emlékszel, mit akartál
kezdeni azokkal a szüzekkel........" (The Colour of Magic)
Először is, a varázslók mágiája az univerzum egyensúlyára
alapul, ezért a befektetett energia mennyisége ugyanannyi,
függetlenül attól, hogy milyen módon érjük el a kívánt hatást.
(Equal Rites)
Másodszor, ha ezt az egyensúlyt megbontjuk, igen komoly megpróbáltatások várhatnak az egész
világra. A valóság ugyanis mindenképp helyreállítja a rendet, de ha a varázsló nem kontrollálja a
változásokat, akkor ezek véletlenszerűen jönnek létre.
"A mágia nem lesz kevésbé erős attól, hogy tinta-és-papír börtönbe zárjuk, és egy idő után
megpróbál kitörni." "........ugyanis több mint egy-két ilyen könyv együtt pillanatok alatt eléri a
kritikus tömeget, más szóval spontán, könyvközi feketemise kialakulásához elegendő értéket
hoz létre." (The Colour of Magic)
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A varázslók könyvei igen erőteljes energiákat zárnak be szimbólumok és betűk mögé és ez az
energia szivárog, ha nincs, aki felügyelje. Az energiaszivárgás spontán mágiakisüléshez vezethet,
és akkor igen komoly problémák jelentkeznek.
A jelen cikk végéhez közeledve még ismertetném a varázslók
főbb fajtáit:
Varázslók: az Univerzum Urai, a Mágikus Erők Megzabolázói,
stb.stb., megszolgálták a Varázslóbotjukat, joguk van viselni a
hegyes kalapot és a meggyőző szimbólumokkal díszített
köpenyt.
Mágusok: a Láthatatlan Egyetemen dúló pozícióharcok
vesztesei, akik még pálcát sem hordhatnak, nemhogy botot.
Egyszerű mágiafelhasználók.
Idézők: nagyon alacsony szintű használati mágusok, általában
vidámak, kövérek és a legidegesítőbb, hogy nem zavarja őket
az, hogy a varázslótársadalom lenézi őket.
Thaumatugisták: a varázshasználók hónalja ez a rend, maximum lombikmosással lehet őket
megbízni. Ha élő tigris spermája vagy valami sikoltozó növény gyökere kell, kit küldenek érte?
Úgy van.
Ezen kívül vannak még a sövényvarázslók, akik enyhe druidisztikus érdeklődést mutatnak. Egy
bulin a söványvarázsló a fél estét azzal töltené, hogy a cserepes növényedhez beszél. A másik
felében meg a választ hallgatná.
A legerősebb varázslókat sourcerereknek hívják, ami egy lefordíthatatlan szóvicc. Egy nyolcadik
fiú nyolcadik fia (illetve az Equal Rites című könyv esetében lánya) mindenképp varázsló lesz.
De ha ennek is nyolc gyermeke lesz, az már varázsló a négyzeten... egy SOURCERER! Ők azok,
akik képesek új varázslatokat kitalálni, új mágiarendszereket felfedezni... stb.
A következő cikkben a boszorkányokról fogok értekezni.
–

Mergandevinasander -

–
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Az Erő - a Star Wars világ mágiájának építőköve

Szinte minden fiatal látta a ma már legendássá híresült filmsorozatot, a Csillagok háborúja
trilógiát, vagy olvasta a belőle készült könyveket. A Csillagok háborúja világban igen gyakran
szó van egy misztikus energiamezőről, amelyet a jedi lovagok ismertek és használtak az egész
galaxisban. De mi is ez az Erő?
A legtöbb ember az egész életét úgy éli le, hogy nincs tudatában ennek az Erőnek. Ugyanúgy,
ahogy a mágia útja is rejtve marad a mi világunkban a legtöbb ember számára. Azoknak viszont,
akik Erő-érzékenyek, az Erő több elvont elméleti témánál. Ők érzik magukban az erő áramlását
- magának az életnek az esszenciáját.
A regényekben ezt így fogalmazták meg a jedi-mesterek:
"Az Erő mindenütt jelen van. Fel kell olvadnod benne, ahogy sugárzik belőled Az Erő
energiamező, és még valamivel több. Kisugárzás, amely egyszerre irányít és engedelmeskedik.
Megfoghatatlan semmi, amely azonban csodákra képes. Senki, még a Jedi-tudósok sem tudták
soha pontosan meghatározni az Erőt. Valószínűleg nem is fogják. A magyarázatokban legalább
annyi a mágia, mint a tudományos érv. De hát végső soron mi a mágus, ha nem gyakorló
teoretikus?"- Obi-van Kenobi
"Jóllehet a mai napig tisztázatlan, hogy mi is ez valójában, a tudósok feltételezik, hogy
energiamező, amelyet az élőlények bocsátanak ki magukból. Az Erő itt van, mindnyájunkat
körülvesz. Egyesek szerint az Erő irányítja cselekedeteinket és nem megfordítva. Éppen az Erő
tökéletes ismerete és a vele való bánni tudás ruházta föl különleges képességekkel a jediket." Obi-van Kenobi
"Az Erő az életet adja és növeszti. Energiája körülvesz és a szolgálatába állít. Mi vagyunk a
sugárzó lények, és nem a hitvány anyag. Érezni kell. Érezni az áramlását. Érezni az Erőt magad
körül. Ott van mindenütt, és vár, hogy megérezzük és felhasználjuk." - Yoda
Az Erő a jedik hitének alapja. Nem lehet irányítani, és nem irányít másokat, hanem szerves
tartozéka magának az életnek.
Az Erőnek két oldala van. A világos oldal a békét, jólétet, szeretetet és magát az életet jelenti.
Hatalma a meditációban és a gondolkodásban nyilvánul meg. A sötét oldal a megtestesült
gonosz: a halál, rombolás és gyűlölet. Ez az éles elkülönítés, a fekete-fehér, a jó és gonosz
megkülönböztetése a mese kedvéért bír ilyen határozott határokkal, szemben a valósággal, ahol
sokkal nehezebb megkülönböztetni egymástól a jó vagy rossz tetteket. Azért az átfedések abban
a világban is megjelennek: az Erő-érzékenyeknek folyamatosan ügyelniük kell, nehogy
áttévedjenek a gonosz útjára, különben bekebelezi és örökre megrontja őket az Erő sötét oldala.
"A düh, a félelem, az agresszió az Erő sötét oldalához tartoznak. Könnyedén jönnek, ingerelnek
a harcra. Óvakodj tőlük, mert nagy árat fizetsz a hatalomért, amivel ők felruháznak. A sötét
oldal hivogat. De ha egyszer elindít téged az ösvényen, egész sorsod irányítását kapja a kezébe.
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El fog emészteni. A sötét oldal nem erősebb, csak fürgébb, könnyebb, csábítóbb. Ha majd
békesség tölt el, nyugalom és passzivitás, akkor a jó oldalt használod. A jedinek az Erő: tudás.
Sohasem használja támadásra." - Yoda
"Csakis a tudásért és önvédelemből használd az Erőt, sohase fegyverként. Sose engedd, hogy
hatalmába kerítsen a gyülölet vagy a harag. Mert ez a kettő a sötét oldal felé vezet" - Obi-van
Kenobi
A sötét oldalra tévedtek visszatérhetnek a fényre, ám ez nem olyan könnyű. A trilógia végén
Darth Vadernek sikerül - de meghal. A megtért, egykori sötét jedik általában elhúzódva a
világtól, remeteként tengetik tovább életüket, és álmaikban mindig ott kísért a már egyszer
megtapasztalt sötétség.
A jedi-lovagok megismerték és tanulmányozták az Erőt. Megtanulták, hogy hogyan lehet
megdöbbentő eredményeket elérni az Erő segítségével, és ezt a tudást arra használták, hogy
rendet és gyógyírt terjesszenek az egész galaxisban, melyet túl régóta gyötört már a viszály és a
félelem. Valamikor az egész galaxis becsülte és tisztelte őket. Tudósoknak, varázslóknak,
harcosoknak, filozófusoknak tartották őket. Szigorú becsületkódex alapján működtek, többek
között kötelességük volt, hogy a békéért, a harmóniáért és a jó ügyért fáradozzanak. Az volt a
dolguk, hogy őrizzék az életet és terjesszék a jóságot. Tudásuk azonban magában hordozta
bukásuk csíráját. Miután a jedi-lovagok rendjét csaknem teljesen kiirtotta a gonosz Palpatinecsászár, azon kevesek, akik még ismerték az Erőt és hittek benne, elrejtőztek a galaxis félreeső
zugaiban. A Birodalom hatalmának tetőfokán az Erőt legfeljebb kihalófélben lévő, ősi vallásnak
tartották, a jedi-lovagokat pedig ostoba bolondok gyülekezetének. A jedi-lovagok új
felemelkedését Luke Skywalker hozhatja el, Darth Vader (az egykori Anakin Skywalker) fia, aki
tatuini parasztfiúból jedi-mesterré nőtte ki magát, és tanítványaival új rendet épít.
Az első dolgok egyike, amit a reménybeli jedinek meg kell tanulnia, a jedi-szabályzat. Ez a
filozófia alkotja az Erő befolyásolásának alapját. A következőképp szól:
Nincs érzelem; béke van.
Nincs tudatlanság; tudás van.
Nincs szenvedély; egyensúly van.
Nincs halál; Erő van.
Ez igen-igen emlékeztet a buddhizmus néhány tanítására.
A jedi-lovagnak behatóan tanulmányoznia kell az Erő világos oldalának szabályait, ha
harmonikus összhangban akar maradni magával és a világgal. A világos oldal az életből fakad, és
az táplálja. Ölni bűn. A jedi csak önvédelemből ölhet, vagy mások védelmében, ha ezzel az élet
fennmaradását szolgálja. A jedi sosem személyes hatalma vagy gazdagodása érdekében
cselekszik. Tudást és megvilágosodást, békét és harmóniát keres. Ugyanakkor le akarja győzni
azokat, akik ezzel ellentétesen cselekszenek: halált, zsarnokságot és tudatlanságot terjesztenek.
A jedik a modern kereszteslovag tiszta eszméjét hordozzák magukban. "Az egyes ember
szenvedése mindnyájunk szenvedése. Az igazságtalanság független a térbeli távolságoktól. Ha
nem vetünk neki gátat idejében, a gonosz apránként egyre messzebb nyújtja ki csápjait, s
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mindenkit felfal, azt is, aki ellene szegült, s azt is, aki közömbösen tudomást sem vett róla." Obi van Kenobi
A jedik általában mestertől tanulnak, így hagyományozzák át egymásra a tudást. Luke mestere
Obi-van Kenobi és Yoda volt. Egy jedi alapvetően háromféle irányban növelheti képességeit:
1. Saját belső erejének irányítása.
Képes lesz irányítani saját szervezetének működését, és összhangban van környezetével. Ezáltal
képes lesz a szervezetét érő energia - fény, hő, sugárzás, vagy akár lézertöltetek - szétoszlatására.
Ezzel próbált meg Luke védekezni a Császár erővillámai ellen. Képes lesz továbbá meggyorsítani
saját gyógyulását, csökkenteni sérüléseit, megnövelni fájdalomtűrését. A jedi ellenállóvá tudja
tenni testét mindenféle kábulással és bénulással szemben. Ide tartozik a meditáció minél
mélyebb szintű elsajátítása is. A jedi kiüríti tudatát, és hagyja magán keresztüláramolni az Erőt.
Ebben az állapotában nagyon nehezen érzékelhető vagy befolyásolható az Erő segítségével.
Ennek magasabb foka a híres hibernációs transz, miközben a jedi lelassítja életműködését:
szívverése lelassul, légzése szinte észrevehetetlenné válik. Saját maga dönti el előre, hogy mikor
akar felébredni. Így egyrészt halottnak tudja tettetni magát, másrészt hetekig képes megélni
szűkös élelem-és levegőkészlettel is.
2. Az Erő érzékelése saját testén kívül.
A jedi kitapogatja az élőlényeket összefűző kötelékeket, és átlátja kölcsönös függésük rendszerét.
Képessé válik arra, hogy érzékelje a környezetében tartózkodó értelmes lényeket, aki
máskülönben rejtve maradnának előtte. Ha egy meghatározott személyt keres, annak szintén
meg tudja határozni a hollétét. Sokszorosára képe növelni érzékszerveinek teljesítményét. Hallja
a nagyon távoli és halk hangokat is - de csak az emberi hallás frekvenciatartományán belül
esőket. Olyan messzire ellát, mint a legjobb makrotávcső és olyan szagokat és illatokat képes
azonosítani, amik máskülönben túl gyengék lennének az emberi orrnak. Képes a telepátiára,
olvasni tud a másik értelmes lény felszíni gondolataiban és érzelmeiben. Képes megvizsgálni
nem túl régi emlékeit is. És végül természetesen érzékelni tudja az adott helyeken vagy
tárgyakban honoló Erőt. Azt is meg tudja mondani, hogy körülbelül mekkora ez az Erő, és hogy
a sötét, vagy a világos oldalhoz tartozik-e. Szintúgy képes a jövőt és a múltat látni. "Az Erő által
láthatsz mindenféle dolgot: más helyeket, más gondolatokat, a jövőt, a múltat, rég eltűnt
barátokat. Meg kell tanulni kiválogatni a képeket." - Yoda
3. Az Erő természetes jellegének és eloszlásának megváltoztatása.
Ez a leglátványosabb a jedi-tudományok közül, ezért a filmek látványos jelenetei is jórészt
ezekből kerültek ki. A jedi tárgyakat mozgat gondolatai erejével, segít másoknak a személyes
Erejük irányításában, és átalakítja a másokban szunnyadó Erőt. A telekinézist számos
alkalommal láthattuk, a leglátványosabban akkor, amikor Yoda kiemelte Luke X-szárnyú
vadászgépét a Dagobah mocsarából. A fénykarddal való vívást szintén ezzel segíti a jedi. "Egy
igazi Jedi-harcos ténylegesen érzékeli az Erőt, akár egy kézzelfogható fizikai jelenséget. Azon
kell lenned, hogy függetlenítsd magad a tudatodtól. Próbálj meg nem konkrét dolgokra
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összpontosítani, sem a szemeddel, sem az agyaddal. Hagyd, hogy elszabaduljon a tudatod,
lebegjen; csakis akkor használhatod fel az Erőt. El kell jutnod egy olyan állapotba, amelyben
már az érzékeid vezérlik a tetteidet, s nem az, amit előre elgondoltál." - Obi-van Kenobi. A jedi
részben arra használja harc közben a képességeit, hogy segítse a kardforgatást, részben pedig
arra, hogy megsejtse ellenfele következő lépéseit. Képessé válik arra is, hogy átsugározza a
gondolatait valamely kiszemelt értelmes lény tudatába.
Természetesen ezek a képességeket nemcsak tisztán, egymástól elválasztva tudja alkalmazni a
jedi, hanem együttesen is. Így lesz képes olyan dolgokra, mint például mások gyógyulásának
meggyorsítása (1-3), mások fájdalmának elfojtása (1-3), mások eszméletre térítése (1-3) vagy az
erő átvitele (1-3), aminek segítségével saját életereje egy részét képes átadni egy halálosan
sebesültnek, ily módon megóvhatja még egy ideig a pusztulástól. Képes továbbá mások
tudatának aktív befolyásolására (1-2-3 együtt), okozhat röpke, pillanatnyi érzékcsalódásokat,
rövid hallucinációkat is, de képes megváltoztatni az alany alapvető emlékeit és érzékelését. Ez
történt Bib Fortunával, mikor Luke behatolt Jabba palotájába, de a birodalmi őr is ennek esett
áldozatul, amikor Kenobi közölte vele: "Maguk nem ezeket a robotokat keresik."
Folytatása következik.

-OsaraAz Enneagram
1. rész - Az alapok

Az Enneagram egy hermetikus tudás, melyről csak századunk második felében lebbent fel a
titok fátyola. Őrzői a szufik voltak, akik elismerik, hogy nem az ő találmányuk, hanem kapták
valamikor nagyon régen.
A szó kilencszöget jelent, melynek értelmére a cikksorozat második részében derül fény. Az
Enneagram-tudás felélesztői Georges Gourdieff, Peter Ouspensky, Oscar Ichazo és Claudio
Naranjo voltak. Gourdieff és Ichazo közép-ázsiai szufi kolostorokban tanultak. Naranjo-nak,
Ichazo tanítványának az érdeme, hogy a ma embere számára igazán használhatóvá tette az
Enneagram rendszerét.
Az Enneagram egy személyiségkarakterizáló rendszer. Sokan vannak, akik nem szeretik, ha
beosztják őket kategóriákba. Ők se vessék el az Enneagram rendszerét. Ez nem egy csinált
rendszer, ez VAN, és mindenki beletartozik egy (és csak egy) típusba. A lényeg az, hogy
mindenki megértse, miért került bele abba a típusba, milyen következményekkel jár ez, milyen
tudat alatt működő, gépszerű működés irányítja mindennapi életét. Ki-ki maga sorolja majd be
magát, bár bölcsen teszi, ha egy Enneagramot jól ismerő személlyel ellenőrizteti a besorolást,
mert ugye szeretjük magunkat becsapni. (E sorok írója is hetekig győzködte Enneagram-tanárát,
hogy ő nem is az, aminek a mester besorolta...) A szembesülés nem lesz kellemes, de megéri.
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A fentiek talán kissé titokzatosan hangzanak, de a cikksorozat végére már minden sokkal
érthetőbb lesz. Nagyon gyors haladásra nincs esély, az első részben csak a típusok küszöbéig
fogunk eljutni. Aki hamarabb szeretne az Enneagram végére járni (jól teszi!), az olvassa el
napjaink egyik legnagyobb Enneagram-mesterének, Eli Jaxon-Bear-nek Enneagram - az
önismeret szolgálatában című sok helyen kapható könyvét.

A tudat és a tudatalatti
Vizsgáljuk meg először az 1. ábrán látható tudattérképet, mely Carl Gustav Jung és Joseph
Campbell munkásságának eredménye. A teljesség köre két egyenlőtlen részre van osztva, a
tudatos elmére és a tudatalattira. A kör középpontjában lévő valódi énünk a nagyobbik részben,
a tudatalattiban van. Erre mindig élénken emlékezzünk! A tudatalattiban vannak még az
archetípusok, az anima/animus, az árnyék, melyeket Jung ismert fel. A tudatos elme részében
található az ego. Életünk legsúlyosabb tévedése, hogy az egónkat gondoljuk valódi énünknek, az
Énnek, azt szolgáljuk, azt akarjuk megvalósítani!

Jaxon-Bear szerint lényünk négy rétegből áll (2. ábra). A külső kör a személyiség. Ez az,
amilyennek gondoljuk magunkat. A kép kívülről jön, tehát szükségszerűen hamis. Mások
mondják meg nekünk, hogy milyenek vagyunk és milyennek kell lennünk, olyanok, akiknek
fogalmunk sincs róla, hogy milyenek vagyunk, milyen a mi Lényegünk, sőt még arról sem, hogy
ők maguk milyenek. A személyiség egy élet során többször is lecserélhető. (Rendszerváltozások
idején ez igen feltűnő.)
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A személyiség építésének legbrutálisabb eszköze a nevelés. A szülők rakják fel a személyiség
első rétegét azzal, hogy megtanítanak igazodni, megfelelni. Módszerük az, hogy a gyermeket
megismertetik a félelemmel, megtiltják, hogy kifejezze nekik nem tetsző érzéseit, gondolatait és
a szeretethez jutást annak kiérdemlésétől teszik függővé. A Mennyei Próféciában kiválóan leírt
hatalmi játszmákkal elszedik energiáját. Az óvoda, az iskola, a munkahely további lapátokkal
tesz rá a babakorban szerzett sérülésekre. Ezt hívjuk ugye tanulásnak... Személyiségszintű jó
tulajdonságaink csináltak, fenntartásukhoz energia kell, és ha elfáradunk eltűnnek, uram boccsá
ellentétükbe csapnak át. Az esszenciaszintű jó tulajdonságainkkal ez természetesen nem eshet
meg, mert ekkor magunkat, a lényegünket adjuk.
A kisgyermek még tiszta Lényeg (esszencia), még önmaga közepén van, nincs ego, nincs
hazugság és csalás. Ennek legnyilvánvalóbb megnyilvánulása a felnőttek számára gyakran kínos
szókimondása. A nevelés célja a Lényeg befalazása, hogy ne zavarja a szülő személyiségét
(=csinált önképét). Az esszencia fejlődése 4-5 éves korban megáll, a további "fejlődés" a
személyiségben történik. A Lényeg az önmagunkon való tudatos munka eredményeként
fejleszthető, a csinált rétegek lehántása által.
A személyiség és a Lényeg között van a karakter, ami egy saját fejlesztésű védekező
mechanizmus, amellyel a Lényeget és az Ént védjük. Az Enneagram adja a tudást a karaktertípus
felismeréséhez. A karakteren átjutás az egóból az Énbe nem más, mint a terápia. (Itt
hangsúlyozottan nem pszihoterápiára kell gondolni!) A sikeres terápiának három kritériuma
van: a sérülések újra átélése, a sérülések új, magasabb tudatossággal történő átélése és az átélt
élmények kommunikálása, azaz védelmezésük feladása. A terápia révén a problémák
fokozatosan elfogynak. A meditáció elvisz az esszenciába, az Énbe megérkezés a
megvilágosodás.

Az esszencia és a sérülések
Most vizsgáljuk meg az esszencia tudattérképét. A teljesség körében egy háromszög található. A
háromszög csúcsait a jóga terminológiáját használva szat-nak, csit-nek és anandá-nak neveztük,
de a számmisztikát kedvelők nevezhetik 1-nek 2-nek és 3-nak, a triguna ismerői radzsasznak
tamasznak és szattvának, avagy a XIX. századi filozófia hívei tézisnek, antitézisnek és
szintézisnek, ugyanarról van szó. A szat a lét, a tudat, a tudatos lét, az egészséges akarat, a
jelenlét, a tartás, az önismeret, az önbecsülés, az igazság, a fizikai test. A csit az üresség, a csend
az értelem, a tisztánlátás, a tiszta tudatosság, a szabadság, a szabad tér, az egyszerűség, a tiszta
figyelem, a mentális test. Az ananda a szeretet, a boldogság, az üdvösség (külső ok nélküli tiszta
öröm), energia, extázis, a szeretet hatalma, az asztráltest.
Életünk első öt évében a három közül legalább az egyik pólus megsérül, az egyik különösen, és
átfordul az ellentétébe. Ekkor alakul ki, hogy melyik karaktertípusba esünk bele az Egységből
kapcsolódik, ekkor történik meg a kikristályosodás. Ez egy konkrét, erős negatív élményt
jelentő eseményhez kötődik.
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Ha az egészséges akarat sérül, akkor létrejön a düh és a rögzülés a fizikai testben következik be.
Ha a szabadságérzet és a tisztánlátás sérül, akkor bejön a félelem. Eltűnik az állatvilágból ismert
normális ösztön a "fight or fly", a harcolni vagy menekülni (más értelmes alternatíva ugye
nincs!), és belép az, hogy az egyén marad és (tartósan) fél. A rögzülés itt a mentáltestben van.
Ha a szeretetben élés állapota sérül, akkor létrejön a szeretetéhség és az asztráltestben jön létre a
rögzülés.
Legtöbb energiánkat a sérülésünkbe nyomjuk, de az nem hasznosul, mert nem gyógyítjuk meg
vele a sérülést. A sérült állapotot konzerválja, hogy kudarcra ítélt stratégiát használunk
gyógyszerként, mellyel egy ördögi körbe zárják magukat. A düh-pontosok a kontrollal
próbálkoznak, ha nem megy (szinte sose megy), akkor még dühösebbek lesznek, ami ellen még
erősebb kontrollal próbálnak védekezni és így tovább. A félelempontosoknál létrejön a
túlhajtott gondolkodás, a tudat vészreakciója. A félelempontos mindig keresi a veszélyt, és aki
keres, az talál. A megtalált (általában vélt) veszély csak erősíti félelmét, amitől még vadabbul
kezdi keresni az új veszélyeket. A szeretetéhesek létrehoznak egy mesterséges image-et, képet
önmagukról és azt próbálják "eladni" a világnak. Ha kapnak is szeretetet, az nem ér el hozzájuk,
mert tudatalattijuk jól tudja, hogy a szeretetet a csinált kép, a produkció kapta és nem ők. Így a
szeretetéhség tovább mélyül, "javítják" az image-et és kezdődik előröl a kör.
A legrémesebb az egészben, hogy mindez tudattalanul, a tudat alatt megy! Te is játszod
valamelyik játékot majdnem annyi éve, ahány éve élsz és még csak nem is tudsz róla. Igen, Te is,
nem csak mások! Ezek a körök automatikusan mennek benned. A cikksorozat végén már tudni
fogod azonosítani, hogy melyik mókuskerék is forog benned és elkezdhetsz a megállításán
fáradozni. A gépszerű működés ellenszere a tudatosság, ez lesz a legfontosabb fegyvered. A
terápia se rövid, se könnyű nem lesz, mert kénytelen leszel életed legalapvetőbb problémáival
szembenézni, amelyeket eddig (legalább részben) gondosan kiszorítottál magadból. De az
eredmény megéri.
–
–
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Aster-Sol -

Szemmel nézve

Kiválasztottnak lenni végtére is emberi szemmel nézve undorító dolog. A kiválasztott állandóan
szenved, az ő nyakába hullanak a lét legnagyobb problémái, sanszos, hogy beleőrül ebbe,
valószínűleg embertársai felé helyezi magát, töpreng a nagy eszméken, amiket nagy
általánosságban sem megenni, sem meginni, sem élvezni nem lehet. (Bár egyesek megtanulták a
nagy eszmék sikeres eladási módszerét.) A kiválasztott isteni jelet lát mindenben, betegség,
rosszkedv, havibaj és gyomorfájás helyett démonokat, odvámpírt, rossz fényszögeket és káros
vízsugarakat emleget. (Farkas helyett is vérfarkast kiált.) A kiválasztottak soka beképzelt, azt
mondja : "Majd meglátod.", "Olyan, de mégsem.", "Sokkal egyszerűbb, ha közelebbről
megnézed." vagy "Minden olyan, amilyennek látod.", persze hogy mindenkin gyűrűk, láncok
meg fegyverek lógnak, volt miből megvenniük, ugye....
Embernek lenni végtére is kiválasztott szemmel nézve
megszokott dolog. Az ember állandóan szenvedőnek képzeli
magát, és szerinte az övé a legnagyobb kereszt, amit éppen
cipel (mert talán ezért is sétál el üres szemmel az utcán
véresre vert felebarátja mellett). Sokuk jobb barátja, az Itóka
mellett szeretnek elmerengeni az Életen, aminek problémáit
valószínűleg eladni kellene, ha már megváltoztatni nem
lehet. Enni, inni és élvezni viszont tudnak.
Az emberek képzelődnek, hisznek és szeretnének.
Félelmetesen képzettek félelmeik kivetítésében és alkalmazásában önmaguk és mások felett.
Nem tudják azt, hogy csak azokkal a farkasokkal kell foglalkozni, amik a kerítésen belül
ólálkodnak, mert a kint üvöltő vadak talán nem is léteznek. A vízsugarak károsak, mert sokba
kerül folyatni őket, a fényszögek is rosszak, mert egy nullával több van az árcédulára írva, bár a
démonokat ők hozzák létre a Télapóval meg a Húsvéti Nyuszival együtt. Szeretnek a fizikai
hatalmukra támaszkodni, egyébként nem lenne katonaság, rendőrség, milícia és díjbirkózás. A
gyermeknevelésük elrettentő, hiszen az újabb generációk egyre sebezhetőbbek, a szülők mit
sem mondanak mást a pénzzel (vagy pofonokkal) megtöltött csemetéknek, mint azt, hogy "Majd
megtudod.", "Bezzeg neked ez ilyen egyszerű" vagy "Én bezzeg". Persze mindenki abba áztatja
az egóját, amibe tudja.
A kiválasztott vállat von, végigfuttat egy egyszerűbb gondolatsort, tudatosítja, hogy alacsony
reinkarnációs szintű emberrel van dolga, majd szerényen odébbáll. Ő önmaga akar lenni,
birtokában akar lenni képességeinek teljes tárházának, hogy elmondhassa, elérkezett oda,
ahonnan lebukott régen.
Az ember körmét reszeli, majd csendben hizlalt vérszomját kiengedi a másra, véres csomóvá
marcangolja, majd asszondja, ezisojjanmintén, montaménhogyessemásmintatöbbi. Csak a
filmekben fogják meg őt és csapják a falhoz (csak egyszer), hogy megtapasztalja, a nyugalmat is
csak pillanatra lehet elűzni.
Isten szemével nézve mindenki ugyanolyan.
Tao szemével nézve fél kiló káposzta.
- Ananael Árnyak 1999. január – II. évfolyam 1. szám

