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 El sző ó

Samhain a kelta újév. A természet halála, az az éjszaka, amikor átmosódik a 
határ élők és holtak világa között. Tündérek, manók, gnómok járják a sötét 
erdőt, és a velük békében élő népek teli tejeskancsót esznek ki a küszöbre az 
éhező utazóknak. A Sidhe népe kilovagol rejtélyes ösvényein. És figyelnek 
bennünket.
Ilyenkor kell eltemetnünk magunkban mindent, ami elmúlt. És ilyenkor, 
ezen a misztikus éjszakán fogan meg minden, ami új, ami a jövőt jelenti. Az 
a fény, ami a következő esztendőben világít előttünk, mutatva az utat. 

Szép, sugárzó fényt kívánok minden utazónak! 
A főszerkesztő: Osara

Tartalomjegyz k é

Vishnu és Ain Soph kéz-a-kézben - 4. rész
Sámánizmus 3. rész - Észak-Amerika
Rövid történet a szinkronicitásról
Egyiptom ősi templomai
Versek
Liber Aquarius 2. rész
Szóragozás - Szórakozás
A hipnózis
Óskandináv mágia 3. rész - A tánc

A hónap albuma:
Blind Guardian: Nightfall In Middle Earth

A hónap zeneszáma:
Weird Al Yankovitz: Pretty Fly For A Rabbi

rnyak 2001. Samhain  III. vfolyam 5. sz mÁ – é á



Vishnu s Ajin Soph k z-a-k zben - 4. r szé é é é

Manipura és Anahata

III. Manipura: (érintve a Netzach szimbolikáját)

A héber életfán a Hod szefirának felel meg.
Azt  mondják,  ha  az  ember  elérte  a  fejlődésben  a  harmadik 
szintet, amit a Manipura csakra képvisel, a "munka" 99%-át már 
elvégezte.  Azonban  a  maradék  1%  sokkal  nehezebb,  mint  a 
magunk mögött tudott 99.
A héber életfának ezen szintjén torpan meg először az ember, 
ha az emberi energiaközpontokat akarja a szefirákra vetíteni.  
Ezen a szinten először párban állnak a szefirák, jelen esetben a 
Hod és a Netzach.
A Hod választása első pillantásra egyértelműnek tűnik, miután 
az életfa pozitív, férfias oszlopán foglal helyet, az ember mégis 
megtorpan egy pillanatra, annak láttán, hogy a Hod bolygója a 

Merkúr, és karnyújtásnyira van a Tifereth, aminek viszont a Nap az uralkodó bolygója, akárcsak 
a Manipurának. A Hod határozott, férfias aspektusai hamar meggyőzik az embert arról, hogy ő a 
helyes választás. A Hod képviseli az életfán az absztrakt, elvont gondolkodást, az intellektust 
észérveket. a logikát és az okokat.
A Manipura az emberi energiarendszerben az ego, az én központja.  Eleme a tűz,  ami, mint 
tudjuk, tisztító hatású, ennek köszönhetően ezen a szinten letisztulnak a gondolatok, kitisztul a 
tudat, az ember képes lesz tisztán, világosan és hatásosan kifejezni gondolatait. Ha a Manipura 
túlteng az  energiarendszerben,  felbukkan  a  hatalomvágy,  elismertségre  törekvés,  bármibe is 
kerül. A héber életfán a Hod erényei az őszinteség és becsületesség, korlátai pedig a hazugság és 
becstelenség. Ugyanez elmondható a Manipura-ról is.
A héber életfán a Hod szefirának Netzach a párja. Nem ellentétesek, inkább kiegészítik egymást, 
a Netzach szefira képviseli  a Hod aspektusainak női oldalát: az érzelmi, intuitív és általában 
minden nem-racionális  indíttatású  gondolkodás-  és  beszéd,  valamint az  esztétika.  Erénye az 
önzetlenség, korláta pedig az önzés - ezek, bár érzelmi indíttatású,  nőies jellegű aspektusok, 
megtalálhatóak  az  alapvetően  férfias  jellegű  Manipura  aspektusai  között  is,  ami  arra  enged 
következtetni, hogy nincs kizárva, hogy a hindu életfa csakrái adott esetben nem "választottak" 
két  szefira  között,  hanem két,  egymást kiegészítő szefirát  "összevontak",  és  a két,  kiegészítő 
szefirából lett egy csakra a hindu életfán. Ebből ered a fennebb már említett különbség a két 
életfa  között,  miszerint  a  hindu  életfa  sokkal  töményebb  és  lényegretörőbb  a  kabbalista 
életfánál.  
Pillanatra még visszatérve a Svadhistanához, és a Yesodhoz, összességében elmondható, hogy a 
Svadhistana - Manipura kettős, valamint a Yesod - Hod - Netzach hármas alkotják a "normál" 
emberi  tudat  magját,  amit  nagyon  nehéz  átlépni,  akkor  is,  ha  az  ember  nagyon  akarja.  
A  következő  szint,  az  Anahata  már  átmenetet  képez  az  emberi  és  az  Isteni  tudat  között.  
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Híd a fizikai és az Isteni síkok között

A két síkot összekötő híd képe a hindu életfán rajzolódik ki élesebben, ahol jól láthatóan az 
Anahata és a Vishuddhi csakráknak jut ez a szerep. 
Az Anahata, mint az emberi jellegű tudat végső határa, és a Vishuddhi, mint az első lépés az 
Isteni jellegű tudat felé. Nem ilyen egyértelmű a helyzet a szefirák rendszerében, mivel annak a 
szimbolikája jóval komplexebb, összetettebb hindu társáénál.
Összességében  azonban  elmondható,  hogy  a  középső,  lélek  síkja  tölti  be  ezt  a  szerepet.  
A lélek síkjához tartozó szefirák a Tifereth, a Geburah, és a Chesed, és szorosan kapcsolódnak a 
Daath-hoz,  amit  az  Isteni  sík  kapujában  álló  őrként  is  szoktak  jellemezni.  

IV. Anahata: 

A héber életfán a Tifereth szefirának felel meg.
Ez  a  szint  mindkét  rendszer  szimbolikájában  a  tudat  fejlődésében  az  út  első 
szakaszának végét jelenti. Itt ér véget az emberi tudat, ami ezen túl van, az már 
isteni. Az Anahata és a Tifereth a híd az emberi és az Isteni tudat között. Már nem 
emberi tudat, de még nem is Isteni. Ide van elrejtve a bennünk élő Isteni lény 
magja.  
A  héber  életfa  teremtés-szimbolikájában  a  Tifereth  szefirában  van  a 
Mikroprosopus.  Itt  jelentkezik  a  már  említett  "életfa  az  életfában"  jelenség.  A 
teremtés  folyamatábrájának  Tiferetje  tartalmazza  az  emberi  tudat  fejlődésének 
térképét.  Ha  a  makrokozmosz  szempontjából  vizsgáljuk  az  életfát  és 
továbbmegyünk  hozzácsatolva  az  alapértelmezett  -  Yetzirah-t  "feltérképező"  - 
életfához felül a Beriah-t, az isteni sík életfáját, és alatta az Asiah-t, az anyagi világ életfáját, a 
Tifereth az Asiah Kether-je, és a Beriah Malkuth-ja.
A hindu hagyományban nem igazán fedezhető  fel  a  héberhez  hasonló  "életfa  az  életfában" 
jelenség,  az  emberi  energiaközpontok,  a  csakrák  "konkrétan"  az  emberi  tudat  fejlődését 
jelképezik, és ezt az egész rendszert, mint olyant, ki lehet vetíteni a teremtésre, a világegyetem 
rendjére,  ami  aztán  párhuzamosan  fut  az  emberi  "tudattérkép"  életfája  mellett.  Az  tudat 
fejlődésének életfáján  az  Anahatánál  ér  véget  a  konkrét  "emberi"  tudat.  A személy önmaga 
urává válik,  mert bölcsességre és belső erőre tesz szert.  A polaritások többé nem jelentenek 
problémát,  például  egyensúlyba  kerülnek  a  férfi-  és  női  energiái.  Az  ember  túljut  a 
körülmények  és  a  környezet  határain,  független  és  önmagából  eredő  lesz,  belső  békét  és 
nyugalmat  sugároz.  Itt  teljesedik  ki  az  ego,  mikor  az  ember  megtapasztalja  az  Anahata 
természetét, akkor hallja először a lélek hangját: SO HAM.
A "SO" jelentése "AZ", a "HAM" jelentése "ÉN". Tehát ez a hang, a lélek hangja annyit tesz 
gyakorlatilag, hogy "Én Az vagyok", vagy "Én vagyok Az". Itt tapasztalja meg az ember először 
az Isteni lény mivoltát, az Anahata mondhatni a megvilágodás csakrája.
Érdekes, hogy a kabbalisztikus rendszer teljesen másképp tálalja gyakorlatilag ugyanazt, amit a 
hindu. Ugyanez a "jelenség" jellemzi a Tiferethet is, de itt másképp tapasztalja meg az ember. A 
Tiferethet  gyakran  úgy  jellemzik,  mint  az  a  szefira,  ami  maga  a  rejtély.  Bármit  gondolsz, 
képzelsz, érzel,  hogy az, nem az. A Tifereth AZ űr, ahol "semmi" nincs. Az előző 4 szefirát 
végigjárva az ember átküzdötte magát megannyi problémán, megoldotta őket és mikor végre 
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megérkezik az emberi tudat végállomására, a nagy semmi várja. Első pillantásra teljesen másnak 
tűnik, mint a hindu rendszer Anahata csakrája, de ha az ember jobban belegondol, ugyanarról 
szól, csak úgymond egy kissé drasztikusabban tálalva. A kabbala így érzékelteti, hogy mindaz, 
amit addig az alsóbb szefirákban megtapasztalt, puszta illúzió, és a Tifereth-be érve pillanatok 
alatt semmivé válik és olyan dolgok veszik át a helyüket, amik eddig ismeretlenek voltak az 
ember számára.
A Tifereth bizonyos  értelemben a beavatás  helye.  Az ember mindent  elveszített,  ami addig 
fontos volt számára, az addig őt uraló hamis ego eltűnt, viszont új készül a helyébe lépni, a 
felsőbb, Isteni Én. A Tifereth űrje kiválóan alkalmas rá, hogy felkészüljünk a nagy változásra. 
Ezen a szinten érti meg az ember, mi is az a "Nagy Mű", és ehhez kapcsolódik a Tifereth erénye 
is, ami a "Nagy Mű"-höz való hűség. Rögtön ebből következik a Tifereth korláta, a büszkeség, 
ami  akkor  következik  be,  ha  a  tanuló  úgymond  túlzott  erőfeszítéseket  tesz  ezen  szefira 
aspektusainak  megértésére,  és  a  "Nagy  Mű"  lényegének  megértésére.  Érdekességként 
megjegyezhető,  hogy a  hagyomány szerint  Tifereth,  aminek a  jelentése  "szépség",  Binah,  az 
értelem, és Chokmah, a bölcsesség gyermeke. 

- Scampy-

S m nizmus III. r sz - szak-Amerikaá á é É

Ebben a  régióban a  sámán lélekrepülése  főleg  az  Északi-sarkvidéken fordul  elő.  A beavatás 
feldarabolással  és  összerakással  történik,  mint  a  szibériai  sámánoknál.  Az  eszkimó  törzsek 
körében a közösség mindennapi szertartásait általában egy világi személy vezeti, a sámánokhoz 
csak válságos helyzetben fordulnak, pl. éhínség idején. A sámán tárgyal a nem emberi létformák 
szellemeivel is.
Az alaszkai eszkimó sámán a Bering-szoroson át Szibériába repülhet, hogy megnézze, mi történt 
az elveszett emberekkel.
Az  alaszkai  sámán  felszerelésének  szerves  része  a  menyét  alakú,  faragott  kikituk.  A  sámán 
mindig  magával  hordja  vagy a  csuklyájában,  vagy a  teste  belsejében,  ahová a  száján vagy a 
hónalján át kerül. A kikituk lehetőséget ad a sámánnak, hogy a sámán 
figurában lévő betegségszellemet megharapja vagy a benne lakozó, halált 
hozó  szellemet  halálra  harapja.  Ettől  délebbre  azonban  már  nem 
általános a révülés és a szellemutazás.
Különböző  népek  között  gyakorlat,  hogy  a  sámán  megmenti  a  beteg 
lelkét. Az ősök útján elutazik a halottak földjére, lyukat fúr a földbe, vagy 
lemerül a tenger fenekére, és amikor visszatér, orrából ömlik a vér, de 
hozza  a  beteg  lelkét  is  egy  csomó  saspihébe  csomagolva.  
A szelis nép kenuutazása során a sámánok még transzba sem kerülnek, 
hanem  utazást  mímelnek,  és  felkeresik  a  beteg  állat  formájú 
védőszellemét. A kenu képzeletbeli szellemkenu, melyet több sámán hoz 
létre éjjel. Minden sámán tart egy rudat vagy evezőt, a kenuban pedig 
van  egy  cédrusfa  deszka,  melyre  tulajdonosának  látomásait  festették. 
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Dobok, csörgők és énekszó kíséretében a sámánok lelkei a föld alá süllyednek, és egymás után 
éneklik saját védőszellemük énekét.
A még délebbi területeken már igen ritka a mély révület és az utazás, és a beavatási szertartások 
is különböznek. Míg a szibériai sámánt akarat ellenére választják ki és avatják a szellemek, itt a 
sámán magányban, böjtölve keresi a beavatást. A révülés és az utazás szerepét itt az álom, vagy a 
"látomásos keresés" veszi át. Az őrző szellem - gyakran egy állat - saját tulajdonságaival ruházza 
fel a jelöltet, megtanítja neki a gyógyító dalokat, amelyek segítségével felidézheti a szellemeket, 
és támogatásukat kérheti, ha baj van. A sámán avatása nem egyetlen pillanat alatt játszódik le, 
hanem sokszor egész életén keresztül húzódik. Alvilági utazásait pl. akár már gyermekkorában 
megkezdheti.
A gyógyítással kétféle szakértő foglalkozik. Ha a beteg azért szenved, mert a lelkét ellopta és 
elvitte egy szellem, akkor a gyógyító saját lelkének is transzba kell esnie, hogy megkeresse és 
visszahozza az elveszett lelket. Ha a betegséget azonban egy varázsló által küldött idegen tárgy 
behatolása  okozta,  akkor  nem  feltétlenül  kell  révülnie  a  gyógyítónak,  hanem  masszázzsal, 
kiszívással  vagy  más  módon  távolítja  el  az  idegen  tárgyat.  A  kiszívást  szájjal  vagy  valami 
speciális, szalmaszálból és madárcsontból készült csővel végzi.
Míg Szibériában a legfőbb hangszer a dob, Észak-Amerikában ezt kiegészíti a csörgő. használnak 
továbbá kristályokat is, melyekről azt gondolják, hogy az égi szellemek kikristályosodott könnye 
vagy spermája. Növények és állatok részeit is gyakran alkalmazzák.
Az indiánok énekei különösen fontos szerepet töltenek be ezen a területen.
Az alábbi a Nap Éneke:
"Látható arccal érkezem.
Megszentelt módon jelenek meg.
A zöldellő földre bőséget én hozok.
A nemzet körének közepét én tettem kellemessé.
Lássátok arcomat!
A négylábúak és a kétlábúak mind
Általam járnak.
A levegő szárnyasai általam
repülnek.
Lássátok arcom.
Enyém a mai nap, én teszem
szentté." 
Black Elk ( Fekete Szarvas ) 

A Naptánc:
A táncos, immár saját húsával a fához kötve, újra táncolni és énekelni kezdett. A sas még mindig 
vijjogott minden lépésére.  Amint a Nap közeledett  a nyugati dombokhoz, addig húzta hátra 
magát, míg a hús utat engedett, s megszabadult a fától. Nem esett el, csak megfordult, hogy lássa 
a népet és családját, akik étellel és vízzel várták. S a negyedik nap után az ifjú családja karjaiba 
sétált.
A Naptáncnak sok indítéka van, de a legutolsó e sorban az ego és a férfiasság. Minden táncos 
indítéka a szenvedés. Néhányan Wopila-t mondanak, ahogy a fiatal harcos tette. Más táncosok 
egészséget  kérnek  egy  családtagjuknak,  és  táncukkal  segítenek  megkapni  ezt.  Mint 
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Naptáncosok, megtagadjuk magunktól az ételt, vizet és a családot. Aztán felajánljuk az egyetlen 
dolgot, ami igazán hozzánk tartozik - a húsunkat (testünket). 

- Jeannie -

R vid t rt net a szinkronicit sr lö ö é á ó

A "szinkronicitás" (párhuzamosság) fogalmát Carl Gustav Jung alkotta meg, mint a kauzalitás 
(okság) fogalmi ellentétpárját.

Az  okság  jelentését  jól  ismerjük,  hiszen  ez  vezérli  mindennapi  életünket.  Az  okság  azt 
fogalmazza meg, hogy a dolgok egy ok - okozati láncolatot alkotnak, és hogy az ok és az okozat 
összefüggenek egymással, kapcsolatban vannak.
Ezzel  szemben  a  szinkronicitás  lényege  az,  hogy  az  összefüggő,  kapcsolatban  álló  dolgok 
nemcsak egymást követően ok - okozati viszonyban állhatnak, hanem egymással párhuzamos 
(szinkron) kapcsolatban is. Valami olyasmi ez, mint a kvantumfizikai bizonytalansági tényező, 
amikor egy fizikus azt állítja, hogy egy elemi részecske egyszerre anyag és energia.
De  értelmezhetjük  misztikus  módjára  is,  "égi  jelként",  amely  összefügg  életünk  valamely 
mozzanatával.  Sőt  tovább  megyek,  az  okkult  hagyományban  számos  olyan  analógiát 
fedezhetünk fel, amely felfogható, mint szinkronhatás.
Ezt mondja ki a Háromszorosan Hatalmas Hermész törvénye, vagyis az analógiák tana is: 
"Való, tévedéstől mentes, biztos és igaz mindenekfelett,
Hogy ami fent van, a lentihez hasonló,
S ami lent van, a fentihez,
Beteljesítvén az Egyetlen számtalan csodáját." 

Mivel filozófiai fejtegetéssel képtelen vagyok elmagyarázni mondandóm lényegét, íme egy rövid 
mese az életünkben megjelenő szinkronhatásokról:
Egyszer  Jung  az  egyik  páciensével  végzett  álom-elemzést.  A  beteg  a  pszichiáteri  díványon 
feküdt,  és  arról  mesélt,  hogy  az  előző  éjjel  egy  bogárról  álmodott.  (Egészen  pontosan  egy 
rózsabogárról, de ezt a páciens nem tudta, és a mese szempontjából ez kevésbé jelentős.) Amíg a 
szegény delikvens a díványon fekve mesélte az álmát, valami koppant Jung "rendelőjének" az 
ablakán. Jung az ablakhoz ment, és a párkányon meglátott egy - a karamboltól megszédült - 
rózsabogarat. Nosza, kinyitotta az ablakot, és a markába vette szegény párát, majd visszaült a 
helyére,  a  páciens  mellé  és  hallgatta  annak  történetét.  Amikor  a  beteg  befejezte  az  álom 
elmesélését és felült, Jung az orra alá dugta nyitott markát a bogárral,  és feltette a vaprószt: 
"Erről a bogárról álmodott?"
A hatást mindenki élje át egymaga...
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Egyiptom si templomaiő

Az első templom a hagyomány szerint egy szent hegy volt, mely Nunból, az ősvízből emelkedett 
ki.  
A templom, mint szimbólum, elválaszt és összeköt. Horus és Hathor évről évre mindig egyesül a 
templom  szentélyében,  ahogy  a  szellem  évről  évre  megtermékenyíti  az  anyagot.  
A templomokat a legszilárdabb kőből építették, hogy fennmaradjanak az örökkévalóságig. Falai 
fizikai és szellemi védelmet is nyújtottak. A köveknek mágikus erejük volt. Gyakran előfordult, 
hogy valamely új templom falaiba egy régi templom messziről hozatott köveit is beleépítették. 
A templom általában nagy, nyitott, folyosók által körülvett udvarból, egy oszlopcsarnokból és 
egy szentélyből állt. Az udvarban és az oszlopcsarnokban az ünnepeket tartották, és bemutatták 
az  áldozatokat.  A  szentélybe  csak  a  papok  vagy  a  fáraó  léphettek  be.  A  templomok  falait 
feliratok és képek borították.
Az  egyiptomi  templomok  korai  formája  egy  egyszerű  kis  kunyhó  volt,  amely  szentélyként 
szolgált  az  isten szimbólumaival  nádból  font  oltárán.  Ebből  alakult  ki  azután az a  hatalmas 
kőépítmény, melynek bejáratát két hatalmas, négyzet alapú torony alkotta, előtte a fáraó szobra 
és két obeliszk őrizte a templom nyugalmát. Ezen belül volt található a belső szentély, melyben 
az isteni szimbólumokat tartották.
A templomok általában a város központjában álltak, és hatalmas, erős kőfal védte őket a külső 
zajoktól és az utca szennyétől. A főkapun belépve széles út vezetett a lakónegyed felé, melyet 
mindkét  oldalról  oroszlánok,  kosok  vagy más  szent  állatok  szobrai  szegélyeztek.  A kapuval 
szemben két obeliszk állt,  és  annak a fáraónak a szobra,  aki  a templomot alapította,  mint a 
szentély védelmezője. A külső falakat gazdagon színezett reliefek borították. Belül nagy, nyitott 
udvar terült el, gyakran oszlopokkal volt körbekerítve, de a nagyobb templomokban, mint pl. 
Karnakban oszlopsor futott középen is. Itt tartották a nagy ünnepeket, amelyeken nagy számban 
részt vehettek az egyszerű polgárok is.
A szentélybe vezető ajtó kicsi volt, az ablakok magasan voltak, kicsivel a mennyezet alatt, így a 
fény  épphogy  beszűrődött  a  templom  belesébe,  a  szentélyben  pedig  szinte  teljes  sötétség 
uralkodott.  A szentélyben állt a naos, egy téglalap alakú láda, melynek az eleje nyitott volt, 
gyakran  rácsos  ajtóval  fedett.  Itt  tartották  a  kegytárgyakat,  esetleg  valamilyen  szent  állat 
ketrecéül szolgálhatott.
A szentély minden oldalából kis, sötét kamrák nyíltak, melyeket raktárként használtak az egyéb 
szent eszközöknek, a templomi bútoroknak, a szent bárkának stb. A belső falakat ragyogó színű 
képek és feliratok borították.
A templom körül volt a temenos, vagyis az a rész, ahol a más, kisebb templomok helyezkedtek 
el. Itt nevelték a szent fákat, melyeken madarak tanyáztak, tavakat ástak, melyen a szent bárka 
úszhatott,  itt  voltak  a  papok lakóházai,  néha még paloták  is  csatlakoztak  a  komplexumhoz.
A várost behálózták a szent utak, melyek egyik templomtól a másikig vezettek, vagy néha a 
Nílus partjáig. Ezeken az utakon vitték végig az ünnepek alkalmával az istenek képmásait. 
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Versek 

New Sun 

I was murdered before this 
New sun had shown 
Evening the score 
B'fore the golden beams shone 
Now I can see, nothing's divine, 
Nothing, save for gold-blood wine 

- Saddie - 

Idegen 

Kénytelen vagy élni, gyávaságból, 
hogy morzsákat csipegetve 
tetesd gazdagnak magad 
Milyen odvas, milyen ocsmány 
tud lenni a szépség 
ha kezedben gyurmázod 
sápadt hangulataink 
Már nem tanítalak égni, 
ronggyá foszlattad bánatom 
csitulj el, nemtelen dög mert 
terméketlenül csaholva 
nem való a létezés 

- Osara - 

Mindannyian 

Angyalok fáradt vállain 
elsírt ballada maradtunk 
fekete fénnyel ölve a tegnapot 
egy hangtalan szemrehányás 
mert nem egyek vagyunk. 

- Nayah - 

A gyermek 

Megszületett a gyermek.
Vérével táplálta a vaksötétben
hajával takarta a fények előtt
testébe rejtette, óvta, félte
Nap nem látta, éj nem látta őt.
Fülét hamis tündérmesékkel
rakta teli a föld szüze
és földöntúli boldogságról
zengett egyetlen esküje.
Szemét takarva áll előtte
szülője gyilkos két keze,
hogy eltakarjon minden élőt
mely rajta kivül léteze. 

De egyszer mégis úgy esett,
hogy Nap talált rá a hegytetőn
megcsodálta, simogatta
sugarával éltetőn.
És a gyermek felkacagva
szaladni kezdett a fák felé
virágot tépve a tavaszba
rohant a boldogság elé. 

Aztán sötét lett, hirtelen, mély,
hegy rángott, föld is reszketett
s a vad szülő, ki oly kegyetlen
a rétre leereszkedett.
S egyetlen fuvallatával
letaszítá a mocsárba
a megriadt gyermeket.
Hold többé sose látta,
Nap többé sose látta.
A föld magábanyelte feketén
vérétől lett vörös az alkony
a távoli bércek tetején. 

- Papp Laura -
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Liber Aquarius- II. r szé

A cselekvés könyve

A nemcselekvésből a szükségszerűségek szakítják ki a létezőt. A cselekvés hiánya visszafejlődést 
eredményez. A visszafejlődés addig tart, amíg a valóság szükségszerűségekkel nem kényszeríti 
cslekvésre. A mielőbbi cselekvéssel elkerülhető a szükségszerűségek kialakulása, az akarat által 
irányított cselekedet a Karma játékszeréből a Karma irányítójává válik. Cselekedni szükségszerű, 
amíg az akarat át nem veszi az irányítást. 

Az EGO könyve

A  szükségszerűségek  létrehozzák  az  akaratot,  az  akarat  célt  keres 
magának. A cél keresése felveti annak a kérdését, hogy ki az, aki keres. 
A kereső egyéni léte szükségszerűvé válik, hiszen egyéni célt keres. Az 
egyéni  lét  magában  hordozza  a  különbözőséget,  a  különbözőség  a 
különbség  okának  keresését,  ami  létre  hozza  a  körülhatárolt 
különbségeket.  A  különbségek  megtalálása  szükségszerűvé  teszi  az 

azonosságok keresését  is.  Az azonosságok és különbségek körülhatárolt,  tudatos együttese az 
ÉN, amely akarattal rendelkezik. Az akarattal és tudatossággal felvértezett ÉN az EGO. Az EGO 
kifejlődése  szükségessé  teszi  az  egyedül  való  létezés  tudatosítását  is,  amely  feltételezi  azon 
képesség  kifejlődését,  hogy  az  EGO  önmagában,  mindenkitől  függetlenül  képes  létezni.  Az 
önálló  lét  előhozza  az  EGO szükségszerű  voltának  feloldódását,  az  EGO feladását.  Az  EGO 
feladása magával hozza a különbözőségek és azonosságok eltűnését.

A jelképek könyve

Az  aktuális  létezés  magával  vonzza  a  tapasztalatszerzés  vágyát,  ez  a  vágy  megteremti  az 
érzékelhetőt  és  az  érzékeket.  Az  empirikus  (tapasztaló)  tapasztalatszerzés  az  érzékekre 
támaszkodik.  Az  empirikus  tapasztalatszerzés  felveti  a  nem  érzékekre  támaszkodó 
tapasztalatszerzés  lehetőségét  és  vágyát.  Ez  mindenképpen  az  empirikus  tapasztalatokra  fog 
épülni,  tehát  annak  a  képeivel  fog  dolgozni.  Ezen  képek  használata  magában  hordozza 
esszenciájuk megragadását, majd a képek elhagyását. A lényeg megragadása, megértése együtt 
jár az EGOba való fokozatos beépülésével, a szerzett tapasztalattal való egyesüléssel. A végső cél 
az, hogy az EGO kizárólagosan ideákkal dolgozzon.

Az illúziók könyve

A tapasztalás magával hozza annak téves képzetét, hogy a megismerés tárgya és a megismerő 
önmaga  valós  létező.  A  tapasztalatszerzés  vágya  által  megteremtett  érzések  és  érzékek  csak 
egyes  ideák  fizikai  leképeződései,  melyeket  a  tapasztalatvágy  tapasztalni  akar.  Ha  csak 
megérteni akarna, akkor nem lenne szükség ilyen illúziókra. Nem mi hiszünk egy Istenben, 
hanem Isten hisz az emberek létezésében, ezért, és csak ezért létezik az egyén és az EGO. 

- Zero Omega Lvx - 
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Sz ragoz s - sz rakoz só á ó á

Mottó: 
"Ha csend-ül, igaz
Ha zúg, hamis" 

Pár napja történt, hogy Osara fölkért, írjak cikket az Árnyakba, és a témá(ka)t illetően végül 
kettőben egyeztünk meg.
Az egyik  -amire  véleményem szerint-  nagy szükség  van,  az  a  magyar 
nyelv  megértése.  Magyarul  beszélünk-  de tudjuk-e,  mit  is  jelent,  amit 
mondunk?  

Okkult  tanulmányaink  során  találkozhatunk  a  szavak  kérdéskörével. 
Hiszen  rengeteg  minden  van,  ami  szavakkal  ki  sem  fejezhető,  mégis 
létezik az Ige, mely teremt.
Abban  a  hihetetlen  szerencsében  lehet  részünk,  hogy  magyarul 
beszélhetünk -  hiszen ez a  nyelv kései  utóda az ősi  nyelvnek,  melyet 

egykoron a Föld minden szegletében beszéltek.
Népünk a Megyer törzs révén az ősi Tudás hordozója, melyet táltosaink és később regöseink 
örökítettek át nemzedékről nemzedékre, hasonlóan a keltákhoz.
Ebben a cikkben mindössze ízelítőt  szeretnék adni  az  eddig fölhalmozódott  gyűjteményből, 
mely csak csupán morzsa a Tudás Kenyereskosarában. És persze a saját világnézetemet tükrözi. 

Kezdetben vala az Ige: Én Vagyok.

De mit is jelent ez? Én Van-ok. A Van megfelel az Itt és Mostnak, időtlen és teljes. Az 'ok' pedig 
ez esetben az 'én csinálom'-nak felel meg.
Én Van-ok: Én időtlenül és tökéletesen létezem.
Ugyanakkor Isten, a teljesség részei vagyunk: Minden- Mind-Én.
És ide kapcsolódik a másik téma: a sumer/kumagar hitvilág. Náluk a főisten, a mennyek ura, a 
Te-Ram-Tu neve: An.
Mind-Én - Mind-An - Mind-Egy. Ahogy Jézus mondta: Én vagyok a Kezdet és a Vég. Én Van-
ok: Létezem tökéletesen, részként és egészként, időtlenül. A rész számára az Én Van-ok értelme: 
Én  a  Bennem  kifejezésre  jutó  Isteni  tökéletesség  és  állandóság  vagyok.
Kicsit  térjünk még vissza  a  sumerekre/kumagarokra.  A 'sumer'  csak egy sémi szó,  melyet  a 
Folyóközben  élő  ősi  népre  használnak.  Ők  magukat  ku-mah-garnak/ku-meh-girnek  hívták, 
nyelvüket a-mah-garnak/e-meh-girnek nevezték.
Nálunk a nép és nemzet mára egyet jelent. De régen a Nemzet a nemzetteket, a nemeseket, a 
neveseket jelentette, (Nam-mu!) az utódokat. A nép, az áldott Nép is a maga méltó helyén állt 
régen. A nép és a nap között szoros a kapcsolat,  hiszen ahogy a nap az élőket, úgy a nép a 
nemzetet élteti.
De mit is jelent a mah-gar?
A 'mah' tudást jelent, a 'gar' népet (hun-gar, bol-gar, ma-gyar, stb.)
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Mah-  mag-  magos/magas  (Tudással  bíró)-  magus/mágus-  magister-  master/mister/mester
Számoljunk is egy keveset!
Egy:  a  tökéletesség.  Egy-  egi/égi-  egész-  egészség  -Egy-ség.  Minden egy-gyel  kezdődik.  Egy 
szívünk  van,  a  nőknek  egy  méhük,  a  férfiaknak  egy  péniszük.  Egyből  a  kettőbe  jutunk-
Kettő:  a  Dualitás,  a  Kettősség,  maga  a  két-ség.  Két-lem,  két-elkedek.  Maga  az  agy  is  két 
agyféltekéből áll, és testünk minden "földi" szerve kettős. Két petefészek, és két here van.
Ahhoz, hogy harmóniában éljünk, el kell jussunk a hármashoz.
Három: a három-ság a harm-ónia. Égi hármasság -a sumereknél/kumagaroknál An, Nammu és 
Enlil, az egyiptomiaknál Ozirisz Ízisz és Horusz. A szemek, a látás szervei is hárman vannak. A 
három szint: a menny, a föld és a pokol: iSTeN-öSzTöN-SáTáN. Az 'isten' szó magas hangrendű, 
a 'sátán' mély. De a három egy egész.
Négy:  az  anyagi  világ,  a  négy  elem,  a  négy  végtag.  A  védőkör  négy  Őre.  A  Föld  száma
Öt: Maga az Ember, Adam Kadmon. Az öt- üt. Teremt, alkot, elvesz és pusztít. Öt fejünk van, 
ami megfelel a Pentagram öt csúcsának. A nyakunkon levő Fej-en kívül a két kézfej és a két 
lábfej. Jézus fejét töviskoszorú szúrta, kéz és lábfejeit vastüskék.
Hat: ami hat, hatással van. Amint fent, úgy lent is, Hermész tolmácsolásában. A sumereknél 
szintén megjelent:  Ki-ta  dim An-ta:  Földön,  mint Égben. Ez a hatalom alapja.  A hexagram.
A hat nem mágikus szám az ősi népeknél, hanem a hét igen. Mégis azt mondjuk: hatalmas. Hat-
almas/almos. A fő csakrák száma hét, de ebből csak egy, ami valóban nem "földi": a korona 
csakra. A többi hat az anyagi világban való életünket segíti, a hatodik, a 3. szem kapu a hetedik 
felé.
Ki uralja a hat almát/alomját/csakráját, az Hat-Almas. Aki pedig hatalmas, annak megnyílik az 
Út fölfelé, a Hét felé.
A hat mély hangrendű, de a hét már magas.
Hét: hét lépcső az égbe, a hét fő csakra. A Föld a hét bűvöletében kering, a hold négyszer hét 
nap alatt telik meg és fogy el újra. Hét arkangyal és hét arkördög.
Nyolc: Lásd: Terry Pratchett Korongvilágát
Kilenc-tíz-tizenegy-tizenkettő: így lesz teljes a kör.
A  tízes  számrendszerhez  szokott  elménk  számára  talán  kicsit  zavaró  lehet,  hogy  az  egész 
részének  vegyük  a  tizenegyet  és  a  tizenkettőt  is,  de  a  régiek  a  tizenkettes  számrendszert 
használták, hiszen a minket körülvevő világban is e szám fejeződik ki, gondoljunk az állatövi 
jegyekre,  vagy  az  idő  mérésére.  A  tizenkettő  a  harmónia  és  a  Föld  szorzata.
Ha már körnél tartunk: Napkereszt, avagy máguskereszt. Egyik legősibb szimbólum. Kereszt: 
kör-oszt.
Vagy az élet köre: Él-Élez-Élet-Élelem-Éltet-Élvezet-Alom-Álom-(H)AlAl. Az álom a kis halál, 
a halál a nagy álom.

És  egy  ünnepnap:  A  Karácsony  (úgyis  a  nyakunkon  lassan�)
Népünk vezérlő madara a Turul, a Kerecsen-sólyom. Karácsony-Kerecsen. A Turul ősi nevén 
Imdugud, vagy Inanna Élet-Fájának koronájában Anzu madár, kinek oroszlánarca volt (Nap-
szimbólum). Karácsony/Kerecsen napja a téli napforduló idejére esik ősidők óta, hiszen ekkor 
támad föl a Nap, ez a nap-madár, a Kerecsen napja. Horusz szent madara nem véletlenül volt a 
sólyom.
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Ahogy elkezdünk tudatosabban élni, kezdjünk el figyelni a beszédünkre is! Nem mindegy, hogy 
valami dereng, avagy rém-lik. Ha azt mondja valaki: Félek, azt fejezi ki: nem vagyok egész, fél 
vagyok. És ha nem vagyok egész, nem lehetek egészséges sem.
Kitérek egy kicsit a testre és az egészségre is.
Tudjuk, hogy a betegségek legnagyobb részét Mi magunk idézzük elő, mi magunk teremtjük 
meg őket.
Ha az energiarendszerben ezáltal csomók keletkeznek, vagy valamit nem tudunk földolgozni, 
mondhatni,  megemészteni,  az  be  tokosodik,  így  az  ember  betokosodottá,  beteggé  lesz.  A 
félelem,  az  idegeskedés  is  nagyon  sokat  árt,  hiszen  ha  rákjuk  -bocsánat-  rágjuk  magunkat, 
rákosakká leszünk� de egy pillanat! Rákos valaki, vagy rák támadta meg? NEM mindegy! Amit 
birtoklunk, az birtokol minket. Ha valaki betegséget birtokol, lelke rajta. De az igazi gyógyulás 
akkor indul meg, ha rájövünk: nem birtokoljuk, hanem az megtámadott minket. A ha-rag sem 
túl jó dolog, főként, ha elfojtjuk, hiszen ekkor belülről rág/rák.

-Snitt- (na jó, bevallom, ezt a váltás-részt még nem dolgoztam el rendesen, de hát közel a leadás 
ideje)
Akaraterővel pedig bármit elérhetünk. Elér-hetünk� Hiszen, ha Váll-alom, és A-karom, akkor 
Ké(s)z.  

Zárszóként:
A szeretet kérdése.
Isten szeretete a tökéletes semlegesség, feltétel nélküli, míg a földi lecsapódása sokszor igencsak 
alantas vágyakhoz kötött. Így az Isteni Szeretetet talán 'Szer' -nek nevezhetjük. De minek is az 
alapja a 'szer' (a "repülésen" kívül)?
Ami táplál az a szer-etet. Ami az élet egyik legfontosabb része, a szer-elem. Ami az Isteni Szer 
egyik  legerősebb  megnyilvánulása.  Ezért  is  mondták  a  régiek.  Szerelmetes  Isten.
Ha egységbe lépünk, akkor szer-ződünk, és persze itt  van a szer-tartás,  vagy régiesen: 'szert 
ülünk'
A szeretet ellentéte a gyűlölet. De mi is az? Az összegyűlő/gyűlt ölés vágya. A gyűlölet ölet, aki 
gyűlöl, az öl! 

- Akyra - 
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A hipn zisó

A hipnózis - nyugati orvosok szerint - "olyan lelki állapot, amelyben a szuggesztív benyomások 
iránti felfogóképesség, és a szuggesztív rábeszélés vagy paranccsal szembeni cselekvési ösztön 
nagy mértékben felfokozott."
A nyugati értelemben vett hipnózisnak a mesmerizmus volt a szülőatyja. A XVIII. század elején 
feltűnt Mesmer nevű orvos volt az első, aki az "állati magnetizmus" tanát hirdette. Az állította, 
hogy létezik egyfajta "delejesség", mely a csillagokból kiáradva az élőlényekben gyűlik össze, 
különösen ezek idegrendszerében, ez a delejes fluid pedig egyik testből a másikba át tud áradni, 
és  így más egyénekre is  hatással lehet.  A betegség szerinte a "delejes fluidumnak" a szervek 
között  való  egyenletlen  elosztásából  és  a  mágneses  harmónia  megbomlásából  származik,  a 
delejező  szerepe  pedig  az,  hogy  gyógyítása  közben  egyensúlyi  állapotot  hozzon  létre.
Később egy kalkuttai kórházban egy dr. Davidson nevű orvos felfedezte, hogy ott szinte teljesen 
azonos módon gyógyítanak, mint amit a mesmerizmus hirdetett. Egy dsaduvalla nevű gyógyító 
jógi pusztán ráleheléssel és simogatással kezelte a betegeket, és azok rövidesen meggyógyultak. 
A módszer neve dsar phunk (dsarna hindusztáni nyelven simogatást, phunka pedig lélegzést 
jelent). A "gyógyító kéz" tudománya főleg a hindu jógi orvosoknál és mahárisiknél már olyan 
magas  fokú  művészetté  vált,  mely  gyakran  felülmúlja  Nyugat  legjobb  idegorvosainak  és 
gyógyhipnotizőrjeinek képességeit is. Bennük a hipnózis technikája egyesül a magasabbrendű 
életszemlélettel és a szellemi koncentráció ősi tudományával.

A  hinduk  a  Mesmer  által  elnevezett  állati  magnetizmust  a  prána  egyik  megnyilvánulási 
formájaként kezelik. A prána szanszkrit szó, energiát, életerőt jelent. Nem más, mint az éter, az 
akasha  rezgése  az  élőlényekben.  Legfinomabb  megnyilvánulási  formája  a  gondolat. 
Kifejlesztésének legfőbb módszerét a pránajámában, a lélegzésszabályozásban vélték megtalálni. 
A  lámák  lélekerőt  fejlesztő  gyakorlatainak  alapja  a  gondolatösszpontosító  kéességnek  olyan 
magas fokra való fejlesztése, mely messze túlszárnyalja sok tökéletes koncentrációjú jógi erejét 
is. A tibeti naldzsorpák azt állítják, hogy ez a nagy intenzitású gondolatkoncentráció bizonyos 
erőt  fejleszt,  melyet  sagz-nak  vagy  cal-nak  hívnak.  Ezzel  az  erővel  éépúgy  lehet  telíteni 
tárgyakat és személyeket, mint a villamos akkumlátort árammal. Ezen az alapon működnek a 
talizmánok és amulettek is. Ez az erő valamely tárgyba juttatva képes megeleveníteni azt, az 
élettelen anyag megmozdul, és követi teremtője parancsait.
Ugyanezzel a módszerrel gyógyított Jézus, de a tibeti Milarepa is.
A  középkor  és  az  újkor  fordulóján  Philippus  Aureolus  Paracelsus  a  nyugati  hipnózis  első 
úttörője. Ő még "világdelejességről" beszélt, mely a világűrt kitöltve, mint valamely "mozgékony 
fluidum" irányítja a bolygók, és velük kapocslatban a földi dolgok sorsát is. A XVIII. században 
élt Hell páter, aki a gyógyításhoz pálcát használt, melyet mágnesezett vasból készített, és ezzel 
gyógyított. Utána következett a már említett dr. Mesmer. Kevesebben hallották viszont Faria 
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abbé nevét, aki 1819-ben tűnt fel Párizsban. Irataiban kimondja, hogy nincs állati delejesség, az 
egész eljárás lényege a betegek, illetve a médiumok idegrendszerében rejlik. Ha rájuk parancsol, 
hogy aludjanak el, tulajdonképp a saját idegrendszerük teljesítteti velük a parancsot. 

A  hipnotizőrök  számtalan  különböző  módszerrel 
kísérleteztek: Mesmer kezét a médium vállára tette, és 
végigsimította, Esdaile sötét szobában ágyba fektette a 
médiumot,  és  érintés  nélküli  simításokat  végzett  a 
teste fölött, néha rálehelt. Egy-két óra múlva a legtöbb 
beteg  olyan  transzállapotba  került,  hogy 
fájdalommentes  műtéteket  végezhetett  rajta.  Braid 
első kísérleteinél  bal kezével  fénylő tárgyat tartott  a 
médium  szeme  fölé,  hogy  csak  erőltetve  tudjon 
ránézni.  Azután  jobb  keze  mutató  és  középső  ujját 
szétválasztotta, és a fénylő tárgytól kiindulva lassan a 
médium  szeme  felé  vitte,  akinek  szeme  erre 

önkéntelenül lezárult. Ha nem így történt, megismételte az eljárást. Azt az utasítást adta, hogy 
ha ujjai közvetlenül a médium szeme elé érkeznek, nyugodtan hunyja le, de a szeme továbbra is 
felfelé nézzen, és gondolatait is továbbra csak arra a tárgyra összpontosítsa. Ezzel a módszerrel 
szinte  mindig  sikert  ért  el.  A  gond  csak  ott  volt,  hogy  a  páciensek  gyakran  panaszkodtak 
szemfájásra.  Ezért  megkérte  őket,  hogy  már  az  ülés  kezdetén  hunyják  le  a  szemüket. 
Legnagyobb meglepetésére a hipnózis így is sikeres volt. Továbbá rájött arra, hogy vakokat is 
képes hipnotizálni. Ebből arra következtetett, hogy a hipnózis a lelken át hat az idegekre, nem 
pedig testi tényezőkkel, pl. a szemidegek elfárasztásával. Azt állította, hogy a szószuggesztió a 
legjobb módszer a hipnózis, és a velejáró jelenségek előidézésére.

A hipnózist  a  mai  napig  csak  próbálják  megismerni  az  orvosok  és  tudósok.  Legmesszebbre 
elmenő területe a reinkarnációs tudás megismerésére irányuló gyakorlatok, melyeknek szintén 
nagy szerepe van a betegek gyógyításában. Egy alapérvet mindenképp érdemes követni - csak az 
kezdjen bele ilyen irányú kísérletekbe,  aki már elegendő tapasztalattal  rendelkezik.  A másik 
ember nem kísérleti nyúl! 
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A t ncá

A tánc  egyfajta  ősi  nyelv,  olyan  érzések  és  gondolatok  kifejezésére  használták,  amiket  más 
módon sokkal szegényesebben lehetne kifejezni, átadni. A tánc legkorábbi formája valószínűleg 
egyszerű  mozdulatok  sora  volt,  melyekkel  imitálták  a  kívánt  eredményt.  Később  rituális 
elemekkel bővült, a mozdulatok kevésbé voltak kifejezőbbek, egyúttal sokkal fontosabbá vált a 
ritmus. Az ősi germánok rituális nyelvezetében a tánc már a kezdetektől kiemelkedő szerepet 
töltött  be.  A  bronzkori  skandináv  sziklarajzokon  szép  számmal  leltek  táncoló  figurákat, 
kezükben zenei szerszámokkal.
Más  képek  meztelen,  vagy  ágyékkötős  alakokat  ábrázolnak,  hajlított  szarvas  sisakokban. 
Egyikük sarlót  és  pálcát  tart  kezében,  másikuk rövid dárdát,  gyűrűt és  pálcát,  és  lábuk úgy 
hajlik, mintha táncolnának. Davidson ezeket az alakokat Tyr, Odin, Freyr és Ullr istenekkel 
azonosította, de úgy vélte, hogy ezek olyan papok lehettek, akik a szertartást vezették, és azért 
hordozták ezeket az  eszközöket,  hogy azonosuljanak a csaták és a termékenység isteneivel.  
Az V.-VI. századból számos arany amulettet találtak, melyeken további szarvas sisakos táncosok 
láthatóak. Dániában kis arany négyzeteket találtak a viking korból, melyeken gyakran egy férfi 
és  egy  nő  volt  ábrázolva  egymással  szemben,  néha 
ölelkezve.  Gondosan  kidolgozott  ruhákat  viseltek,  és 
térdeik úgy hajlottak, mintha valamilyen tánc résztvevői 
lennének. Davidson szerint ezek mennyegzői amulettek, 
vagy szerelmi zálogok lehettek.
Bosi  és  Herraud  sagájában,  mely  i.  sz.  1300  körül 
keletkezett,  megtalálható  egy  viking  esküvői  tánc 
irodalmi  leírása.  Bosi,  a  hős  "Sigurd"-nak,  a 
mestermuzsikusnak  álcázza  magát.  Godmund  király 
trónjában ül, mellette a vőlegény Hraerekkel. Arról nem 
tudunk,  hogy  a  többi  nemes  hol  helyezkedett  el,  de  annyi  bizonyos,  hogy  "Sigurd"  a 
menyasszony  és  szolgálólányai  előtt  játszott  hárfáján.  Mire  a  tósztot  elmondták,  olyan 
gyönyörűen zenélt, hogy mindenki úgy vélte, nincs párja messze földön, de ő erre csak annyit 
válaszolt, hogy ez még csak a kezdet. Amikor a Thórnak szentelt serleget behozták a csarnokba, 
"Sigurd"  stílust  váltott.  Zenéjének  varázsára  az  emberek  felugrottak  helyeikről,  és  táncra 
perdültek, a mozdítható tárgyak, kések és tányérok pedig felrepültek a levegőbe. 
Majd következett az isteneknek címzett tószt. "Sigurd" ismét váltott, és ezúttal olyan hangosan 
játszott, hogy a zene megremegtette az egész palotát. Mindenki járta a táncot, kivéve a királyt és 
a fiatal párt. 
A  király  egy  idő  múlva  megkérdezte  "Sigurd"-ot,  tud-e  még  másféleképp  is  játszani.  Azt 
válaszolta, hogy művészetének még igen kicsiny részét mutatta be, és javasolta, hogy pihenjenek 
egy  kicsit  a  vendégek.  A  nemesek  leültek  és  folytatták  a  mulatozást.  Azután  eljátszotta  az 
"Ogrenő", az "Álmodó" és a "Harcos" dalát, és azután Odin tiszteletére is ittak tósztot. Ekkorra a 
vendégek alaposan lerészegedtek,  "Sigurd" pedig kinyitotta  a hárfát.  Gazdagon volt  arannyal 
futtatva, és olyan hatalmas volt, hogy egy férfi fel tudott benne egyenesedni. Kivett belőle egy 
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pár arannyal szegélyezett fehér kesztyűt, és eljátszotta a "fejék-dobó" dalt. Ekkor minden fejék 
lerepült a hölgyek fejéről, és táncot járt a mestergerendák fölött a csarnokban. A vendégek ismét 
talpra ugrottak. Még egy tószt maradt hátra, Freya tiszteletére. Ekkor "Sigurd" megpengette azt 
az egyetlen húrt,  ami keresztben feküdt a többin, és szólt a királynak,  hogy készüljön fel a 
"Hatalmas" dalra. Erre már a király is életvidám táncra perdült az ifjú párral.
A történetben igen figyelemreméltó, hogy az egyes dalokat és táncokat az isteneknek mondott 
tósztokkal hozták kapcsolatba, valamint, hogy mindenképp természetfeletti tánc leírásával van 
dolgunk, ahol a táncosok kénytelenek voltak táncolni, miközben különböző tárgyaik körülöttük 
repkedtek, ami a résztvevők számára teljesen normálisnak tűnt.
 

Folytatása következik. 
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