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A Halloween hagyom nyaiá

Az  éjszaka  sötétjében  pajkosan  villogó  sárga  töklámpások,  a 
felnõtteket  fehér  lepedõben  ijesztgetõ  kisgyerekek.  A  mai 
Halloween  fesztiválok  többségének  egészen  kellemes, 
mondhatni "betlehemes" hangulata van, annak ellenére, hogy az 
ünnep szoros összefüggésben áll az egykori kelta halottkultusszal 
és a másvilági lelkek látogatásával.

Halloween  az  egyik  legrégibb  ünnep,  eredete  évszázadokra 
vezethetô vissza. Mai formája az évszázadok során több kultúra: 
a római Pomona-nap, a kelta Samhain fesztivál és a keresztény 
Mindenszentek napja hagyományainak keveredésével alakult ki.
A  kelta  hagyomány  szerint  a  napisten  Samhain,  a  halál  és 
sötétség istenének fogságába került ilyenkor. Az újév elôestéjén, 
október 31-én, a hiedelem úgy tartotta, Samhain összehívta a halottakat. A halottak különbözô 
formában  jelentek  meg;  a  rossz  lelkek,  állatok  figuráit  öltötték  fel,  fôként  macskáét.
Október  31-én,  miután  a  termést  betakarították  és  a  hosszú,  hideg  télre  elraktározták, 
megkezdôdött az ünnepség. A kelta papok a hegytetõn, a szent tölgyfák alatt gyülekeztek, új 
tüzeket gyújtottak, termény- és állatáldozatokat mutattak be, és tûz körüli táncuk jelezte a nap-
szezon végét és a sötétség kezdetét. Amikor eljött a reggel, a papok minden családnak parazsat 
adtak, hogy új tüzeket gyújthassanak. Ezek a tüzek tartják melegen az otthonokat és ûzik ki a 
gonosz szellemeket.
 
Az elsô szádadban a rómaiak elfoglalták Angliát. Sok hagyományt hoztak magukkal,  melyek 
egyike a Pomona-nap volt, ami a gyümölcsök és kertek istennôjének ünnepe, és november 1 
körül tartották. A következô évszázadok folyamán a kelta Samhain fesztivál és a római Pomona-
nap hagyományainak keveredésével jött létre az elsô ôszi ünnep.

835-ben a római katolikus egyház november 1-ét Mindenszentek ünnepének nevezte ki. Késôbb 
az  egyház  november  2-át  is  szent  nappá,  a  halottak  napjává  nyilvánította.  Tûzgyújtással, 
felvonulással ünnepelték,  az emberek beöltöztek szenteknek, angyaloknak és ördögöknek. A 
kereszténység  terjedése  azonban  nem  feledtette  a  régi  hagyományokat  sem,  folytatták  a 
Samhain és Pomona napok ünneplését is, így az évek során mindezen szokások összevegyültek. 
Az  1845  utáni  évek  pusztító  írországi  éhínsége  idején  a  lakosok  százezrei  települtek  át 
Amerikába,  és  a  szokásaikat  is  vitték  magukkal.  Az  anyaországon  kívül  az  USA-ban  és 
Franciaországban még ma is megtartják a régi rítusokat, noha azok lelki háttere többnyire már 
elhomályosult elõttük. Gyerekek beöltöznek szellemnek vagy más ijesztõ alaknak, töklámpással 
házról-házra járnak ajándékot kérve.

A töklámpás eredete egy nagyon régi ír mondából származik. Lámpás Jack legendája szerint egy 
részeges,  ám  ugyanakkor  csalafinta  naplopónak  sikerült  rászednie  az  ördögöt.  A  bohókás 
szeszkazán, Jack templomnak még a közelébe sem ment, jólesett ehelyett a meleg kocsmában 
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duhajkodni,  és  részeg  cimborákkal  mulatozni.  Sajnálatos  módon a tivornyák végén maga az 
ördög is megjelent, és folyton zaklatta a derék polgárt, akit szemmel láthatóan zavart az állandó 
kísértés, és a boroskancsón kívül nem kívánt magának társaságot. A nemkívánatos személy ellen 
csupán egyetlen védekezési lehetõsége adódott, el kellett venni a kedvét a további kísérgetéstõl. 
Jack egy hatalmas fához vezette a pokol királyát és rávette, mérközzön meg vele fáramászás 
tekintetében. A sátán természetesen elfogadta a kihívást, nem gondolta volna, hogy egy ilyen 
csekély versenyszámban képes alulmaradni: Jack megvárta míg az ördög jó magasan felkúszik a 
fa tetejére, majd egy keresztet vésett a törzsbe, hogy ellenfelét megakadályozza a lejutásban. A 
monda végkifejlete azt sugallja, hogy nagyon kevés humorérzék szorulhatott a patás famászó 
bajnokba, hiszen Jacket halála után nem eresztette be a jól megérdemelt Pokolba, ráadásul a 
Menny kapui  sem nyíltak meg a  haszontalan életû  lélek  elõtt,  hiszen álmodni  sem merhet 
bebocsátásról az, aki az ördög cimborája. Az örök számûzetésre ítélt Jack egy fáklyát vihetett 
csak magával - amelyet, a fény hatékony megõrzése miatt egy tökben helyezett el - és így járta, s 
járja azóta is az éjszaka sötétjét.
 

A töklámpás készítése

Nagyszerû családi mulatság a lámpás faragása. A legmegfelelõbb 
a  klasszikus  narancsszín  Jack  O'Lantern  fajtájú  tök,  melybõl 
vegyünk jó kiállású - nagyméretû, sima felületû - darabokat. A 
töknek  vágjuk  le  a  tetejét  -  kalapját  -,  így  könnyedén 
kikaparhatjuk  a  belsejét,  a  magokat  is.  Így  tudunk  az  üregbe 
mécseseket tenni, hogy a lámpás világítson. A kívánt motívumot 
érdemes megrajzolni papíron, majd a tökre rajzolni és éles késsel 
megfaragni.  A  faragásnál  érdemes  mindig  a  kisebb  részeket 

faragni elõbb, és középrõl a minta külseje felé haladni: azaz elõbb a szemet, majd a szemöldököt 
s így tovább. A nagyobb részeket pl. száj, érdemes nem egyszerre kivágni, hanem részletekben, 
így biztosan nem reped szét a tök. Ha olyan darab is kiesett a tökbõl, amit nem terveztünk, 
akkor fogpiszkálóra szúrva visszailleszthetjük.

Ha a mécses vagy gyertya minduntalan elalszik, akkor a tök vagy túl szeles helyen van, vagy 
nem elég nagyon a rések rajta, hogy elég levegõ legyen az égéshez.

Tovább fog kitartani a töklámpás, ha azokat a felületeket, ahol vágás van, bekenjük növényi 
olajjal vagy petróleummal, vagy amikor nem használjuk - nappal -, vizes ruhát borítunk rá. 
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Mitol gikus term szetrajz 1. r sz - Teh n s bikaó é é é é

Cikksorozatom célja, hogy összehasonlítva bizonyos állatok mitológiai és mondai szerepkörét, 
feltárva ezek azonosságait és különbségeit jobban megismerhessük a különbözõ ókori kultúrák 
gondolkodásmódját és világképét.

A  tehén  és  a  bika  (melyeket  eltérõ  szimbolikájuk  miatt  részben  külön  tárgyalok)  a  Bika 
világkorszakban lett jelentõs szerepû a vallásokban. Általában a termékenységhez és a halálhoz 
kapcsolják. Szimbolikájának kialakulásakor fontos szerepet töltött be, hogy a mezõgazdaságban 
használták igavonó állatnak. Szarvai miatt a Holdhoz is kötötték. A nõsténytehén jelentését még 
a Rák korszak utóhatásai befolyásolták, így vált a termékeny anya- és a holtakat védelmezõ 
istennõk szimbolumává.

Egyiptomban  a  legtöbb  istennõnek  volt  tehénhez  kötödõ 
alakja.  Például  Nutot  az  égistennõt,  aki  az  egyiptomi  vallás 
heliopoliszi  kozmogóniája szerint a csillagok és  a Nap anyja, 
kék,  csillagokkal  díszített  tehénként  szokták  ábrázolni,  aki 
négy  lábával  a  világ  négy  sarkán  áll.  Viszont  mivel  reggel 
"felfalja" gyermekeit, a csillagokat, a halottak védelmét kérve is 
fordultak hozzá imával.

Szintén a héliopoliszi  kozmogónia alakja Ízisz,  akit  tehénfülekkel  szoktak ábrázolni.  Eredeti 
értelmezés szerint Ozisrisz párjaként gabonaistennõ, az árpa felfedezõje. Nevezték a "Gabona 
asszonyának", a "Kenyér asszonyának", a "Sör asszonyának" és a "bõség asszonyának", de a "Zöld 
úrnõnek, kinek zöldje a Föld zöldjéhez hasonló". Õ szüli meg Hóruszt, aki a fáraón keresztül 
egész Egyiptomot, vagyis magát a világot testesíti meg. Így az istennõ magának a világnak az 
anyja.

Egyiptomból még kiemelném Hathor istennõt, aki az egész birodalomban nagy tisztelet övezett. 
Tehén-alakban, vagy tehénfejû emberként ábrázolták legtöbbször, amint épp megszüli a Napot. 
De a Nap által megtermékenyítve õ szüli a többi istenséget is.  Heliopoliszban Shu és Tefnut 
anyjaként tisztelték.
 
Az ókori  mediterrán államoknál  maradva megemlíteném Görögországot.  Itt  a  termékenyég-
halál kettõségbõl a termékenység volt jelentõsebb. Hérának, az otthoni tûz õrzõjének, a család 
istennõjének mellékneve volt a "tehénszemû".
 
De  Zeusz  is  fehér  bika  képében  csábította  el  Európát  (maga  a  Bika  csillagkép  is  errõl  az 
eseményrõl kapta a nevét).
 
Skandináviában a tehén egyike volt a világon megszületõ elsõ két lénynek. Audhumla, az óriás 
tehén  volt  az,  aki  tejével  táplálta  az  elsõ  jégóriást  Ymirt,  és  õ  volt  az  is,  aki  a  sósziklákat 
nyalogatva megformálta az elsõ isten, Bur alakját.
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Ha Ázsiát tekintjük, akkor ott érdekes módon a tehén kettõs szerepébõl a másik aspektus, a 
halál  került  elõtérbe  a  termékenységgel  szemben,  bár  a  hinduizmus  a  tehént  a  Földanya 
megtestesítõjének  is  mondja.  Azonban  a  legtöbb  helyen  a  halott  lelket  a  túlvilágra  szállító 
állatként szerepel. A védikus hagyományok szerint a haldoklónak egy fekete tehén farkát kell a 
kezében fogni halálakor, hogy az húzhassa át a lekét a túlvilágra. Ennek fizikai jelképe lett, hogy 
a halotti szekeret hagyományosan egy fekete tehénnek kell húznia, amit a halottal együtt el kell 
égetni, ezzel biztosítva a túlvilágon is a hátast a léleknek.
 
A bika alakja az ókori kultúrákban késõbb jelent meg, erõteljesebben érzõdik rajta a Kos korszak 
hatásának elõszele.  A termékenység és a halál mellett a harchoz is  szokták kötni,  emelett a 
Napisten megtesítõjeként is szerepelt.
 
Egyiptomban az  Ápisz-bika  kutlusza  volt  jelentõs.  Ez  a  szent 
állat  (mely  valóságosan  létezõ  állat  volt),  testesítette  meg  Ra, 
Amon, Atum, Ptah és Ozirisz isteneket is. Egyszerre mindig csak 
egy  ilyen  állatot  ismertek  el.  Minden  évben  a  nevezetes 
ünnepeken  körbevezették  a  birodalom  földjein,  hogy 
jelenlétével  áldja  meg  azokat.  Ha  kimúlt,  akkor  testét 
mumifikálták  és  egy  különleges  szentélyben  temették  el.
A bika az elsõ állat, akit Ahura Mazda megteremtett. A perzsa 
kozmogóniában  a  Mithras  által  megölt  bika  kiomló  vére 
termékenyíti  meg  a  földet,  testébõl  nõnek  ki  a  hasznos 
növények, így a bika egyben szimbolizálja a termékenységet és a Nap ellenségeként a gonoszt is.

A keltáknál szintén fontos szerepet töltött be a bika. A fagyöngy levágásakor két fehér bikát 
áldoztak fel  engesztelõ áldozatul.  De meg lehet még említeni a híres Cualgne-i marharablás 
esetét, amikor is a tartomány legszebb bikájára olyannyira féltékenyek voltak a másik három 
tartomány urai, hogy összefogva háborút indítottak bikát birtokló Ulster tartomány ellen. A 
mondaamgyarázatok  között  általában  megemlítik,  hogy  az  Ulsteri  bika  vörös  színe  a  véres 
háborúra utal. 
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A M gia sz nei 1. r sz - Feketeá í é

A rend alapú káoszmágia követõi közül sokan az õsi, elsõsorban a 
hermetikus  mágia  modern  formájának  tekintik  irányzatukat. 
Legismertebb csoportjuk a Thanateros Illuminátusai (Illuminates of 
Thanateros), egyik alapítójuk Peter Carroll gyakorlati metafizikus 
(a  másik  Frater  U.D.).  Carroll  rengeteg  anyagot  publikált  mind 
nyomtatásban, mind az interneten.

Peter  Carroll  "A  mágia  nyolc  színe"  címû  írásában  felvázol  egy 
olyan  színfelosztást,  mely  nagyságrendekkel  korrektebb,  mint  a 

"fekete/fehér" gondolatkör. Õ ezeket színes gnózisnak hívja. A színek bizonyos szempontból a 
bolygókhoz  kapcsolódnak,  de  általában  specializált  módon  vannak  felhasználva.  Ennek  a 
cikksorozatnak a célja bemutatni Carroll rendszerének alapjait.

A fekete nála a halálmágia színe.

"Célja kétrétû: egyfelõl a pusztító átkok használata, másrészt az idõ elõtti halál elkerülése. Egyik 
technikája a Csöd, a halál-én megidézése.  Általában ez a halál-én csontváz, kaszával, fekete, 
csuklyás köpenyben, egyes esetekben kiváló humorral.  A mágus ezt a halál-képet hívja meg 
önmagába,  körülvéve  magát  a  lehetõ  legtöbb betegség-  és  halálszimbólummal.  Ennek egyik 
eredménye,  hogy  a  mágus  megtanulja  elûzni  a  halált  és  a  betegségeket  magából,  másik 
eredménye,  hogy  olyan  tudatállapotba  kerül,  ahonnan  könnyû  pusztító  mágiát  használni. 
Minden esetben igyekezzünk alternatívát keresni a pusztító mágiára, mert ennek használata a 
gyengeség  jele.  Ez  a  mágia  az  ellenfélben  olyan  gondolatokat  ébreszt,  melyek  elõsegítik  az 
önpusztító  magatartást.  Ennek  a  mágiának  jelentõs  hátránya,  hogy  erõteljesen  visszahat  a 
mágusra,  mert  a  varázslat  létrejöttéhez  saját  halálát  vetíti  ki.
Halál-énként vizualizálható például Hekaté, Thanatos, Anubis, vagy Szaturnusz." 

Nézzük kicsit közelebbrõl a fekete gnózist. Való igaz, hogy legegyértelmûbb használati módja a 
mások elpusztítása, de ha megfigyeljük, ez a leghaszontalanabb módja is. Ki az, aki oly elvakult, 
hogy saját magát pusztítja csak hogy a másikban kárt tegyen? Ezen gnózis valójában a hirtelen, 
ahogy  Peter  Carroll  megfogalmazta  "idõ  elõtti")  halál  elkerülésére  szolgál  -  és  nem  csak 
magunkra alkalmazható. A technikával átlényegülünk egyfajta "univerzális vég-képpé", ezáltal 
képesekké  válhatunk  eltûntetni  a  féjdalmat,  vagy  akár  vissza  is  hozhatunk  valakit  a  halál 
határáról.  Ennek használatához  szükséges  elfogadnunk,  hogy  a  halál  elkerülésébe  ugyanúgy 
"bele tudunk nyúlni", mint annak közelebb hozatalába.
 
Néhány  szót  még  a  pusztító  használatról.  A  fekete  gnózis  nem  tartozik  a  "harci  mágia" 
kategóriába.  Nem  a  másik  legyõzésére  törekszünk  ilyenkor,  hanem  gyáva  módon  távolról 
igyekszünk elpusztítani az illetõt. Fontos még az eredeti szövegben értelmezni a "saját halálát 
vetíti  ki"  kitételt  is.  Ahhoz,  hogy  hatékonyan  hajlítsuk  magunk  körül  a  valóságot,  teljes 
egészünkben át kell hatnia minket az adott energiának. Ha gyógyítunk, akkor gyógyenergia tölti 
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fel  auránkat,  nehezebben  leszünk  betegek,  gyorsabban  regenerálódik  a  szervezetünk.  Ha 
azonban  pusztítani  kívánunk,  pusztító  energia  hatja  át  az  energiatestünket.  Lehet,  hogy  a 
célpontra sikerül hatnunk, lehet, hogy nem. Saját auránkban viszont el fognak szabadulni ezek a 
káros hatások.
 
Ezen  mûvelet  hasonlít  valamelyest  a  Vadzsrajana  azon technikájához,  melyben  buddhákkal 
egyesül a használó.  Meditációban saját  magunkat kell  "elképzelni",  mint az adott  "halál-én". 
Olyan képet válasszunk, amely közel áll hozzánk. Gondoljuk végig, hogy hogyan képzeljük el a 
halált. Sokan úgy tapasztalják, hogy egyszerûbb anthropomorfikus megtestesülésként megfogni, 
de vannak, akik inkább fekete felhõként vizualizálják.
 
Fontos, hogy munkánk végeztével koncentráljunk a saját testünkbe való visszatérésre, mert a 
fekete gnózis akadályozhatja, vagy torzíthatja más technikák használatát. 

Wicca - Gondolatok a ritu lis meztelens gr lá é õ

"És meg foglak szabadítani titeket a szolgaságtól; s jeléül annak, hogy igazán szabadok vagytok, 
meztelenül végezzétek szertartásaitokat; így táncoljatok, daloljatok, lakomázzatok, zenéljetek és 
szerelmeskedjetek, mindezt az én dicsõségemre."

A fenti  idézet  a  gardneriánus  Árnyak  könyvébõl  való,  és  az  Istennõ  parancsa  címet  viselõ 
rituális szöveg egy részlete. A Parancsban, ahogy a legtöbb wicca röviden nevezi, az Istennõ 
személyesen szól híveihez, és saját magáról és a Wicca útról közöl fontos kinyilatkoztatásokat. 
Az  idézett  rész  a  rituális  meztelenségre,  a  Wicca  egy  olyan  hagyományosan  jellemzõ 
gyakorlatára utal, mely napjainkra egyre inkább háttérbe szorul, a rituális korbácsoláshoz, vagy 
a Nagy Rítus valóságos bemutatásához hasonlóan.
 
A rituális meztelenség a Wiccán belül elsõsorban a gardneriánus és alexandriánus tradíciókra 
jellemzõ, és a Wicca XX. századi újjászületésének elsõ évtizedeiben általánosan elterjedt volt a 
wiccák között, hiszen ebben az idõszakban a boszorkánysággal foglalkozók túlnyomó többsége 
ebbõl a két tradícióból került ki. Késõbb azonban gombamód szaporodni kezdtek a különbözõ 
Wicca  tradíciók,  és  a  világ  wiccáinak  és  boszorkányainak  gyakorlatából  egyre  inkább 
kimaradtak  azok  a  hagyományos  elemek,  melyek  a  modern  ember  számára  furcsának, 
zavarbaejtõnek vagy kellemetlennek tûntek. Erre a sorsra jutott a rituális meztelenség is, melyet 
napjainkban már csak a legkülöncebb vagy a legortodoxabb wiccák követnek, és persze azok, 
akik a wiccát csak ürügynek tekintik egy kis meztelenkedésre.
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A rituális meztelenség, azaz a wiccák azon szokása, hogy meztelenül végzik szertartásaikat, a 
vallás  nyilvánosságra  lépésének  kezdetétõl  vitákra  adott  okot,  és  a  vádaskodások  és 
félreértelmezések  melegágyául  szolgált.  Ez  természetesen  nem  meglepõ  egy  olyan 
társadalomban, melynek a meztelen emberi testhez fûzõdõ viszonyát hosszú évszázadokon át a 
kereszténység formálta. Az a vallás, mely a testet a szellemnél alacsonyabbrendûnek tartja, a 
meztelenség  és  a  szexualitás  közé  pedig  egyenlõségjelet  tesz,  egyaránt  bûnösnek  tekintve 
mindkettõt. Még napjainkban is találkozhatunk olyan emberekkel, akik úgy gondolják, a Wicca 
nem szól  másról,  csak a  szexrõl,  és  a  Wicca rituálék valójában okkult  körítéssel  fûszerezett 
orgiák.  Furcsa  továbbélése  ez  a  középkori  boszorkányperek  koholt  vádjainak,  melyek  az 
ördöggel  való  paráználkodásról  szóltak.  Az  "erkölcsös"  társadalom  olyan  értetlenséggel  és 
agrasszív  elutasítással  fogadta  a  rituális  meztelenséget,  hogy  a  wiccák  védekezésre 
kényszerültek,  és  bizonygatni  kezdték,  hogy  a  rituális  meztelenségnek,  és  úgy  általában  a 
Wiccának egyáltalán semmi köze nincs a szexualitáshoz. Ezáltal azoknak a rosszul értelmezett 
erkölcsi normáknak a foglyaivá váltak, melyektõl eredendõen szabadok voltak. Mielõtt azonban 
belemennénk a rituális meztelenséggel kapcsolatos vélemények boncolgatásába, vizsgáljuk meg 
magukat a tényeket.

A gardneriánus Árnyak könyve több helyen is említi, 
hogy a Wicca rituálékat meztelenül, másnéven skyclad 
(azaz "égbe õltözötten") kell  végezni.  Az egyik ilyen 
utalás az Istennõ parancsából fentebb idézett rész. Egy 
másik  rész,  mely  a  Megfelelõen  felkészülve  címet 
viseli,  leírja, hogy az egyes rituálékra milyen módon 
kell elõkészülniük a résztvevõknek. A legelsõ mondat 
szerint  a  megfelelõen  felkészült  wicca:  
"Meztelen,  de  szandált  (nem  cipõt)  viselhet."
Egy másik rész szerint, mely a Skyclad címet viseli:  
"Fontos, hogy kezdettõl fogva meztelenül dolgozzunk, 
mert  ezáltal  teljesen természetessé  válik,  és  nem fog 
munkaközben  felmerülni  a  gondolat,  hogy  "nincs 
rajtam ruha", ezáltal elvonva a figyelmet a munkáról."

A  wicca  szertartások  meztelen  gyakorlásának  ellenzõi  gyakran  érvelnek  azzal,  amikor 
komolytalannak akarják feltüntetni  az  egész kérdést,  hogy mindez csupán azért  került  be a 
gardneriánus és késõbb az ebbõl erõsen merítõ alexandriánus tradícióba, mert Gerald Gardner, a 
modern  wicca  mozgalom  elindítója,  naturista  volt,  és  szeretett  meztelenkedni.
Elõször is tudnunk kell, hogy a rituális meztelenség nem csupán wicca gyakorlat, hanem széles 
körben elterjedt szokás volt a régi idõkben. Az Istennõ Parancsát, melybõl a cikket indító idézet 
való, Gardner és egyik fõpapnõje, Doreen Valiente, közösen írták. Az idézett rész azonban nem 
csupán  az  õ  agyszüleményük,  hanem  Charles  G.  Leland  Aradia,  avagy  a  boszorkányok 
evangéliuma  címû  könyvén  alapul,  mely  a  toszkánai  boszorkányok  vallási  és  mágikus 
gyakorlatainak gyûjteménye. Ebben a következõt olvashatjuk:
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"Szabadok lesztek a szolgaságtól!
És eképpen mind szabadokká váltok!
Ezért, férfiak és nõk,
Legyetek mind meztelenek." 

Hogy a boszorkányok között mennyire volt elterjedt a régi idõkben a meztelenség,  azt nem 
tudjuk  biztosan.  Mindenesetre  a  boszorkányüldözések  korában  az  egyház  által  leírt 
boszorkánygyûlések általános eleme volt a meztelenség és az ördöggel való paráználkodás. Ez 
természetesen  egybevág  az  egyház  azon  törekvésével,  hogy  a  boszorkányok  praktikáit 
istentelen, bûnös színben tüntesse fel.  Ezért  nem tudhatjuk, hogy a  meztelen boszorkányok 
elképzelés pusztán a képzelet szüleménye volt-e, vagy pedig valóságos tényeken alapult (hiszen 
hozzá  kell  tennem azt  is,  hogy  még  az  sem elfogadott  nézet,  miszerint  a  boszorkányperek 
adatainak  kapcsolata  lenne  bármilyen  valós,  akkoriban  létezõ  boszorkánykultusszal.) 
Mindenesetre,  ha  például  a  repülõkenõcs  használatára  gondolunk,  mely  egy  narkotikus 
növényekbõl  álló  készítmény  volt,  és  a  repülés  élményét  idézte  elõ  használóiban,  akkor 
feltételezhetjük, hogy egy-egy ilyen közös repülés alkalmával a résztvevõk valóban meztelenek 
voltak. A boszorkánykenõcsöt ugyanis a test teljes felületére kellett felkenni, és miután hatni 
kezdett,  a  résztvevõk  valószínûleg  nem  azzal  voltak  elfoglalva,  hogy  visszavegyék  levetett 
ruhadarabjaikat.

Eléggé megalapozottnak tûnik a feltételezés, hogy a kereszténység elõtti Európában a vallási és 
mágikus szertartások némelyikét – legalább azokat, melyek a termékenységgel kapcsolatosak –, 
meztelenül  végezték.  Erre  leginkább  a  fennmaradt  és  lejegyzett  népszokásokból 
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következtethetünk.  Általánosan  elterjedt  szokás  volt  például 
meztelenül  táncolni  a  mezõn,  a  gabona  termékenységének 
biztosítása  érdekében.  Janet  és  Stewart  Farrar  egyik  könyvükben 
megemlítik egy dublini barátjukat, akit gyerekkorában a szülei május 
1. elõestéjén éjfélkor testvéreivel együt kivittek a szántóföldre, ahol 
az  egész  család  meztelenül  táncolt  a  fiatal  növények  között.  A 
gyerekeknek  azt  mondták,  azért,  hogy  ne  fázzanak  meg  az 
elkövetkezõ 12 hónapban. Valószínûleg ez volt az elfogadható válasz, 
amelyet nem annyira kínos, ha a gyerekek kikotyognak... például a 
pap elõtt.

A meztelenségnek a  szakralitással  való  összekapcsolódása  azonban 
nem csak a kereszténységtõl oly távol álló pogány vallások esetében 

fordult elõ. Megtalálható volt például a zsidó próféták gyakorlatában is. A Bibliában például, 
mikor Saul akarata ellenére révületbe esik, és letépi ruháit, az emberek azon tanakodnak, vajon 
õ is próféta-e:
"S míg innen eljutott (Saul) Rámába a próféták házáig, leszállt rá az Isten lelke, úgyhogy prófétai 
révületben volt,  míg oda nem ért Rámába a próféták házához. Még a ruháját  is  levetette és 
Sámuel elõtt is prófétai révületbe esett, – egész nap és egész éjjel ott fetrengett levetkõzve. Azért 
mondják: "Saul is a próféták közé tartozik?""
(1 Sámuel 19:23-24)

Ehhez a hagyományhoz csatlakozott Assisi Szent Ferenc is, aki egyik elsõ radikális prédikációját 
anyaszült  meztelenül  adta  elõ  az  Assisi  San  Ruffino  katedrálisban  összegyûlt  tömeg  elõtt.  

A  rituális  meztelenség  okára  sokféle 
magyarázat  született  a  wiccák  között  is.  A 
válaszok  egy  része  fizikai  vagy 
metafizikai/energetikai okokkal magyarázza a 
skyclad  rituálék  fontosságát,  a  másik  részük 
pedig szimbolikus értékûnek tekinti, és annak 
pszichológiai hatását hangsúlyozza.

A legtöbbet vitatott érv a rituális meztelenség 
mellett  az,  hogy  a  ruha  gátolja  a  mágikus 
rítusok során a mágikus energiák kibocsátását. 
Ezt  a  tézist  még  wiccák  között  is  sokan 
vitatják, bár az Árnyak könyve egyik fejezete, 
mely  a  mágikus  hatalommal  (energiával)  foglalkozik,  eléggé  egyértelmûen  utal  erre  a 
nézõpontra:
"A  hatalom  a  testben  szunnyad,  és  a  gyakorlottak  többféle  módon  is  képesek  elõhívni  és 
használni... A hatalom a testbõl a bõrön, és talán a testnyílásokon keresztül árad ki; ezért kell 
megfelelõen felkészültnek lenned. A legkisebb szennyezõdés mindent tönkretesz, ezért fontos a 
teljes tisztaság."
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A "megfelelõen felkészült" rendszeresen visszatérõ kifejezés az Árnyak könyve szövegében, és 
egyértelmûen  a  meztelenségre  utal  (l.  a  korábbi  idézetet).  Ezt  támasztja  alá  az  is,  hogy  a 
legutóbbi  idézet  hangsúlyozza a  tisztaság fontosságát.  Ha a  legapróbb szennyezõdések a  bõr 
felületén károsan befolyásolják a hatalom kibocsátását, akkor a ruha viselése minden bizonnyal 
sokkal súlyosabb következményekkel járhat.

Egy másik érv a skyclad rituálék mellett  az,  hogy egy szoros vagy kényelmetlen ruhadarab 
megnehezítheti a megfelelõ fizikai és szellemi ellazulást, és akadályozhatja a koncentrációt. A 
meztelenség  állapota  a  szabadság  és  korlátozatlanság  érzetét  nyújtja,  és  a  legcsekélyebb 
mértékben sem vonják el a figyelmet a bõrrel érintkezõ ruhadarabok által keltett ingerek. Ezt az 
álláspontot képviseli a Skyclad címû fejezet következõ részlete is:
"Bõröd, ha nem korlátozza semmi, sokkal könnyebben bocsát ki energiát, és az áramlás sokkal 
szabályosabb. És amikor táncolsz, szabad vagy, és korlátozatlan."

A probléma mindezzel csak az, hogy a mai ember számára sokkal zavaróbb lehet az a tudat, 
hogy meztelen,  mint  az  a  csekély mértékû korlátozás  és  figyelemelterelés,  amit  egy laza és 
kényelmes öltözet viselése jelent. Természetesen ez abból a belénknevelt nézetbõl ered, mely 
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szerint a meztelenség szégyellni való dolog. Erre a problémára is utal az Árnyak könyve Skyclad 
címû fejezetébõl korábban idézett részlet, mely azt tanácsolja, hogy kezdettõl fogva dolgozzunk 
meztelenül, így elõbb-utóbb hozzá fogunk szokni a meztelenséghez, és az nem fogja elterelni a 
figyelmünket.  

Ezen a ponton elérkeztünk a rituális meztelenség pszichológiai és szimbolikus vonatkozásaiig. A 
meztelenség  ugyanis  szimbolikus  erejû  állapot,  szimbóluma  a  korlátozatlanságnak  és  a 
szabadságnak.  Ahogy  a  Parancs  mondja:  "s  jeléül  annak,  hogy  igazán  szabadok  vagytok, 
meztelenül végezzétek szertartásaitokat".
 
A meztelenség ezenkívül a wiccák közötti egyenlõséget is jelképezi. Bármennyire is különbözõ 
társadalmi és kulturális háttérrel rendelkezünk, a körön belül mindenki egyenlõ. Ruhák nélkül 
mindannyian egyszerûen csak emberek vagyunk.

Hasonló módon segíti  elõ a meztelenség a különféle  szerepeinktõl,  hamis  énképeinktõl való 
megszabadulást. A hétköznapok forgatagában rengeteg szerepet játszunk el, minden helyzetben 
megpróbáljuk a lehetõ legmegfelelõbb képet mutatni magunkról a világnak, és önmagunknak is. 
Mindeközben valódi  énünk még saját  magunk számára  is  megfoghatatlanul  rejtõzik ezernyi 
álarca mögött. A mágia gyakorlásához mindennél fontosabb, hogy az ember tisztába jöjjön azzal, 
ki is õ valójában, és amikor a körben a mágikus operációt végzi, valóban önmaga legyen, mert 
csak valódi énje rendelkezik azzal az erõvel, mely képes megváltoztatni a valóságot. Ebben is 
segíthet a rituális meztelenség, fõleg, ha csoportosan dolgozunk. Hogy milyen ruhát veszünk fel, 
nagymértékben az határozza meg, hogy milyen képet akarunk mutatni magunkról. Meztelenül 
egyik  leghatásosabb  eszközünktõl  vagyunk  megfosztva,  mellyel  hamis  képet  vetíthetnénk 
magunkról  a  világ  felé.  A skyclad munka ebbõl  a  szempontból  igen hasznos lehet,  mert  az 
okkultizmussal  foglalkozók  között  túl  sokan  vannak,  akiket  elbûvölnek  a  külsõségek,  az 
eszközök,  a  látványos rituálék és a káprázatos  rituális  öltözetek.  Mindezek pedig elvonják a 
figyelmüket  a  lényeges  dolgokról.  A  rituális  meztelenség  nemes  egyszerûségében  kiváló 
ellenszere lehet ennek a "betegségnek".

Végül, a meztelenül végzett szertartások segíthetnek bennünket abban, hogy leküzdjük azt a 
társadalom  által  ránk  kényszerített  és  belénk  nevelt  elképzelést,  mely  szerint  a  test 
alacsonyabbrendû a  szellemnél.  Mivel  e  szerint  a  nézet  szerint  a  test  nem csak  egyszerûen 
alacsonyabbrendû,  hanem egyenesen  a  bûnök forrása,  ezért  el  kell  takarni.  Ez  a  hozzáállás 
teljesen idegen a wiccától, melyben a fizikai sík ugyanolyan fontos, mint a lelki vagy a szellemi. 
Sajnos úgy tûnik, hogy a wiccák közül sokan beleestek az "erkölcsös" társadalom csapdájába, és 
bizonygatni kezdték, hogy a rituális meztelenségnek semmi köze nincs a szexualitáshoz. Holott 
a wicca nézet szerint a szex egyáltalán nem bûnös, sõt szent dolog. És bár láthattuk, hogy a 
skyclad rituáléknak sok praktikus oka lehet, az mindenkinek egyéni dolga kellene legyen, hogy 
eldöntse, miért is vetkõzik le, ha úgy dönt, meztelenül akarja bemutatni szertartásait. Hogy a 
szexualitás mégsem teljesen idegen a rituális meztelenségtõl, az az Árnyak könyve következõ 
részletébõl  is  egyértelmûen  kiderül,  mely  a  rituális  meztelenség  jótékony  hatásaival 
kapcsolatban azt írja, hogy:
"És mind közül a legfontosabb, hogy partnered testének érintése lelked legmélyéig felkavar, és 
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így tested a legtöbb energiát bocsátja ki, amire csak képes."

Az, hogy napjainkban a wiccák többsége nem alkalmazza a rituális meztelenséget, sõt sokan 
kifejezetten komolytalannak tartják, valószínûleg nagyrészt annak a következménye, hogy bár 
egyre többen akarnak szabadulni az elmúlt korszak patriarchális, monoteista vallásaitól, és az 
általuk  rájuk  kényszerített  béklyóktól,  úgy tûnik,  még új  vallásukban és  világnézetükben is 
foglyai  maradnak  a  tõlük  örörkölt,  néha  tudatos,  néha  tudattalan  szinten  mûködõ 
beidegzõdéseknek. Így aztán soha nem érik el teljesen azt, amirõl a rituális meztelenség többek 
között szólt: a szabadságot. Hiszen a Nagy Istennõ így szólt híveihez: 

"jeléül annak, hogy igazán szabadok vagytok, meztelenül végezzétek szertartásaitokat..." 

Ashtanga j ga a gyakorlatbanó

A gyakorlatsoroknak  három csoportja  van  az  Ashtanga  rendszerben.  Az  Elsõdleges  Sorozat 
(Yoga Chikitsa):  méregteleníti  a szervezetet,  és kiegyensúlyozza a testet.  A Középsõ Sorozat 
(Nadi  Shodhana):  megtisztítja  az  idegrendszert  az  energiarendszer  megnyitásaval  és 
kitisztításával. A Haladó Sorozatok A, B, C és D (Sthira Bhaga) egyesíti a gyakorlatok erejét és 
szépségét, magas fokú hajlékonyság és alázat szükséges hozzá.

Minden  fokozatnak  rendesen  kell  mennie,  mielõtt  rátérnénk  a  következõre,  és  az  asanák 
sorrendjét precizen követni kell. Minden testhelyzet elõkészület a következõre, és az erõ és a 
kiegyensúlyozottság fejlesztése szükséges a továbblépéshez.

Légzés: A  folyamatos  mély,  nyugodt  légzést  nem  lehet  túlhangsúlyozni  az  Ashtanga 
yogarendszerben.  Amikor  a  légzés  táplálja  a  cselekvést,  a  cselekvés  a  testhelyzetet,  minden 
mozdulat nyugodttá, pontossá és tökéletesen határozottá válik
.Sri T. Krishnamacharya és Sri K. Pattabhi Jois tanításainak megfelelõen: "Légzés az Élet." A 
légzés a mi legalapvetõbb és vitálisabb cselekedetünk, és magában hordoz egyfajta spirituális 
üzenetet:  a kilégzés Isten irányában való mozgás,  a  belégzés  pedig Istentõl való sugalmazás. 
Életünkben  az  utolsó  cselekedetünk  a  kilégzés,  ami  lényegében  önmagunk  végsõ  és  teljes 
átadása Istennek.

Gyakorlat:  Ahol nincs megerõltetés, ott eredmény sincs -, mondják. Erõ, kitartás és izzadság 
kivételes aspektusai ennek a yogának, látszólag egyetértve a yoga nyugati megitélésével. Ehhez 
a megerõltetõ gyakorlathoz szükséges jelentõs erõkifejtés, ami utat nyit és a testen át áramoltatja 
a vitális energiát, erõsítve és megtisztítva az idegrendszert. A tudat tisztává válik és precízzé, és 
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ahogy Sri K. Pattabhi Jois mondta:  "Ahova nézel, ott van Isten." Csak gyakorláson keresztül 
fogunk mi magunk is rájönni, amit a gurunk is mond: "Minden Isten." 

Végül pedig egy légzõgyakorlatot szeretnék megosztani veletek.

Elõkészületek:
Laza ruházat, vagy meztelenség. Tiszta orr, hogy szabadon tudjunk lélegezni. Torokfájásnál az 
elsõ erõsebb lélegzetvétel agreszív köhögést válthat ki.

1. lépés
Az  elsõ  lépés  célja  az,  hogy  elkülönítsük  a  hasi  és  a  mellkasi  légzést.  Feküdjünk  le  egy 
kényelmes sima vízszintes felületre. Relaxáljunk és figyeljük a lélegzetünket. Tegyük az egyik 
kezünket  a  mellkasunkra,  a  másikat  pedig  a  hasunkra.  Relaxáljunk  tovább.  

Hasi légzés:
Belélegzéskor a hasunkon levõ kezünk megemelkedik, míg a mellkasunkon levõ nem mozdul.
Kilégzéskor a hasunkon levõ kezünk sülyed, míg a mellkasunkon levõ még mindig nem mozdul.
Ismételjük ezt meg 5-10 lélegzetvételen keresztül.

Mellkasi légzés:
Belégzéskor a mellkason levõ kezünk megemelkedik, míg a hason levõ nem mozdul.
Kilégzéskor a mellkason levõ kéz sülyed, míg a hason levõ mozdulatlan.
Ismételjük ezt meg 5-10 lélegzetvételen keresztül.
Váltogassuk a hasi és a mellkasi légzést 5-10 percen keresztül.
Ismételjük meg minden nap.
Fontos, hogy tökéletesen tudjuk mindkettõt, mielõtt a 2. lépést megtennénk. 

2. lépés
A 2. lépés célja az, hogy a mellkasi és a hasi légzést kombinálja egyetlen lélegzetvételben. Ezt 
nevezik yogalégzésnek.
Feküdjünk le egy kényelmes sima vízszintes felületre. Relaxáljunk és figyeljük a lélegzetünket. 
Tegyük az egyik kezünket a mellkasunkra, a másikat pedig a hasunkra. Relaxáljunk tovább.

Yogalégzés:
Kezdjük el a légzést hasi légzéssel, majd amikor már úgy érezzük, hogy több nem fér, váltsunk 
mellkasi légzésre, amíg teljesen meg nem telik a tüdõnk.
Ezután lélegezzünk ki elõszõr mellkasi légzéssel, majd hasi légzéssel, amíg teljesen ki nem ürül a 
tüdõnk.
Lélegezzünk nagyon lassan. Ha szédülünk, akkor túl gyorsan lélegzünk. Ha légszomjunk van, 
akkor pedig túl lassan. Figyeljük a testünk jelzéseit.
Ha problémás a mellkasi és a hasi légzés, akkor ugorjunk vissza az 1. lépésre.
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3. lépés
Ülj vagy állj úgy, hogy a gerinced függõleges legyen.
Használd  a  yogalégzést,  de kövess  egy mintát.  Ehhez  szükséged lesz  a  ritmus  mérésére.  Én 
általában a számolást  használom, de lehet használni erre szavakat is.  A 4-2-2 ritmus nekem 
nagyon jól müködik. Elszámolok 4ig, amíg belélegzem, majd visszatartom a lélegzetem, amíg 1-
2-t számolok, majd 3-4re kifújom a levegõt. Láttam már 4-4-4-4es ritmust is, és hatékonyabbnak 
találtam. Ez azt jelenti, hogy megjelenik egy újabb elem a belégzés után a lélegzet visszatartása 
belégzés és kilégzés között.

Légy  óvatos  a  lélegzet  visszatartásával,  ismét  csak  figyeld  a  test  szükségleteit  és  jelzéseit.
A yogalégzésnek könnyû gyakorlatnak kell maradnia, a légzésed nem lehet hangosabb, mint 
normális esetben.Voltak problémáim kezdetben a hangtalan kilégzéssel, ha hasonló problémád 
van, akkor használd ezt a trükköt, ami nekem is bevált: vegyél még egy nagyon pici levegõt, 
mielõtt kilélegzel.

A  pranayama  technikát  elvileg  bármilyen 
szituációban  tudod  alkalmazni,  ezért  érdemes 
addig gyakorolni, amig szinte már automatikusan 
megy.  Így  használható  lesz,  mikor  egy 
emelvényre lépsz fel, mielõtt elkezdenél beszélni, 
illetve akkor, amikor más mondandójára figyelsz 
egy vitában.

Problémáim  voltak  azzal,  hogy  a  rekeszizmom 
egy idõ  után merevvé  vált.  Amikor ez történik, 
akkor  meg  lehet  nyugtatni  néhány  gyengéd 
ütéssel.  A  stimuláció  úgy  néz  ki,  hogy 
megnyugtatja  az  izmokat.  Egy-egy  gyakorlásnál 
legfeljebb  egy  alkalommal  történik  ez  meg.
Jó ötlet, az elsõ héten csak az 1. lépést csinálni, a 
második héten az 1. és a 2. lépést, majd a 3. héten 
mindhárom lépést. Így az alapokat nagyon jól meg 
lehet tanulni. Én követtem ezt a tanácsot, és úgy 
éreztem, hogy az alapokat elég jól elsajátítottam, 

míg a teljes gyakorlatot még picit kellett gyakorolni.

A Pranayama sokkal jobban üködik, ha rendszeresen csináljuk, de nem szabad egész nap. Napi 
néhany alkalom nem árt meg. 

A  yogakönyvem  szerint  a  Ppranayamát  érdemes  meditáció  elõtt  és  asanák  után  végezni.
Jó gyakorlást! 

- Ifju -
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Versek 

Régóta nem fût már a hév 

Régóta nem fût már a hév
Testem lelkem hideg, mint a jég
Szívem fagyos börtönében, 
Annak is a legméllyében,
Õrlángként lobog csak a tûz,
Egyszer azt is elfújja egy szûz
Ne legyél az ki eloltja
Legyél inkább az ki táplálja
Újra vörösen izzó szívem
Felheveti tested, testem 

Mikor együtt járjuk nászunk,
Átöllel minket puha ágyunk
Izzadságtól nedves tested
A kéjtõl fátyolos a tekinteted
Bõröd sós ízétõl megvadulva,
Tépem ruhád tébolyulva
Körmöd szántja hátam,
De ez se csillapítja vágyam
Szépen, lassan, egyesülve,
Átléptünk egy más vidékre 

Itt nincs harag, se átok
Csak sûrû köd, melyben alig látok 

- Manala - 

... 

csepp vérben fürdenek ajkaid, 
tombolsz mint a szél, 
örületed hajtja igába az idõt, 
szotlanul zenélsz akaratlan látomások fölött, 
eljárod táncod, 
bûv és kárhozat követ majd, 
mig legszörnyübb arcodban önmagam látom... 
légy átkozott idõ... 

- AranySárkány - 
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Rejtve 

Arcodon a közöny 
csupán ábra 
meg kell érteni 

karomban a pecsét 
csak egy rúna 
meg kell fejteni 

homlokodra festeném 
csillagom 
hogyha hagynád 

s mondanám, mit
mesélnek a vonalak 
ha akarnád 

- Brujita - 

Totemkapás 

Negyvenkilenc lovast látok
Szívütemben vernek dobot 
Közeljõnek, kurjongatnak 
Ismeretlen érzést adnak 
Átváltoznak, szétmetélnek 
A testembõl isznak, esznek 
Fejem nélkül összeraknak 
Ütlegelnek, és rugdosnak 
Fejem agyag, átváltozik 
Agancsom nõ, növekedik 
Szarvasfejem széjjeltekint;
Hogy megnézze, kik vannak itt 
ÕOsi ütem, csörgodobok; 
Tüzes fényben megfordulok 
Állattársak mind-mind hívnak 
Utat adok elmúlásnak 
Ügethetek, majd repülök 
Aranyló, kecses fák között 
Szabadság érzése fog el 
Maradhatnék; de mennem kell 
Lábam, fejem ismét agyag 
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Szarvasvoltom emlék marad 
A fejemet visszavarrják, 
-Fáradt vagyok szellematyák... 

- eskizur - 

Telihold köszöntése 

csillagösvény körtáncában 
lengedezve, hajladozva... 
páraittas fellegek közt 
ezüsthintón átsuhanva... 
érdeshátó bércek mögül 
elõbújva, rámkacsintva... 
halványfényû tükröm mellett 
kéjesen és ringatózva... 
mit eddig a szívem rejtett 
feltárva és elõhozva... 

mágia és varázs dicsõ dalnoka 
életünk,reményünk nemes záloga 
jöjj hát el szerény hajlékomba! 

Tiéd a sötétség táltos ereje 
holdsarló kerekded, ékes deleje...
csillogó köntösben, színezüst lepledben
áradj hát szerelmem, hitvesem, kedvesem! 

füstölõk és gyertyák gyúlnak 
pilleszárnyon éjfél eljõ... 
varázspálcák felcsattannak 
Üdvözlégy hát - Éjkirálynõ!

- pubi5605 - 
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Gy gyn v nyek - 7. r szó ö é é

Lapu /Arctium lappa/
Gyógyhatása:  Vizelet-  és  hashajtó,  bõrbetegségek,  hajhullás,  fekély.
A  gyökér  inulint,  cserzõsavat  és  cukrot  tartalmaz  s  radix  bardanae 
néven  vértisztító  orvosság.  Gyökerének  fõzete  vizelet-  és  hashajtó 
hatású.  
Borogatásként  bõrbetegségek,  hajhullás,  fekély  ellen  használatos.  

Legyezõfû /Filipendula ulmaria Maxim/
Gyógyhatása:  Fájdalomcsillapító,  vizelethajtó,  vértisztító,  lázcsillapító, 
vesegyulladás, hólyaghurut, hasmenés, reuma ellen.
Teája izzasztó, vizelethajtó és lázcsillapító hatású. Hatásos a hasmenést okozó 
bakrétiumok ellen is.
Fejfájásra,  izületi  gyulladásra,  menstruációs  görcsökre,  hõemelkedésre  is 
használható.  
A  16  év  alatti  megfázásos,  influenzás  vagy  bárányhimlõs  gyerekeknél  ne 

alkalmazzák! Fekély vagy gyomorhurutos betegek számára sem ajánlott!

Len /Linum usitatissimum L./
Gyógyhatása: Bél-, gyomorhurut, cukorbaj.
A  magot  langyos  vízzel  leöntve  nyákot  készitenek,  amely  bél-  és 
gyomorhurut  ellen  alkalmas.  Kenyérre  és  péksüteményekre  sütve  is 
fogyasztható.  
A mag õrleménye pépes borogatásként kelések érlelésére használatos. Az olaj 
kipréselése  után  visszamaradó  pogácsa  gyulladásos  testrészek  nyugtatására 
alkalmazható.  A  nyákos  folyadékot  hajgöndörítésre  is  használják.  

Lepkeszeg /Trigonella foenum graceum/
Gyógyhatása:  Koleszterincsökkentõ,  illetve  torokfájás,  nõgyógyászati 
problémák, izületi gyulladás esetén.
Az  összetört  mag  fõzete  bélgörcsöt  szüntetõ,  szélhajtó,  húgykõoldó  hatású. 
Forrázata enyhíti a torokfájást, az izületi gyulladásokat, elõsegíti a menstruációt.
Valószínûsíthetõ, hogy csökkenti a vércukor- és koleszterinszintet is. 
Õrleményébõl  pépes  borogató  készül  sebek  és  gyulladások  enyhítésére.
Terhes  nõk  ne  használják  méhösszehúzó  hatása  miatt!  

Lestyán /Levisticum officinale Koch./
Gyógyhatása: Vizelethajtó; légutak megbetegedések.
A  lestyánból  készített  tea  gyorsan  mérsékli  a  gyomorfájdalmakat,  és 
méregteleníti a szervezetet, ha például túl sok nikotin és alkohol került 
a testbe.
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Epekõ-  és  húgykõoldó  hatású  teakeverékek  alkotórésze.  A  levéldrog  vizelethajtó  hatású. 
Likõripari fûszer is.

Levendula /Lavandula officinalis Chaix./
Gyógyhatása:  Idegnyugtató,  vérnyomáscsökkentõ,  görcsoszlató, 
felfúvódás, asztma ellen.
Teája  idegnyugtató,  görcsoldó  és  étvágyjavító,  gyógyfürdõkben  is 
használják.  Illóolaja  reuma,  gyomor-  és  bélpanaszok  kezelésére,  de 
fõként a kozmetikai és illatszeriparban használatos.

A  levágott  virágokból  kötött  kis  kötegek  finom  illattal  ajándékozzák  meg  a  fehérnemûs 
szekrényt, és állítólag a molyokat is távol tartják.

Libapimpó /Potentilla anserina L./
Gyógyhatása:  Gyomorgörcs,  hasmenés,  bélhurut,  epebaj,  szívszorulás, 
epilepszia esetén használatos. Gyomor- és bélvérzés, vérhas, bélhurut, 
menstruációs  zavarok  elleni  teakeverékek  alkotórésze.  Epilepszia  és 
ideges szívpanaszok gyógyítására is javallt.
Aranyeres  bántalmak  ellen  ülõfürdõként  használják.  Jó  garat-  és 

szájöblítõ szer.

Libatop /Chenopodium ambrosioides L./
Gyógyhatása:  Idegbántalmak,  menstruációs  zavarok,  máj-,  vese  és 
hólyagbántalmak, hasmenés.
Teája  erõsítõ,  étvágyjavító  és  kiválasztást  serkentõ,  vizelethajtó  hatású. 
Bélféregûzõ  gyógyszerek  készítésére  alkalmazza  a  gyógyszeripar  egyik 
alfaját. Csak az állatgyógyászatban ismert.
Gutaütés esetén és az ebbõl származó bénulásnál, ideggyöngeségnél szintén 
használják. Drogja ERÕS hatású! 

A féregûzõ libatop illóolaja MÉRGEZÕ!

Lóhere /Trifolium pratense, repens L./
Gyógyhatása:  Rákbetegség,  nõgyógyászati  problémák.  
A  virágtea  máj-,  epe-,  cukorbaj,  izületi  és  reumás  bántalmak  ellen 
fogyasztható. Kimutatták tumorellenes hatását is.
Csökkenti  a  menopauzális  szimptómákat  is.  Fürdõje  reuma  és  izületi 
bántalmak enyhítésére szolgál.
Ösztrogénhatása  miatt  óvatosan  alkalmazzák,  belsõ  vérrögképzõdést  és  a 
véredények gyulladását  okozhatja!  Mell-  és  nõgyógyászati  rákos  betegek, 

szívbetegek, szívinfarktuson átesett betegek ne fogyasszák!
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Lucerna /Medicago sativa/
Gyógyhatása: Szívbetegségek és szívroham, illetve rák esetén. A rossz 
lehelet ellen is hatásos.
Csírájából  saláta  készíthetõ.  A  levélforrázat  csökkenti  a 
koleszterinszintet, gátolja a vérlemezkék lerakódását az artériák falán. 
Segít  semlegesíteni  a  bélben  felhalmozódó  rákkeltõ  anyagokat. 
Forrázata öblögetve a rossz szagú lehelletet megszünteti. 
A mag MÉRGEZÕ! Vérszegények használatát orvossal beszéljék meg! 

A Tarot m gi ja - 3. r szá á é

Az Uralkod nó õ
 

A Tarot 3. lapja Az Uralkodónõ.

Egyéb  elnevezései: A  Császánõ,  Királynõ,  Isis-Urania,  a  Hatalmasok 
Leánya
Asztrológiai megfelelés: Vénusz

A beteljesedés, a termékenyéség, a természet, nemzés a három világban. 
Egy szárnyas,  koronás asszony, ki jogara hegyén a földgömböt tartja. 
Jele a sas, a lélek és az élet jelképe. Ez az asszony a görögök Urániája, 
Szent  János  Apokalipszisében  a  Napba  öltözött,  tizenkét  csillaggal 
megkoronázott asszony, lába alatt a Holddal. Õ a Hármasság misztikus 
kvintesszenciája,  a  spiritualitás,  a  halhatatlanság  és  az  Ég  királynõje.
Szerelem, szépség, boldogság, élvezet, siker. Szerencse, pompa, lustaság, 
kicsapongó élet,  élvhajhászás.  Gyarapodás,  gazdagság,  bõség,  anyaság, 
terhesség, gyermekáldás.
 

Mélypszichológiai értelmezések:

Létmódozata: Megszülöm (I give birth)
Elve: Anyaság
Archetípusai: Astarte, Vénusz,  Ceres,  Demeter vagy Gaia a Nap fényében; Kali,  Hydra vagy 
Medúza az Éj sötétjében
Aspektusai:  A  bõr  puha  érintése,  az  anya  mellei.  A  dajkált  test  álmoskás  elégedettsége,  a 
jóllakott csecsemõ. A meleg és a táplálás nedves forrása, az anyaméh. Vagy: a süvöltõ szél, a 
földrengés és a vulkán erupciója, mely minden életet elpusztít. 
Szimbólumai: A mezõ. Tavasz. A kék ég. Virágzó virágok. Madárdal. Csörgedezõ csermelyek. A 
föld szaga. Az örök életet hozó almák. A galamb, mint a tisztaság szimbóluma. 
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Formulái:
Késztetés: Anyai ösztön, kreativitása, alkotóerõ.
Motiváció: Termékenység, terhesség, születés.
Fény: Szerelem, érintés, anyaság.
Árnyék: Birtoklás, visszatartás, stagnálás. 

African Tarot Amano Tarot Chakra Arcana Diamond Tarot

Jungian Tarot Fey Tarot Mythic Tarot Passion Tarot

Folytatása következik. 

Az id  k rd seõ é é

Az idõt a fizika, mint segédváltozót vezette be, amely a fizikai 
változók egy csoportjába sem sorolható (pl. skaláris vagy vektor), 
sõt létezése sem olyan nyilvánvaló, mint a többi fizikai változóé. 
A haladó fizikusokban egyre inkább felmerül az igény az idõ és a 
hiányzó dimenzió(k) közti összefüggés tisztázására.

Hogyan kell érteni ezt az összefüggést?
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Próbáljuk  meg  elképzelni,  hogy 
kétdimenziósak  vagyunk!  Egy  síkban 
élünk,  és  egy háromdimenziós  tárgyat 
szemlélünk.  Milyennek  látjuk? 
Természetesen  kétdimenziósnak, 
pontosabban annak egy, a mi síkunkba 
esõ  metszetét  érzékeljük.  Pl.  egy 
sörösüveget  gyûrûnek  látunk.  Ha  a 
sörösüveg  elkezd  süllyedni,  és  síkunk 
éppen a nyaki részét metszi, azt látjuk, 
hogy a gyûrû összeszûkül, majd eltûnik, 
vagyis  a  tárgyat  idõben  változónak 
érzékeljük, holott nem az, sõt akkor is 
létezik, amikor már eltûnt. Vajon az idõ 
a  mi  háromdimenziós  világunkban 
mennyiben  valóságos,  és  mennyiben 
illúzió?  Nem  az  idõ  létezését 
kérdõjelezzük meg itt, hanem csak azt 
mondjuk, hogy az idõ mögött egy vagy 
több  nem  látható  dimenzió  is 
meghúzódhat.  Ha  felfedtük  a  hiányzó 
dimenziót, még mindig maradhat vissza 
idõkomponens,  amely  esetleg  újabb 
rejtett  dimenzió  létezésére  enged 
következtetni.

A  tudományon  kívül  minden  más  rendszer  (pl.  vallások,  asztrológia)  valamilyen  módon 
kétségbe vonja, sõt tagadja az idõ létezését. Vegyük például az asztrológiát. Látszólag dolgozik az 
idõvel: egyik oldalról a bolygómozgások, másik oldalról a bekövetkezõ események leírásánál. 
Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy ezek az asztrológus munkájának csak a legelejét és a 
legvégét jelentik. A legelejét azért, mert a bolygómozgások mindenki számára megfigyelhetõek, 
a  legvégét  pedig  azért,  mert  a  hétköznapi  ember  idõdimenzióban  gondolkodik,  és  ezért  az 
asztrológustól is ilyen leírást, mint végeredményt vár el. Fejében többnyire meg se fordul, hogy 
az asztrólogus a személyiséganalízisnél ill. a jóslásnál ugyanannak a valaminek két különbözõ 
vetületét  írja le.  Tehát ugyanarról a dologról van szó, csak éppen egyszer személyiségnek, a 
máskor sorsnak nevezzük. Az elõrejelzés, a progressziós horoszkóp pedig nem más, mint most is 
létezõ, de érzékszerveinkkel fel nem fogható dolgok kiszámítása események, szimbólumok és 
fogalmak között létesített analógiák felhasználásával.

Az elõbbi kétdimenziós világ példájánál maradva: ha most 8 cm a gyûrû átmérõje, és 36 nappal 
ezelõtt bukkant fel, akkor most ereje teljében van éppen, és kb. 40 nap múlva elkezd fogyni, 
majd 80 nap múlva meghal.
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A látnokok kétféle idõt érzékelnek: a lineáris ill. a Nagyidõt. A lineáris idõ mögötti dimenzióban 
meghúzódó események akár múltbeliek, bizonyos fokig akár jövõbeliek, most is léteznek, csak a 
"dimenzióhiányos" észlelésünk miatt nem látjuk. A Nagyidõ más ütemben telik, mint a lineáris. 
(A  Nagyidõt  az  auralátók  a  negyedik  réteg  után  érzékelik,  a  hetedik  réteggel  megszûnik.)
A buddhista és hinduista filozófiai irányzatok mind a lineáris, mind a Nagyidõt csupán "szellemi 
fejlettlenségünk"  miatt  bekövetkezõ  illúziónak  tartják.  A  gondolat,  cselekvés,  sors  és 
személyiség összefüggései valamint az Én és az Univerzum egysége ugyanis belsõ tapasztalás 
folytán  a  megvilágosodott  szellem  számára  nyilvánvaló,  a  lineáris  és  Nagyidõn  túl  valahol 
mozdulatlanság húzódik meg.  A hétköznapi  ember szemszögébõl  nézve a  gondolat  látszólag 
most keletkezik (mint ahogy a sörösüveg is: a semmibõl), a cselekvés egy idõbeli folyamat, a sors 

a  jövõnk,  ami  inkább  a  véletlennel 
mintsem  személyiségünkkel  vagy 
cselekedeteinkkel  magyarázható.  A 
meditációt  folytatók  tudják,  hogy  egy 
adott szinten az "intuitív" készségek egy 
olyan  fejlettséget  érnek  el,  amellyel 
szokatlan  képességekre  tesznek  szert: 
elõször  elõre  látnak  jövõbeli 
eseményeket,  bármire  vissza  tudnak 
emlékezni, majd késõbb fogalmi szinten 
kezdik látni a dolgokat,  és  észreveszik, 
hogy  a  látszólag  különálló,  de 
összefüggõ  dolgok  "térbelileg"  is 
kapcsolódnak egymáshoz (pl.  ránézésre 
megmondják,  hogy  valaki  milyen 
csillagjegyben született).

Az asztrológia tehát analógiákkal dolgozik, és számol. Konkrét eseményeket nehezen, vagy nem 
tud  pontosan  megfogalmazni.  A  Tarot-jósok  viszont  ezt  könnyedén  megteszik,  szintén 
analógiák alapján, de intuitív úton. A "látók" nem alkalmaznak semmilyen segédeszközt, nem 
gondolkoznak, csak egyszerûen látják azt, ami létezett, létezik, és létezni fog...  Úgy tûnik, a 
jóslás - látás - belsõ érzékelés minél inkább épül belsõ tapasztalásra, és minél kevésbé használ 
segédeszközt, annál gyorsabb, és részletgazdagabb.

Összefoglalva tehát:

A tudomány nem ismeri el a belsõ érzékelést, és az azzal felfedezhetõ dimenziókat;
Az asztrológia tud róla, szimbólumok, fogalmak és analógiák alkalmazásával számol velük;
A Tarot-jósok segédeszközt alkalmazva intuitíve dolgoznak;
A látók belsõleg érzékelnek vagy látnak egy vagy két "plusz dimenziót";
A megvilágosodottak több "plusz dimenziót" érzékelnek vagy látnak, és minden szinten megélik 
azok "amint fent, úgy lent" egységét.

- M. Zoltán -
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