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Beköszöntött  a  kelta  újév  elsõ  napja.  Samhain  ünnepe  mindig 
fontos változásokat hoz, mivel egy újabb évkör kezdetén tervezzük 
a  téli  pihenés  idõszakát  és  a  következõ  nyár  eseményeit.
Nagy ünnep az idei Samhain, és különös megtiszteltetés, hogy idén 
Angiából köszönthettünk egy Wiccát, aki Magyarországra utazott, 
és tõlünk kérte elsõ Wicca avatását. Gratulálunk neki, és a többi 
friss beavatottnak is!

Elmélkedjünk  el  egy  kicsit  az  elõzõ  év  eseményein,  az 
eredményeken  és  a  hibákon!  Szûrjük  le  a  következtetéseket, 
értékeljük reálisan tetteinket, gondolatainkat, érzelmeinket, hûen 
Samhain  szelleméhez!  Meditáljunk  el  az  õsök  szellemiségén,  a 

hagyományokon, és azokon a kapcsolatokon, melyek a mai, modern világhoz fûzik a régi korok 
eszmeiségét!
 
Mindenkinek kellemes és eredményes új évet kíván: 

A fõszerkesztõ: Osara LaMort
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Az it liai boszork nyvall s, a stregheria gy kereiá á á ö

 

Olaszország  pogány  hagyományai  egyedülállóak  a  boszorkányság 
szempontjából.  Tradicionálisan  "vecchia  religione",  azaz  õsi  vallás 
néven foglalják össze azokat a tradíciókat, melyek a "stregheria",  az 
olasz  boszorkányság  gyökerei.  Követõi  generációról  generációra 
örökítették az õsi hitet. A boszorkányság az olasz vidékeken egészen a 
XX. századig létezett és virágzott, de például a lombardiai parasztok 
mai babonái közül is sok származik a boszorkány-hitbõl.

Horáciusz, a római költõ írásában találjuk talán a legkorábbi utalást az 
olasz  boszorkányokra,  és  holdkultuszukra.  Az  i.  e.  30 körül  íródott 
"Epodes"-ben  elmeséli  egy  olasz  boszorkány,  Canidia  legendáját. 
Horáciusz  szerint  Proszerpina  és  Diana  adja  a  hatalmat  a 
boszorkányoknak, akik titkon összegyûlnek, hogy misztikus imádatukat elõadhassák. Említ egy 
bizonyos könyvet "Libros Carminium" néven is, mely idézéseket és varázsigéket tartalmaz, és 
melynek  segítségével  "a  Hold  lehívható  az  égrõl".  Más  ókori,  római  szerzõk,  mint  például 
Ovidiusz,  hasonló  legendákról  regéltek.  Elbeszéléseikben  úgy  fest,  hogy  a  boszorkányság 
köztudott, ismert dolog volt akkoriban. Számos szerzõ említi, hogy a boszorkányok összegyûltek 
teliholdkor, és "messze elkerülték a napistenek városait".
 
Julio  Baroja  antropológus  a  "The  World  of  the  Witches"  (A  boszorkányok  világa)  címû 
könyvében bizonyítékokat tár fel arra vonatkozólag, hogy az V. és VI. században egész dél-

Európában virágzott a Diana-kultusz.

A  középkorban  Olaszországban  is 
elkezdõdtek  a  boszorkányüldözések,  bár 
viszonylag  késõn,  a  IV.  század  második 
felében.  Az  egyedülálló,  falusi 
boszorkányokat ekkor sem zaklatták, azok 
háborítatlanul  folytathatták  tovább 
gyógyító,  tanácsadó  szerepkörüket  -  a 
katolikus egyház a  szervezett  csoportokat 
akarta  elsõsorban  felkutatni  és 
megsemmisíteni.  1390-ben  a  milánói 
Pierina  de  Bugatis  perében  azt  vallotta, 
hogy részt vesz "Erodiade játékában". Ugo 
da San Vittore, egy XII. századi itáliai apát 
szintén  olyan  asszonyokról  számolt  be, 
akik azt hiszik, hogy éjjelente állatok hátán 
lovagolnak "Erodiade"-val, akit õ Dianával 
és Minervával hoz összefüggésbe. 1457-bõl 
egy  olyan  feljegyzés  maradt  ránk,  mely 
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három nõ perérõl szól Bressanoné-ban, akik a "Diana Társaság" követõinek vallották magukat.
 
A  túlélés  érdekében  a  kultusz  teljesen  visszahúzódott,  és  követõi  titokban  tevékenykedtek 
tovább.  A  XVII.  századból  ennek  ellenére  egészen  sok  kézirat  maradt  fent,  mely  olasz 
boszorkányok varázsigéit és bûbájait õrzi. Ezek az iratok családokon belül hagyományozódtak 
évszázadokig.

Úgy tartották, hogy Olaszország különbözõ részein három fõ klán õrizte a stregheria õsi titkait. 
Mindhárom Aradia  tanításainak  egy-egy  részét  vitte  tovább.  A  Fanara  a  Földmisztériumok 
Õrzõje  északon.  Õk  ismerték  a  ley-vonalak  titkait.  A  Janarra  és  a  Tanarra  klán  Közép-
Olaszországban tanyázott. A Janarra volt a Holdmisztériumok õrzõje, õket gyakran nevezték 
Tengeri Boszorkányoknak is. A Tanarra klán a Csillagok Titkait ismerte. Mindhárom klán az 
isteni  párnak  különbözõ  aspektusait  tiszteli,  de  a  vezetõk  szoros  kapcsolatot  tartanak  fent 
egymással.

A klánok nevei Tana istennõ aspektusaiból származnak. 
Az Istennõ az égben az Ég Királynõjeként jelenik meg, 
melyet  a  Hold  jelképez,  és  ami  további  aspektusokra 
bontható  fel  (holdistennõ  hármasság).  A  földön  az 
Istennõ  Földanyaként,  az  alvilágban  pedig  a  Holtak 
Úrnõjeként  jelenik  meg.  Fana  Tanának  a  földi,  Jana 
pedig  az  égi  megjelenési  formája.  A  férfi  isten  neve 
Tanus, földi aspektusa, a termékenység és bõség Fanus, 
égi  képmása  pedig  Janus.  Fanus  magasabb  aspektusa 
Dianus (lásd késõbb). Fanust általában állatszervakkal a 
fején  ábrázolták,  Janus  koronát  visel,  míg  Tanus  feje 
körül kék fénysugár ragyog.

A  stregheria  napjainkban  is  az  õsi  klánok  alapján 
szervezõdik. Mindegyik csoportnak van vezetõje, kinek 
az a feladata, hogy megõrizze a hagyomány tisztaságát, 
és továbbvigye az örökséget. A vezetõ neve Grimas. A coven (boszorkánycsoport) hagyományos 
elnevezései:  Boschetto,  ami  ligetet  jelent;  Selva  (erdõ)  vagy  Congrega.  A  csoport  létszáma 
háromtól tizenháromig terjedhet.  A csoport tagjai  három fokozatba sorolhatóak, mindhárom 
fokozatnak klántól függõ, saját színû szalagja van és titkos kézjele.

A stregák nem Szabbatnak nevezik ünnepeiket, inkább a Treguenda névvel illetik õket. A négy 
fõ ünnep októberben, februárban, májusban és augusztusban van. Ezek: október 31. - La Festa 
dell' Ombra (Az Árnyék Ünnepe - egyéb elnevezései: Calenda, Ognassanti, Tutti i Santi vagy 
Terzina); február 2. körül - Lupercus (vagy Calendora); május 1. - Tana istennõ napja (vagy La 
Giornata di Diana, Calendmaggio); és az augusztusi elsõ aratás, a Cornucopia (vagy Raccolto) 
ünnepe, augusztus elsõ hetében. A másik négy, kisebb ünnep megegyezik a tavaszi (Primeira, 
Equinozio della Primavera) és õszi napéjegyenlõség (Equinozio di Autunno), illetve a nyári (La 
Festa dell' Estate, Festa delle Erbe vagy Solstizie d'Estate) és téli napforduló (Yule, Saturnalia, La 
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Festa dell' Inverno) napjaival. A nyolc ünnep összefoglaló neve "A Kerék". Ez az elnevezés az év 
körét jelenti.
 

A  stregheria  koncepciója  szerint  az  év 
köre alapvetõen két részre oszlik, melyek 
közül  a  nyári  félévet  az  Istennõ,  a  téli 
félévet  az  Isten  uralja.  Ebben  a 
rendszerben  az  Istennõ  a  természet 
termékenységét jelképezi, az Isten pedig 
a halál uraként jelenik meg. Követõi ezt 
a  gyakorlatban  is  megvalósítják, 
mégpedig úgy, hogy a csoport vezetõje, a 
Fõpap "uralkodik" az Árnyék Ünnepétõl 
kezdve május elsejéig, majd Tana istennõ 
napját átadja hatalmát a Fõpapnõnek az 
év  további  részére.  Az  Isten  hónapjai 
alatt  csuklyával  felszerelt  köpenyt 
viselnek  a  rítusokon,  míg  az  Istennõ 
hónapjai  alatt  meztelenül  tartják  a 
szertartásokat.

A telihold ünnepek neve Veglione, mely 
irodalmi jelentése "egész éjjel táncolás".

Az õsi tudást a stregák saját kézzel írott 
könyvekben  jegyezték  le,  melyek  neve 
"Az  Utak  Könyve".  Ezek  mindegyike 

három  részre  tagozódott:  Utak,  Hívások  és  Mágia.  Az  Utak  rész  tartalmazta  a  rituális 
instrukciókat,  a  törvényeket,  és  az olyan közösségi  rítusokat,  mint a  Gyermek Megáldása,  a 
Házassági Ceremónia, a Halotti Ceremónia, a Beavatások Rítusai. Ebben a részben jegyezték le 
az Istennõrõl és az Istenrõl szóló legendákat is, valamint a tanítványok és a klántagok névsorát 
is  tartalmazta.  A  Hívások  részben  jegyezték  le  a  kántálásokat,  a  kézjeleket,  rituális 
mozdulatokat, a klán arcfestését és titkos jeleit. Végül a Mágia rész tartalmazta a varázsigéket, 
bájolásokat, recepteket, a gyógyítás fortélyait és a gyógynövények ismeretét. 
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K l nb z  gyertya nt si m dszerekü ö ö õ ö é ó

Eljött az õsz, amikor az emberek otthonaikba húzódnak a 
hideg  elõl.  Ilyenkor  alkalmas  az  idõ  például 
gyertyaöntésre, amiket késõbb egész évben használhatunk 
majd.

A  gyertyaviasz  alapanyagaként  három  dolgot  lehet 
ajánlani:  

-méhviasz, a legrégebbi alapanyag. Sokáig ég, viszont nehéz vele dolgozni. Olvadáspontja 65°C
-  paraffin,  a  leggyakrabban  használt  viasz.  Olvadáspontja  alacsony  54°C  és  könnyû  vele 
dolgozni.  
- sztearin, természetes anyag, gyógyszertárakban kapható. Olvadáspontja 74°C. A belõle készült 
gyertya tejszerûen fehér, opálos lesz.

Készítsük elõ az öntõformánkat. Vásárolhatunk kész formákat is, de bármilyen házilag készített 
öntõforma megfelel. A kanócot rögzítsük a formába. Kössünk egy csomót az egyik végére, majd 
húzzuk át a lyukon. Gyurmával tömítsük a nyílást, egyébként kifolyhat a viasz. A másik végét 
kössük  rá  egy  hurkapálcára,  amit  keresztbe  helyezünk  az  öntõformán.  Lehetõleg  középre 
helyezzük a kanócot.

A kanócokat három fõ típusba oszthatjuk: lapos, négyzetes és drótszerû. Az elõbbi kettõt öntött 
és mártott  gyertyákhoz használják,  az utóbbit  az úszó és a fogadalmi gyertyákhoz. A kanóc 
kiválasztásában  legfontosabb,  hogy  mérete  megfeleljen  az  öntõforma  átmérõjének.  A  kanóc 
lehetõleg  pamut  legyen,  mert  a  mûszálnak  égetéskor  kellemetlen  szaga  van.  A  legjobb  a 
szövéshez használt felvetõszál. Minél kisebb a forma, annál kisebb kanócot kell használnunk. 
Ha az elkészült gyertya próbaégetésekor minimális viasztócsa keletkezik, a kanóc túl kicsi. Ha 
viszont  a  kanóc  körüli  megolvadt  viasztócsa  megfojtja  a  lángot,  akkor  túl  nagy.  A  kanóc 
méretének változtatásával tudjuk legkönnyebben beállítani, hogy gyertyánk hogyan égjen.
 
Készítsük  elõ  a  gyertya  alapanyagát.  Ha  azt  akarjuk, 
hogy a gyertyánk sokáig égjen és illata is legyen, akkor 
a háromféle alapanyagot fogunk összekeverni (parafint, 
méhviaszt, sztearint). Kb. 70% parafin, 10% sztearin és 
20% méhviasz a legjobb keverési arány.

Egy  másik  edénybe  tegyünk  vizet  és  forraljuk  fel. 
Amikor  forr,  a  konzervdobozt  helyezzük  bele  és  a 
vízgõz  felett  olvasszuk  meg  a  sztearint,  amikor  kezd 
olvadni, beletesszük a méhviaszt majd a parafint. Mikor 
mindhárom  megolvadt,  színezhetjük  színezõanyaggal 
és illatosíthatjuk illatanyagokkal. Keverjük össze, majd 
óvatosan öntsük az öntõformába. Ahogy hûl, a gyertya 
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a közepén mélyedés keletkezik, ezt töltsük fel viasszal.

A hûtés során ügyeljünk a folyamatosságra,  mert ellenkezõ esetben a gyertya berepedezhet, 
rücskösödhet. Az öntõedény alakja dönti el a gyertya formáját, ezért érdekes alakú flakonok 
készítésével különbözõ formájú gyertyákat önthetünk.
 
Várjuk  meg  amíg  teljesen  kihûl,  majd  húzzuk  ki  az  öntõformából.  Ha  nem sikerül,  akkor 
állítsuk  az  öntõformát  rövid  ideig  forró  vízbe.  A  kanóc  egyik  végét  vágjuk  le  és  kész  a 
gyertyánk.

Ha többszínû, réteges gyertyát szeretnénk készíteni, akkor is hasonlóképp tudunk eljárni, csak 
rétegesen öntjük a színezett viaszt. Hagyjuk ezt a réteget megszáradni, majd jöhet a következõ 
színû réteg. Színátmenetet úgy érhetünk el, ha még meleg viaszra öntjük a következõ réteget. 
Döntött felületre téve az üvegedényt, tovább variálhatjuk a csíkok helyzetét.

A gyertyakészítés másik bevált módszere a mártás. Ehhez két edényt tegyünk egymás mellé: az 
egyikben  a  forró  paraffin,  a  másikban hideg víz  legyen.  Elõször  a  paraffinba,  majd  a  vízbe 
mártjuk bele a kanócot, amelyet egy széles fejû fakanálon átvetve duplán mártogathatunk. Ezt 
addig ismételgessük, amíg gyertyánk el nem éri a kívánt vastagságot. Az utolsó mártás elõtt 
teafûbe vagy morzsolt fûszerbe, esetleg olvasztott zsírkrétába forgatva érdekes színvariációkat 
kaphatunk.
 
Kétféleképpen  színezhetjük  a  gyertyákat,  festékkel  és  pigmentekkel.  A  legtöbb  gyertyát 
festékanyaggal színezik. A pigmentek nagyon koncentráltak, elsõsorban a mártott és faragott 
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gyertyáknál  alkalmazzák.  Alapvetõ  szabály,  hogy  pigmentet  nem  használunk  a  gyertya 
belsejének színezésére, mert összetevõi akadályozzák a viasz megfelelõ égését.
 
Legelõnyösebb kifejezetten gyertyafestésre szolgáló anyagokat használni. Ha mély, sötét színt 
szeretnénk, ne növeljük a festék mennyiségét, hanem a gyertya elkészülte után merítsük azt a 
festékbe,  ugyanis  a  gyertya  anyagának  túl  magas  festékkoncentrációja  égési  problémákat 
okozhat.  A  szín  világosabb  lesz,  mint  ahogy  azt  az  olvasztóedényben  látjuk.  Az  árnyalat 
ellenõrzéséhez  cseppentsünk  egy  kevés  viaszt  fehér  papírra.  Vegyük  figyelembe,  hogy  az 
adalékanyagok is befolyásolják a végsõ színt.
 
A gyertyákhoz használt illatanyagok két fajtája a folyékony illóolaj és az illatanyag-tömb. Bár az 
elõbbi költségesebb, de sokkal jobban mûködik. Kövessük a gyártó útmutatásait. Ügyeljünk arra, 
hogy ne használjuk mértéktelenül az olajat, mert a túl nagy mennyiség tönkreteheti a gyertyát.
 

További  gyönyörû  gyertyákat  lehet  készíteni  apró  kis  trükkök 
segítségével.  A  tengerparti  nyaralásból  hazatérve  rengeteg 
élménnyel és egy csomó saját kezûleg gyûjtött csigával és kagylóval 
lehettünk  gazdagabbak.  Hogy  ezek  az  apró  emlékek  még  sokáig 
emlékeztessenek bennünket egy jól sikerült nyaralásra és ne csak a 
fiók  mélyén  porosodjanak,  változtassuk  õket  otthonunk  díszeivé! 
Kis kanóc darabka ás olvasztott viasz segítségével öntsük gyertyát a 
kagylókba, majd helyezzük õket finom homokkal félig töltött tálba.

Kirándulásaink  során  összegyûjtött  termések  (makk,  mogyoró,  toboz,  gomba,  csipkebogyó, 
tûztövis, madárbirs),a narancs, citrom, mandarin, a növények (tuja, rózsa, árvácska) szárításával, 
préselésével szintén elõkészíthetjük majdani díszítõötleteinket. Ezeket úgy tudjuk felhasználni, 
hogy  az  elkészült  gyertyára  befõttes  gumit  húzunk,  segítségével  rögzítjük  a  növényeket, 
gyümölcsöket,  majd  rafiával  körbetekerjük  a  díszítést.  Ezután  a  gyümölcsszeleteket 
ragasztópisztollyal helyezzük fel a gyertyára. Majd az olvasztótégelyben felmelegített paraffinba 
kétszer belemártjuk a gyertyát, ezáltal a díszítés viaszhatású lesz. 

- Enikõ -

Az  emberi  aura  m r se  s  tudom nyos  kutat sa  é é é á á

Napjainkban  számos  tudományos  kutató  dolgozik  az  aura  vizsgálatán.  Eredményeiket, 
következtetéseiket  felmérni  messze  meghaladja  egy  cikk  volumenét,  így  mindössze  néhány 
jelentõs kísérletet és elméletet szeretnék ismertetni.

Boirac  és  Liebeault  tudósok  a  XII.  század  elején  úgy  látták,hogy  az  embernek  van  olyan 
energiája, melynek segítségével egymástól távol lévõ személyek is kölcsönhatásba tudnak lépni 
egymással.  Leírták,hogy mindenki a  puszta  jelenlétével  képes  egészséges,  vagy egészségtelen 
hatást gyakorolni egy másik emberre.
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1911-ben dr.William Kilner orvos közölte az Emberi Energiamezõvel kapcsolatban folytatott 
tanulmányait. Ebben az Emberi Energiamezõt színes fényszûrõkön és ernyõkön át vizsgálta. Azt 
írta, hogy gomolygó ködöt látott az egész test körül, három rétegben:
a)egy kb.0,75 cm vastag réteget,közvetlen bõrközeiben, amit
b)egy páraszerûbb, 2,5 cm széles, a testre merõlegesen áramló réteg vett körül;
c)valamivel távolabb egy külsõ fényesség,definiálatlan körvonalakkal, kb.15 cm szélességben.

Kilner  úgy  találta,hogy  az  „aura"  (így  nevezte  el) 
külleme életkortól, nemtõl, mentális képességektõl és 
egészségi  állapottól  függõen  személyrõl  személyre 
változik.  Bizonyos  betegségek  mint  foltok  vagy 
szabálytalanságok  mutatkoznak  az  aurában,  ami 
Kunért  elvezette  egy  diagnosztikus  rendszer 
kifejlesztéséhez. Ez a diagnosztikus rendszer az aura 
színe,tömege  és  általános  megjelenése  alapján 
határozta meg az egészségi állapotokat.

A  modern  tudomány  arról  beszél,  hogy  az  emberi 
szervezet  nem  csupán  egy  molekulákból  felépülõ 
fizikai  struktúra,  hanem  -  mint  minden  más  - 
energiamezõkbõl  áll.A  szilárd,statikus  formák 
világából  a  dinamikus  energiamezõk  világa  felé 
haladunk.  Magunk  is,  akár  a  tenger,  áramlunk, 
apadunk  és  áradunk.  Mi  is  folyamatos  változásban 
vagyunk.

A  tudósok  mérni  tanulják  ezeket  a  finom 
változásokat.  Mûszereket  fejlesztenek  ki,hogy  a 
testünkhöz kapcsolódó energiamezõket érzékeljék, és 
frekvenciájukat mérni tudják.A szívbõl érkezõ elektromos áramot az elektrokardiogram (EKG) 
mutatja,az  agyi  elektromos  áramokat  az  elektroenkefalogram  (EEG).  A  „hazugságvizsgáló 
készülék" a bõr elektromos ellenállását méri. A tudósok már képesek az emberi testet körülvevõ 
mágneses  mezõk  mérésére  egy  érzékeny  mûszer,  a  SQUID  (Super  Conducting  Quantum 
Interference Device) segítségével.

Ez a mûszer még csak nem is ér a testhez,amikor a testet körülvevõ mágneses teret méri.A New 
York  Egyetemen dolgozó  dr.Samud Williamson azt  állítja,  hogy a  SQUID több információt 
nyújt  az agymûködésrõl,  mint a normál EEG. A SQUID-et természetesen katonai célokra is 
alkalmazzák, hiszen aknák vagy tengeralattjárók detektálására is használható.
 
Ahogy az orvoslás mind többet támaszkodik a testbõl érkezõ impulzusokat mérõ kifinomult 
mûszerekre,  az  egészség,  a  betegség,  de  magának  az  életnek  a  fogalma  is  lassan 
újrafogalmazódik. Dr.Burn és dr.Northrop, a Yale-egyetem munkatársai már 1939-ben arra a 
felfedezésre jutottak,hogy ha megmérik egy növénymag energiamezejét, amit õk életmezõnek 
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neveztek, akkor a mérési adatok alapján meg tudják mondani,mennyire egészséges a magból 
kifejlõdõ növény. Úgy találták, hogy a békatojás energiamezejének mérésébõl megállapítható a 
béka idegrendszerének késõbbi, tojáson belüli elhelyezkedése. Egy másik ilyen mérés eltalálta a 
nõi  ovuláció  idejét,felvetve  így  egy  új  születésszabályozási  módszer  lehetõségét.
Dr.Leonard  Ravitz  l959-ben  a  William  és  Mary  Egyetemen  kimutatta,  hogy  az  emberi 
energiamezõ a személy mentális és pszichológiai stabilitásával együtt változik. Felvetette egy, a 
gondolatokhoz  tartozó  mezõ  létezésének  lehetõségét.  Elképzelése  szerint  e  gondolati  mezõ 
torzulása okozta a pszichoszomatikus tüneteket.

Egy másik tudós, dr.Róbert Becker a New York állam északi részén lévõ Syracusa város orvosi 
fakultásán 1979-ben egy komplex elektromos rendszert térképezett fel a testen, melynek alakja 
a test és a központi idegrendszer alakjával megegyezõ. Közvetlen Áram Ellenõrzõ Rendszernek 
(Direct  Current  Control  System)nevezte el  ezt  a  mezõt,  mely megfigyelései  szerint  a  kliens 
élettani  és  lelki  változásai  nyomán  változtatja  alakját  és  erejét.  Talált  a  mezõn  keresztül 
áramló,elektronméretû részecskéket is.

Dr.Vikoro Injusin 1950 óta folytat az Emberi Energiamezõvel kapcsolatos kiterjedt kutatásokat a 
kazahsztáni  egyetemen.  E  kísérletek  eredményei  alapján  feltételezi  egy  „bioplazmikus" 
energiamezõ létezését, mely ionokból,szabad protonokból és szabad elektronokból áll. Mivel ez 
az állapot különbözik a négyféle ismert halmazállapottól (szilárd,folyékony,légnemû és plazma), 
Injusin  felteszi,hogy  a  bioplazmikus  állapot  az  anyag  5.halmazállapota.  Vizsgálatai  azt 
bizonyították,  hogy  a  bioplazmikus  részecskék  a  sejtek  kémiai  folyamatai  segítségével 
folyamatosan megújulnak, és állandó mozgásban vannak. Úgy tûnik,hogy a bioplazmán belül a 
pozitív  és  negatív  részecskék  egyensúlyban  vannak,s  ez  az  egyensúly  viszonylag  stabil.  Ha 
ebben  az  egyensúlyban  éles  változás  következik  be,  az  károsítóan  hat  az  organizmus 
egészségére.

Injusin kutatási eredményei szerint a bioplazma normális stabilitása mellett az energia jelentõs 
része kisugárzik a környezetbe. A szervezetrõl leszakadt, felhõt alkotó bioplazma részecskéinek 
mozgása mérhetõ.

Néhány  éve  az  A.S.Popov  bioinformáció  intézetének  kutatócsoportja  jelentette  be  azt  a 
felfedezést,  hogy az  élõ  organizmusok energiarezgéseket  bocsátanak ki,  melyek  frekvenciája 
300-2000  nanométer  között  változik.  Õk  biomezõnek,vagy  bioplazmának  nevezték  ezt  az 
energiát.  Úgy  találták,hogy  a  sikeres  bioenergia-átvitelre  képes  személyek  biomezeje  sokkal 
szélesebb és erõsebb.

Ezeket az eredményeket megerõsítette a Moszkvai Orvosi Tudományok Akadémiája is,valamint 
a  Nagy-Britanniában,Hollandiában,az  NSZK-ban  és  Lengyelországban  végzett  kutatások  is.
Rosalyn Bruyere,a California állambeli Gledale városában lévõ Healing Light Center (Gyógyító 
Központ) tiszteletese a Rolf-technikával dolgozó szakember és  a kliens auráját  figyelte meg. 
Megjegyzéseit magnetofonon rögzítette. Folyamatos beszámolót adott a csakrák és az érintett 
aura-felhõk színérõl,  méretérõl  és  energiamozgásairól.  A  tudósok  ezt  követõen matematikai 
elemzésnek  vetették  alá  a  hullámmintákat:  Fourier-analízist  és  sonogramfrekvencia-analízist 
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végeztek. Mindkettõ figyelemre méltó eredményeket mutatott. A konzisztens hullámformák és 
frekvenciák specifikus kapcsolatban voltak a Bruyere tiszteletes által jelzett színekkel. Amikor 
Bruyere tiszteletes az aura bármely területén kéket látott,az elektromos mérési adatok mindig a 
kék karakterisztikus hullámformáját és frekvenciáját mu- tatták az adott területen. Dr.Hunt hét 
más  auraolvasóval  megismételte  ugyanezt  a  kísérletet.  Olyan  auraszíneket  láttak,amelyek 
azonos frekvenciahullám-mintáknak feleltek meg
.
Érdekes  megfigyelések  ezek,  örülök,  hogy  közzétehettem,  és  remélem,  a  tudomány  a 
továbbiakban is hasonló erõkkel próbálja meg feltárni ezt a területet. 

- Puff - 

Filozof l s a p rkapcsolatr lá á á ó

A  szerelem  és  a  párkapcsolat  két  olyan  terület,  ami  együtt 
szokott járni, de nem mindig. Két olyan terület, amely állandó 
problémát  jelent  mindenki  számára,  aki  vágyik  rá.
Az elsõ  kérdés,  ami  felmerül,  hogy  akkor  miért  vágyunk rá? 
Szeretünk  problémázni?  Erre  úgy,  gondolom,  nemmel  kell 
felelnünk: senkinek nem szokott jó lenni, ha problémája van, 
ugyanakkor  szükségünk  van  a  problémákra,  hogy  értékelni 
tudjuk azt, amikor épp nincsenek. Tehát akkor más oka van. Ez 
az ok lehet például az, hogy a saját koponyánkon belül egyedül 

vagyunk, és szeretnénk megosztani mindazt, ami azon belül van, és megtapasztalni azt, ami 
másvalakin  belül  van.  Ez  egyfajta  összeolvadási  törekvés,  ami  az  angyalok  ábrázolásánál  is 
elõfordul.

Most már tudjuk, hogy szeretnénk összeolvadni valakivel, de milyen legyen ez a valaki? Ez egy 
fogós kérdés. Olyan legyen, mint mi? Akkor az összeolvadás nem ad újat. Különbözõ legyen 
tõlünk? Akkor viszont menthetetlenül összeütközésekbe botlunk és véleménykülönbségekbe. 
Ördögi kör, és két szélsõséges lehetõséget vettünk sorra.
 
Az  igazság  a  kettõ  között  van:  hasonlítson  is  ránk,  de  különbözzön  is.  Legyenek  hasonló 
gondolatai, hiszen szükséges, hogy megértsen minket, legalább nyelvi szinten, az elvi szintet 
késõbb ki lehet fejleszteni, ezzel megteremtve a hidat, amin a kapcsolat létrejöhet. A kapcsolat 
megvan.

Miért is jó ez a kapcsolat, miben segít ez nekünk a fejlõdésben?

Elõször  is  megtanulhatjuk  megérteni  egy  másik  embert,  aki  olyan  közel  áll  hozzánk,  hogy 
reflexszerûen  birtokolni  kezdjük,  és  megpróbálunk  uralkodni  rajta.  Ez  teljesen  természetes, 
mert  jó  esetben  annyira  közel  engedjük  magunkhoz  az  illetõt,  hogy  szinte  a  részünkként 
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érezzük. Ugyanakkor mégis egy másik emberrõl van szó, akinek önálló akarata van, és másképp 
látja a világot, mást akar, mást szeret, mint mi.

A legfõbb hiba, amit azok az emberek követnek el, akik igen erõs személyiséggel rendelkeznek, 
hogy úgy gondolják, jobban tudják, mi jó a másiknak, és nem veszik észre a másik jelzéseit. Két 
erõs személyiségû embernél ez rossz esetben odavezet, hogy az egyik megpróbálja a másikat 
rávenni valamire, viszont a másik fél inkább magában tartja az ellenérzéseit, és elzárkózik, nem 
jelez vissza semmit. Ez hatalmas hiba, mert így a két ember közti híd sérül, és elkezd inogni. Jó 
esetben  a  két  erõs  személyiségû  ember  arra  fordítja  a  személyiségükben  rejlõ  erõt,  hogy 
megértsék egymást, és alkalmazkodjanak a másik elképzeléseihez saját maguktól.

Ha egy erõsebb és egy gyengébb személyiségû ember találkozik általában az erõs automatikusan 
uralkodni kezd, mégpedig rossz diktátor módjára: megmondja, hogy mit csináljon a másik. Ez 
egy ideig mûködik is, akár évekig is, de utána menthetetlenül lázadás tör ki a diktatúra ellen, az 
pedig  elváláshoz  vezet.  Ilyenkor  az  erõsebb  személyiségûnek  érdemes  irányító  pozícióban 
maradnia, de nagyon fontos maradjon az, hogy a másiknak jó legyen, és ezen keresztül elérni 
azt, hogy az erõsebb kedvére tegyen. Ilyen módon elérhetõ az, hogy a két fél azonos szintre 
kerüljön, és innen már egyenrangú felekként mehetnek tovább.

A harmadik lehetõség az, amikor két gyenge emberrõl beszélünk. Ilyen esetben a felek együtt 
sírnak, együtt nevetnek, de elsõsorban sírnak. Kezdetben nagyon jól megértik egymást, hiszen 
mindkettejüknek rengeteg problémája van, de idõvel sajnos rájönnek, hogy problémából nem 
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szorulnak  behozatalra,  és  inkább  elválnak  útjaik.  Ilyen  esetekben  érdemes  arra  gondolni, 
hogyha két fél szereti egymást, akkor jót akarnak egymásnak, és az nem jó, ha egymást terhelik 
állandóan  a  problémáikkal.  Neki  lehet  állni  a  problémamegoldásnak,  és  az  így  megoldott 
nehézségeken keresztül megerõsödni. Ez természetesen hosszú folyamat, és nem lesz senkibõl se 
herceg fehér lovon, de királykisasszony a toronyban.

Mindez, amit most végigvettünk meglehetõsen tényszerû és érzelmektõl mentes, ezért vegyük 
most az érzelmi oldalt.  A szerelem érzése maga hatalmas erõt ad,  olyannyira,  hogy képesek 
vagyunk elgyengülni tõle, feladni a saját határainkat, megfeledkezni egy kicsit arról, hogy mi az, 
ami nekünk jó, és rákoncentrálni arra, hogy a másiknak mi a jó. Ez a saját Énünk feladásával jár 
részben, hiszen le kell  bontani a két fél  közt feszülõ falakat, és bizonyos szempontból a két 
tudatot egy közös célra irányítani, amivel mindkét fél egyetért. Egy erõs embernek sokat jelent 
az, ha megengedheti magának azt a luxust, hogy gyengébbnek érezze magát, egy gyengébbnek 
pedig sokat jelent, hogy érezheti erõsebbnek magát. Ilyen módon mindkét fél megtapasztalhatja 
mindkét oldalt.

Rengeteg eszköz áll rendelkezésünkre: egy romantikus vacsora gyertyafénnyel, egy hangulatos 
film a  moziban,  egy szórakoztató  színházi  elõadás,  egy erdei  kirándulás,  egy intim hétvége 
otthon beszélgetve és egymásnak dõlve, olvasgatva, és még sorolhatnám. Amit mindig érdemes 
szem elõtt tartani: egyik ember sem gondolatolvasó, ezért muszáj kimondani a gondolatainkat, 
kinyilvánítani az érzéseinket, még akkor is, ha az a másiknak kellemetlen lehet néha, de mindig 
az vezessen bennünket, hogy a másik megértsen bennünket, és ne az, hogy hatni akarjunk rá.
Akik elmondhatják magukról, hogy van kedvesük, szeressék õt nagyon, akiknek nincs, azok 
tanuljanak addig is szeretni, elsõsorban saját magukat. 

- Ifju -

Gyakorlatok a harmadik szem fejleszt s reé é

Az alábbi gyakorlatok segíthetnek a harmadik szem feljesztésében és "felnyitásában":

1.  Leülünk  egy  karosszékbe  és  behunyt  szemmel 
elképzeljük,  hogy  nagyobbfajta  virágcserép  áll 
elõttünk a földön. A cserépben friss mag van elültetve. 
Képzeljük el, hogy a célra kihajt és mi megfigyeljük a 
bontakozás  folyamatát,  egészen  addig,  míg  fa  lesz 
belõle. Lelki szemünkkel látjuk a levelek fejlõdését, a 
bimbók kipattanását, virággá nyílását. A kép teljesen 
plasztikussá válik. Könnyebbség kedvéért nem építünk 
túl  bonyolult  növényt.  Elég lesz,  ha összesen három 
ág, három levél és egy virág képzõdik. A színek tetszés 
szerint választhatóak. 
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2.  Kézbevesszük  valamelyik  ismerõsünk  arcképét,  alaposan  a 
nézzük,  azután  behunyt  szemmel  magunk  elé  idézzük. 
Rendkívül fontos,  hogy a belsõ kép élethû és tiszta legyen. A 
gyakorlatot  mindaddig  ismételjük,  míg  megszólalásig  pontos 
reprodukciót nem kapunk.

3. Emlékezetünkben felidézzük egyik ismerõsünk alakját, olyan 
múltbeli jelenet kapcsán, amely valamikor éles benyomást tett 
ránk.  A jelenetbõl  kiküszöbölünk minden külsõ  részletet  s  az 
egészet  a  kép  bizonyos  lényeges  részletére  szorítjuk,  melyben 
ismerõsünk  valamit  mondott,  vagy  tett.  Az  illetõt  ennél  a 
jellemzõ  momentumnál  fogjuk  meg.  A  képek  mozgó,  színes, 
plasztikus  jelenetek.  Általában  szem  elõtt  tartandó,  hogy  a 
mágikus  mûveletek  sikerének  elsõ  követelménye  a  színesség, 
élesség, plaszticitás. Ezért kínos pontossággal ügyeljünk a kép megkonstruálásával kapcsolatos 
részletekre.

4. Asztalhoz ülünk, magunkkal szemben üres széket helyezünk el s a székbe egyik ismerõsünket 
képzeljük  bele.  Az  imaginációt  összekötjük  valamely  tevékenységgel,  melyet  õ  az  asztalnál 
elvégez. Pl. felvesz egy ceruzát s az általunk odakészített papírlapra egy meghatározott szót ír le. 
Ezt  a  gyakorlatot  három  hétig  ismételjük.  A  kiválasztott  személy  mindennap  valami  mást 
csináljon, de a cselekmény ne legyen túl komplikált. 

Forrás: Wictor Charon: Atlantiszi mágia

Tarot-kirak si form ká á

A Tarot  (ejtsd  Taró)  kártyának  számtalan  kirakási  módozatát  ismerjük.  Természetesen  az  a 
legmegfelelõbb,  ha  mindenki  a  saját  maga  által  kigondolt  módszerekkel  és  értelmezésekkel 
dolgozik, de sok ötletet át lehet emelni ezekbõl a hagyományos vagy kevésbé hagyományos 
formákból is.
 
Nézzünk  meg  tehát  néhány  módszert,  mely  tapasztalatom  alapján  remekül  használható!  

1. Kelta Kereszt
Ez  a  kirakás  meglehetõsen  ismertnek  és  hagyományosnak 
mondható.
Húzzunk egy kártyát az alaphelyzet meghatározására, majd erre 
keresztben tegyünk rá egy másikat, ami pontosítja, definiálja az 
elõzõt. Egyes kirakási változatokban ez a 2. számú kártya nem a 
pontosítást  jelenti,  hanem  a  legfõbb  korlátra  utal,  mely 
akadályozza az alaphelyzet kívánt megoldását.
Ezek alá tegyük le azt, ami a tudatalattiban van, a közpééonttól 
balra a múlt jelölõjét, a tetejéhez azt, ami a felszínen van, majd 
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jobbra a jövõ jelölõjét.
Ezután húzzunk még három kártyát, ami a jövõre kapott (a kereszttõl jobbra található) lapot 
pontosítja. Ezeket általában jobb oldalra, alulról felfelé egy sorban szokták elhelyezni. Az elsõ 
ezek közül a tanulnivaló, amit meg kell érteni magunkban ahhoz, hogy továbbléphessünk. (Ez a 
Bent.) A második a körülmények kártyája, az, amit figyelembe kell vennünk, amikor lépünk. 
(Ez a Kint.)
A harmadik azt mutatja meg, hogyan lépjünk ahhoz, hogy a bent és a kint összhangban legyen. 
(Ez az Út.) Végül a negyedik egy általános lap, a legvalószínûbb végállomást mutatja meg, ha a 
kérdezõ mindent figyelembe vesz a Tarot sugallataiból.

A Fõpapnõ Titka
Szintén népszerû kirakási  forma.  Az alakzat maga tulajdonképp egy 
ankh-ot formáz.
Az elsõ és a  második lap a  kérdés  lényegérõl  szól.  Az elsõ itt  is  az 
alaphelyzet, a második annak pontosítása.
A harmadik,  negyedik és  ötödik lap "a  fõpapnõ koronája",  a  három 
holdfázist szimbolizálja és a befolyásoló erõket jelenti meg. A hármas 
számú  lap  így  a  növõ  hold,  a  jelenleg  épp  növekedõ  erõket, 
befolyásokat jelzi. A negyedik a telihold, a jelenleg ható legfontosabb 
erõ, az ötödik pedig a fogyó hold, a csökkenõ erõket mutatja.

A fõpapnõ két oldalán álló oszlopokat szimbolizálja a hatodik és hetedik lap. A 6. a tudat alatti, 
sötét  oldal  jelképe,  és  azoké  az  energiáké,  amitõl  félünk,  vagy  amit  csak  sejtünk.  A  7.  azt 
mutatja,  amit  világosan  felismerünk,  és  értékelünk  is,  ami  a  fényben  van.
A Fõpapnõ lábánál a „Hold bárkája” található. A nyolcadik kártya azt jelzi, hogy mi történik 
legközelebb,  hova  vezet  az  utazás.  Ez  a  „Titkos  tudás  könyve”  az  alak  ölében.
Végül a kilencedik lapnál a Fõpapnõ leleplezi titkát. Mutatja, hogy a jósoltató, mit miért tesz, 
mik a belsõ mozgató rugói. Ezt csak az összes többi lap értelmezése után nézhetjük meg, de csak 
ha  a  Nagy  Arkánum  egyik  lapja  az.  Ha  a  Kis  Arkánum  egyik  lapja  az,  akkor  a  Fõpapnõ 
megtartotta a titkát, és ez a lap nem értelmezhetõ.

3. Döntési fa
Ez a kirakás akkor használható kiválóan, ha olyan helyzeteket akarunk 
elemezni, ahol kétféle lépés közül választhatunk.
Az elsõ lap mutatja az alaphelyzetet. Az innen kivezetõ két ág a kétféle 
variációs lehetõséget jelzi.
Mindkét út esetén az elsõ lap (tehát a 2. és az 5.) a lehetséges megoldás 
fizikai aspektusát vizsgálja, azokat a hatásokat, melyek az anyagi síkon 

történnek a lehetséges jövõképben. A második lap (a 3. és a 6.) a döntés lelki oldalát tárja fel. A 
harmadik lap pedig (tehát a 4. és a 7.) a döntés értelmi oldalát vizsgálja, a mentális hatásokat, 
melyek várhatóak az adott úton.
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4. Ellentét játék
Az itt következõ kirakási módot Éji vándor küldte be a szerkesztõségnek, köszönjük szépen!
A kérdezõ felidézi magában azt a két erõt, melyel kapcsolatban úgy érzi, hogy kibékíthetetlen 
konfliktusa van. Megkeveri a kártyákat. Ezek után húz kilenc lapot, majd mégegyszer kilencet, 
végül hármat.

Kártyák 1-9. jelentik az egyik problémát a három 
síkon.
Kártyák  10-18.  jelentik  a  másik  problémát  a 
három  síkon.  (Ez  a  másodszor  húzott  9  lap).
Kártyák 19-21 jelentik azokat a hatásokat, vagy 
teendõket,  amelyek  segítségével  az  adott 
szinteken  harmonizálható  a  két  dolog.

Az alsó sorok jelentik az alsó világ béli, vagyis érzelmi kivetülését az adott problémának, illetve 
a két oldalnak. A középsõ sorok jelentik a világi dolgokat, a fizikai síkon észlelhetõ jellemzõket. 
A felsõ sor a szellemi kivetülést fogalmazza meg.
A középsõ három kártya jelenti az egyes síkokra való egyesítési mechanizmusokat.Az alapja az 
emberek  által  legnyilvánvalóbban  számontartott  elemek  harcából  ered,  a  tûz  és  a  víz.
A jóslás során az egyes sorok megjeleníthetik a helyzet gyökerét az adott síkon, illetve a jövõre 
való kitekintést is nyújthatnak. Ez a lapoktól függ.
A középsõ három kártya nem a jövõt mutatja, hanem inkább megoldási ajánlatokat jelent. 

- Jeannie -

M giaelm let - A paradigm k egy k oszm gus szemsz g b lá é á á á ö é õ

A  paradigma  szó  a  görögbõl  származott  át  latinba,  jelentése: 
példa, minta. A jelen szövegkörnyezetben gondolkodásmátrixot, 
gondolatkört  értünk alatta.  Minden vallás,  világnézat  egy-egy 
külön paradigma. Természetesen, ha szigorúan vesszük, ezen az 
alapon  mindenki  saját  paradigmával  rendelkezik,  mégis,  a 
különbözõ  ezoterikus  rendszereknek  van  egy-egy  szubjektív 
valóságlátásuk, mely általánosabb, mint az egyéni világképek. 

Mi szükséges ahhoz, hogy egy paradigma valid, értelmezhetõ legyen?
a.) Magyarázattal kell szolgálnia a világ létezésére,
b.) el kell helyeznie benne az embert, mint individuumot, 
c.) meg kell határoznia létezésének célját, és 
d.) a cél elérésének módját.
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Példaként nézzük a két legismertebb paradigmát, a kereszténységet, és a materializmust. 
A Kereszténység:
a.) a világot Isten teremtette
b.) az embert szintén, saját hasonlóságára hogy uralkodjon a Földön, 
c.) de az ember "bûnbe esett", eltávolodott Istentõl, és célja, hogy visszatérjen hozzá
d.) a hit által.
 Materializmus:
a.) a világ a Nagy Robbanás következtében keletkezett
b.) az ember fizikai behatások miatt jött létre
c.) célja a létfenntartás, a fajfenntartás, és a létminõség javítása
d.) ezt pedig a fizikai világ minél behatóbb tanulmányozása útján érheti el.

 
Felmerülhet  a  kérdés,  vajon  szükségesek-e  a  paradigmák.  Ahhoz,  hogy  logikusan  tudjunk 
felépíteni egy gondolatmenetet egy adott gondolatkörön belül, annak minden lépéséhez azonos 
definíciómátrixot  kell  alkalmaznunk.  A legtöbb "New Age"  irányzat  véleméynem szerint  itt 
követi  el  a  hibát  -  pl.  a  keresztény  egyistenhit  rendszerébe  igyekeznek  az  indiai 
reinkarnációelméletet  beleilleszteni  mindenféle  változtatás  nélkül.  Egyes  irányzatok  a  japán 
Reikit  hozzák  össze  a  kereszténység  angyalaival,  és  az  Athur  mondakörrel.  Az  eredmény 
meglehetõsen zagyva, logikai bakugrásoktól hemzsegõ, és általában kevéssé hatékony. 

"Minden férfi és nõ egy csillag" - mondta Aleister Crowley. Amennyiben feltételezzük, hogy
a.) minden, ami körülvesz minket, csak az érzékeinken keresztül érkezik el hozzánk; 
b.) az érzékeink becsaphatók, továbbá
c.) minden tapasztalatot mindenki saját magán szûr meg; és
d.) nincs két egyforma ember,
feltételezhetjük,  hogy mindenkinek saját  világa van,  mely gyökeresen különbözik mindenki 
másétól. Ebbõl következõen feltehetõ, hogy mindenkinek más technikák lesznek hatékonyak. A 
hatékony technikák egy adott paradigmába sûrítése a káoszmágus feladata, saját paradigmájába, 
mely minden egyéb gondolati mátrixot feleslegessé tesz a számára. 

rnyak 2004. Samhain  VI. vfolyam 7. sz mÁ – é á



A germ n mitol gia ri saiá ó ó á

A  óriások  óészaki  neve  Jötünn,  többes  számban  Jötnar.  A 
legõsibb  élõ  létezõk,  az  istenek  és  az  emberek  csak  utánuk 
keletkeztek.  A  legidõsebb  Jötünn  Ymir  volt,  akit  Odin  és 
testvérei megöltek és feldaraboltak.

Ymir, akit a Mélység világméhe vet ki magából, tulajdonképp az 
emberiség õsatyja.  Ymir kétnemû, álmában hóna alól nõ ki a 

férfi  és  a  nõi  princípium,  két  lába  nemzi  a  fiút,  a  folytatást.  Tõle  származik  az  óriások 
nemzetsége, Bor fiai azonban megölik, és szétdarabolt tagjaiból alkotják a Kozmoszt. Húsából 
lett a föld, csontjaiból a hegyek, koponyájából az ég, vérébõl a zúgó tenger. A Nap a Hold és a 
csillagok a Tûz Birodalmából felfogott szikrákból keletkezett.
 
Ymir  vérébõl  származnak  az  óriások,  akik  a  vízözön  idején  mind  vízbe  fúltak,  kivéve  egy 
óráispárt, akik azután újra benépesítették a világot óriásokkal. Ymir halála nem vetett véget az 
istenek és óriások közötti harcnak, és nem is lesz vége egészen addig, míg a Ragnarök napja el 
nem  érkezik.  Az  óriások  az  istenek  legfõbb  ellenségei,  és  állandó  közöttük  a  háborúzás.  
Thór az egyetlen isten, aki képes megölni egy óriást hatalmas kalapácsával.
 
Néhány  óriás  igen  bölcs,  ezért  dacára  minden  ellenségeskedésnek  az  is  elõfordul,  hogy  az 
istenek néha tanácsért fordulnak hozzájuk. Az óriások országában, a Világfa gyökere alatt van 
Mimir óriás kútja. Ez az emlékezés, a megismerés és a bölcsesség vize. Aki iszik belõle, annak 
megnyílnak a szemei, és elnyeri a jövõbelátás tudományát.

Az  óriások  rendkívül  csúnya,  ember  alkatú  teremtmények,  akik 
azonban sokkal nagyobbak és erõsebbek, mint egy átlag ember. Néhány 
óriás  annyira  csúf,  hogy  teljesen  elvesztette  emberi  külsejét, 
néhányuknak  nem  egy,  hanem  több  feje  is  van.  Az  óriásnõk 
(Jötünmeyjar)  épp  olyanok,  mint  az  óriások,  általában  õk  is  nagyon 
rondák,  de  némelyikükrõl  azt  tartották,  hogy  gyönyörûek,  és 
elõfordult, hogy egy-egy isten beléjük szeretett. Gerdr, Freyr felesége és 
Skadi, Njörd elsõ felesége szintén óriásasszony volt, ráadásul Gerdr-rõl 
azt tartották, hogy õ a földkerekség legszebb asszonya. Az óriásnõk és 
az embernõk közti további lényeges különbség, hogy az óriásnõk nem 
lovakon, hanem farkasokon lovagolnak. A legtöbb óriás nem szereti a 
napfényt, és kõvé változik, ha napvilágot lát.

Majdnem minden óriás  az  emberektõl  távol  él,  saját  világukban, melynek neve Jötünheimr. 
Keleten az óriások hatalmas kertekben élnek. Sok sagában elõfordul, hogy Thór keletre megy, és 
ott  trollokkal  csatázik.  A leghíresebb keleti  óriás  Geirrodur  Geirrodargordumból  (Geirrodur 
kertjeibõl), és Utgard-Loki (Loki a külsõ kertekbõl).
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Északon is élnek óriások, a többi pedig barlangokban a hegyek között. Ezeket hívják trolloknak, 
a férfiakat Risar, a nõket Skessur néven is emlegetik. Az izlandi népmesékben ezek a trollok 
harcolnak a keresztények ellen. A trollokat általában ostobábbnak vélték, mint a közönséges 
óriásokat. A trollok nem az istenekkel csatáznak, hanem az emberekkel, és néha meg is eszik 
õket. 

K nyvaj nl : Frank Herbert - A D neö á ó û

"Gaius  Helen  Mohiam  Tisztelendõ  Anya  egy  kárpitozott  széken  ülve  nézte, 
ahogy közeledik feléje az anya és fia. Két oldalán az ablakokból szép kilátás nyílt 
a folyó déli kanyarulatára és az Atreidesek családi birtokának zöldellõ mezõire, 
de  a  Tisztelendõ  Anyát  nem  érdekelte  a  kilátás.  Ma  reggel  tagadhatatlanul 
öregnek érezte magát, és igencsak nyûgös kedvében volt. Mindezért az ûrutat 
kárhoztatta meg azt, hogy alkalmazkodnia kellett ahhoz a nyomorult Ûrligához 
és  a  titkolózásukhoz.  De hát  ez  a  küldetés  bizony egy Bene  Gesserit  Látnok 

személyes közremûködését igényelte. Még a Padisah Császár Igazmondója sem bújhatott ki ez 
alól a felelõsség alól, ha a kötelesség szólította.
A mindenit ennek a Jessicának! gondolta a Tisztelendõ Anya. Ha legalább leányt szült volna 
nekünk, ahogy a parancsa szólt!
Jessica  megállt  három lépéssel  a  szék  elõtt,  könnyedén  bókolt,  bal  keze  finom mozdulattal 
végigsiklott szoknyáján. Paul azt a kurta meghajlást választotta, amelyre a táncmestere tanította 
meg - amelyet akkor szokás használni, amikor "az ember nincs tisztában a másik pozíciójával".
Paul köszöntésének finom árnyalatai nem kerülték el a Tisztelendõ Anya figyelmét.
- Óvatos természetû a fiú, Jessica - jegyezte meg.
Jessica keze Paul vállára rebbent, megszorult rajta. Egy szívdobbanásnyi idõre félelem lüktetett 
a tenyerébõl. Aztán összeszedte magát.
- Óvatosságra lett nevelve, Tisztelendõ Anyám.
Mitõl fél úgy? csodálkozott magában Paul.
Az öregasszony egyetlen átfogó pillantással szemügyre vette Pault: az arca ovális, mint Jessicáé, 
de erõs csontozatú… a haja mélyfekete, mint a hercegé, a szemöldöke vonala azonban az anyai 
nagyapjáé, akit nem szabad megnevezni, meg az a keskeny, gõgös orr is; 
az egyenes nézésû, zöld szempár pedig az öreg hercegé, a régen halott 
apai nagyapáé.
Bizony, õ volt az, aki tudta, mi a stílus - még a halálban is, gondolta a 
Tisztelendõ Anya.
- Más a nevelés - mondta -, és más az alapfölépítés. Majd meglátjuk. - Az 
öreg szempár szigorúan rávillant Jessicára. - Hagyjál magunkra minket! 
Parancsolom,  hogy  foglald  el  magad  a  békérõl  való  meditációval!
...
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- Paul… - Jessica mély lélegzetet vett. - Ez a próba, amelyen át kell esned… ez nagyon fontos 
nekem.
- Próba? -  A fiú fölnézett  rá.  -  Ne feledd,  hogy hercegi  sarj  vagy -  mondta Jessica.  Sarkon 
fordult,  és  suhogó szoknyával,  határozott  lépésekkel  kiment  a  szobából.  Tompa kondulással 
csukódott be mögötte az ajtó.
Paul farkasszemet nézett az öregasszonnyal, uralkodott a haragján.
- Miféle dolog úgy elküldeni Jessica úrnõt, mintha holmi szolgáló volna?
Mosoly rezdült meg a ráncos, öreg száj szögletében. - Jessica úrnõ, fiacskám, a szolgálóm volt 
tizennégy éven át az iskolában. - Bólintott. - Méghozzá jó szolgálóm. Most viszont idejössz!
Csattant a parancs. Paul azon kapta magát, hogy engedelmeskedik, mielõtt fontolóra vehette 
volna. A Hangot használja, gondolta. Az öregasszony intésére megállt mellette.
- Látod ezt? - kérdezte a Tisztelendõ Anya. Köntöse redõi közül elõhúzott egy zöld fémkockát, 
arasznyi lehetett egy-egy oldala. Megfordította, Paul látta, hogy az egyik oldala nyitott - feketén 
tátongott, és furcsa mód ijesztõ volt.  Mintha egyetlen fénysugár sem hatolt volna be abba a 
nyitott feketeségbe.
- Tedd bele a jobb kezedet - mondta az öregasszony.
Pault félelem kerítette a hatalmába. Hátrálni akart, de az öregasszony rászólt:
- Így engedelmeskedel az anyádnak?
A fiú fölpillantott a madár módra csillogó szempárba.
Lassan, érezve a kényszert, de ellenállásra képtelenül, Paul beletette a kezét a dobozba. Elõször 
hidegséget érzett, ahogy a feketeség összezárult a keze körül, aztán síkos fémet tapintottak az 
ujjai. Mintha elzsibbadt volna a keze.
Az öregasszony arca ragadozó kifejezést öltött.  Elvette jobb kezét a dobozról,  és Paul nyaka 
közelébe emelte.  A fiú fémes csillanást  látott a szeme sarkából,  arra akarta fordítani a fejét.
- Ne mozdulj! - csattant fel az öregasszony.
Megint  a  Hangot  használja!  Paul  visszafordította  tekintetét  a  Tisztelendõ  Anya  arcára.
- A gom-dzsabbart tartom a nyakadnál - mondta az öregasszony. - A gom-dzsabbart, az ádáz 
haragú ellenséget!  Hegyes tû,  rajta egy csepp méreg.  Hohó! Ne húzódj  el,  mert megérzed a 
mérget!
Paul nyelni akart, de kiszáradt a torka. Nem tudta levenni a szemét a barázdás, vén arcról, a 
csillogó szemrõl, a beszéd közben ezüstösen kivillanó fémfogakról, a sápadt ínyrõl.
- Egy hercegi sarjnak ismernie kell a mérgeket mondta az öregasszony. - A korszellem, igaz? 
Musky:  mérgezés  itallal!  Aumas:  mérgezés  étellel!  Vannak gyors  mérgek,  lassú  mérgek,  van 
ilyen, van olyan, van amolyan. Hát tessék a legújabb: a gom-dzsabbar! Csak állatokat öl meg.
A büszkeség úrrá lett Paul félelmén.
- Azt mered állítani, hogy egy herceg fia holmi állat?!
- Mondjuk, hogy nem tartom lehetetlennek, hogy ember vagy - felelte az öregasszony. - Nono! 
Már figyelmeztettelek, hogy ne próbálj elugrani! Öreg vagyok, de a kezem a nyakadba tudja 
döfni ezt a tût, mielõtt elszökhetnél tõlem!
- Ki vagy? - suttogta a fiú. - Hogy tudtad rávenni az anyámat, hogy egyedül hagyjon veled? A 
Harkonnenek küldtek?
-  A  Harkonnenek?  Még  csak  az  kellene!  Most  hallgass!  -  Egy  száraz  ujj  megérintette  Paul 
nyakát, a fiú megfékezte az akaratlan impulzust, hogy elugorjék.
- Jól van - mondta az öregasszony. - Kiálltad az elsõ próbát. A többi pedig nagyon egyszerû lesz: 
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ha kihúzod a  kezed a dobozból,  meghalsz!  Ez az egyetlen szabály.  Ha bent  tartod a kezed, 
életben maradsz. Ha kihúzod, meghalsz.
Paul mélyet lélegzett, úrrá lett a reszketésén.
-  Ha  egyet  kiáltok,  másodperceken  belül  berohannak  a  szolgák,  és  te  halsz  meg!
- A szolgákat feltartóztatja az anyád, aki ott õrködik az ajtó elõtt. Bízhatsz benne. Az anyád 
túlélte ezt a próbát. Most rajtad a sor. Tekintsd megtiszteltetésnek! Ritkán teszünk ki ennek 
fiúgyermeket.
A kíváncsiság elviselhetõvé csökkentette Paul félelmét. Érezte az öregasszony hangjából, hogy 
igazat mond, semmi kétség. Ha az anyja odakint õrködik… ha ez valóban próba… És így vagy 
úgy, tudta, hogy csapdában van, nem engedi menekülni az a kéz a nyakánál és a kézben a gom-
dzsabbar. Emlékezetébe idézte a félelem elleni litániát, amelyre az anyja tanította meg a Bene 
Gesserit rituáléjából.
Nem  szabad  félnem.  A  félelem  az  elme  gyilkosa.  A  félelem  a  kis  halál,  mely  teljes 
megsemmisüléshez  vezet.  Szembenézek  félelmemmel.  Hagyom,  hogy  áthaladjon  rajtam, 
fölöttem.  És  amikor  mögöttem  van,  utána  fordítom  belsõ  tekintetemet,  követem  az  útját. 
Amikor a félelem elment, nem marad semmi, csak én magam.
Érezte, hogy visszatér a nyugalma.

- Tessék, asszonyság, csináld csak!
- Asszonyság! - csattant fel a Tisztelendõ Anya. - Mi tagadás, 
van  benned  bátorság!  Hát  majd  meglátjuk,  kis  uraság!  - 
Közel hajolt, szinte suttogássá halkult a hangja. - Fájdalmat 
fogsz  érezni  a  kezedben.  Fájdalmat!  De  ha  kihúzod  a 
dobozból,  megérintem a nyakad a gom-dzsabbarommal, és 
olyan gyorsan jön a halál, mintha a bakó bárdja csapna le! 
Ha kihúzod a kezed, a gom-dzsabbar végez veled. Érted?

- Mi van a dobozban?
- Fájdalom.
A fiú érezte, hogy a kezében erõsödik a bizsergés. Összeszorította a száját. Miféle próba lehet ez?
tûnõdött. A bizsergésbõl viszketés lett.
Az öregasszony megszólalt:
- Hallottál már róla, hogy az állat leharapja a lábát, hogy kiszabaduljon a csapdából? Az az állati 
megoldás.  Az  ember  inkább  benne  marad  a  csapdában,  eltûri  a  fájdalmat,  halottnak  tetteti 
magát, hogy aztán megölhesse a csapdavetõt és ezzel elháríthassa a veszélyt a hozzá hasonlók 
feje felõl.
A viszketésbõl enyhe égetõ érzés lett.
- Miért csinálod ezt? - förmedt rá Paul.
- Hogy megtudjam, ember vagy-e. Hallgass!
Paul ökölbe szorította a bal kezét, ahogy a másikban erõsödött az égetõ érzés. Lassan fokozódott: 
szinte rétegenként rakódott a forróságra, a forróságra, a forróságra… a forróság! A fiú érezte, 
hogy a szabad kezén a körmök belevájódnak a tenyerébe. Be akarta hajlítani az égõ keze ujjait, 
de nem tudta megmozdítani õket.
- Éget - suttogta.
- Csend!
A karján végiglüktetett a fájdalom. Izzadság verte ki a homlokát. Minden idegszála õrjöngve 
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követelte,  hogy  húzza  ki  a  kezét  abból  a  tüzes  katlanból…  de…  a  gom-dzsabbar!  Nem 
mozdította meg a fejét, csak a szemét próbálta elfordítani annyira, hogy meglássa a nyakának 
meredõ iszonyatos tût. Észrevette, hogy zihálva szedi a levegõt, uralkodni akart a lélegzésén, de 
nem tudott.
Fáj!
Minden megszûnt a világban, csak az a kínban égõ kéz létezett, és a közvetlen közelrõl reá 
meredõ, vénséges vén arc.
Az ajka úgy kiszáradt, hogy alig tudta szétválasztani.
Jaj, jaj, jaj!
Szinte  mintha  érezte  volna,  hogy azon az  elgyötört  kézen összepöndörödik  a  bõr,  összesül, 
lefoszlik a hús, amíg csak az elszenesedett csontok maradnak…
Elmúlt!
Mintha csak kikapcsolták volna, a fájdalom hirtelen megszûnt.
Paul érezte, hogy remeg a jobb karja, érezte, hogy verítékben úszik a teste.
- Elég - mormolta az öregasszony. - Kull wahad! Egyetlen leánygyermek sem 
bírt ki ennyit soha! Alighanem szerettem volna, hogy elbukj! - Hátradõlt. 
elvette a gom-dzsabbart a fiú nyakától. - Vedd ki a kezed a dobozból, ifjú 
emberi lény, és nézd meg!
Paul megfékezte a kínzó reszketést, rámeredt a fénytelen ürességre, ahol a 
keze mintha saját akaratából maradt volna. A fájdalom emléke megbénította. 
A  józan  ész  azt  súgta,  hogy  megfeketedett  csonkot  fog  kihúzni  abból  a 
dobozból.
- Rajta! - csattant fel az öregasszony.
Paul kikapta a kezét, és döbbenten bámult rá. Semmi nyom! Semmi jele a 
gyötrelemnek!  Fölemelte  a  kezét,  megforgatta,  behajlította  az  ujjait.
- Fájdalom idegi gerjesztéssel - mondta a Tisztelendõ Anya. - Szép is volna, megcsonkítani a 
potenciális emberi lényeket! Nem mondom, vannak, akik sokat adnának ennek a kis doboznak a 
titkáért. - Elrejtette a köntöse redõi között.
- De hát a fájdalom…
-  Fájdalom!  -  mondta  fitymálóan  az  öregasszony.  -  Az  igazi  ember  minden  ideget 
megfegyelmezhet a testében.
Paul most vette észre, hogy sajog a bal keze. Kinyitotta összeszorított öklét, megnézte a négy 
véres  nyomot,  ahol  a  körmei  belemélyedtek  a  tenyerébe.  Leengedte  a  karját,  ránézett  az 
öregasszonyra.
- Ezt csináltad egyszer az anyámmal?
- Láttad már, hogy rostálják a homokot?!
Suhogva  csapott  le  a  kérdés,  mintha  egyenesen  az  agyát  súrolta  volna,  Paul  gondolatai 
megkavarodtak, hirtelen magasabb szinten tudatosította: Rostálják a homokot. Bólintott.
-  Mi,  a  Bene  Gesserit  az  embereket  rostáljuk,  hogy  megtaláljuk  az  igaziakat.
Paul fölemelte a jobb kezét, tudatosan igyekezett fölidézni a fájdalom emlékét.
- És ebbõl áll az egész? A fájdalomból?
- Megfigyeltelek a fájdalmadban, fiam. A fájdalom csak a próba tengelye. Az anyádtól tudhatod, 
milyenek a megfigyelési módszereink. Látom benned a tanítása nyomait. A mi próbánk a válság 
és a megfigyelés.
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Paul hallotta a hangjában a megerõsítést.
- Ez igazság! - nyugtázta.
Az öregasszony rámeredt. A fiú érzékeli, mi az igazság! Lehetséges volna, hogy csakugyan õ az? 
Elfojtotta a lelkesedést, figyelmeztette magát: A remény elködösíti a megfigyelést.
- Tehát tudod, mikor hisznek az emberek abban, amit mondanak - jegyezte meg.
- Tudom.
A  válaszban  benne  rezegtek  az  ismételt  próbákkal  ellenõrzött  képesség  felhangjai.  Az 
öregasszony hallotta õket.
- Talán te vagy a Kwisatz Haderach - mondta. - Ülj le, testvérkém, ide, a lábamhoz!
- Inkább állok.
- Az anyád a lábamnál ült annak idején.
- Én nem vagyok az anyám.
- Egy kicsit gyûlölsz bennünket, mi? - Az ajtó felé tekintett, kikiáltott: - Jessica!
Az ajtó kivágódott, Jessica mozdulatlanul, merev tekintettel nézett be a szobába. Aztán mintha 
az egész lénye ellágyult volna, ahogy meglátta Pault. Látható erõfeszítéssel egy kis mosolyra 
húzta a száját.
- Jessica, elmúlt-e valaha az irántam érzett gyûlöleted? - kérdezte az öregasszony.
- Egyszerre szeretlek és gyûlöllek, Tisztelendõ Anyám - mondta Jessica. - A gyûlölet… az a 
fájdalmakból fakad, amelyeket sohasem szabad elfelejtenem. A szeretet, az…
- Csak a puszta tényt - szakította félbe az öregasszony, de szelíd volt a hangja.  -  Most már 
bejöhetsz,  de  maradj  csendben.  Csukd  be  azt  az  ajtót,  és  ügyelj,  hogy  senki  se  zavarjon 
bennünket!
Jessica belépett a szobába, becsukta az ajtót, és háttal nekitámaszkodott. A fiam él, gondolta. A 
fiam él, és… igazi ember. Tudtam, hogy az… de… de él! Most már én is élhetek tovább. A 
hátának nyomódó ajtó keménynek, valóságosnak érzett. A szobában minden szinte nekifeszült 
az érzékeinek.
A fiam él!
Paul  ránézett  az  anyjára.  Jessica  igazat  mondott.  A  fiú  szeretett  volna  egyedül  elvonulni, 
átgondolni ezt az élményt, de tudta, hogy nem mehet el, amíg el nem bocsátják. Az öregasszony 
hatalomra tett szert fölötte. Igazságot beszéltek. Az anyja átesett ezen a próbán. Félelmetes célja 
lehet a próbának… mert a fájdalom és a rettegés félelmetes volt. Paul tudta, milyenek szoktak 
lenni  a  félelmetes  célok.  Minden  esély  ellenében  indultak  harcba.  Öntörvényûek  voltak, 
önmagukat tették szükségessé. Paul úgy érezte, megfertõzõdött valami félelmetes céllal, de még 
nem tudta, mi az.
- Egy napon, fiam - mondta az öregasszony -, talán neked is meg kell állnod odakint egy ilyen 
ajtó elõtt. Nem akármilyen feladat!
Paul lenézett a kézre, mely megismerte a fájdalmat, aztán föltekintett a Tisztelendõ Anyára. Az 
öregasszony  hangja  most  különbözött  minden  más  hangtól,  amellyel  valaha  is  találkozott. 
Fényes kontúr vette körül a szavait. Élük volt. Paul úgy érezte, kérdezzen bármit, olyan választ 
kap, ami ki tudja emelni ebbõl a hús-vér világból, valami magasabb rendûbe.
- Miért keresik az igazi embereket? - kérdezte.
- Hogy felszabadítsunk benneteket." 
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