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Energetikai tr ning  2. r szé – é

Az előző részben az energiarendszer  felépítésével  és az  energia  érzékelésével  foglalkoztunk. 
Most megtanuljuk, hogyan lehet az energiát mozgatni és irányítani.

Az energia mozgatása és irányítása:
1. gyakorlat: mozgatás a testen kívül

 
Tartsuk kezeinket magunk előtt tenyérrel egymás felé először egészen közel. Koncentráljunk 
energiát az egyik tenyerünkbe, majd küldjük át a másikba. Eleinte segítségünkre lehet, ha úgy 
képzeljük el mintha egy labdát dobnánk át egyik kezünkből a másikba, még a mozdulatot is 
imitálhatjuk. Közben figyeljük meg és érzékeljük az energia mozgását a két kéz között. Ezután 
ugyanilyen  módon  irányítsuk  vissza  az  energiát  a  kiinduló  kézbe.  Ha  már  megfelelően 
begyakoroltuk,  növeljük  a  kezek  közti  távolságot  és  folytassuk  így  a  gyakorlást.  

Eddig csak semleges energiával dolgoztunk, most próbáljunk meg valamilyen minőséget adni 
neki  (pl.:  tüzes,  vizes,  levegős,  földes...).  Először  egyszerre  csak  egyfajta  energiával 
gyakoroljunk, majd próbáljuk meg menet közben átalakítani és így visszaküldeni. Helyezzünk 
tüzes  energiát  egyik  kezünkből  a  másikba,  ott  alakítsuk  át  levegőssé  és  így  küldjük  vissza. 
Figyeljünk  az  energiaminőségek  közti  különbségekre  és  az  átalakulás  folyamatára.  

Páros gyakorlat:
Keressünk magunknak partnert (természetesen olyat, aki már végigcsinálta az eddig ismertetett 
gyakorlatokat, vagy valamilyen más úton szerezte meg a gyakorlathoz szükséges képzettséget). 
A fent ismertetett módon gyakoroljunk, de most az energiát ne saját kezeink között, hanem 
egymás között áramoltassuk. Álljunk egymással szembe, először egészen közel és az egyik fél 
adja át az energiát, a másik pedig fogadja és küldje vissza. Mindkét fél figyelje meg az energia 
ki-,  és  belépését,  valamint  haladását  közöttük.  Később a  fent  ismertetett  módon növeljük  a 
távolságot, majd dolgozzunk különböző energiaminőségekkel.

2. gyakorlat: mozgatás testen belül
Koncentráljunk energiát a jobb kezünkbe és mozgassuk végig a karon 
fel  a  jobb  vállba,  onnan  át  a  bal  vállba,  majd  végül  a  bal  karon 
keresztül le a bal kézbe. Ezután ugyanilyen módon vezessük vissza a 
jobb kézbe. Ismételjük meg néhányszor, amíg könnyedén nem megy. 
Következő lépésként az energiát áramoltassuk a jobb kézből a karon 
keresztül a jobb vállba és most a test jobb oldalán lefelé, keresztül a 
combon és a lábszáron egészen le a jobb lábba, majd ugyanígy vissza a 
jobb kézbe. Ismételjük néhányszor, hogy biztosan érezzük az energia 
irányítását  és  mozgását.  Ezután  vezessük  a  bal  kézbe  és  az  előbbi 
módon áramoltassuk  a  bal  kéz  és  láb  között.  Ezt  is  ismételjük meg 

néhányszor. Következő lépésként a fent leírt módon vezessük az energiát a bal kézből, de most 
nem a bal, hanem a jobb lábba. Ismételjük néhányszor, majd csináljuk meg ugyanezt a jobb kéz 
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és a bal láb között.  Ha már eléggé begyakoroltuk,  kapcsoljuk be az áramlásba a fejet  is.  Az 
előzőek alapján mozgassuk az energiát a bal lábból a fejbe és onnan vissza. Ezt is ismételjük meg 
igény szerinti mennyiségben. A gyakorlat folyamán mindvégig kísérjük figyelemmel az energia 
áramlását és útját. A gyakorlat befejező lépése az egész energiarendszer átmozgatása. Ez egyúttal 
harmonizálja  és  erősíti  is  energiarendszerünket.  Mozgassuk  az  energiát  folyamatosan  a 
következő úton: jobb kéz - bal láb - fej - jobb láb - bal kéz - jobb kéz. Folytassuk a gyakorlatot 
addig amíg az energiarendszer harmonikussá válik. Ezzel a mozgatási és irányítási gyakorlatok 
végére értünk. A következő részben az energiarendszer tisztításával és feltöltésével, valamint a 
védelemmel fogunk foglalkozni. Addig is mindenkinek jó gyakorlást. 

- Ankh-Admon - 
 

Az atlantiszi n pek r k sei  6. r szé ö ö ö – é

Egyiptom  2.–

A fáraó, Egyiptom ura egyben a legfőbb vallási vezető is volt, akit 
istenként tiszteltek. A fáraó ember-isten volta az ősidők örökségéből 
maradt az egyiptomi emberre. Fraser, az angol etnológus az Aranyág 
című mágikus tanulmányában így definiálja az ember-isten fogalmát: 
"egy  embertől  különböző  és  fölötte  álló  lénynek  kell  hosszabb-
rövidebb időre emberi alakban testet öltenie, emberfölötti hatalmát 
csodákkal és jövendölésekkel tanúsítania. Ezek a csodák és jóslatok a 
test szentségtartójának - amelyet szállásául kegyeskedett választani - 
közvetítésével  hatnak és jutnak kifejezésre.  Ezt  a típust az ember-
isten  inspirált  vagy  inkarnálódott  típusának  nevezhetnők.  Itt  az 
emberi  test  nem  más,  mint  halhatatlan  isteni  lélekkel  telített 
törékeny, földi edény. A mágikus típusú isten-ember viszont... már 
nem pusztán az isteni lélek befogadó edénye. Egész lénye, teste és 
lelke annyira finoman együtt csendül a világ hangjaival, hogy kezének érintésétől vagy fejének 
elfordításától az egész mindenség megrendül. Megfordítva, ez az isteni organizmus rendkívül 
érzékeny a környezet olyan csekély változásai iránt is, amelyek az átlagos földi halandót teljesen 
érintetlenül  hagyják.  De az ember-isten e két  típusa közötti  választóvonal  -  bármennyire is 
határozottan húzható is meg elméletben - a gyakorlatban csak ritkán állapítható meg pontosan... 
."  Ennek  ellenére  elmondhatjuk,  hogy  az  egyiptomi  fáraók,  főként  hatalmuk  csúcspontján, 
inkább  az  utóbbi,  azaz  a  mágikus  isten-ember  elképzeléshez  álltak  közel.  

A fáraó isteni mivoltát a származása körül kialakult mítoszok is alátámasztották. Az egyiptomiak 
hite  szerint  uralkodójukat  Amon  isten  nemzette,  aki  egy  időre  az  uralkodó  alakját  öltötte 
magára, és eme álöltözetben hált együtt a királynéval. Hogy ezt elősegíthessék, pl. Thébában 
kialakult az a szokás, hogy egy nő, rendszerint nem kisebb személy, mint maga az egyiptomi 
királyné, Amon templomában aludt, mint az isten házastársa. Közben nem érintkezhetett más 
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férfival. Az egyiptomi szövegek gyakran az "isteni hitves"-ként említik. Ezt az isteni nemzést 
aprólékosan kidolgozva láthatjuk a két legrégebbi egyiptomi templom, a deir-el-behri és a luxori 
templom falain kifaragva és megfestve.
A fáraó hivatalos címe: "Ra testi fia". Olykor azonosul vele. Egy himnusz így szólítja meg II. 
Setit:  "Te  felkelő  Nap,  ki  a  két  országot  megvilágítod  szépségeddel.  Te  Napkorongja  az 
embereknek, ki elűzöd a sötétséget Egyiptomból. Alakod olyan, mint Ra atyádé, ki felkél az 
égboltozaton... Ó, Ra, a létezők legbőségesebbje, Ra kiválasztottja." A fáraó valóban úgy lép a 
trónra,  mint  a  nap  az  égboltozatra.  A  "királyként  felszállni,  felemelkedni"  kifejezést 
ugyanazokkal  a  hieroglifákkal  jelölték,  mint  a  felkelő  Napot.  Az  uralkodó  leggyakoribb 
elnevezése a Per-ao név, azaz a "nagy ház" vagy a "magas kapu" volt,  ebből származik a ma 
használatos fáraó elnevezés.
A  fáraó  isteni  mivolta  más  népeknél  is  megfigyelhető  volt.  Az  aranykor  uralkodói  mind 
napkirályok voltak,  a  Naptól  vették ragyogásukat,  a  dicsfényt,  a sugárkoronát.  A perui  inka 
uralkodót  szintén  a  megtestesült  Napistennek  tekintették.  Az  inkák  spanyol  elnevezése  El 
Dorado,  az Aranyozott.  Még a bizánci császárok is  ennek a dicsfénynek az áldását szerették 
volna  magukra  vonni,  mikor  hajukat  és  szakállukat  aranyporral  hintették  be.
A fáraó koronázási rituáléját Unas piramisában tartották. A fő helység mennyezetére a csillagos 
ég  volt  felfestve.  A  ceremóniának  a  fogyó  hold  utolsó  éjszakáján  kellett  megtörténnie. 
Napnyugtakor kezdődött, és egész éjjel tartott, egészen napfelkeltéig, hogy szimbolizálja Osiris 
feltámadási rituáléját.
A koronázás  két helyszínen zajlott.  Az első színen történt  meg a felkenés és a ceremoniális 
gallérral és köténnyel történő felruházás, valamint az ankh életszimbólum és a négy bokréta 
felmutatása.  Ezután  következett  a  nagy  körmenet,  amelynek  során  a  leendő  fáraót  díszes 
hordszéken  vitték.  Előtte  három pap  lépdelt,  ketten  tömjéneztek,  a  harmadik  folyamatosan 
imádkozott. A második színhelyen bemutatták az uralkodói jelvényeket, és megkezdődött maga 
a fő rituálé.  A szertartás fontos részét képezte a két országrész egyesítésének megerősítésére 
végzett  rituálé,  melynek  során  az  új  uralkodót  megkoronázták  mind  a  két  birodalom 
koronájával és kezébe adták uralkodói jelvényeit. A koronát Horus és Seth vagy Horus és Thot 
isten rakta a fáraó fejére, természetesen az őket megszemélyesítő papok alakjában. Ők végezték 
a tisztító szertartást is, melynek során a fáraó jobb és baloldalára állva korsóból öntöttek vizet az 
uralkodóra.  Az  életnek  ez  a  vize  ankh  jelek  alakjában  csurgott  ki  a  korsókból.  Thot  a 
heliopoliszi  szent ised fa leveleire írta  az új  király nevét.  A koronázás  híradásaként pedig a 
papok négy ludat reptettek a világ négy tája felé, hogy ily módon tudassák az istenekkel és az 
emberekkel,  hogy új fáraó lépett a trónra. A koronázási ceremónián az előző fáraó az újban 
testesült meg. A fáraót ugyanazokkal a rítusokkal avatták fel, mint amikkel Horus győzelmét 
ünnepelték Seth fölött:  ekkor a  fáraó körbejárt  a  templomban,  mint  a  Nap az égen,  és  egy 
kígyót,  Seth  állatát  áldoztak  fel  előtte.  A körbenjárás  azt  is  jelentette,  hogy  az  új  uralkodó 
jelképesen birtokba vette egész Egyiptomot. A fáraó elődei szobra előtt áldozatot mutatott be. 
Arany sarlóval levágott egy kévét, melyet az egyik pap nyújtott neki, és egy elővezetett, szent 
fehér bika elé szórta, első termésként az ő uralkodása alatt. Ezek a szertartások nemcsak a Nap 
győzelmét biztosították, hanem természetfölötti erőt és életet is adtak a jövendő uralkodónak.
A fáraó trónra lépésekor öt nevet kapott. Az első a "Horus", néha kiegészítve a "ka nekht", a 
"győzedelmes vagy erős bika" kifejezéssel. A második név a "szema-taui", a két országrész ura. A 
harmadik  elnevezés  a  "Hornub",  az  "aranyozott  Horus",  mely  a  fáraót,  mint  az  ország 
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ellenségeinek  legyőzőit  fejezi  ki.  A  negyedik  uralkodói  név  a  "szuten-bati",  Felső-  és  Alsó 
Egyiptom  fáraója,  és  végül  az  ötödik  név  a  "sza-Ra",  azaz  "Ra  fia".

A fáraó jelvényei közül a legfontosabb a kettős korona volt. A 
fehér  korona  ezüstből  volt,  hegyes  sisak,  legömbölyített 
csúccsal.  A  vörös  korona  lapos  alsó  részéből  hátul  hosszú 
nyúlvány  indult  ki,  elöl  pedig  spirálban  végződő  fémszál 
díszítette. Alsó részét vörös vászonnal borították. Ezen kívül 
gyakran viselt bőrből vagy szövetből készült kék süveget is, 
mely  eredetileg  valószínűleg  harci  sisak  lehetett,  vagy 
lenszövetből készült fejkendőt, az ún. nemesz-kendőt, mely 
elöl  két  sarlóval  hajlott  a  vállára,  és  melynek  hátsó  vége 

fonalba csavarodva lógott le a hátán. Az uralkodó homlokán fémből készült, felfújt nyakú kobra 
ágaskodott. Ruházata szintén kötény volt, akár a férfiak általános viselete, amelyet azonban egy 
különleges  háromszögletű  ruhadarab,  a  "királyi  kötény"  fedett.  Gyakran  járult  hozzá  finom 
hímzésű,  uralkodói  kígyókkal  díszített  keskeny pánt.  A kötényt  öv szorította  a  testhez.  Ősi 
eleme  a  királyi  viseletnek  az  állatfarok,  mely  a  kötény  felső  szegélyéről  lógott  le.  Ez  az 
ősidőkből származó jelképe annak, amikor a vadászok így akarták megszerezni mágikus módon 
maguknak  az  állat  ügyességét,  fürgeségét.  Az  Újbirodalom  korában  már  bikafaroknak 
magyarázták, a királyi hatalom szimbólumaként.
A  fáraó  oroszlán-lábas  trónon  ült,  felette  oszlopos,  kígyókkal  koszorúzott  mennyezettel. 
Kezében tartotta a kampós botot, az ostort, és a sarló alakú kardot, a "khopes"-t. A jelvények 
között  fontos  helyet  foglalt  el  a  szakállviselet.  A fáraók szakálla  hosszú,  téglalap alakú volt, 
amilyet egyedüli uralkodói kiváltságként csak ő viselhetett. Ez utalt isteni származására. Ezért 
volt  fontos  a  női  uralkodók,  mint  például  Hatsepshut  számára  a  szakállal  való  ábrázolás  az 
egyiptomi festményeken. A szakáll- vagy álszakállviselet más népeknél is megfigyelhető, a maja 
papoknál,  a  krétai  és  hettita  fejedelmeknél  szintén  isteni,  illetve  papi  jelvény  volt,  melyet 
rituális és ünnepi alkalmakkor mindenképpen hordtak. Azokban a mondákban, ahol az indián 
istenek és próféták megjelentek a tengerből,  a jövevények mind szakállat hordtak, amely az 
isteni küldetés látható jelével szolgált az embereknek.
A koponyatorzítás, amely később a fáraók hosszúkás koronájában maradt fenn szimbolikusan, 
szintén a  legnagyobb előkelőség,  a  magas  származás  és  az  isteni  eredet  jele,  az  emberfeletti 
hatalom és tudás bizonyítéka.
A  fáraónak  bizonyos  kötelességei  voltak,  melyeket  az  ősidőktől  fogva  kellett  gyakorolnia 
minden uralkodónak. A birodalom előtti időkben az őskor embere eleinte tehetetlenül állt a 
természeti erők érthetetlen és hatalmas megnyilvánulásai előtt (földrengés, vihar, a vetemény 
kikelése  stb.).  Az  irányítónak,  aki  a  közösségért  és  az  azzal  történtekért  felelősséget  vállalt, 
kötelességévé és egyúttal érdekévé is vált ezeknek az erőknek a tanulmányozása, majd később 
befolyásolása.  A  növények  és  ásványok  tulajdonságai,  az  esőnek  és  szárazságnak,  a 
mennydörgésnek  és  a  villámlásnak  az  oka,  az  évszakok  váltakozása,  a  hold  fázisai,  a  nap 
naponkénti  és  évi  pályája,  a  csillagok mozgása,  az  élet  és  halál  misztériuma -  ezek  mind a 
varázslók, papok, vagy uralkodók érdeklődésének középpontjába kerültek, és népük el is várta 
tőlük,  hogy  mindezekért  a  történésekért  felelősséget  vállaljanak.  
Egyiptomban például  a  fáraónak a  Nap pályájáért  kellett  felelősnek lennie  -  hiszen a  Nílus 
völgyének  terményei  és  az  ottani  élet  mind  elpusztult  volna  nélküle  -,  hogy  minden  nap 
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végigjárja  biztonságban  az  útját,  lenyugodhasson,  és  másnap  reggel  ugyanolyan  fényesen 
ragyogjon fel ismét. A fáraó, mint a Nap képviselője, ünnepélyesen körbejárt egy templomot, 
annak biztosítására, hogy a Nap fogyatkozás, vagy egyéb szerencsétlenség nélkül haladjon végig 
aznap  is  az  égbolton.  Az  őszi  napéjegyenlőség  után  az  egyiptomiak  megünnepelték  "a  nap 
sétabotjának születése napját". Azt hitték ugyanis, hogy miután a Nap este lenyugodott, s fénye 
és melege csökkent, botra kell támaszkodnia.
De az egyiptomiak a rossz termésért is a fáraót hibáztatták elsősorban, vagy a szent állatokat. 
Amikor a hosszú és kegyetlen szárazság következményeként dögvész, vagy más szerencsétlenség 
sújtotta  az országot,  a papok éjszaka megragadták és megfenyegették a szent állatokat,  hogy 
megölik őket, ha a baj nem távozik el róluk.
A  fáraó  egyik  legfontosabb  feladata  az  volt,  hogy  minden 
reggel Osiris templomában felébresztette az istent, megmosta, 
felöltöztette, áldozatot mutatott be neki és imádkozott hozzá.
A  fáraó  testesítette  meg  Egyiptomban  a  védelmet,  az 
állhatatosságot,  az  egészséget,  a  jogot.  Ő  az,  ki  minden 
alattvalójának  igazságot  oszt  és  védelmezi  a  gyengéket, 
megbünteti  a  gonoszokat.  A  fáraó  akarata  törvény  volt, 
korlátlanul  rendelkezett  alattvalói  vagyona  és  élete  felett.
A  fáraó  törvényes  hitvesének  neve  nemcsak  Hemt-szuten 
(királyi  feleség),  hanem Hemt-neter  (isten  neje)  is  volt,  és  minden címben,  méltóságban és 
kitüntetésben részesült, ami férjének kijárt. A fáraó felesége általában saját édes vagy mostoha 
húga volt, akár az inkák társadalmában. Külön palotája és udvartartása volt. A palota külön része 
volt a Khent, a hárem, melynek asszonyai a fenséges párt az ünnepségeken tánccal, zenével, 
énekkel voltak kötelesek mulattatni. Közülük a dajkák voltak a legelőkelőbbek. A fáraó hitvese 
férje halála után is nagy tiszteletet érdemelt, és mint "királyi anyának", külön földbirtoka volt. 

A következő részben az egyiptomi papi rend szerepét fogjuk megvizsgálni. 

– Osara-
–
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Techno-m gia - 1. r szá é

A m gia modelljeiá

Ez az  újonnan indult  rovat  a  mágiának egy újonnan kialakult  ágazatával  kíván foglalkozni, 
amelynek legegyszerűbb elnevezése a techno-mágia. Ez nem egy új fajta mágiarendszer, hanem 
csak a mágia jelenségeinek másfajta, a 20. század új felfedezéseihez kötött és onnan kiinduló 
interpretálása. A rovat első részében nem direkte a techno-mágiával, illetve ennek alapjával, az 
információs modellel fogok foglalkozni, hanem áttekintést adnék a későbbi megértés kedvéért a 
mágia modelljeiről, azaz értelmezési lehetőségeiről.

Bevezetés 

Frater  U.D.  írása  szerint  (Models  of  Magic  címmel  jelent  meg)  a  mágia  értelmezésének  öt 
variációja létezik a mában.

A  spirituális/szellemi  modell testesíti  meg  a  világ  több  vallását  illetve 
sámáni kultúráit. Ennek fő feltétele egy "másvilág" léte, amelyet szellemek, 
angyalok,  démonok,  istenek  stb.  laknak.  A  sámán/mágus  képes  ezen 
lényekkel  kommunikálni,  itt  ellenfeleket  vagy  segítőtársakat  szerezni. 
Illusztrálja  ezt  a  német  "boszorkány"  -  Hexe  szó  is.  Ez  az  ősgermán 
hagazussa  szóból  fejlődött  ki,  amelynek  eredeti  jelentése  a  "kerítésen 

lovagló", ezzel utalva a "világok közötti kerítésre". A hagazussa képes átlépni ezt a kerítést, így 
otthon érzi magát mind a fizikai, mind a magasabb létsíkokon. A más létsíkokra való belépés 
kulcsa  v.  módszere  a  megváltoztatott  tudatállapot,  kontrollált  transz,  vagy  eksztázis.  Ezen 
spirituális modell jelenik meg a tradicionális/dogmatikus mágiában, egészen a mai napig. (Franz 
Bardon, Aleister Crowley).

Az energiamodell megjelenése a 18. század végére tehető, 
és  Anton  Mesmer  nevéhez  kapcsolódik.  Mesmert 
kortársai  "csodatevőnek"  tekintették  ősi  hipnotikus  és 
magnetikus  gyógyító  módszerekkel  való  foglalkozása 
miatt. Mesmerhez kapcsolódik az "animális magnetizmus" 
teóriája  is,  amely  szerint  az  organizmusokban  szubtilis, 
mindent átható erő rejlik.
A  francia  forradalom  alatt  Mesmer  mozgalmának  vége 
szakadt,  de  szellemiségét  tovább  vitte  több,  főleg 
okkultizmussal foglalkozó személy is. Az angliai Societas 
Rosicruciana (SRIA) fémjelezte Bulwer Lytton a mesmeri 
szubtilis energiát Vrilnek nevezte el (amely valószínűleg a 
latin  virilitas  -  erő  szóból  ered),  Reichenbach  Odnak, 
Eliphas  Levi  asztálfénynek,  Mme.  Blavatsky  pedig  kötötte  ezt  a  fogalmat  a  jógikus  Prána 
energiájához. Nagyjából ezidőtájt kezdtek a tudósok és antropológusok foglalkozni a polinéziai 
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Mana és a kínai Ki vagy Ch'i koncepciójával.
Igazából a szubtilis energiák fogalma visszautal még a sámáni időkig, hiszen a sámáni mágia 
nagyon gyakran a spirituális- és az energiamodell keveréke, pl. a sámán kérheti szellemeit vagy 
isteneit, hogy adjanak neki "erőt", vagy haszálhatja energiáit, hogy "szívességeket" facsarjon ki 
belőlük. Egyfajta értelemben a sámánnak vagy mágusnak nincs szüksége szellemekre vagy más 
entitásokra.  A világot  elképzelhetjük úgy is,  mint  szubtilis  erők és  energiák által  mozgatott 
rendszert, a mágia használójának pedig elsősorban csak az erők észlelését és manpulációját kell 
megtanulnia. Mivel minden jelenség természete energetikai, nincsen szükség a másvilágra sem. 
A mágus  így inkább "energiatáncos"  mint  a  kerítés  egy lovaglója.  Az energiák észleléséhez, 
megváltoztatásához, illetve használatához a kulcs a mágikus transz.
Az  energiamodell  népszerűsége  ezen  század  hetvenes  éveitől  terjedt  el,  amikor  a  keleti 
gondolkodás általánosabb tanai (csakrák, kundalini, stb.) bekerültek a köztudatba - köszönhető 
ez  a  hippi-mozgalomnak.  Az  energiamodell  elemei  megtalálhatóak  például  Franz  Bardon 
"elektromágneses  fluidum"-jaiban  és  "kondenzátorai"-ban,  vagy  a  magyar  Wictor  Charon 
hasonszőrű leírásaiban.
Sigmund Freud eszmerendszere a tudatalattiról  forradalmasította a nyugati  pszichológiát.  Az 
emberre attól  fogva úgy tekintettek,  mint  egy csak félig tudatos  és kontrollált  lényre.  Ezen 
teória nemcsak a terapeutákra, hanem a mágiára is nagy hatást gyakorolt.
A mágia pszichológiai modellje önmagában nem magyarázza meg a mágia működési elvét, csak 
annyit  állít,  hogy  a  tudatalatti  képes  mágikus  operációra,  ha  megfelelően kondicionálják  és 
használják. Ennek módszerei a mágikus transz, a szuggesztió és a szimbólumok (szelektív érzéki 
input) - így lehet összehangolni a mágus tudatos és nem tudatos énjét. A "pszichológiai mágus" a 
szimbólumok és  a  különböző tudatállapotok  programozója.  Nincs  a  transzcendens  túlvilágra 
vagy a szubtilis erőkre szorulva, de az esetek nagy részében feltételezi valamelyik modell létét. 
Aleister Crowley sokat foglalkozott ezen modellel, de ez nem is csoda, hiszen ő korának összes 
szellemi áramlatával lépést akart tartani (de azért mégiscsak a világ legjobb pszichológusának 
tartotta magát). Mindettől függetlenül mégiscsak a tradicionális spirituális modell irányvonalát 
választotta: Aiwass (a lény, aki lediktálta eszméinek fő művét, a Liber Al Vel Legis-t) számára 
egy természetfölötti  entitás volt (és nem a tudatalattijának egy aktív kivetülése,  ahogy azt  a 
pszichológiai modell magyarázná).
Radikálisabb volt ennél Austin Osman Spare szigillum-mágiájának módszere. Spare rendszere 
voltaképpen  Freud  komplexus-teóriájának  inverz  változata:  a  mágus  elnyomja  tudatát  egy 
előzőleg  megalkotott  szigillum  segítségével,  majd  elfelejti  azt.  Ez  megfeleltehető  egy 
mesterséges  "komplexusnak",  amely  megváltoztatja  a  mágus  tudatállapotát,  tudatalatti 
traumákat  hoz  létre,  amely  neurotikus  viselkedésben  csúcsosodik  ki,  stb.  stb.  -  mind  a 
szigillumban  megtestesített  cél  érdekében.  (Érdekes  az  analógia  az  NLP-vel).  
A pszichológiai modellhez tartoznak még olyan szerzők, mint Israel Regardie, Dion Fortune, 
William Butler, Francis King, William Gray és Pete Carroll. Ez a modell lett a hetvenes évektől 
fogva a mágia domináns modellje és paradigmája az angol nyelvterületeken.
Az információs modell  körülbelül 1987 óta fejlődik folyamatosan, állandó viták közepette. Az 
éppen aktuális alap-állításai a következőek:
a) Az energia, mint olyan, "buta", nem tudatos. Információra van szüksége: meg kell mondani 
neki,  hogy  mit  tegyen.  Ezen  parancsokat  nevezhetjük  "direkt  parancsoknak"  vagy  akár  a 
természet törvényeinek is.
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b) Az információnak nincsen se tömege, se energiája. Ezáltal gyorsabb a fénynél, és nem kötik 
az  einsteini  tér-idő  kontinuum  limitációi.  Ezért  az  információt  bárhol  és  bármikor  lehet 
továbbítani  vagy  megcsapolni.  Elméletben  (és  csak  elméletben!!!)  jobban  hasonlít  a 
kvantumjelenségekhez mint a relativista tömeg-energiához. Persze, ettől még kapcsolódhat egy 
médiumhoz (ami lehet vagy egy organizmus vagy bármilyen adattároló egység). (Az adatátvitel 
legkézenfekvőbb  módozatának  az  információs  mátrixok  bizonyultak.)  

Ezen  alakuló  információs  modell  vezetett  a 
kibermágia kifejlődéséhez  (amivel  én  techno-
mágia  néven  foglalkoznék  a  későbbiekben).  Az 
előző  modellektől  eltérően  a  kibermágiának 
nincsen  szüksége  mágikus  transzra.  Ehelyett  a 
kibermágus saját memóriabankjait, névlegesen az 
agyát és a gerincét aktivizálja  (azaz a Golf-klub 
csakráját,  az  említett  szerveket  formájuknak  a 
golfütőhöz  való hasonlósága miatt  nevezik  így), 
vagy másra hatás esetén a célpont szerveivel teszi 

ugyanezt. Az átvivendő információt ezután előhívja, és átlövi a célpontra (nagyjából az MS-DOS 
számítógépek COPY parancsához hasonlatosan). A COPY parancs analógiája addig jó, amíg az 
információ  (amelyről  ugye  nem  felejtettük  el,  hogy  nincsen  tömege)  nem  "vész  el"  a 
folyamatban (ahogy az energiával ez történne), hanem inkább sokszorozódik (végeredményben 
mégiscsak másolunk). Ez egy fontos pont, hiszen ennek alapján a mágus operációt hajthat végre 
nagyon  alacsony  fizikai  erőszinten  (kvázi  legyengülten),  akár  az  intoxikáció  állapotában  is, 
egészen addig,  amíg az "életfenntartó  rendszere"  rendben funkcionál  és a  parancs  szintaxisa 
helyes. Eme technika eléréséhez a kibermágusnak tisztában kell lennie a kundalinijével, a Yoga 
művészetével  és  a  meditációs  technikákkal,  és  gyakorolnia  is  kell  ezeket.  A  legnagyobb 
eredményeket felmutatott (nyelv- és információtovábbítás, gyógyítás) kutatómunka a Magical 
Pact of the Illuminates of Thanateros (IOT)-on belül zajlik. Bár az információs modell roppantul 
gyökérszaggatónak tűnik, elemei megtalálhatóak az ősi keleti mágiában is, ld. a halála előtt a 
guru  átadja  tanítványának  összes  tudását  hosszas  és  kölcsönös  meditáció  után.  
A  meta-modell nem  igazán  egy  modell,  hanem  inkább  az  előző  négy  módszer  együttes 
instrukciós módszersorozata.  A mágus számára az egyetlen tanácsa a következő: "Használd a 
céljaidnak legjobban megfelelő modellt." Ez bár nyersen hangzik, de a mágiahasználók számára 
ez  nem  annyira  evidens,  mint  amennyire  annak  kellene  lennie.  Megjelenik  ez  már  a 
káoszmágiában  is  ("Semmi  sem  igaz.  Minden  megengedett."),  és  ha  ezt  visszagörgetjük  az 
időben, visszautalhatunk akár Crowleyra is. 

Nézzünk  most  egy  példát  -  vegyünk  hozzá  egy  mágiahasználót  és  egy  szívproblémákkal 
küszködő  pácienst.  A  spirituális  modellben  a  gyógyítás  ekvivalens  egy  exorcizmussal:  a 
betegséget  vagy  "a  Gonosz"  vagy  legalábbis  nemkívánatos  entitások  okozhatták,  amiket  a 
sámánnak vagy varázslónak kell semlegesítenie és eltávolítania. Ha a szóban forgó páciensnek 
rossz a szíve, akkor láthat a sámán a szíve körül - mondjuk - egy zöld gyíkor a szívtájékon, amit 
el  kell  onnan  tüntetnie.  Ha  az  exorcizmus  megfelelően  zajlik  le,  akkor  a  beteg  felgyógyul 
állapotából.  Az  energiamodellben  energetikai  elégtelenségek  okozhatják  a  bajt.  Lehet  tehát, 
hogy betegünknek túl sok tűzenergiája van a szívcsakrájában, és a mágiahasználónak ezt kell 
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elmsimítania és helyre kell állítania egészen az általánosan "egészségnek" nevezett energetikai 
állapotig.  Ezt megoldhatja kézrátétellel,  kristályok és ékkövek használatával,  magnetizmussal 
vagy csakramasszázssal. Ha az egyensúly helyreállítódott - a beteg megyógyult. A pszichológiai 
modellben a betegség eredete alapjában véve pszichoszomatikus.  Erre válaszképpen a mágus 
vagy egy rituálét tart, amely megnöveli a beteg ellenállóképességét és megoldja a gondjait (pl. 
egy  Szaturnusz-rituálét,  mert  úgy látszik,  hogy a  beteg  a  szaturnuszi  energiák  elkerülésétől 
betegedett  meg),  vagy  feltölt  egy  szigillumot  a  páciens  egészségére.  (Ajánlatos  magának  a 
betegnek elkészítenie és feltöltenie saját szigillumát.) Az információs modellben a kibermágus 
egy  információs  gyógyító  mátrixot  juttat  be  a  páciens  szervezetébe,  onnan  pedig  a  páciens 
energiái viszik a mátrixot a szükséges helyre. Ha a beteg energiái nem elegek ahhoz, hogy a 
mátrixot a gyógyítás helyére jutassák és aktivizálják a gyógyítási folyamatot, akkor a mágusnak 
kell ezt megoldania. A meta-modellt követve a mágusnak módjában áll választania a módszerek 
között, vagy akár több módszert össze is olvaszthat, ha tapasztalata, saját preferenciái vagy a 
helyzet azt kívánják.
Még egy fontos dolog az időtényező. Míg a spirituális modell tradicionális rituáléi fél naptól 
akár több hónapig is eltarthatnak, az energiamodell operációi alig vesznek több időt igénybe, 
mint néhány óra. Ha a pszichológiai modellben Spare szigillum-módszerét vesszük figyelembe 
roppant gyors technikaként, akkor a művelet elvégezhető akár 5-10 percben is. A kibermágus 
információs  modellen alapuló  operációi  talán  csak  egy másodpercbe  telnek.  Bármennyire  is 
evidensnek  tűnik  a  meta-modell,  a  gyakorlatban  sok  ember  zavarodik  meg  a  benne  rejlő 
relativizmustól. Ez a helyet a kezdő mágiatanoncokkal javarészével is.

Végezetül nézzünk meg beszélgetést a fentiek alapján: 
-Léteznek szellemek? 
-A spirituális modellben igen, léteznek. 
-És az energiamodellben? 
-Az energiamodellben szubtilis energiaformákról beszélünk. 
-És mi a helyzet a pszichológiai modellel?
-Nos, a pszichológiai modellben a tudalatti kivetüléseivel állunk szemben.
-És mi történik akkor az információs modellben? 
-Az információs modellben információs adatcsoportosulások vannak. 
-Na de akkor most vannak szellemek vagy nincsenek? 
-A spirituális modellben igen, léteznek... 

A következő számban a technomágia mint kommunikatív jelenség alapfogalmairól és az 
őselemek megjelenéséről lesz szó.

- Ananael -
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A m gusok eszk zei - 5. r szá ö é

A krist lyg mbá ö

A kristálygömb üvegből vagy természetes kristályból (pl. hegyikristály) készül. 
A tisztánlátás egyik legfontosabb eszköze, mely alkalmas különböző asztrális és 
szellemlényekkel való kapcsolattartásra is. Kaput alkot a világok között, amin a 
mágus  vagy  a  boszorkány  átküldheti  asztrális  testét  más  síkokra.  
Jövendöléskor a tisztánlátó megtisztítja eszközét és tudatát, majd elmélyül és 
ráhangolódik a gömb rezgéseire. A megfelelő tudatszint elérése után a gömb 
felszíne  elhomályosul,  és  a  belsejében  különböző  képek  jelennek  meg  a 

szemlélő számára.

A  kezdők  legtöbbször  szemeket,  arcokat  látnak  a  gyakorlás  folyamán,  ami  sok  mindent 
jelenthet. Egyrészt utal a "látásra", mint fejlesztendő érzékelésre, 
másrészt  a  más  síkok  lényeinek kitüntető  figyelmét  is  jelöli.  A 
szem  mint  kapu  szimbólum  sem  elhanyagolható.  
Mielőtt  gyakorolni  kezdenénk,  helyezzünk  a  gömb  alá  egy 
egyszínű kendőt, mögé egy vagy két mécsest (vagy gyertyát). Az 
egyik  leggyakoribb  hiba  az,  hogy  a  gyakorló  a  gömb felszínét 
kezdi  el  nézni,  amin tükröződnek a  környezet  képei.  A helyes 
technika,  hogy  a  gömb  belsejébe  figyelünk,  mintha  a  kristály 
"beszívná" a tekintetünket. Ne a fizikai belsejét keressük, hanem a 
mélyét.  Hasonlóképpen  kell  néznünk,  mint  a  3D-s  képeket.  A 
jelentkező képek között lehetnek nagyon egyéni szimbólumok is, 
az  álomfejtéshez  hasonlóan  nehéz  sablonokkal  magyarázni.  

Előfordulhat,  hogy  a  védőszellemünk,  vagy  a  szellemi  mesterünk  jelentkezik.  Gondolatban 
tegyük fel a neki szánt kérdésünket, majd figyeljünk a válaszra. 

– Osara, Nayah -
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Modern egyiptomi m gia - 2. r szá é

Bastet halott macsk j nak b cs ztat saá á ú ú á

Forduljunk arccal Nyugat és a lenyugvó Nap felé (ha nem napnyugtakor végezzük a rituálét, 
akkor forduljunk a Hold vagy a Nap irányába, attól függően, hogy nappal van-e vagy éjszaka). 
Ha  van  olajlámpásunk,  gyújtsuk  meg.  Ha  nincs,  használjunk két  fehér  gyertyát,  és  egy  kis 
fogadalmi gyertyát is gyújtsunk meg. A fehéreket szenteljük Bastetnek, a fogadalmi gyertyát a 
halott macskának.
Ha van macskánk, őt is belevehetjük a körbe.
Meditáljunk  a  macska-tulajdonságokon:  lát  a  sötétben,  intelligens,  gyors,  független, 
arisztokratikus és érzéki.
Lassan, halkan, egyesével ejtve a szavakat, mondjuk el a következő imát: 

Bast nefer dy ankh 
A gyönyörű Bastet életet ad 
A Bast, shu asenu 
Üdvözöljük Bastet látható formáját 
sesept em kekui, 
fényt varázsolva a sötétségbe 
i kua ser-ten, uat sesh-tha, ta em hetep. 
Előtted érkeztem, az ösvény megnyílt, a föld békében van
( A kiejtés opcionális, de az ősi Egyiptomban parancsoló, ellentmondást nem tűrő módon ejtették a 
szavakat.) 

Ó, nagy istennő, Bastet, Isis lelke, 
Nap szíve - halld hívásom. 
Lépj be ebbe a felszentelt körbe 
Tudasd velem jelenléted. 
(elképzeljük a halott macskát) 
Segítsd szolgálód, 
hogy elérje minden dolgok forrását, 
Vezéreld szolgálód lépteit az igaz ösvényen 
Fizikai jelenléted lelkének 
utánad való vágyait teljesítsd be. 
Áldott legyen Bastet, 
Aki az örök élet birodalmába gyűjti össze gyermekeit. 
Áldott legyen Bastet, Bastet 
Szerettei eltávoztak a láthatárra, 
Fizikai megtestesülésed már csak a napnyugtában él. 
Tartson ki a ka-ja és árnyéka keresse a fényt. 
Bastet hatalma védje őt. 
Shut en Bast sau

- Osara - 
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Versek 

Desperate Cry in Waiting Still

If you want me to say I love You 
Go to someone else 
I'm a wretch, I'm broken under all 
The blistered past 
Of all the flames and all the shames 
I grew sick and old 
If my heart looks dead 
Pray my body not be cold 

If You tell me I love you 
I would break in two 
Midst two I battle 
Midst two I wouldn't like to fall 
Love is the worst sigil in 
Humankind's insanity 
Breaking bonds of reason and 
Happiness to altered 
Darkened reality 

I want to say I need You 
As more than I could say 
One I could trust 
One I could fall to 
One who would make me a prey 
One I could make a prey 
On desolate shores 
When the sun flickers aghast 
And we snap our fingers 
In moaning cruel desperation 
So that moment would forever last 

I want to say 
I found You after twelve thousand years 
Or more 
And, suddenly, aft I came rapping 
I smashed Your chamber door 
I know now what real desire is 
Burning stronger than Love's eternal fire 
I know what Companion means 
You taught it to me on our sacred wedding pyre

Love has no key to our chambers that 
Dwelleth in Passion's cunt 
Where echoeth Thine smiles, saying 
"A man should always hunt" 

These art mine words that wert born 
At night in Fear and Pain 
And I pray that Love in Thine figure 
Somehow I might regain 

"Emerald Tower in Luna's silver fountain, 
Rise to Thine might in fallacious splendour 
To roam the nameless black lands with 
Thine Eternal loving-caressing ferventor" 

- Ananael - 

Zene 

Érzem, 
érzem ahogyan a ritmus 
dobogtatja szívemet 
ahogyan a szavak 
igazsággá válnak 
érzem ahogy átölel 
s vígasztal 
Érzed? 
szomorú, 
mégis boldoggá tesz 
Hallod? 
azt mondja 
amit én még nem merek 
nincs bátorságom ahhoz, 
hogy anyaggá tegyem elébed
szeretném, 
de ehhez segítség kell 
ehhez Én már nem vagyok elég. 

- Irsis - 

Osiris 

Engedd, hogy ringassam megfáradt testedet 
Ó, testvér! hajód messzire úszott az idő folyóján
pillants rám, halott ajkad kék mosolyának titkán
osztozz meg velem, fenséges szeretőm 
A múlt termékeny ösvényein 
ölelj még egyszer magadhoz 
Egyedül én találok rád, karjaimba fektetlek
beszélj hozzám, töltsd meg kiszáradt medremet
Engedelmeskedem az örök élet ajándékának,
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mint a zöldellő mező, 
melyet a sötétség könnye öntöz
Látod, az éjszaka fátyla meghasad, hogy
mutassa ölembe hajtott isteni arcod, ó uram 
A világ örök szendergésünkről álmodik 

- Osara - 

Állj! 

Nyüszítve, üvöltve 
rohannak a farkasok 
kitárt karú nyulaik elől 
Jóllakott gyomruk 
már nem emészti őket 
hamis ölés ízére 
Csak szaladnak, míg 
éhük meg nem bolondítja őket 
Vagy míg a vezér 
azt nem mondja: 
Állj! 

- Doodoo -

Szent llatok a kelta mitol gi ban  2.r szá ó á – é

A szarvas (Ablach vagy Sailetheach) s a l  (Cab-all vagy Ech)é ó

A kelta nép életében nagy jelentősége volt a szarvasnak. Úgy tartották, a tündérek teremtényei, 
akik képesek megmutatni a világok közötti utakat. A fehér szarvas mágikus lénynek számított. 
Sok történet számol be olyan szépasszonyokról akik szarvassá válva menekültek a vadászok elől, 
hogy azután egy mesés  birodalomba vezessék  azokat.  Fionn felesége,  Sabha akkor  változott 
szarvassá, mikor át akart menni az Alsó Világba.
A magyar mondában is  megtalálható a  csodaszarvas.  Hunort,  Magort  és  a  száztagú csapatot 
aranyfényű  koronájának  csillogásával  csalogatta  egyre  messzebbre,  míg  elérték  a  tündérek 
tisztását.  

Osszián  történetében  is  előfordul.  Oisin  (ír  Finn) 
nevének jelentése Kis Szarvas, amit azután kapott, hogy 
anyját egy varázsló szarvassá változtatta, s az így szülte 
meg  fiát.  Oisin  fiának,  Osgarnak  a  neve  pedig 
szarvasemlőt  jelent.  Finn  országának  egy  részét 
Osraige-nek,  azaz  Szarvasnépnek  nevezték.  Egyéb 
utalásokat is találhatunk az állat fontosságára Donn és 
Mongan  történeteiben,  akik  szarvassá  változtak.  A 
honfoglaló  Partholónok  egyetlen  túlélője  Tuan  Mac 
Carill  volt,  aki  először  erdei  vademberként,  majd 

szarvasbikaként, később sasként és lazacként élt. Végül önmagaként inkarnálódott és elmesélte 
Írország történetét.
Egyik legfontosabb szarvasmotívum a gall Cernunnos (Carnún- ír) istenhez kapcsolódik, akit 
fején  szarvasaganccsal  ábrázoltak.  Ő  a  vadászat  és  a  vadállatok  ura,  termékenységisten  és 
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halálisten volt  egy személyben. A modern boszorkányok szerint- akik az Agancsos Istent,  a 
kelta hagyományban ezen a néven tisztelik- az agancs a természet körforgását, megújulását és a 
termékenységet  szimbolizálja.  A  sámánok  és  a  kelta  papok  is  szarvasmaszkot  hordtak 
szertartásaikon.  
A kelták körében nagy tisztelet övezte a lovakat, az egyik legfontosabb állatnak számítottak. 
Misztikus  jelentősége  leginkább  a  fehér  lónak  volt,  ami  fontos  szerepet  játszott  a 
királyválasztásnál.  
A  kutyához,  a  szarvashoz  és  néhány madárhoz 
hasonlóan a ló is túlvilágra vezető állat, ő szállítja 
a  halottakat  a  Holtak  Országába.
A walesi Gwynn ap Nudd a túlvilági király és a 
Vadászat Mestere is fakó lovon járta birodalmát 
lelkek  seregeinek  gyűrűjében.  
Egy  másik  történetben  Abarta,  a  Tuatha  Dé 
Danann  nép  istene  felajánlotta  szolgálatait  a 
Fianának,  a Finn (Fionn) mac Cumhaill  vezette 
seregnek. Hogy a megfelelő fogadtatást biztosítsa, 
megajándékozta  a  harcosokat  egy  hatalmas 
szürke  lóval.  A ló szilajul  védekezett,  de végül  sikerült  felnyergelni,  ám nem volt  hajlandó 
elindulni.  Már  tizennégy  harcos  ült  a  hátára  és  még  mindig  nem  mozdult.  Mikor  Abarta 
felpattant  mögéjük,  olyan  gyorsan  megiramodott,  hogy  a  tizenötödik  harcos  a  farkába 
csimpaszkodva repült utána. A ló a túlvilágra vitte a harcosokat, Finn és megmaradt harcosai 
pedig  egy varázslatos  hajóval  követték  nyomaikat.  Foltor,  Finn segédje  megtalálta  az  utat  a 
másik világhoz, ahol kiszabadították Abarta foglyait, őt magát pedig egy ló farkához kötözve 
egészen  Írországig  húzatták  büntetésből.  Miután  elvégezték  amit  megkövetelt  a  becsület,  a 
harcosok kibékültek Abartával.
Az ősi időkben a ló a harc szimbóluma volt, azt tartották róla, megvédi az embert a démonok 
hatalmától. Sokszor pénzeken is szerepelt.
A  gall  Epona  és  walesi  megfelelője  Rhiannon  (Riga-Tona)  istennő  a  lovasok,  lovászok, 
lovaskatonák patrónusa volt, képmásukat lóistállókban a jászolra festették, hogy védelmezzék az 
állatokat és biztosítsák a termékenységet. A lóistennőt bőségszaruval és kulccsal ábrázolták, ami 
a gazdagságra és az istálló őrzésére utal.
Az angliai Wiltshire dombján egy hatalmas fehér ló található, de a dél amerikai Nazca-fennsík 
vonalaihoz  hasonlóan,  ez  is  csak  felülről  látható  teljes  pompájában.  A  helyet  a  Fehér  Ló 
dombjának is nevezik. 

– Nayah -
–
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Energetikai tr ning 3. r szé é

A m gikus v delem form iá é á

Az  ember  energiarendszerét  minden  nap  érik  támadások,  nem  feltétlenül  mágikusak. 
Gondoljunk arra, amikor a buszon, villamoson utazva körülöttünk a sok megfáradt, idős, beteg 
ember öntudatlanul is belekapaszkodik a belőlünk áramló friss életenergiába. Nem csoda, hogy 
mire hazaérünk az egész napos dolgunkról, mi is fáradtak, gondterheltek, életuntak leszünk. 
Azután ott van még a szomszéd rosszindulata, amely gomolygó, fekete ködként telepszik ránk, 
vagy egy veszekedés, ami bánt...
A  harmónia  eléréséhez  egy  hétköznapi  embernek  is  hosszú  az  út.  A  mágus  úgy  világít  a 
tudatlanok sötétjében, mint egy fáklya. Soha nem feledkezhet meg magáról, egyetlen pillanatra 
sem. Mindig tudatában kell lennie annak, amit csinál, mert elnyelhetik az erők, amelyek úgy 
köröznek  a  fénye  körül,  akár  az  elszédült  éjjeli  lepkék.  Ezért  minden  mágiával  foglalkozó 
lénynek fokozottan szüksége van valamilyen védelemre.
A következőkben közzéteszünk néhány ismertebb, illetve saját fejlesztésű mágikus védelmet, 
amelyet  ajánlunk minden érdeklődő  és  beavatott  figyelmébe.  A mágikus  védelem attól  véd 
igazán,  hogy  elképzeljük,  gondolatban  odatesszük  magunk  köré,  és  tudatosítjuk,  hogy  az 
megvéd minket.  Ez  beivódik a  tudatalattiba,  és  olyan biztonságérzettel  ajándékoz meg,  ami 
mellett azt is érezzük: bármikor megerősíthetjük ezt a védelmet, hiszen mi csináltuk, hozzánk 
kapcsolódik.  
A védelmet tanácsos legalább hetente egyszer felfrissíteni, leellenőrizni, hiszen naponta kopik 
minden egyes társadalmi érintkezés alkalmával, nemcsak az esetleges mágikus támadásokkor.  
Ajánlott  általában  hasonló  rendszerű  védelmeket  felépíteni,  nem  célszerű  a  különböző 
szisztémákat,  filozófiákat  és  irányzatokat  összekeverni,  mert  a  káosz  és  az  össze  nem  illés 
alaposan  meggyengítheti  a  védelmet,  éppen  ellenkező  hatást  érve  el  a  kívánttal.

1.  Az  od-köpeny  Ez  a  meglehetősen  egyszerű,  ám  igen  hatékony  módszer  bárki  számára 
könnyen elsajátítható.  Képzeljünk a  fejünk fölé,  a koronacsakra helyére egy vakítóan fehér, 
sugárzó energiaforrást, egy gömböt. Képzeljük el, ahogy ebből a gömbből vékony, csillámlóan 
fehér  fonalak  kezdenek  elindulni.  Ezek  a  fonalak  körbefonnak,  beszőnek,  mintha 
bebábozódnánk.  Vigyázzunk,  hogy  ne  szorongassuk  meg  magunkat  a  fonalakkal,  legyenek 
lazák, ne csak a fizikai testet akarjuk körbetekerni vele, hanem az egész aurát. A fonalak teljesen 
befedtek, ekkor a végét pecsételjük le gondosan, nehogy kibomoljon. 

2. Az asztrálfűrész Igen agresszív védelem, a mindennapokra nem ajánlott,  csak akkor,  ha úgy 
gondoljuk,  olyan  helyen  vagyunk,  ahol  csak  negatív  kisugárzások  érhetnek.  Képzeljünk  el 
függőlegesen magunk előtt egy fűrészlapot, kifelé néző fogakkal. Azután ez a fűrészlap kezdjen 
el forogni körülöttünk, a tengelyünk körül. A fejünk fölött és a lábunk alatt még nincs semmi, 
ezért képzeljünk el egy másik fűrészlapot a fejünk fölé, ami szintén forogni kezd körülöttünk, 
csak egy vízszintes tengely mentén, azaz felül és alul is zár. Ez a védelem mindent ledarál, ezért, 
miután kijutottunk a veszélyes helyzetből, ne felejtsük el lebontani.
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3.  A  pentagramm A  pentagramm  igen  hatásos  védelem  lehet,  akár  úgy,  hogy  a  rituálé 
alkalmával a földre rajzoljuk, és a közepében helyezkedünk el, akár úgy, hogy felrajzoljuk egy 
körénk elképzelt védőburokra minden irányban. Ha öt ember van együtt,  akkor meg tudják 
fogni a kezeiket úgy, hogy pentagrammot alkossanak az egymást keresztező karok.

4. A "boszorkánykúp" Általában több ember koncentrációjával hozzák létre. Ez nem más, mint 
egy elképzelt erőkúp, ami beborítja az egész csoportot, és minden külső hatást távol tart. Ne 
feledjük el alul is  alaposan bezárni.  Létezik piramis formájú verziója is.  A kúp alapja,  a kör 
önmagában is  hatásos védelem. Sokkal könnyebben fenntartható,  ha pl.  egy karddal húzzuk 
meg, vagy fizikailag felrajzoljuk, kövekből kirakjuk, stb. 

Természetesen  még  millió  féle  változat  létezik  a  védelmekre,  szimbólumokkal,  elemekkel, 
ceremoniális mágiával idézett erőkkel. A cikk mindössze azt a célt szolgálta, hogy megindítsa az 
olvasó fantáziáját. 

– Osara -
–

K nyvismeretetö ő

R szlet M. dervis: A szufi t c m  k nyv b lé ú í ű ö é ő

Szíve választottjának ajtajához járul a férfi, és kopogtat. Megkérdi egy hang: 
- Ki az? 
-Én - feleli a férfi. 
A hang válaszol: 
- Itt nincs hely én és te számára! 
Az ajtó zárva marad. Esztendőnyi magány és megpróbáltatás múltán a férfi visszatér, és megint 
bezörget. Megkérdi a belső hang: 
- Ki az? 
- Te - válaszol a férfi. 
Az ajtó kitárul előtte.

Naszrudin dicsekszik a teaházban: 
- Én a sötétben is látok! 
- Ha csakugyan így van- kérdezik tőle- , hogy lehet, hogy lámpással jársz az utcán? 
- Csakis azért, hogy a többiek belém ne ütközzenek! 
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