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A Cimaruta b b jű á

A Cimaruta  (ejtsd csimarúta),  vagy Cima di  Ruta  ősi,  itáliai 
védelmező bűbáj. A szó jelentése "a ruta ága". 

Nézzük először, milyen szerepe is van a ruta növénynek a népi 
mágiában. A középkorban szerte Európában ajtók és ablakok 
fölé akasztották, hogy távol tartsa a gonosz szellemeket. Úgy 
vélték, megvéd a járványok ellen, és gyakran a padlódeszkákat 
is friss rutával dörzsölték át,  hogy távoltartsák a bolhákat. A 
korai  keresztények  a  "Kegyelem  Növényé"-nek  hívták, 
ördögűzések  és  mise  bemutatása  előtt  füstölték.  A 
mohamedánok úgy tartják, a ruta az egyetlen növény, melyet 
Mohammed próféta megáldott. 

Itáliában  Mars  római  templomai  körül  széles  rutaágyások 
terebélyesedtek,  mivel  úgy  gondolták,  ez  a  növény  szent  a 
harcias  istenség  számára.  Vasból  készült  tárgyak  tisztítására 
használták -  a vas pedig Mars féme. Egyúttal Diana és Aradia 
szent  növényeként  is  számontartották.   Régen  épp  ezért 
csecsemők  mellkasára  is  helyeztek  Cimarutát,  ezzel  kérve 
Dianát, hogy védelmezze a gyermeket. Az ókori görögök úgy 
gondolták,  hogy a ruta fokozza a szexuális vágyat,  ugyanakkor azonban Dioszküridész megemlítette, 
hogy a borban elkevert kerti ruta magja terméketlenséget okozhat a férfiaknál.

A rutát néhol "boszorkányméreg" néven is ismerték, mivel az emberek rutacsokrokat hordtak maguknál 
a boszorkányok elleni védelmül. Óvatosan kell azonban bánni vele, érintésre csúnya kiütéseket okozhat.

A régi magyar néphagyományok is említik a rutát. A menyaszony fejdíszére és cipőjébe egyes helyeket 
például  keresztesrutát  tettek,  hogy  távol  tartsák  tőle  a  boszorkányokat.  fenyőkúton  ijedtség  ellen 
összezúzták leveles szárát, és megtört szegfűborssal, cickafarkkal együtt vízbe töltve megitták.

Napjainkban úgy tartják, hogy a ruta segíti a második látás kialakulását, talán azért is, mert évszázadok 
óta  ismerik azt  a hatását,  hogy enyhíti  a  fáradt szemek feszülő,  égető érzését.  Az itáliai,  reneszánsz 

festőkről  feljegyezték,  hogy  rendszeresen  fogyasztottak  rutát,  hogy 
javítsák  látásukat.   Bock  füveskönyvében  hallásjavító  növényként 
szerepel.

Még egy érdekesség:  a frissen tört ruta szagától irtóznak a macskák, és 
messze  menekülnek  tőle,  ezért  a  nagyobb  ókori  városokban,  ahol  a 
macskák  szaporasága  komoly  gondolkat  okozott,  a  rutát  használták 
távoltartásukra. Bizonyára ennek is köze van a boszorkányűző hatáshoz, 
melyet tulajdonítottak neki.

Ezek  után  nézzük  magát  a  Cimaruta  bűbáj,  e  réges  régi  itáliai 
boszorkányvarázst. A hagyományos Cimaruta ezüstből készül, kétoldalú, 
és rutaágak formájára mintázzák. A legtradicionálisabb Cimaruták három 
ágat  tartalmaznak,  szimbolizálva  Diana  istennő  hármas  aspektusát. 
Minden ág vége rügyben végződik, melyre mágikusnak gondolt tárgyakat, 
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okkult szimbólumokat erősítenek. A legfontosabb szimbólumok a hold (Diana), a kulcs (Hekaté) és a 
kígyó (Proserpina).

A Cimaruta fajták tájegységtől függően is változtak.  R.T. Gunther egy igen hosszú, 1905-ben íródott 
cikkében, mely a Folklore Quarterly Review újságban jelent meg, számos Cimaruta-félét sorol fel.  A 
leggyakoribb egyéb függelékek: rózsa, pálcát vagy kardot tartó kéz, tőr, lángoló szív, bagoly, verbéna 
virága, szarv, delfin, hal, horog, kakas és varjú. Gunther azt írja, hogy a Cimaruta egyértelműen a pogány 
hitvilág része, és Artemis, Diana istennőkkel párosítja. Úgy vélte, hogy a Cimaruta nem egy darab bűbáj, 
sokkal inkább egyfajta kompozíció, több bűbáj összefoglalására. 

Egy másik megközelítés olvasható Gunter kortárs néprajzkutatójának, Frederick Elworthy-nek a The 
Evil Eye (A szemmelverés) című könyvében. Elworthy úgy véli, hogy a cimaruta rutaágakból készült 
amulettekből fejlődött ki, melyet az ősi etruszkok használtak, és szerinte az egyik legrégebbi, népi bűbáj 
volt. Megerősítette azt az elképzelést, hogy a hagyományos Cimaruta három ággal rendelkezik. A kulcs 
szimbólumát Dianához és Jana istennőhöz,  a  kapu őrzőjéhez,  Janus női pártjához társította.  (Nápolyi 
dialektusnak  a  "janara"  szó  jelentése  boszorkány  -  az  olasz  "strega").  Úgy  vélte,  hogy  a  kakasfej  is 
megjelenik  a  hagyományos  Cimarután,  mely  az  éberség,  elővigyázatosság  szimbóluma.  A kakas,  írta 
Elworthy, a "figyelő őrző". A szintén gyakran megjelenő tőr Diana Venetrix tőre, a hal a kapcsolatot 
jelképezi Diana-Proserpinával (delfin). 

Raven Grimassi,  az  olasz  boszorkányhagyományok kutatója  és  neves  művelője  azt  is  írja  róla,  hogy 
mielőtt széles körben elterjedt,  egyedül a boszorkányok hordták azon célból,  hogy a  kultusz követői 
megismerjék egymást. A Cimaruta ma is az Ősi Vallás szimbóluma. 
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Publikus rnyak K nyve - 3. r szÁ ö é

Égbe öltözve

Fontos, hogy a kezdetektol mezítelenül dolgozz, hogy második természeteddé váljon és ne vonják el 
figyelmedet  a  ruhátlanságoddal  kapcsolatos  gondolatok.  Ezen  felül  a  bőröd  könnyebben  és 
egyenletesebben adja  le  a  mágikus  erőt,  ha  hozzá van szokva a  szabadsághoz.  Így mikor táncolsz is 
szabadabb vagy...

A legnagyszerűbb, mikor a kedvesed testének érintése felkorbácsolja legbennsőbb lelked, így tested a 
lehető legtöbb energiát adja le; ekkor legfontosabb, hogy ne zavarjon semmi, mert az elmének meg kell 
ragadnia és formába kell öntenie ezen erőt, s a kívánt cél elérésére koncentrálnia a képzelet hatalmával.

Mondják,  hogy  a  mi  utunk  nem alkalmas  arra,  hogy  valódi  tudást  szerezzünk,  hogy  ez  csak  nemi 
vágyhoz vezet. Ez nem így van. Célunk, hogy felébresszük a belső látást és mi a legtermészetesebb és 
legegyszerűbb úton érjük ezt el.

Mivel ellenfeleink gondosznak és alantasnak gondolnak mindent, mely a szerelemben segít, vagy akár 
csak engedi azt, céljuk megakadályozni ezekben minden férfit és nőt. Számunkra a szerelem természetes 
és ha hozzásegít a Nagy Műhöz, akkor jó. Igaz, hogy egy a tudásvágytól égő pár azonnal céljához érhet, 
de kevesekben van ekkora tűz.  Mi megmutatjuk az utat,  a rendszerünkben rejlő segédeszközöket és 
módszereket (pl. A mágikus rituálét).

Egy pusztán nemi vággyal dolgozó pár nem ér el amúgy sem semmit; de egy egymás iránt a szerelem 
tüzében égő pár amúgy is együtt alszik és a vágyak első hullámának elmúltával lelkük valódi harmóniára 
lép.

Az első néhány alkalommal áldozzanak nyugodtan Afroditének, ez legfeljebb egy-két nap késlekedést 
okoz,  és  az így tapasztalt  élvezetek újra csak Hermész misztériumaihoz hozzák vissza őket,  s  lelkük 
jobban rá lesz hangolva a nagy kutatásra. Csak ha már átszakították a fátylat, csak akkor nem néznek 
többé vissza.

Ezen rítus csak akkor használható a legnagyobb mágiák egyikeként, ha mindketten elméjüket erősen a 
célra  fókuszálják  és  nem  gondolnak  egyáltalán  a  szexre.  Tehát  elmédet  olyan  erősen  kell  a  célra 
függeszteni,  hogy mind a szex, mind minden más megszűnjék számodra. Ezáltal az Asztrálban olyan 
feszültséget idézhetsz elő, hogy a célod megvalósul.

Megfelelően felkészülve

Meztelenül, de szandál (nem cipő) viselése engedélyezett. Az avatáshoz a kezeket hátra kell kötni, majd 
a kötelet a toroknál átvezetni, hogy ezáltal az vontató kötélként szolgálhasson. Amikor az avatott az 
oltárnál térdel, hozzákötik. Egy rövid kötelet térdszalagként a combra, egy másikat a bokára erősítenek. 
Ezekkel kötik össze az avatandó lábait, mikor az oltár előtt térdel, tehát elég hosszúnak kell lenniük 
ahhoz, hogy ezt meg lehessen tenni velük.

A térdeket is össze kell kötni. Ha a jelölt fájdalmat érez, akkor engedni kell a szorításon - ne feledd, a cél 
a véráram lassítása a transzállapot elérésének érdekében. Ez jár valamennyi kényelmetlenséggel, de a 
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fájdalom megakadályozza  a  tudatállapotváltást,  így  érdemes  időt  fordítani  a  hurkok  meghúzására  és 
kiengedésére,  míg  az  tökéletes  nem  lesz.  Csak  a  jelölt  maga  tudja  megmondani,  hogy  ez  mikor 
következik be. Természetesen az avatáskor nem kívánatos a transz, így arra ez nem vonatkozik, de akkor 
is elég szorosan kell megkötözni az avatandót, hogy teljesen kiszolgáltatottnak érezze magát, fájdalom 
nélkül.

Mind egyek vagyunk

Körben állva az emberek áhítattal fordulnak a négy égtáj urai felé, és 
szólítják őket. Szólítják a Nagy Anyát és a Nagy Atyát, s hálát adnak 
ajándékaikért. A Körre szent növényekből szálló édes füst hoz áldást, 
tánc és dalok otthona lesz. Ezen a helyen a hatalom szavait szólják.

Hol van ez a Kör? Kik ezek az emberek? (Számít ez egyáltalán?) A 
fentebb  leírt  jelenet  számos  kultúra  részeként  lejátszódhat. 
Megtörténhetett  a  kőkorszakban,  vagy  Észak-Amerika  indián 
közösségeiben, vagy napjainkban, saját nappali szobánk közepén.

Talán azért  találunk ennyi  hasonlóságot,  mert  mindannyian Egyek 
vagyunk.  Mint  az  erdő,  sok  különböző fájával,  mind  ugyanarról  a 
tőről  fakadunk.  Ugyanazon  a  zöld  Földön  eresztettünk  gyökeret, 
ugyanazon  Nap  fénye  felé  nyújtózunk.  "Leveleink  és  rügyeink" 
alakja,  mérete  vagy  színe  különbözhet,  mégis  mind  ugyanabból  az  anyagból  állunk.  Kultúráinkban 
nagyon sok a közös vonás.

Egy indián asszony egyszer azt tanította nekem, hogy nem létezik olyan, hogy "indián kultúra". Számos 
törzs, nemzet és nép sokban különböző szokásairól beszélhetünk. Ehhez még hozzájön az a sokszínű és 
sokféle politikai és szociális kérdés, mellyel az indiánoknak szembe kell nézniük. Megmagyarázta, hogy 
míg rengeteg dolog bukkan fel különböző formában minden indián nép esetén, egyetlen közös vonás 
összetartja őket. Kanadától Dél-Amerikáig az összes indián osztja a hitet a Földanyában és az Égatyában. 
És ezzel a közös hittel jár együtt a természet tisztelete, és a vágy, hogy harmóniában éljenek vele. 

Míg  nyilvánvaló,  hogy  a  Földanya  és  az  Égatya  nagyon  hasonló  a  pogány  hitvilág  Istennőjéhez  és 
Istenéhez, más közös vonásra is bukkanhatunk az indiánokkal. Mind a pogányokat, mind az indiánokat 
üldözték és irtották az idők során. Mindkét csoport most van újjáéledőben. A pogányok is sok különböző 
csoportból  állnak,  számos  tradíciót  őriznek.  Ha  közelebbről  megnézzük  a  közös  pontokat  eltérő 
kultúráinkban, meg leszünk lepve, mi mindent találhatunk. Talán ezek a közös pontok segítenek majd 
összetartanunk.

Ezek a közös pontok nem állnak meg az indiánoknál vagy a pogányoknál. Sok-sok különböző embert 
érintenek, akikkel akár mindennapi kapcsolatban vagyunk. Embereket, akik velünk élnek, dolgoznak, 
játszanak,  tanulnak.  Amikor  frusztrálnak  bennünket  a  különbözőséget,  talán  keresnünk  kellene  és 
kinyújtani kezünket az után, amiben közösek vagyunk. Vallásaink különbözhetnek, de minden vallásos 
ember számára nagy érték a saját hite, és életük része, legyen akár keresztény, zsidó, pogány, vagy bármi 
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más az.

Egy  másik  köztudott  tény,  hogy  minden  hit  számos  különböző  részre,  ágazatra  bomlik.  Mivel 
történelmünknek nincs olyan fejezete, mikor az emberek mindig, mindenben egyetértettek volna, talán 
úgy kellene szemlélnünk a vallásokat, mint valami mozaikot. (És a mozaiknak melyik eleme nem része 
az egésznek?)  Vagy talán a vallás  sokoldalú drágakő.  (Mely  oldal  nem segít  az egész kő formájának 
kialakításában?) Vagy talán egy tál finom leves, mely felmelegíti életünk hideg, sivár részeit. (Mely része 
az bármely levesnek, ami nem ad hozzá az össz ízérzethez? )

Mindannyian saját Körünkben állunk, saját táncunkat táncoljuk, de emlékszünk arra, hogy Körünk egy a 
többi,  szent  hellyel.  Táncunk  egy  nagyobb  ritmus  egy  lépése.  Hatalomszavaink  nyelvét  sokan, 
sokféleképp beszélik. Mind egyek vagyunk. 

Anthony

Fordította: Owl

A v dikus asztrol gi r l - 2. r szé ó á ó é

Visnunak,  az univerzum urának,  aki  a  védikus hit  szerint  a Legfelsõbb 
Személy - van 10 fõ inkarnációja (megjelenési formája). E tíz inkarnációt 
szokták Dashavatároknak nevezni. Dasha szanszkrítül azt jelenti: "tíz", az 
avatar pedig azt, "aki alászáll".

E tíz fõ Istenség közül kilenc irányít egy-egy bolygót. A tizedik Istenség - 
akinek Kalki a neve -, még nem jelent meg, ezért az õ irányítása alá nem 
tartozik bolygó.

Az  alábbi  felsorolásban  a  megjelenésük  kronológiai  sorrendjében 
ismerhetjük meg a bolygók urait.

Matsya (Ketu): Réges-régen a Földön túl sok bűn halmozódott fel. Hogy a 
bűnöktől  megtisztuljon  a  Föld,  hatalmas  özönvíz  keletkezett.  A 
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kereszténységbõl  ismert  történethez  hasonlóan  azonban  minden  állatfajból  Szatyavrata  Muni 
kiválasztott egy párat, és egy hatalmas hajón szelték a vizet. A jámborabb embereknek is ezen a hajón 
jutott hely. Hirtelen azonban hatalmas vihar támadt, és félõ volt, hogy fel fog borulni a csónak, és még 
õk is odavesznek. Ekkor megjelent egy hatalmas aranyhal, a fején hatalmas szarvval, és nyugodt vizekre 
vontatta a hajót. Ez a csodálatos aranyhal nem más, mint Matsya, azaz Visnu elsõ avatarya. 

Kurma  (Szaturnusz): Egyszer  a  félistenek  és  a 
démonok  egy  idõre  fegyverszünetet  kötöttek  és 
összefogtak.  Közös  erõvel  nekiálltak  kiköpülni  a 
tejóceánt.  A  köpülés  eredményeként  különbözõ 
kincsek  keletkeztek,  mint  például  a  halhatatlanság 
nektárja. A köpüléshez a Mandara hegyet használták 
köpülõrúdnak.  A  hegy  azonban  elsüllyedt.  Hogy 
Isten  megmentse  a  helyzetet,  megjelent  egy  óriási 
teknõsként és a hátán megtartotta a hegyet. Ahogy a 
félistenek és a démonok folytatták a köpülést a hegy 
ide-oda  mozgott,  és  kellemesen  vakargatta  Kurma 
hátát, s ez nagyon elégedetté tette Őt. 

Varaha  (Rahu): A  félistenek  és  a  démonok  egyik 
harca  során  az  egyik  nagy  démon,  Hiranyaksa, 
mindenkin felülkerekedett, s az egész világot a maga 
uralma alá akarta hajtani. Egyszer, hogy megmutassa 
az erejét, megragadta a Föld bolygót és az univerzum 
iszapjába  hajította.  Az  iszapot  természetesen  a 
vaddisznó  tudja  a  legjobban  túrni,  ezért  Visnu 
megjelent, mint egy vaddisznó. Kitúrta a Földet az iszapból, és visszarakta a helyére, majd egy nagy harc 
során legyõzte a démont.

Narasimha  (Mars):  Hiranyaksa  bátyja, 
Hiranyakasipu meg akarta bosszulni fivére halálát, 
ezért  hatalmas  lemondásokat  végzett  annak 
érdekében, hogy Istent megölhesse. Egész életében 
erre készült. Az volt a terve, hogy a halhatatlanság 
áldását  fogja  megszerezni,  hogy  őt  ne  tudják 
megölni, õ viszont visszavághasson Istennek. Több 
ezer  évig  fél  lábon állva  meditált,  míg  megjelent 
neki  Brahma,  az  egyik  nagyhatalmú  félisten,  és 
megkérdezte, hogy mi a kívánsága. Hiranyakasipu 
közölte,  hogy  halhatatlanságra  vágyik.  Brahma 
azonban  így  felelt:  "Annak  ellenére,  hogy 
nagyhatalmú  félisten  vagyok,  a  halhatatlanság 
áldását  még  én  se  adhatom  neked,  hisz  az  én 
életemnek is vége lesz egyszer." Így aztán azt kérte 
a démon, hogy ne legyen megölhetõ se ember, se 
állat  által,  se  kint,  se  bent,  se  éjjel,  se  nappal,  se 
lent,  se  fönt,  se  kézzel,  se  fegyver  által.  Miután 
megkapta  ezt  az  áldást,  az  egész  univerzum 
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nagyhatalmú urává vált, mindenkit le tudott győzni.

Az  ő  fia,  Prahlada viszont  Istennek  egy  nagyon  nagy  híve  volt,  s  ezért  nagyon  sok  problémájuk 
egymással. Prahlada a tulajdon apjának a legnagyobb ellenségét, Istent imádta! Emiatt a démon többször 
is  próbálkozott,  hogy  a  fiát  megölje,  de  mindig  megmenekült.  Egy  alkalommal  a  palota 
oszlopcsarnokában  beszélgettek,  amikor  Prahlada  megint  csak  Istenre  terelte  a  szót.  Hiranyakasipu 
nagyon dühös lett, és azt kérdezte: "Mutasd meg nekem a te Istened! Azt mondod, mindenhol ott van? 
Még ebben az oszlopban is? Hadd lássam!" S a kardjával egy hatalmasat rácsapott az oszlopra, mire az 

oszlopból  kiugrott  Narasima,  Akinek 
oroszlán  feje  és  emberi  teste  volt,  tehát 
nem  volt  se  ember,  se  állat.  Rögtön 
harcolni  kezdtek.  Ahogy  a  Nap  kezdett 
lenyugodni  -  tehát  nem volt  se  éjjel,  se 
nappal,  Narasima az oszlopcsarnokban az 
ölébe  kapta  a  démont,  aki  nem  volt  se 
lent, és a körmével széttépte, megmentve 
ezzel  a  kisfiút  és  vele  együtt  az  egész 
világot. 

Vamana  (Jupiter): A  démonok  egyik 
királya,  Bali  Maharaja  nagyon  nagy 
hatalomra  tett  szert,  de  ugyanakkor  õ 
maga  Istenhívő  volt.  Egy  alkalommal 
megjelent Visnu, egy törpe brahmanaként 
(papként) és elment ehhez a királyhoz. A 
védikus  kultúrában  az  a  szokás,  hogy  a 
brahmanákat  mindig  megajándékozzák, 
különösen a királyok tettek mindig így.

Bali  Maharaja  megkérdezte  Vamanát, 
hogy mit szeretne, bármit megad Neki. Õ 
csak  3  lépés  földet  kért.  Bali  Maharaja 
kérlelni  kezdte,  hogy  kérjen  valami 
nagyobb dolgot, mivel 3 lépés föld - pláne 
egy  törpének,  szinte  semmi.  Vamana 
azonban kitartott a 3 lépés földje mellett. 

Ekkor Bali Majaraja démonikus gondolkodású papja, Sukracarya, figyelmeztette a királyt, hogy "Vigyázz, 
ez Visnu,  mindenedet el  fogja venni!  Ne add oda azt  a 3 lépés földet!"  Bali  Maharaja azonban nem 
törõdött  a  figyelmeztetéssel,  és megígérte,  hogy odaadja a 3 lépés földet….Ekkor Vamana el kezdett 
növekedni,  és  2  lépéssel  átszelte  az  egész  univerzumot.  A  2.  lépés  során  a  lábujjával  átütötte  az 
univerzum burkát, ahol beömlött az Okozati Óceán.

Mivel az óceán megmosta Isten lábát, ezért ez a víz szentté vált. Ez a szent víz nem más, mint a Gangesz. 
A védikus tudás szerint a Gangesz a Tejúton keresztül jön le a Földre. Elõször a tibeti Kailash hegyre 
érkezik,  aminek  a  tetején  ûl  Síva,  az  egyik  nagyhatalmú félisten.  Hogy a  lezúduló  víz  ne  okozzon 
károkat,  Síva  vállalta,  hogy  megtartja  azt  a  fején,  hogy  lecsendesedve  érkezzen  meg  a  Földre.  Mi 
mindebbõl  csak  annyit  látunk,  ahogy  a  Gangesz  egy  gleccserként,  azaz  egy  jégfolyóként  indul  a 
Himalájában.
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Még mindig volt azonban egy lépés! Azt mondta Bali Maharaja, hogy "Lépj ide a fejemre." Ezzel teljesen 
meghódolt az Istenség Legfelsõbb Személyisége elõtt, s ezzel nagyon elégedetté tette õt. Jutalmul egy 
egész királyságot kapott, ahol uralkodhatott. 

Parasurama (Vénusz): Parasurama apukája a király 
egyik  papja  volt,  akinek  ugyanakkor  született  fia, 
mint a királynak. Mivel a szíve mélyén gazdagságra 
vágyott,  ezért  kicserélte  a  két  kisbabát,  hogy 
legalább a fia gazdagságban élhessen. Így az õ nevelt 
fiában - annak ellenére, hogy nagyon aszketikusan 
nevelkedett -, igazi harcos, királyi vér folyt. A fiatal 
király azonban - mivel valójában egy brahmana volt 
-, nagyon jó lelkû volt, amivel a kiskirályok vissza is 
éltek,  sõt,  a  papokat  sem  tisztelték.  Parasurama 
nagyon felháborodott  ezen,  és  hogy megmentse  a 
papokat és a jámbor királyt, ezért hatalmas harcokat 
vívott  ezekkel  a  kiskirályokkal,  azaz  ksatriyákkal. 
Igazi  fegyvere  nem  volt,  ezért  azzal  a  fejszével 
hadakozott,  amivel  az  erdõbe  járt  fát  gyûjteni  a 
tûzceremóniákhoz.  Missziója  tehát  az  volt,  hogy 
megtisztítsa  a  Földet  az  elszemtelenedett 
ksatriyáktól. 

Ramacandra (Nap):  A Nap dinasztiájából származó 
rendkívül híres, és népszerű uralkodó, a Ramayana 
fõhõse.  Ramacandra  volt  a  trónörökös,  de  az 
apjának,  Dhasaratha  királynak  a  legfiatalabbik 
felesége,  Kaikeji  a  saját  fiát,  Bharatot  akarta  a  trónon  látni.  Egy  politikai  trükkel  elérte,  hogy 

Ramacandrát  14  évre  az  erdõbe  számûzzék.  Természetesen 
hûséges  felesége,  Sita  is Vele  tartott,  valamint  egyik  öccse, 
Laksman  is.  A  számûzetés  során  a  kor  legnagyobb  démona, 
Ravana, elrabolta Sitát és a palotájába vitte Lankára - a mai Sri 
Lanka területére. Ramacandra természetesen hatalmas harcot 
indított,  hogy visszaszerezze  hitvesét.  A csatában különbözõ 
erdei népek segítettek Neki. Leghíresebb segítõje és követõje 
Hanuman,  a  majom,  akinek  Indiában  rengeteg  templomot 
emeltek.  A  csata  után,  s  miután  Rama  megölte  Ravanát  és 
visszaszerezte Sitát, lassan a száműzetés ideje is lejárt, és Rama 
visszatérhetett a királyságába. Bharata örömmel adta át a trónt, 
így  Rama  lett  az  uralkodó.  Uralkodása  a  mai  napig  is 
példaértékû Indiában. 

Krisna (Hold): India legfõbb filozófusai szerint Õ az Istenség 
Legfelsõbb  Személyisége,  sõt  a  Bhagavad  Gitában  Õ  is  ezt 
állítja.  Õ  valamennyi  Visnu  inkarnációnak  az  eredete.  5000 
évvel ezelõtt jelent meg Indiában, egy máig is létezõ faluban, 
Mathurában.  Gyermekkorát  azonban  Vrndávanaban  töltötte 
nevelõszülõknél, tehénpásztorok között, sok- sok boldogságot 

rnyak 2010. Lammas  X. vfolyam 5. sz mÁ – é á



okozva ezzel Vrndavana népének. Õ Maga is naphosszat 
a teheneket legeltette a barátai társaságában, miközben 
különbözõ  kedvteléseinek  hódolt.  Örök  társa  és 
legkedvesebb barátnõje Radharani, Akinek Laksmi-devi, 
a Szerencse Istennõje egy teljes értékû kiterjedése.

Kamaszkorában visszatért Mathurába, ahol felszámolt a 
mindenkit  rettegésben  tartó  démonnal,  Kamsával. 
Vrndávanaba - néhány rövidebb látogatást leszámítva - 
nem  tért  vissza  többé,  ezzel  is  fokozva  Vrndavana 
lakóiban  az  Iránta  érzett  szeretetet,  és  a  Vele  való 
találkozás  vágyát.  Nagyon  kedves  barátai  a 
Mahabharatból  ismert  Pandava  fivérek:  Yudisthira, 
Bhima, Arjuna, Nakula és Sahadeva. 

Buddha (Merkúr): Úgy kb. 2500 évvel ezelőtt a papok - 
már  túlságosan  visszaéltek  a  hatalmukkal:  túl  nagy 
adományokat  kértek  az  áldozatok  végrehajtásáért,  és 
ráadásul  a  Védákra  hivatkozva  rendszeressé  tették  az 
állatáldozatokat  -  amit  már  inkább  állatmészárlásnak 
lehetett  nevezni.  Az  ártatlan,  csupán  a  húsuk  miatt 
erkölcstelenül  lemészárolt  állatok  iránt  érzett 
együttérzésből megjelent Buddha és a Védák elutasítását 
hirdette.

Fõ tanítása az volt, hogy el kell vetni a Védák tanításait, helyette pedig a Szanszkrit nyelven ahimsának 
nevezett  erõszak-nélküliség  Buddhista  útját  érdemes  követni.  Buddha  követői  közül  csak  nagyon 
kevesen tudták, hogy Õ nem más, mint Maga Isten, a Védák eredeti elbeszélõje.

Hinda: A Holddal t ncoltamá

A Holddal táncoltam éjjel.
Jeges vad tangót jártunk.
Csillagok csengő csinnadrattája kísért.
Vonaglott velünk a Gellért-hegy.
Ott jártuk, hol hamuvá égett szellemek szava
Jajjal kísért.
Sikoltott, sikoltott a tánc,
és siklott velünk az éj.
A Hold fénykarja egyre csak ringatott,
ölelt és suttogott – Ne félj!
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Odalenn zizergett a város,
rút sikátorokban árnylidércek jártak,
s vadászlesben kushadt uruk, a Halál.
Én rejtve voltam itt,
tanítások köre védett,
mulattatott, hogy nem talál.

Emlékszem, kértem a Holdat:
-Ne engedjük el az éjszakát!
S ő szomorúan nézett rám,
Nem érthettem a válaszát.

Mert halott volt minden szó,
és magányos minden gondolat,
valahol ott a forgatagban
elveszítettem a gondokat.

Ó, hogy jajgatott a szél!

Én bámultam, hogy a Hold csak mesél, és 
mesél…
Azután vége lett.

Lábunk alatt felébredt a város.
S vad motorzajával
messze űzte tőlem
az Éji Fényeket. 

L lek s szex - 1. r szé é é

Intim lelki érintések

„Az ember teste nem különíthető el a Lelkétől: amit Testnek nevezünk, a lélek egy része, az öt Érzéken  
keresztül felfogva, amelyek a lélek legfőbb kapui a mi korunkban” / William Blake: Versek és próféciák,  
Bp. Európa, 1959, 161.oldal / 

Az ember élettel teli, érző lelki világában sokszor figyelmen kívül hagyja a szexualitás lelki vonzatait és 
az  azzal  járó  tudatalatti  mögöttes  munkáját,  melyben  a  boldogságot  keresve  szeretne  kiteljesedni. 
Törekszünk a boldogságra és a kiteljesedésre, önmagunk kifejezésére, de vajon megtapasztalható e ez, 
egy szexuális eksztázisban?  
Női-  és  férfi  magazinok  tömkelege  foglalkozik  az  emberi  szexualitás  tökéletesítésének,  minőségének 
kérdésével. Tanácsok ezrei jelennek meg naponta az interneten is, hogy hogyan „juthatunk el a csúcsra” 
és milyen módszerekkel, testi praktikákkal okozhatunk örömöt magunknak és másoknak. 
Egyes nyugati országokban szexuális oktatással foglalkozó kurzusok is vannak, ahol a jelentkező párok 
nehéz szexuális viszonyán segítenek, javítanak. 
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Ez a cikk azt hivatott mindazonáltal taglalni, hogy lelkileg hogyan, milyen módon jelenik ez meg az 
életünkben a szexualitás. Személyes véleményem a témában, hogy sok esetben, sőt talán mindig igaz az, 
hogy  ez  nem  csupán  testi  dolgok  élvezeti  halmazáról  van  szó,  hanem  mögöttes  tartalommal  bíró 
spirituális, lelki folyamatról. Fontosnak tartom a biológiai, anatómiai vagy egészségügyi oldalait is, de 
nem kívánok ezek részleteiben elveszni.

A zsidó kabbalisztikus hagyományban megjelenő „mennyi király és királynő” viszonyrendszere érdekes 
példát statuál a fizikai uralom és uralkodási vágy leküzdésében és a lelki szexualitás vágyakozásában. A 
hitvilág  mitológiája  szerint  Tifereth  és  Malkuth  ebben  a  világban  örökké  elválasztattak  s  majdan  a 
Messiás  eljövetelével  egyesülhetnek  megint.  Szerelmük  és  vágyakozásuk  egymás  érintésére  és 
közelségére örök, s a remény tartja fent. Ezek a szimbólumok különféle esküvői szertartásokon jelennek 
meg, ám tartalmukban a mitológiai történet fényében egyfajta nemi érintkezésről beszélnek lelkileg.
Manapság sajnos kivesző félben lévő mozzanat egy szexuális kapcsolatban a vágyódás és vágyakozás. A 
párkapcsolatok lassan ellaposodnak szexuálisan és érdektelenné, érzéketlenné hidegülnek. A legkisebb 
biológiai inger hatására is közösülnek, ami folytán aztán a vágyakozás szexuális lelki ereje tűnik el. 
A  megérinthetetlen,  mint  tényező  a  tiltott  gyümölcs-érzését  kelti  életre  és  a  vágyódás  teljes  lelki 
eksztázisává nőheti ki magát, ha magunktól vagy partnerünktől tagadunk meg valamit. A párkapcsolatok 
és ez emberi szexuális életben mindig van igény és remény egy titkos közösülésre, egy vágyakkal teli 
tiltott eseményben való kiteljesülésre. 
Világunkban,  ahol  a  monogámia,  poligámia  és  bigámia  filozófiáinak  teljes  káoszában  igyekezzük 
megtalálni az utat, hogy mi lehet helyes és mi sem egy kapcsolatban, elfelejtjük, hogy a megcsalás, a 
kapcsolaton kívüli szexualitás vágyának kielégítése beteljesülhet kapcsolaton belül is. Az ember vágyik 
az újra, az új élményre, amely tiltott és ezért tudja oly szenvedéllyel megélni. 
Egy kapcsolaton belül is válhat valaki „rejtett” féllé. Ilyenkor a „rejtett társ” belép a másik testébe, hogy a 
„talán az utolsó együttlét” teljes szenvedélyével érezze át és élje meg az élményt. 
A kiéheztetés, vágyódás majd a titkos beteljesülés megjelenő aspektusai érzelmi részeivé válhatnak egy 
kapcsolatnak, s testi-lelki beteljesülésben és az azt megelőző játékokban. A rejtett szerető nem igényel 
különösebben megterhelő idézési folyamatokat, lényege abban áll, hogy lelki szinten, pusztán érzelmek 
segítségével és titka abban rejlik, hogy lemondunk a másik birtoklásáról, lemondunk a bennünk rejlő 
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uralkodási vágyról, s úgy fogjuk fel, mintha már nem lenne a miénk az adott fél, vagy ha veszélyben 
lenne. A szívből jövő tiszta szeretet már-már isteni megjelenése a felekben pszichésen és spirituálisan is 
kiteljesíti az erotikus szenvedélyt. 
 

Izgató lélek és lelki izgalom

A legidősebb Aphrodité himnusz, az i.  e.  8.  századi keletkezésűnek tartott,  úgy nevezett Aphrodité-
himnusz. Ez a himnusz az istennő egyik legemberibb és legerotikusabb kalandját meséli el: kinevette az  
isteneket,  amiért  halandó  emberekkel  is  közösülnek,  ezért  Zeusz azzal  büntette,  hogy  szerelmet  
ébresztett szívében a földi Ankhiszész iránt. Aphrodite ember alakban jelenik meg a pásztorfiúnak, aki  
bár sejti  hogy istennővel van dolga,  hagyja magát elcsábítani.  Ezt követően az istennő felfedi magát  
előtte, s mikor a fiú arra kéri, vigye magával őt az Olümposzra, Aphrodite visszautasítja. Helyette arra  
kéri, hogy közös gyermeküket vigye el a hegyi nimfákhoz, akiket „nagy keblű” nimfákként is emleget.

Az  őskor  óta  foglalkozik  az  emberiség  a 
szexualitás  művészi  megjelenésével, 
kifejezésével.  Szeretnénk  megformálni, 
lerajzolni  a  tökéletes  testet,  melynek 
megidézése  ilyenformán  maga  a  gyönyörök 
netovábbja.
Köztudott pszichológiai tény, hogy a férfiak és 
a  nők  más-más  dolgokat  figyelnek  meg  a 
számukra  szexuálisan  figyelemfelkeltő 
testeken.  Mindenkinek  más  dolgok  válik 
fontossá  és  mégis  mindenkit  be  lehet osztani 
egy-egy  adott  „ki  mit  néz  a  másikon” 
csoportba. 
A lélek azonban többre vágyik, többre hivatott, 
mint azt  elsőre gondolnánk.  Rejtett  oldalakat 
keres,  belsőben  rejtőző  izgalmas  dolgok  után 
kutat  az  első  beszélgetések  alkalmával. 
Megfigyeli az ujjak mozgásában rejlő szexuális 
finomságot,  a  szemekben  megcsillanó  buja 
vágyakat és a beszéd mögött rejtőző vonzalom 
erősségét.  Tudat  alatt  tehát  felmérhetjük 
partnerünk  igényeit  és  vágyait,  s  mi  pedig 
kutatjuk benne önnön kiteljesedésünk ígéretét. 
Mindannyiunkban  él  egy  Ankhiszész,  aki 
meglátván  az  ember  bőrbe  bújt  Aphroditét, 
érzi  hogy  a  szép  test  belseje  valami  egészen 
más,  ám  hagyja  magát  elcsábítani. 
Mindannyiunkban ott rejlik egy Aphrodité, aki 

szeretne mást mutatni mint ami valójában ő, ám végül felfedni magát teljes valójában. 
Lelkünk vágyik  az érzékiségre,  ami  nem a szexuális  aktus ténylegességében rejlik,  hanem a látás  és 
látvány  ideiglenes  kiszorításával  megjelenő élvezetre  egy-egy  adott  illatban a  bőrön,  egy  erotikusan 
izgató  hangra,  vagy  egy  érintésre.  Ezen  tényezők  mellett  is  lehet  egy  aktus  vad,  vagy  végtelenül 
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romantikus. 
Ha ügyelünk arra, hogy érzelmileg is felfokozott állapotba kerüljünk, ahogy fizikailag – a lelki izgalom 
növelése segíti majd előre szexuális beteljesülésünket és teszi könnyebbé a testek közötti nonverbális 
kommunikációt. 
Aphrodité és Ankhiszész egyetlen egy együttléte, történetük tanulsága és szerepeik emberi életben való 
megjelenése az,  hogy a misztikusság (titkolózás és  sejtés)  illetve a lelki  izgatás  nélkül bizony hamar 
üresnek érezhetjük nemi életünket. 
Párkapcsolaton belül ilyenformán érhető el, hogy egy-egy adott aktus egyéjszakás kalandnak érződjön és 
fellendítse  az  üres,  hétköznapi  szexuális  életet.  A  lelki  izgalom  buzgósága,  a  titokzatosság 
misztikusságának megélése új fordulatot vehet szexuális életünk minőségének javításában, illetve saját 
nemiségünk gyönyöreinek megélésében. Hiszen nincs is jobb érzés annál, ha magunkat ízig-vérig igazi 
férfinak vagy nőnek érezzük egy kiadós szeretkezés után.  

- Animreh-
     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiccafé

Nyílt  körbeszélgetés és  teázás minden héten,  melyre  szeretettel  várunk minden érdeklődőt, 
haladókat és kezdőket egyaránt, Wicca és mindenféle egyéb. pogány témában.

Helyszín: Fehér Holló teaház, Budapest VIII. kerület, Horánszky utca 1.

Időpont: minden kedden, a társaság általában már 18 óra körül gyülekezik.
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Var zsgombolyagok, var zsfonalaká á

Érdekes, hányféle kultúrának, mítoszkörnek 
része  a  varázsgombolyag.  Főleg  a 
népmesékben, helyi legendákban fordul elő, 
a leggyakrabban valamely spirituális ösvény 
szimbólumaként.  A  román 
néphagyományban  például  valaha  úgy 
hitték, hogy egy bizonyos vámpír, Varcolai 
holdfényből font fonálon utazott fel az égbe, 
hogy  kiszivja  a  hold  és  a  nap  vérét.  A 
vámpír azóta is az égben él,  és csak akkor 
juthat vissza a földre, ha a fonál elszakad.

A  mágikus  gombolyagok,  varázsfonalak 
mentén általában utazni  lehet,  de  gyakran 
az  a  céljuk,  hogy  összezavarjanak, 
megtévesszenek.  Máskor  épphogy 
útmutatóként  szolgálnak,  mint  Ariadné 
fonala,  mely  kivezette  Thézeuszt  a 
minotaurusz  labirintusából.  Grimm "A hat 
hattyú" című meséjében a király szintén egy 
tündértől kapott varázsgombolyag segítségével jut ki az elvarázsolt erdőből. Egy másik Grimm mesében 
(Az orsó, a vetélő meg a tű) a fonásnál használt orsó repül ki a lány kezéből, csillogó aranyfonalat húzva 
maga után, a herceg ezt követve talál rá arájára.

Számos istennőhöz társítottak varázsgombolyagokat, fonalat, rokkát, szövést. Így a Cailleach, a skótok, 
vén rettenetes viharistennője ezüst fonalat sző rokkáján. A germán istennők közül is sokan kapcsolódnak 
a szövéshez, fonáshoz, mint Holle anyó, Frigg, Perchtl és Berchtholda. Arádiát is  tisztelték a szövők 

istennőjeként, Doamna Zinelor alakjában.

Érdekes még, hogy az utazáshoz a rokka is kapcsolódik, számos mesében a 
boszorkány rokkán repül (a teljesség kedvéért: néha péklapáton is :) ). A 
Csipkerózsika mesében rokkán szövöget a gonosz boszorkány, amikor száz 
éves álomba varázsolja a királylányt.

Az északi mítoszokban Saule, a Nap istennője a napsugarakat szövi. Frigg, 
a  germán  istennő  ellenben  a  csillagos  égboltot  szötte  meg,  erre  utal 
legalábbis  az  Orion  övnek  a  "Friggerock",  "Frigg  orsója"  elnevezése. 
Továbbá, a Vénusz bolygót gyakran nevezték "Friggjarstjamá"-nak, "Frigg 
csillagá"-nak.  A  Kalevala  egyik  mondájában  Kuutar  (Holdleány)  és 
Paivatar (Napleány) szőnek arany és ezüst fonalakat.

A  varázsfonál  úgyszintén  gyakran  kapcsolódik  a  sorshoz,  mint  az  élet 
fonala. A sorsistennők szövik, fonják a Sorsot,  a germán mitólógiában a 
Nornák, a görögöknél a Moirák,  a rómaiaknál a Párkák. A több szálból 
összesodort fonál gyakran a nemzés, a nemek összefonódásának jelképe, 
így  kaocslódik  a  termékenységhez,  az  élethez.  Az  orsóról  folytonosan 
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tekeredő szálak az élet folytonosságát, visszavonhatatatlan menetét jelképezik, a fonál elvágása pedig az 
élet véglegességét, a halált.

A magyar népmesékben a boszorkányok változnak néha gombolyaggá, de ha tűvel szúrják meg, akkor 
ebben az alakban is meg tudnak sérülni. Más mesékben vetélővé, orsóvá változik a boszorkány.

A wales-i pog ny nnepk rá ü ö

Észak-Walesben  élnek  olyan,  családi  boszorkányhagyományt 
követő  csoportok,  akik  hitvilágukban  megpróbálnak 
visszanyúlni az eredeti, Wales-i mondakörhöz és mítoszokhoz. 

Ünnepkörük  nagyon  hasonló  a  tradicionális  angolszász/kelta 
eredetű,  jól  ismert  ünnepkörhöz,  mégis  érdekes  lehet  a 
bemutatása.

Az évkört a Wales-i hagyomány szerint is nyolc részre osztják a 
nyolc  ünneppel,  melyek  a  négy  napünnep  (napfordulók  és 
napéjegyenlőségek) és a négy mezőgazdasági ünnep.

Ezek nevei:

- Nos Galon Gaeof  (Halloween): Az év sötét felének kezdete, az 
Utolsó Aratás ünnepe, a jó idő elmúlta, a jövendőmondások és az 
elhunyt ősök ünnepe.

-  Gwyl Canol Gaeaf (téli napforduló): A Tiszafa, a Fagyöngy és 
az Ezüst Fűz ünnepe, a Napisten születése.

- Nos Gwyl Fair (Gyertyaszentelő): Cerridwen tűzünnepe, a Költészet, Kovácsok és Orvosok napja.

-  Gwyl  Canol  Gwenwynol (tavaszi  napéjegyenlőség):  A  Rekettye  ünnepe,  Eostar  istennő  napja, a 
Termékenységi  Rítusok  ideje.  Arianrhod megnevezi  a  Napistent,  Llew-t,  aki  megkezdi  győzedelmes 
lovaglását.

-  Nos  Galon-Mai (Május  estéje):  Termékenységi  rítusok  a  gabona  növekedésére  és  az  állatok 
gyarapodására. A jó idő kezdete. A Napisten az Istennő szerelmese lesz. Bloduewedd istennő időszaka.

- Gwyl Canol Haf (Nyárközép): A Hanga ünnepe, a Nyár Istennőjének házassága. A Napisten megküzd 
önnön Sötét Felével, és halálos sebet kap.

- Nos Gwyl Awst (Lammas): Lugh Temetési Játékai, a Korai Aratás ünnepe. A szent király halála. Az új 
király házassága az Istennővel.

- Gwyl Canol Hydref (őszi napforduló): A Nyárfa ünnepe, Aratásünnep. Az Istennő siratja az Agancsos 
Istent.
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A Wales-i tradíció további jellegzetessége a számos, egyéb ünnep, melyeket tartanak (az ünnep mindig 
napnyugta után kezdődik):

- Gwyl o Rhiannon (Rhiannon ünnepe), dec. 2.

- Bellisama Dydd (Bellisama napja), dec. 12.

- Gwyl o Golau (A Fények Ünnepe), dec. 13.

- Gwyl Nadolig (A Bodza Ünnepe), dec. 23.

-Gwyl o Gwin a Hyfrydwch (A Bor és Öröm Ünnepe), dec. 28.-31.

- Braciaca Dydd (Braciaca napja), jan. 23.-24.

- Gwyl o Danu a Cernunnos (Danu és Cernunnos Szerelmének Ünnepe), febr. 13.-21.

- Merriddyn Dydd (Merriddyn/Merlin napja), febr. 28.

- Gwyl o Merriddyn (Merriddyn Ünnepe), márc. 1.

- Rhyfeddod Lleiaf o Rhiannon (Rhiannon Kisebb Misztériumai), márc. 3.-6.

- A Bor és Öröm Rítusa, márc. 21.-25.

- Cernunnos Dydd (Cernunnos napja), ápr. 30.

- Madb Dydd (A Sötét Istennő napja), máj. 23.

- Az Aratás Rítusai, jún. 5.-14.
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- Gwyl o Epona (Epona Ünnepe), jún. 12.

- Gwyl o Bardd (A Bárdok Ünnepe), jún. 17.-22.

- A Kút Megáldásának Rítusa a Víz Istennőjéhez, jún. 23.

- Gwyl o Cerridwen (Cerridwen Ünnepe), júl. 13.

- Az Erdő Szellemeinek Ünnepe, júl. 19.-21.

- Lugh Dydd (Lugh napja), aug. 5.

- Az Ég Királynőjének napja, aug. 14.

- A Késői Bor Ünnepe, aug. 19.

- A Hősök Ünnepe, aug. 22.-25.

- Az Anya Szülése, szept. 7.

- Llyr Nagyobb Misztériumai, szept. 24.-28.

- Taliesin születése, szept. 25.

- Az Ősök Ünnepe, nov. 1.

- Az Aratás és a Vadászat Isteneinek Ünnepe, nov. 9.-11.
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