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Interjú David Rankine-nal

Sokat  gondolkodtam,  hogyan jellemezzem  David  Rankine személyiségét,  hogyan  mutassam be  őt  és  munkásságát  az  Árnyak olvasóinak.  Saddie-vel  is vitatkoztunk  kissé  azon,  vajon hova helyeznénk el őt korunkban, tudós-e  inkább  vagy  gyakorló mágus,  s  ha  igen,  ismerünk-e egyáltalán  nála  kiválóbb szaktekintélyt  napjainkban  a ceremoniális  mágia  területén. Végül  is abban maradtam, hogy a világ  jelenlegi  Top  3  listájába  a következő  mágusokat  helyezném: Lon  Milo  DuQuette  és  Donald Tyson Amerikában, David Rankine pedig  Európában.  Ezek  az emberek  mind  felkészültség  és alaposság,  mind  mágikus  tudás szempontjából  minden  szinten kivivták az elismerésem. Hálás  köszönettel  tartozom  Davidnek,  amiért  azonnal  kötélnek  állt,  amikor felkértem az interjúra. Személyében kedves, segitőkész és nagyon komoly embert ismertem meg, aki egész életét arra tette fel,  hogy a ceremoniális mágia világát jobban megismertesse és megértesse a ma emberével.Ime tehát az interjú!
 - Osara LaMort -

Árnyak:  Tudom,  hogy  Ön  jól  ismert  szaktekintély  a  grimoire  tradició,  az  
angyalmágia,  a  Kabbala,  a  Greco-Egyiptomi  és  Kelta  mitológia  terén  egyaránt.  
Melyik ezek közül a kedvenc területe, lehetséges egyáltalán választani?

David: Erre a kérdésre nehéz válaszolni, de ha mindenképp választanom kellene, úgy gondolom, a Kabbala lenne az. Jó harmic éve tanulmányozom a Kabbalát, és végre  úgy  érzem,  haladok  vele  valahova!  A  Kabbala  oly  sok  más  területet  is egymáshoz kapcsol, részben a rájuk gyakorolt hatása miatt (például a ceremoniális mágia területén, a későbbi grimoire-okban), részben pedig a korábbi rendszerek kapcsán, melyek a Kabbalában is kifejtették hatásukat (például a neoplatonizmus és a gnoszticizmus).
Árnyak:  Olvastam  könyvsorozatát,  melyet  Stephen  Skinnerrel  irt  közösen,  s  
melyek összefoglaló cime a  Ceremoniális Mágia Forrásmunkái. Mi inspirálta  
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Önt egy ilyen hatalmas munka megkezdésére?

David:  Egy  közös  barátunk  mutatott  be  Stephen  Skinnernek  2003-ban,  és  alig negyedórás,  lelkes  beszélgetés  után  elhatároztuk  hogy  közösen  fogjuk  megirni azokat  a  könyveket,  melyek a  Ceremoniális  Mágia  Forrásmunkái sorozat  részeit fogják képezni. Mindketten úgy éreztük, hogy számos, fontos kézirat létezik, mely jelentős mágikus forrásmunkákat tartalmaz, s melyeket igenis a nyilvánosság elé kellene hozni, hogy bárki hozzájuk férhessen, semmint, hogy könyvtárak mélyén rejtőzzenek, ahol csak néhány tudós juthat hozzájuk.
Árnyak:  Mi  jelenti  a  legnagyobb  kihivást  abban,  hogy  egy  kézirat  a  
nyilvánosság számára is hozzáférhetővé váljon?

David:  A  legnagyobb  kihivás  mindig  az  adott  kézirattól  függ.  Számos  angol kézirattal  dolgoztam már,  ahol  a  kézirást  igen  nehéz  volt  kiolvasni  és  rengeteg gyakorlást igényelt ; az idegen nyelvű kéziratoknál ellenben a legfontosabb, hogy legyen mögötte egy élő, igazi, eredeti hagyomány. Számomra a legnagyobb kihivást valószinűleg  az  jelentette,  hogy  a  kéziratot  a  lehető  leghasznosabb magyarázatokkal ellátott környezetbe tudjam belehelyezni. Ez nagyon sok kutatást igényelt,  hogy  megpróbáljam  fellelni  a  kézirat  esetleges  másik  másolatait  is, összehasonlitsam  a  forrásokat,  és  azután,  amennyire  csak  lehetséges, visszakövessem az  anyagokat  a  lehetséges  legkorábbi  forrásokig.   Úgy éreztem, nagyon fontos az efféle munkáknál, hogy belehelyezzük őket egy élő, társadalmi környezetbe,  hogy  az  olvasó  teljes  betekintést  nyerhessen  abba  a  korba,  és megértse,  milyen  különböző  volt  az  a  világ,  melyben  ők  éltek,  a  mi  fejtett technikájú, mai társadalmunkhoz képest.
Árnyak:  Az egyik  kiváló munka,  melyet  Öntől  olvastam,  az Arthur  Gauntlet  
Grimoire-ja  volt,  s  úgy  vélem,  hogy  e  rég-elfeledett,  17.  századi  bűbájos  
munkásságát ismét napfényre hozni kivételesen jelentős lépés volt a modern  
mágikus világ számára. Hogyan és mikor hallott Ön Arthur Gauntlet Grimoire-
járól először, és hogyan kezdte meg a kutatást?

David:  A  kézirat  a  Brit  Nemzeti  Könyvtárban  került  a  kezembe,  és  amint elolvastam,  valósággal  fejbevert  az  anyag  gazdagsága,  és  hogy  milyen  sokféle, különböző anyagot  tartalmaz.  Az  anyag többségét  felismertem más munkákból, melyekkel dolgom volt, de utánanézni a benne megemlitett embereknek, felfedezni a  kapcsolatok kiterjedt mintázatát  a  sok különböző szereplő között,  költőktől  a bűbájosokig,  püspökökől  asztológusokig,  és  másokig  –  mintha csak egy kirakós játék darabjait leltem volna meg egyesével, s maga a játék egyre nőtt volna, minél  közelebbről szemléltem.
Árnyak: Azt  hallottam,  hogy  még  több  munkát  tervez,  melyben  még  több  
grimoire  szöveg  forditása  szerepel.  Meg  tudná  osztani  velünk  egy  kicsit  
jövőbéli terveit?

David:  Nemrégen fejeztem be Honorius Pápa Teljes Grimoire-jának munkálatait, melyet  Paul  Harry  Barron  forditott  francia  (és  német)  nyelvből,  s  akivel  más munkákon már dolgoztam együtt. Ez egy igen mély kutatást igénylő munka volt,  
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mivel  ez  az  első  megjelent  mű  a  fracia  kiadású,  úgynevezett  „fekete-mágikus” grimoire-ok  sorában,  és  korábban  nem  kapta  meg  azt  a  megbecsülést,  melyet jelentőségénél fogva megérdemelt volna.A  következő  munkám  valószinűleg  egy  másik  bűbájos  kézirata  lesz,  melyre rábukkantam,  s  melyben  sokkal  több  egyedi  anyag  szerepel,  mellyekkel  sehol máshol nem találkoztam. Azon emberek számára, akiknek tetszett Arthur Gauntlet Grimoire-ja, bizonyos szempontból ez is hasonló lesz, de véleményem szerint ez egy még sokkal izgalmasabb kézirat. Mindezek mellett számos workshopot tervezek különböző mágikus témákban, és mind Európán belül, mint Amerikában több utazást is tervezek ennek keretében. És természetesen tovább kutatom a rejtett kincseket a kéziratok világában, hogy napvilágra hozzam őket!
Árnyak: Nagyon szépen köszönjük a válaszokat!

David Rankine eddig megjelent könyvei:2003 – Crystals Healing and Folklore2004 – Becoming Magick2005 – Climbing the Tree of Life2006 – Heka – The Practices of Ancient Egyptian Ritual and Magic2009 – The Book of Treasure Spirits2011 – The Grimoire of Arthur Gauntlet
Harry Barronnal közös könyvek:2009 – A Collection of Magical Secrets & A Treatise of Mixed Cabalah2010 – The Book of Gold2012 – The Complete Grimoire of Pope Honorius (hamarosan)
Sorite d'Este-vel közös könyvek:2005 – The Guises of the Morrigan2005, 2008 – Circle of Fire2006 – Avalobia's Book of Chakras2007 – The Isles of the Many Gods2007 – Practical Planetary Magick2008 – Practical Elemental Magick2008 – Wicca Magickal Beginnings2009 – Practical Qabalah Magick2009 – Hekate Liminal Rites2009 – Visions of the Cailleach2011 – The Cosmic Shekinah
Stephen Skinnerrel közös könyvek:2004, 2010 Practical Angel Magic of Dr. John Dee's Enochian Tablets2005, 2010 The Keys to the Gateway of Magic2007, 2010 The Goetia of Dr. Rudd2008, 2010 The Veritable Key of Solomon
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2010 The Grimoire of St. Cyprian – Clavis Inferni
Bookswritten  by  David  RankineDavid Rankine weboldala és blogja: http://www.ritualmagick.co.uk

N iség a k korbólő ő

Bár  írásos  anyagok  hiányában  felettébb  keveset  tudunk  a  kőkorszaki spiritualitásról,  az  bizonyos,  hogy  komoly  jelentőséget  tulajdonítottak  a gömbölyded  idomokkal  rendelkező  nőalakoknak.  Cikkemben  az  ilyen  jellegű leletekből kívánok bemutatni néhányat. A  legismertebb  talán  a  régen Willendorfi  Vénuszként,  manapság már  csak  willendorfi  nőként  ismert szobrocska. A bécsi Naturhistorisches Museumban  található  ezen egyedülállóan  jó  állapotban megmaradt,  valamikor  i.e.  24.000  és 22.000 között készült nőalak.1908-ban  talált  rá  erre  a  szemcsés mészkőből készült szobrocskára Josef (vagy  Johann)  Veram  (vagy  Veran) munkás,  Josef  Szombathy,  Hugo Obermaier  és  Josef  Bayer  ásatásán. Eredetileg  vastagon  be  volt  kenve vörös  okkerrel,  azaz  magas  vasoxid tartalmú agyagfölddel.Eredeti  becenevét,  a  Vénuszt  még Szombathelyi adta neki, egy bizonyos Paul de Vibraye márkira utalva. Ezen márki használta először tréfálkozva a „Venus  pudica”,  szemérmes  Vénusz ellentéteként  a  „Venus  impudique”, szemérmetlen  Vénusz  kifejezést  egy meztelen női torzószoborra.Willendorfi  nőalakunkról  rengeteg  elképzelés,  ötlet,  gondolat  terjed.  Egyesek istennőszobornak  gondolják,  mások  rámutatnak,  hogy  a  kőkorból  nincs bizonyítéunk arra, hogy lettek volna egyáltalán olyan egyértelmű dolgok, mint az istenek. Megint mások erre azzal érvelnek, hogy másra sincs bizonyítékunk, hiszen a  kőkorban  nem  volt  írásbeliség.  Sokan  úgy  gondolják,  hogy  termékenységet elősegítő  varázstárgy volt,  mások szerint  maszturbációs  segédeszköz,  s  vannak, akik  megkockáztatják:  lehet  mindhárom egyszerre.  Az  Istennő követői  gyakorta látják a Nagy Anyát bele,  míg jelen cikk írójának nem csak a nőalak testtartása 
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alapján benyomása, de személyes spirituális tapasztalata is azt súgja, egy kacéran szégyenlős fiatal lányt jelenít meg.Bárhogyan is legyen, nincs egyedül ez a szobor, bár ő kivételesen épen maradt a többiek túlnyomó többségéhez képest.

Híres  figuránk  némileg  fiatalabb  kulturális  társai  a  Zarajszki  és  Avdejevói Vénuszok.  Általában  vagy  agyarból  faragták  ki  őket,  vagy  kovából  pattintották. Jellemzőjük,  hogy  általában  jóval  vékonyabbak,  mint  legtöbb  társuk,  de  lábuk ugyanúgy nem párhuzamos, hanem szét van tárva. A lelőhelyek déli részén, lábbal a tárológödör széle felé nézve találták őket, lábuk oldalán vékony homokcsík, fejük felett vastag vörös okker vonal. I.e. 23000-16000 környékéről származó leletek.Náluk  is  fiatalabb,  ugyanakkor  alakja  miatt Vénuszunkhoz  kapcsolható  azon  Çatal  Hüyük-i szobor,  aki  társaihoz  képest  fiatalka,  i.e.  6000 környékén  készült  agyagból,  mégis  hihetetlen fontossággal bír: összekapcsolja az ősi nőfigurákat a viszonylag  modern  istennőkkel.  Cybelét  ugyanis pontosan  ilyen  alakban  ábrázoltak  később  Anatólia területén.A  Lespugue-i  Vénuszt  valahol  i.e.  26000  és  24000 agyarcsontból  faragták  ki  a  gravetti-kultúra képviselői. Sajnos a kiásás során csúnyán megsérült, így nem lehetünk teljesen biztosak, helyes-e az, ahogy helyreállították. Amennyiben igen, és azért ez mégis valószínű,  az  ő  kinézete  van  talán  a  legjobban eltúlozva,  szinte  karikaturizálva.  A  nagyjából  15 
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centis  figura hatalmas mellei  csípő alá érnek.  A párizsi  Musée de’l  Homme-ban lakozó nőszobor derekán Elizabeth Wayland Barber textilszakértő szerint szoknya van, méghozzá nem is akármilyen –fonott fonálból készült, s így ennek az anyagnak a legrégebbi képi bizonyítéka.

Futólag említeném a Brassempouy-i Vénuszt,  aki szintén i.e.  25000 környékéről, szintén  a  gravetti-kultúrából  származik,  azonban  nincs  teste.  Ő  az  első  ismert emberi arcábrázolás a fején látható dolgot értelmezték már csuklyának, parókának, de  hajnak  is.  Egy  ismeretlen  faj jegyeit  viseli  magán,  senki  nem tudja, miért.A  Dolní  Věstonice-i  Vénusz  nem sokkal  idősebb,  mint  hugocskái. Valamikor  i.e.  29000  és  25000 közt  készítették,  s  ő  a  világ legidősebb kerámiafigurája. Bár a keblek és a fenék ábrázolása itt is hangsúlyos,  a testalkat itt  sokkal inkább  anyafigura.  A  brno-i Moravské  zemské  muzeumban található  ez  a  szobor.  2007-ben egy  tomográfvizsgálat  egy  7-15 éves gyerek ujjlenyomatát találta 
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rajta,  aki  bár  még  a  kiégetési  fázis  előtt  nyúlt  hozzá,  mégis  valószínűleg  nem azonos a készítőjével.Szintén személyes kedvenc a szintén a bécsi Naturhistorisches  Museumban  látható Fanny, avagy a Galgenburgi Vénusz. Egyesek még  azt  is  kétlik,  hogy  ez  az  i.e.  30.000 környékérő származó tárgy valóban szobor és nem csak pont így pattant le a pala. Ha így történt volna, a természet csodája lenne ez  a  kecses  mozdulattal  karját  a  feje  fölé emelő  hatalmas  keblű  nőalak(hoz  hasonló kődarab).A  Hohle  Fels-i  Vénusz  teljesen  átírta  at általunk  ismert  történelem  képét.  i.e. 40000-35000  közt  faragták  egy  gyapjas mammut agyarából. Schelkingen közelében találták 2008-ban és a mai napig vizsgálják a Tübingeni Egyetem tudósai. Ő feltehetőleg a  legkorábbi  konkrét  alakot  ábrázoló,  a Homo Sapiens  faj  által  készített  művészeti alkotás.
Fontos  a  „Homo  Sapiens  faj”  kitétel,  mert történelmi  körsétánk  legrégebbi  állomása, amennyiben  nem  csak  két  véletlen  kődarab, amellett,  százezer éveket vernek a legidősebb nőalakra,  a  Berekhat  Ram-i  (kb.  i.e.  230000, vörös  tufa)  és  a  Tan  Tan-i  (k.b.  i.e.  500000-300000,  kvarcit,  vörös  okkerrel  festve) Vénuszokat  a  Homo  Erectus  faj  képviselői készíthették.A  fentiek  alapján  nem  csoda,  hogy  egyes romantikusok  a  világot  átívelő  Istennő-kultuszt  látnak  a  leletek  mögé.  A  jelen  cikk írója  azonban,  bér  legalább  egy  szobor szakrális  mivoltáról  személyesen  meg  van győve, megemlítene néhány dolgot. Először is, itt  alig  több,  mint  tíz  szoborról  beszélünk, amelyeket ezer évek választanak el egymástól. Másodszor  is  nem  elhanyagolható  tény,  hogy bár  vannak  hasonlóságok,  különbségek  is  akadnak  szép  számmal.  Különböző korok, különböző kultúrák készítették őket. A perspektívánkból adódó történelem-torzulás  eléggé  gyakori  és  könnyen  adhat  téves  feltételezésekhez  alapot. Gondoljunk bele,  ha egy későbbi kor tudósai találnának egy óegyiptomi szobrot 

Árnyak 2013. Imbolc - XIII. évfolyam 1. szám



i.e.2000-ből,  egy  római  konzul  mását  az  5.  Századból  és  Rodin  Gondolkodóját,  ebből levonhatnák a következtetést, hogy a világ közel ötezer éven keresztül egy adott férfiistent tisztelt.

Legyen bárhogy,  ezen szobrok már  koruknál  fogva  is  tiszteletet  érdemelnek és felfoghatatlan az emberi leleményesség, amivel ezen csodálatos műtárgyakat képes volt megalkotni.

A Cornish Boszorkányhagyományok eszközei

Korábbi  Árnyak  cikkekben  már olvashattunk  a  Cornish Boszorkányság sajátosságairól, most tekintsük át a hagyományok szerinti eszközrendszerüket!
KésekAz  egyélű,  csontból  készült markolatú  kés  varangybőr  tokkal látható, amint a szíjáról lóg. A dupla élű  „nagy”  késnek  szarvas 
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lábszárcsontból  készült  a markolata.  A  késeket  a  Cornish Boszorkányságban  gyakran használják  időjárási  mágiához, ördögűzéshez,  rituális felszenteléshez,  távolra  küldendő mágiához és mágikus tüzekhez.
Vadnyulas edény és szarvakA  Cornish  „bölcs-emberek” szívesen használnak Troyl Hood-i vagy  az  ún.  „elvarázsolt  rituális lakomához” szarvból készült kupákat. A vadnyúl a familiáris szelleme a dél-földi szokásokban.

Fa- és vasvillákA fa- és vasvillák talán egyikei a West Contry-beli népi  mágiát  gyakorlók  legfontosabb  eszközeinek, amelynek megannyi rituális és mágikus használata lehetséges,  beleértve  az  idézést,  az  energiák összpontosítását, és a földdel végzett mágiát. Nem csak a Szarvas Urat testesíti meg, de az „amint fent, úgy lent” elvén a tengelyt is, ami a világrészeket és az erő kapuit is szimbolizálhatja.
KövekBalról, a hátsó sorban: Nagy ókori gabona-kő,  „Trója-kő”,  amint  a Cornish  mágiában a  tudatállapot- módosítás  elősegítésére használták. Középső  sor:  egy  „simogató  kő”, amit  a  Cornish  mágiában gyógyításra  használtak  és  két „banya-kő”. Első  sor:  történelem  előtti kovakövek.  amiket  vágásra  vagy kaparásra  alkalmaztak,  és  egy kvarckő,  amit  földben  kigyózó energiák felerősítésére használtak, a Körben való munka alkalmával.
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TolvajlámpákA Cornish mágia  eszközei,  melyeknek mind mágikus,  mind  rituális  célja  volt.  A  rítusok során  a  lámpa  erőteljesen  szimbolizálta  a Bucca-t és a „Bölcsek tüzét”, amely a szarvak közé  volt  szembeállítva.  Mágikus alkalmazása során a gyertyát biztonságosan rögzítették  az  agancsok  között,  és  ez  volt hivatott képviselni a jelen nem lévő tárgyát a bűbájnak,  akit  megkötött  a  boszorkány akaratának  a  fókusza.  Megfelelő  színű, üvegfejű tűk kerülhettek a gyertyákba, amik a  boszorkány  szándékát  voltak  hivatottak továbbítani  a  célszemélynek.  Az  előtérben egy  kis  vas  üst  látható,  ami  tűpárnaként funkcionál az üvegfejű tűknek, valamint egy viszonylag öreg cipészár.
Szarv- és csont tárgyakA szarvak nyilvánvalóan, mint a Szarvas Úr becses szimbólumai, az  aktív  erő  és  az  ellentétes erők  képviselői  –  nappal  és éjszaka, születés és halál, nő és férfi,  stb.  Sok  Cornish  mágiát űző számára a szarvak mind a női,  mind  a  férfi  energiákat reprezentálják – mivel gyakran egyszerre  fallikus  és holdsarlóra  emlékeztető  a formájuk.  A  kecske-  és koskoponya  feltűnően emlékeztetnek  a  női  szaporító szervrendszerre.  Érdekes módon  nem  is  annyira szokatlan  a  kecskéknél,  hogy hermafroditának  vagy  nemek közöttinek  születnek.  Továbbá a  képen látható egy agancsból készült tál, emberi csontok, egy varangykoponya,  kígyó-csigolyákból  készült  nyaklánc, varjúláb  és  két  rókakoponya, amit két ősi, Cornish emlékhely közelében találtak.
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Sepregetők és gallykötegekKét tradicionális eszközt használtak az energiák  mozgatására  a  Cornish boszorkányok.  A  lúdtollakból  készült sepregető  bevonzhat  kívánatos energiákat,  és  eltávolíthatja  azokat, amik nem kívánatosak, attól függően, hogy milyen módszert alkalmaznak. A földi szeder gallya, vagy más néven a „boszorkányok kis gallya” egyszerűen a  negatív  vagy  ártalmas  energiák  és befolyások elűzésére szolgált.
Cirógató eszközökA  Cornish  mágia  használ  egy  úgynevezett cirógató  mágiát  a  gyógyításhoz.  Egy speciális követ gyakran a testükön viselnek, vagy egy olyan tárgyat, ami egyes szerveiket megtestesítheti,  mint  például  a  képen látható ólomfigurák.

NyakláncAz  igen  nagyrabecsült  és  tradicionális  West Country-beli  boszorkány  nyaklánc kígyócsigolyákból készült. Ezekről úgy vélték, hogy segíti  a  boszorkányt  olyan munkáiban, ahol  a  talaj  kígyózó  energiáit  kell felhasználnia.
Gyertyatartó és füstőlőtartó edényA  skorpiós  füstölőtartó  edény,  amelyben gyógynövényeket,  gyantát  és  füstölőket  égettek annak  érdekében,  hogy  bevonzzák  a  megfelelő szellemeket  és  erőket,  amelyek  segítik  a boszorkányt  a  munkájában.  A  gyertyatartók  és más tárgyak,  amik  a „Lincoln Manót”  ábrázolják, amilyenek a képen is  láthatók,   boszorkányok és okkultisták  véleménye  szerint  is  rituálisan  a Szarvas Úr ábrázolására szolgálnak.
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Réztál és kötélA  Cornish  boszorkányság  jó  hasznát veszi  a  rézedényeknek  és  tálaknak gyógyító,  szerelmi,  és  telihold  alatt végzett munkáik során. A  fehér  kötelet  is  ezen  rítusok  során alkalmazzák  a  holdas  jellegű  energiák elraktározására,  a  kötél  teljes hosszúságában kötött csomóiban.
Látó eszközökTükröket,  gömböket  és  köveket  hosszú ideje alkalmaznak  a  szellemekkel  való kapcsolatteremtésre,  és  az  egyes,  szívünkön viselt  dolgok  jövőbeli  kimenetének kifürkészésére.  Cornwall-ban  az  üvegből készült  horgászúszókat  is  látó  (jósló) eszközként használták.

SzélkőEgy, a természet által kilyukasztott követ vagy egy „banyakövet” felakasztanak egy kötélre.  Ezt  arra  használták,  hogy szeleket támasszon vagy csitítson el.
A CronnekdhuA „fekete varangyot” titkos rítusok során készítik a Cornish  mágiát  űzők.  Ennek  az  őrzőjét,  mint  a „Varangy  Boszorkányt”  ismerték,  aki  képes befolyásolni az emberek és bestiák elméjét.

A mandragóraEzek  a lelkek lakhelyei, azoké, akik segítik a mágiával való munkát, szerelmi, hatalmi és  jóléti  ügyekben,  illetve  szellemi utazásnál  és  a  szellemekkel  való kommunikáció ritusaiban.
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Varangy és Szellemház DobozEgy  szárított  varangy,  ami  a  fizikai lakhelyéül  szolgál  a  familiáris szellemének.  A  doboz,  melyet  a  varangy őriz,  többféle  tárgyat  és  különféle hozzávalókat  tartalmaz.  A  képen látható doboz  jelenleg  a  Boszrokányság Múzeumában,  Boscastle-ben,  Észak-Conrwall-ban található.
ÜstökA  Cornish  boszorkányok,  mint  más boszorkányok  is,  hasznát  vették  az üstöknek. Mágikus  szubsztanciákat  készitettek bennük,  miközben  a  szent  tűz  fölé akasztották őket.  Az  év ritusai  során szent  tüzek  tartóedényéül  is szolgálhattak, hasonlóképp a mágikus munka  folyamán,  mikor  bizonyos anyagokat  elégettek  bennük,  s  a vágyott  dolgokat  megidézték  velük, melyek  ezután  úgy  gomolyogtak  elő, mint az üstből felszálló füst.  Ugyanigy elégették  bennük  a  nem  kivánatos dolgokat,  s  mindazt  elűzték  ezzel  a ritussal, mit elemésztettek a lángok.

SeprűkA Cornis boszorkányságban a seprűk elsődleges szerepe az, hogy energiákat mozgasson és vonzzon be egyik helyről a másikra.  A  mágiában  ezen  kívül  használják  kívánatos befolyásoló  erők  besöprésére  az  otthonba  és  a  nem kívánatosak  kisöprésére.  Átkok  esetén  a  mágikus  seprűt arra használták, hogy a kellemetlen energiákat az ellenség küszöbére söpörték. A  seprűk  ezen kívül  szibólumai  a  világok közti  átjárónak vagy az egyik fázisból  a  másikba való mozgásnak is.  Mint ilyenek a munka terület szélére lehet helyezni mint egy pont ami egy kijáratot vagy bejáratot jelöl, és a Bűbájosok Körét is  meg  lehet  vele  formálni.  Azonban  ha  vannak  olyan hatások,  amelyekről  azt  vélik,  hogy  gátolnák  vagy akadályoznák  a  rítust  vagy  munkálatot,  és  mikor  ezeket felderítik, a seprű jelen van, a Cornish népek túlságosan is 
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praktikus  gondolkozásúak  ahhoz,  hogy  meg  ne  ragadják  a  seprűt  és  söpörjék tisztára a területet, mielőtt az idézés megkezdődik.
Házi babaHasonlít  a  kéménybabához,  habár  az  ő munkája  kicsit  túlmutat  azon,  hogy védelmet  és  határt  képezzen  a  spirituális ártalmak ellen. A  házi  baba  otthonául  szolgál  egy szellemnek, aki segít biztosítani a háztartás boldogulását.

Kulcs, banyakő és vörösberkenye bogyókEgy régi vaskulcs, amit hozzákötöttek egy banyakőhöz, és kifeszített  vörösberkenye  bogyók,  ami  közé  egy-egy tradicionális otthon védelméül szolgáló bűbájt csomóztak, ezek láthatóak a képen.

Csigaház láncHagyományos Cornish bűbáj, mely biztosítja a szerelem, gazdagság és más áldások jelenlétét az otthonban.
BűbájzsákokA  Cornish  mágiát  használó  boszorkányok rendelkeznek  előre  elkészített,  hosszúkás, négyzet vagy téglalap alakú zsákocskákkal, amikben  írott  bűbájok,  porok  és  más mágikus  anyagok  találhatók  a  ügyfeleik számára.
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Boszorkánygömb és botA  Cornish  népek,  mint  oly  sokan mások  Anglia-szerte,  maguknál tartottak  tükröződő,  védelmező boszorkány  gömböket,  amik esetenként  még  a  mai  napig  is  falusi házikók  ablakaiban  lógnak.  A  „nap vége”  üveg  sétapálcának  hasonló funkciója  van  –  védelmet  biztosít  a gonosz  szellemek,  negatív  erők  és minden rossz akaró ellen, aki be akar lépni az ember otthonába.
KandallóAz  otthon  ősi  középpontja,  a szentély  hagyományos  helye, ahol a bűbájok készülnek.
OltárAz  alsó  képen  egy  mai  napig tevékenykedő  Cornish boszorkány munkaoltára látható.

Forditotta: Willow
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Enni vagy nem enni?

Maga  a  böjt  evéstől,  ivástól  vagy  valamely  tevékenységtől  való  tudatos tartózkodást jelent. Az aszkézis napjainkban legelterjedtebb formája. A kifejezést leggyakrabban táplálkozás esetén használjuk, aminek szintén több válfaja lehet. A böjt  részleges,  ha  csak  bizonyos  fajta  ételektől  tartózkodunk;  de  teljes, amennyiben  semmilyet  nem  veszünk  magunkhoz.  Az  alábbiakban  a  teljes táplálékmegvonásról fogok írni.

A  nagyon kemény  böjtnél  a  bevitt  folyadék is  csak  tiszta  víz  lehet.  Egy  másik változat  teát  is  engedélyez,  míg  a  léböjtnél  kifejezetten  a  szilárd  táplálék megvonására koncentrálunk – gyümölcs- és zöldséglevek segítségével.  (Egyesek megkülönböztetik még a „savóböjtöt” is, amely nem zárja ki a tej fogyasztását.) A frissen facsart levekkel elegendő gyümölcscukor kerül a szervezetbe ahhoz, hogy a vércukorszint  ingadozása  elmaradjon,  ezáltal  közérzetünk  is  kellemesebb  lesz. Ezen kívül - főleg a zöldségek friss levével - bázisokhoz is jut a szervezet, amelyek a felszabaduló savak közömbösítésében játszanak döntő szerepet. A salakanyag, amit  a  köznyelv  méregnek  is  nevez,  tulajdonképpen  a  szervezetben felhalmozódott  savakból  keletkezett  sók.  Legkézenfekvőbb  raktárai  a  zsír-  és kötőszövetek.  Természetesen  az  élvezeti  mérgeket  (alkohol,  koffein,  nikotin)  is kerülni kell ilyenkor.A kisebb böjtök minden ember életének szerves részei, amint az evés és nem-evés váltják egymást.  Orvosi  szempontból  az utolsó étkezéstől  számított  16.  órában veszi  kezdetét.  Mivel  egy  átlagos,  rövidebb  időtartamú  étrendváltoztatás  sem mindenkinek javasolt,  és  célszerű orvosi  felügyeletet  is  igénybe venni  lefolyása alatt;  a  forrásvíz  alapú ételmegvonás csak nagyon kivételes  esetekben javasolt. 
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Mielőtt hozzákezdenénk bármelyik változatának, mindenféleképp nézzünk utána, van-e olyan testi-lelki tünetünk vagy betegségünk, amely hátráltatja, veszélyezteti vagy kizárja a böjtölés megkezdését! De  miért  is  dönt  valaki  emellett? Tudatosan  böjtölni  spirituális, egészségügyi  vagy  politikai  okokból szoktak.  Az  éhségsztrájk  időről  időre eszköze  a  tiltakozásnak  háborúk, társadalmi  bajok  és  egyéb igazságtalanságok  ellen.  Mahátma Gandhi  élete  során  több  ízben  tartott néhány  hetes  nyilvános  böjtöt,  ami eredményes és erőszakmentes politikai cselekedetnek  bizonyult.  Egyben  az önmegtisztulás  útjaként  is  alkalmazta: „a böjti  időszakok részei  a lényemnek. Éppoly kevéssé tudok lemondani róluk, mint a látásomról. Ami a látást jelenti a külvilág  számára,  az  a  böjt  belső világunk  számára.”  Az  ősi  hindu hagyományt  követte,  mely  szerint  az ember  helyzetéért,  rangjáért,  szellemi tisztaságáért  az  életmódja  által  is felelős.Politikai okokból bebörtönzött rabok és társaik is előszeretettel alkalmazták, de életüknek nagy százalékban ezen elhatározás vetett véget. Éhhalál a feljegyzések szerint  a  64-74.  nap  körül  következett  be  esetükben.  Kiemelten  fontos  tehát figyelni testünk jelzéseit, és ha szükséges, megszakítani a folyamatot, hiszen nem a fizikai  halál  kapuján  átlépve  kívánunk  elérni  egy  újabb,  más  életet.  Negyven napnál  hosszabb  böjtöt  tartani  óriási  felelőtlenség  s  egyben  értelmetlen elhatározás is.A  nagy  vallásalapítók  hangsúlyozták  a  böjt  fontosságát,  mely  eszköze  a  világ teljesebb megértésének, érzékenyebbé tesz teremtményeivel szemben és erősíti érzékeinket. Segítségével közelebb kerülhetünk az istenekhez, mivel nem csak a test,  hanem a  lélek és  a  szellem is  megtisztul  általa,  minden síkon hat.  Vallási  böjtöket általában tavasszal és ősszel tartanak.Az  ókori  görög  filozófiai  iskolák  elsősorban  a  szellem  megtisztulását  várták  e változtatástól. Püthagorasz (akit követői már életében is félistenként tiszteltek) 40 napos  böjtöt  követelt  meg  tanítványaitól,  mielőtt  beavatta  volna  őket  okkult filozófiai  tanításaiba.  Azt  tartotta,  hogy  csak  az  ilyen  hosszú  folyamat  képes agyukat annyira megtisztítani, hogy képesek legyenek befogadni az élet titkairól szóló  tanításait.  Ráadásul  akaraterejük  is  próbára  van  téve  ezáltal.  Platón, Arisztotelész  és  Szókratész  is  böjtöltek  egy  magasabb  szellemi  és  fizikai teljesítmény elérése érdekében.
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A  görögök  és  rómaiak  az  isteni  titkok  felismerését  remélték  tőle.  A misztériumvallások és jóshelyek papjainak is el kellett végezniük ezen szakrális gyakorlatot,  hogy megtudakolják az istenek emberek számára adott  utasításait. Általa  arra  törekedtek,  hogy  megtisztuljanak,  kapcsolatba  kerüljenek  felsőbb énjükkel, elérjék az istenihez való hasonlatosságot és a vele való egyesülést. Ép testben ép lélek. A druidáknál a beavatás része volt. A perzsa Mithrász-kultuszban a  misztériumba  beavatott  hívőknek  hosszú  böjtölésen  kellett  átesniük.  Az újplatonisták  pedig  arra  törekedtek,  hogy  így  szabaduljanak  meg  az  érzékiség béklyóitól.Uzui Mikao japán szerzetes több hét böjt és meditáció után fejlesztette ki a reiki gyakorlatát.  Bódhidharma  szintén  hosszú  időn  át  végezte  ezen  gyakorlatokat, mielőtt  létrehozta  a  buddhizmus  zen  ágát,  illetve  kidolgozta  a  saolin  kungfu alapjait.  A  spirituális  böjtnap  nem  más,  mint  egy  tudatosan  és  önzetlenül bemutatott  testi-lelki  áldozat,  felajánlás;  mely  során  tartózkodnak  a  hiábavaló foglalatosságoktól,  s segítsége által  a rossz szokások, tulajdonságok, gondolatok leküzdhetők. Az indiai jógik és az amerikai indiánok is böjtöltek a testük feletti uralom megszerzéséért és a szellemi-lelki megvilágosodásért. Az indián törzsek sámánjai például így tudtak kapcsolatba lépni a természetfeletti hatalmakkal.  A dél-afrikai zuluk úgy tartják, hogy csak a böjt során „látják meg a titkos dolgokat”; az ausztrál őslakók varázslói pedig mágikus hatalmat idéznek meg általa.

Az Ószövetségben a böjt – a gyász kifejezésén túl – a bűnbánat és a megtérés egyik legőszintébb formája, mivel alázatra nevel és felébreszti bennünk annak tudatát, hogy nem közeledhetünk Istenhez gőgös büszkeséggel. A Biblia tanítása szerint a böjtölés  erőteljessé  teszi  az  imádságot,  amely  teli  gyomorral  önelégült  jelleget ölthet. A böjtben éberek leszünk és nyitottak a lelki valóság iránt. A sivatagi atyák (egyiptomi őskeresztények) naponta csak egyszer étkeztek.  Úgy tartották,  hogy 
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aki szüntelenül megtölti hasát étellel és itallal,  az elhanyagolja az imádságot és nem  tud  hadat  viselni  gondolatai  ellen.  (Hiszen  hatalmas  lelki  erő  szükséges ahhoz, hogy – különösen az első napokban – ne folyamatosan csak és kizárólag arra koncentráljunk, hogy nem ehetünk.) Az éhezés és a virrasztás megtisztítja a szívet a rossz érzésektől, gondolatoktól, a testet pedig a betegségek támadásaitól, ezáltal  téve  azt  a  Szentlélek  lakhelyévé.  A  másokra  rákényszerített  böjtölést  a középkori katolikus egyház büntetésként (penitencia) is alkalmazta. Míg néhány későbbi  egyházi  vezető,  így  II.  János  Pál  pápa  önként  végezte  azt,  Isten elsőbbségének kifejezéseként és a tökéletesedés eszközeként.Azt  tanították,  hogy  az  ételek  megvonása  önmagában  csak  formális  marad,  és Istennél  visszatetsző,  ha  az  nem  társul  önvizsgálattal  és  megtéréssel.  A  testi böjtnek a szellemivel kell együtt járnia: a gonosz és rossz gondolatoktól, tettektől való tartózkodással. A vallásos megnyílás, ráhagyatkozás a teremtőerőre mindig a vélt  tudás,  az  addig  megdermedt  hit  elengedése  is  egyben.  Helyébe  maga  a tapasztalati  úton  megszerzett  információ  áramolhat.  A  bencés  Anselm  Grün  a böjtöt  a  test és  lélek imájának tartja:  az ima átszellemíti  a böjtöt,  a  böjt  pedig közvetlenebbé teszi az imát. Az egészséges ételmegvonás célja soha nem a testiség elutasítása,  hanem annak elfogadása.  Ahhoz azonban,  hogy a test  igazi  mivolta megközelíthető  legyen,  belsőleg  függetlenednünk  kell  tőle.  S  függetlenné  válni csak  attól  tudunk,  amit  megismerünk  és  elfogadunk.  Elfogadjuk  és megtapasztaljuk a testet jóllakottan, de éhségében is.  A közös böjt út lehet egy kolostori  közösség  vagy  egyházközség számára is, ha olyan akadályok merülnek föl,  melyeket  nem  lehet  egyszerűen puszta  jóakarattal  megoldani  (például feszültségek  egyes  csoportok  között, vagy megszilárdult „frontok”, amelyektől nem lehet csak úgy eltekinteni).Dániel  próféta  több  napig  böjtölt,  hogy megismerje királya álombeli látomását, s ezáltal  elnyerje  a  kegyelmet,  hogy megértse  annak  jelentését.  A Tízparancsolat 40 napos teljes böjt után került  Mózes  birtokába,  ahogyan  Jézus Krisztus  is  ennyi  időt  áldozott önmegtartóztatásra tanítói szolgálatának megkezdése  előtt.  Ezzel  szemben  ne kezdjük a táplálékmegvonást egy hétnél hosszabb  idővel!  A  testet  hozzá  kell szoktatni a megváltozott állapothoz. Ez egy olyan mély hatású gyógymód, amely alapos  ismeretet  és  tudást  igényel.  A  tudatlan  vagy  felelőtlen  koplalás  súlyos következményekkel járhat! A böjt  során két  fontos tényezőre kell  figyelemmel lennünk,  melyek hosszát  és hatásfokát határozzák meg. Az ételnélküliség időtartama alatt lejátszódó élettani folyamatok  szervezetünkben:  a  fölöslegek,  mérgek,  salakanyagok  feloldása  és távozása;  illetve  az  élő  sejtek  tartalékainak  felszabadítása.  Ajánlott  tehát  csak 
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addig végeznünk a rituálét, míg a fölhalmozódott fölöslegek és a kóros, elváltozott sejtek,  szövetek  kiürülnek.  Ennek  végét  erőteljes  éhséginger  jelzi.  A  folyamat határának túllépésével éhezés is kialakulhat, tehát figyeljünk oda magunkra!Ejtsünk  néhány  szót  a  böjt,  mint terápiás módszer alkalmazásáról is! Már  az  ókori  egyiptomiaknál fellelhető  tudomány,  melynek gyógyító erejét pontosan kikutatták, és  annak  helyes  alkalmazására konkrét  utasításokat  állapítottak meg  –  csak  úgy,  mint  a  böjt  utáni táplálkozásra  vonatkozólag.  A természetben  élő  vadállatok ösztönösen  tudják,  mi  a  helyes:  ha betegség vagy sérülés lép fel  náluk, napokig  vagy  hetekig  nem  vesznek magukhoz  táplálékot.  Ezt  az emberek is megfigyelhetik magukon, például  ha  valamilyen  kiemelten stresszes szituációba kerülnek vagy az érzelmi életükben keletkezik egy blokk,  amikor  is  a  test  lezár,  hogy minden  energiáját  a  probléma megoldására  tudja  fordítani. Ilyenkor  ösztönös  étvágytalanság lesz  úrrá  rajtunk.  Azonban  minden,  amit  tudatosan  végzünk,  sokkal  nagyobb hatást gyakorol az elmére, illetve a lélekre, mint a tudattalan tevékenység (vagyis a betegség/stressz által kiváltott kényszerreakció). Ez a tartós előrejutás záloga. A gyógyböjt jelentőségét csak az elmúlt évszázadokban fedezték fel újra, és a XIX. század végétől vezették be a természetgyógyászati/orvosi gyakorlatba. Leginkább a léböjt-kúra változat éli  reneszánszát.  Nemcsak gyógyításra,  de megelőzésre is kiválóan  alkalmas.  Ősidők  óta  a  szervezet  megfiatalításának,  regenerációjának elismert módja. Életerőt ad.Annak  a  lehetősége,  hogy  megtapasztaljuk  testünk  eredeti  képességeit, teljesítményét;  s  egyben  bizonyosságot  szerezzünk  a  lélek  erejéről  is.  Testünk remekül  képes  élni  a  lebontott  zsírból,  csak  az  agyunknak  van  szüksége szénhidrátra, amit a böjt alatt kis mértékben fogyasztható levelekből és a mézből nyerhet. Azonban vigyázzunk arra, hogy ha nem hígítva fogyasztjuk a különböző leveket,  akkor  a  test  hamar  visszaállhat  a  „takarékos”  funkcióról  a  teljes üzemmódra, hiszen újra elegendő cukor lesz a vérünkben. Továbbá nem célszerű megnövekedett  cukormennyiséget  bevinni,  hiszen  később  hasonlóképpen  fogja szervezetünk  értékelni  és  igényelni  azt  -  ahogyan  a  folyadékot  is,  melyhez hozzászoktatjuk  –,  s  ez  különféle  problémákat  generálhat  a  későbbiek  során.Legfőbb  fiziológiai  hatásai:  áthangolja  a  vegetatív  idegrendszert,  nyugtató  és pihentető;  tehermentesíti  az  anyagcsere-folyamatokat;  méregtelenít  és salaktalanít  (helyreállítja  a  szervezet  pH-egyensúlyát);  csökkenti  a  szövetek sótartalmát, a gyulladást és a testsúlyt; a felesleges cukor, zsír és fehérjeraktárak 
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lebomlanak;  a  behatoló  baktériumok  elpusztulnak,  gátat  szab  a  vírusok terjedésének, fokozza a sejtek ellenálló képességét és tisztítja a vért. Célja, hogy - a belső  pihenésen  át  –  a  szervezetet  hozzásegítse  a  méregtelenítéshez,  önmaga gyógyításához.  Az emésztéshez lekötött energia felszabadul,  s a szervezet teljes erőbedobással  próbál  szabadulni  az  évek  során  lerakódott  káros  anyagoktól, mérgektől.  Kiemelten  fontos  a  rendszeres  testmozgás,  különben  az  izmok elvesztik  funkciójukat,  leépülnek.  Légzőgyakorlatok végzése  is  ajánlott  (például tűz- vagy transzlégzés). A bőr ápolására fordítsunk kiemelt figyelmet, hiszen az is  egy  olyan  csatorna,  melyen  keresztül  számos  anyag  képes  távozni.  Egyesek beöntéssel könnyítik meg emésztőrendszerük dolgát, de megteszi a langyos, sós víz is jógagyakorlatokkal ötvözve (bármelyik nélkülözhető). Fontos kiemelni, hogy ez nem fogyókúra! Az elvesztett kilók vissza fognak jönni, amint visszatérünk a normális, kiegyensúlyozott és teljes értékű táplálkozáshoz.

A böjtölés nem csupán a test kezelése, hanem egyfajta pszichoterápia is. Először a test, majd a lélek és a gondolatok is mélyreható változáson, tisztuláson mennek keresztül.  Thorwald Dethlefsen szerint:  „A böjt  az  embernek van fenntartva.  S annyiban van köze a halál folyamatához, hogy átmenetileg elvonja a táplálékot a testtől. A böjtölő tudatosan mond nemet teste kívánságaira és követeléseire, így a lélek elsőbbségét hangsúlyozza a testtel szemben. A tudatos böjt bepillantást ad az élet és halál, a kényszer és az önkéntesség, a lemondás és a bőség törvényeibe.” Aki böjtölni  kezd,  először  is  létének  sérültségét  tapasztalja  meg:  érzi  a kellemetlenségeket,  a  testi  és  lelki  melléktüneteket.  Amint  a  test  kitisztul  a méregtelenítő  folyamatot  követően,  a  koncentrálóképesség és a  memória egyre inkább  javulni  kezd.  Érzékszerveink  élesebbé  válnak,  testünk  rugalmasabb  és energikusabb lesz. Testünket az agy kapcsolja össze a lélekkel, és amikor sejtjei megszabadulnak a káros anyagoktól, mi is megválunk az idegességtől, a szorongás és félelem egy részétől. Szellemünk tiszta és szabad, gondolkodásunk logikus lesz. Realitásérzékünk megnő, ezáltal sokkal jobban átlátjuk a problémákat, hamarabb megoldást  találunk  rájuk.  Növeli  az  ember  belső  erőit,  mely  által  könnyebben szembe  tudunk  nézni  a  mindennapok  megpróbáltatásaival.  Céltudatosságra, kitartásra,  állhatatosságra  nevel;  az  akaraterő  fejlesztését  is  célozhatja.  (Ami ahhoz  szükséges,  hogy  belső  viaskodás  nélkül  tudjunk  mindezt  elvégezni.) 
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Megtanít  lemondani  dolgokról  és  méltatni  a  valódi  értékeket.  Tágul  a  tudat,  intuitív  képességeink  erősödnek.  Az  igazi  böjt  hozzásegít  egy  magasabb rendű léthez: felébreszti a bennünk szunnyadó képességeket, kreatívabbá és frissebbé tesz.  A  sikerélmény  erősíti  az  önbizalmat,  ösztönzést  ad  az  életstílus megváltoztatásához.A bolygók állása és a holdfázisok váltakozása  is meghatározza,  mely napokon  érdemesebb ételt  megvonni. Döntően befolyásolják életünket, legerőteljesebben  a Nap  és  a  Hold  hat  a földi működésre.Leegyszerűsítve  a Nap  a  tudat,  a  Hold pedig  az  érzelmek jelképének tekinthető. Így marad a világ állandó mozgásban, változásban. A holdfázisok a természetet és a tudatot is befolyásolják. Az óceánt gyakran emlegetik a belső béke jelképeként, mivel mélyén „mozdulatlanság” és nyugalom honol. Telihold idején azonban még ez  is  megváltozik:  magasra  csapnak  a  hullámok,  élénkülnek  a  viharok.  Az élőlények ilyenkor szokatlanul nyugtalanok, az érzések a hullámokhoz hasonlóan csaponghatnak.  Spirituális  böjtölésre  a  telihold  és  az  újhold  napján  kívül  a holdfázis  2.  és  11.  napja  alkalmas,  mivel  ilyenkor  változik  hatása.  A  fokozott energiaáramlásnak  köszönhetően  ekkor  rendkívüli  tisztító  hatás  tapasztalható meg,  mind  testi,  mind  lelki  szinten.  De  ajánlott  a  hétfő  (Hold  napja)  vagy  a csütörtök (Jupiter) is.  További kapcsolatokat is  felfedeztek,  mely szerint a böjti  válság a Hold hetenkénti ciklusát követi. Hosszabb távú böjtnél az első válság után legtöbbször  még  egyszer  érezhetően  mélyebb  stádium  következik,  amelynek nemcsak a meditációban tapasztalható kellemes hatása. Ha túljutottunk a második és  harmadik  cikluson,  még mélyebbre  juthatunk lelkünkben:  felfedezhetünk új problémaszinteket  és  ezzel  együtt  sötétben  rejlő  testi  akadályokat,  gócokat  is, melyeket ezáltal szétoszlathatunk. Az asztrológiában a Hold a 7. napon kvadrátban áll kiindulási helyzetével, a 14. napon oppozícióban, a 21. napon ismét kvadrátban, majd 28. napon konjunkcióban. A negyedik hét után valóban megszűnik minden akadály. Női jellegű folyamatról lévén szó, a böjt egész megnyilvánulási képe befelé forduló,  inkább passzív.  Az odaadás jellemzi,  mintsem a megragadás.  A világtól visszahúzódva önmaga felé mutat.Általában  a  test  átállásának  első  napjai  (2-4.)  a  legnehezebbek.  Éppen  ezért ajánlják  a  minimum  hét  napos  böjtöt,  hiszen  így  a  pozitív  élmények  kerülnek túlsúlyba.  Fontos  tudni,  hogy  sokszor  a  tisztulás  és  a  gyógyulás  folyamata  is kellemetlen tünetekkel jár, de ha tudatosan készülünk rá és szükséges velejárónak tekintjük,  akkor  nem  zökkent  ki  lecsendesült  állapotunkból.  A  gondolkodás  és 
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reakciókészség átmenetileg lelassulhat, aluszékonyság figyelhető meg. A böjt ideje alatt váltakozhat a közérzet, a hangulat, amit böjtkrízisnek neveznek. Ez egyenes arányosságban van a  felszabaduló méreganyagok mennyiségével  és  azzal,  hogy van-e  jelen  elegendő  mennyiségű  bázis,  ami  segít  a  salakanyagok közömbösítésében. A visszaállásra is kiemelt figyelmet kell fordítani. Fontos, hogy lassan,  fokozatosan  szoktassuk  hozzá  szervezetünket  az  újraindulásra.  Ezen időszak hossza a böjt időtartamától függ (körülbelül a fele). Figyeljünk arra, hogy alaposan rágjuk meg a falatokat és élvezzük az evés tevékenységét, ne kapkodjuk el. Inkább többször és keveset együnk. Ilyenkor hasznos a sómentes táplálkozás,  mert  ez  az  ásványi  anyag  megköti  a  vizet,  így  a  hirtelen  súlygyarapodás megterhelheti szervezetünket.Aki  egyszer  megtapasztalja  intenzív  formáló  hatásait,  többé  nem  tud  majd szabadulni a gondolattól, hogy szükséges lenne újra és újra megismételni. Persze mindegyik  más  élményekkel  fog  gazdagítani  bennünket,  hiszen  általuk  mindig egyre mélyebbről tisztulunk, s ezen rétegekhez különböző információk tartoznak (gondolatok,  érzések,  anyagok).  Ezáltal  a  tisztulás  mindig  átalakulással  jár. Legelőször  a  közelmúltban  keletkezett  fizikai  és  lelki  sérüléseink  „múlnak  el”, majd  az  egészen  korai  (gyermekkorban  keletkezett)  betegségek semlegesítődhetnek.  A  rendszeres  böjt  és  a  természetes,  megfelelő  életmód segítségével  megtalálhatjuk  lelki  egyensúlyunkat  –  ami  a  modern  élet  egyik legnagyobb ajándéka. Felelősséget kell vállalnunk magunkért, illetve elhivatottnak és  koncentráltnak  lennünk.  Minden  változásból  lehet  tanulni:  igyekezzünk megérteni,  amit  ezáltal  kapunk –  saját  magunktól  -;  hiszen a  folyamat  nem ér véget az étkezés újbóli megkezdésével. 
Csenge boszorkánykonyhája – Mágikus f zű

A  fűz  megítélése  nagyon ellentmondásos,  jelentheti  a hosszú  életet,  alkalmas  a boszorkányok  távoltartására,  a varázslások  elhárítására,  a gonosz elriasztására. Jelképezheti a termékenységet, a gondolkodási képességet,  a  nőiességet  és  az életerőt.Ágai és levelei miatt a kígyóval is összekapcsolják;  kígyó Proszerpina  szent  állata. Athénban  Aszklépiusz  papjai fûzfát  tettek az terméketlen nõ ágyába,  úgy hitték,  ez elõcsalogatja a misztikus kígyót az Alvilágból és meggyógyítja. Aszklépiusz maga kígyóval tekerte körül a 
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karját,  és  hitte,  hogy  ezzel  megkapja  a  kígyó  erejét.  Az  Artemiszhez  intézett  õsi  spártai  termékenység  rítus  demonstrálta  a termékenység és a fûzfa kapcsolatát.A középkori Európában, mint az ékesszólás jelképe, a dalnokok és költők fája volt. Kínában  a  fűz  jeleníti  meg  a  női  szépséget,  engedelmességet,  lágyságot.  De  a fűzhöz  kapcsolták  a  tavasz  kezdetét  is.  A  régi  Kínában  szokás  volt  a  távolra indulónak  fűzfáról  letört  ágacskát  ajándékozni.  Japánban  a  fűz  a  gyengeség,  a finomság, a kecsesség, a nyugalom, az állandóság és az egyesülés jelképe. Az ókori görögök hite  szerint  a  múzsák szent  fája  volt.  Úgy tartották,  hogy a múzsák a Helikonon, azaz a Fűzfák hegyén laknak.

A zsidók számára fűzfa a bölcsesség fája. A románok fűzfaágat tesznek a küszöbre,  hogy a korcs állatokat távol tartsák a háztól.
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Az európai néphagyományokban a szomorú fűz a boldogtalan szerelem és a gyász szimbóluma.  Emellett  kapcsolatba hozták a szellemekkel,  boszorkányokkal.  Egy régi legenda szerint a szép lányok előszeretettel tűntek el fűzfák odvaiban, aztán onnan mint dühösen támadó macskák ugrottak elő, így ijesztgetve a falusi népet. Negatív  értelemben  a  fűz  gonosz  fa,  mert  oltalmat  ad  a  boszorkányoknak.  A szlávok szerint  a  fűzfa  körül  tanyáznak  a  démonok.  Fűzfavesszővel  rontásokat tudnak végezni. Elmarasztalóan mondják a fűzfát a boldogtalanság, a tudatlanság és terméketlenség fájának. Izlandon feltehetően ezért nem szabad olyan szobában szülni,  melyben  fűzfaágat  tartanak.  De  máshol  is  elterjedt  hiedelem,  hogy  a szobában tartott fűzágtól elszaporodnak a legyek. A szomorúfűz a temetők fája, szimbolizálja a bánatot, a halált, a temetést.A tibeti dalokban a fűzfa visszatérő szimbólum, ott a családi közösségjelképeként jelenik meg. A falvakban csaknem minden család ültet fűzfát, és a néphit szerint, amíg a fűz ágai nem száradnak, a család is virágzik.

A  népi  gyógyászok  fűzfakérgét  és  fűzfabarkát  használnak  a  gyulladások csökkentésére,  reumás  és  köszvényes  bántalmak  ellen,  gyomorproblémáknál, lázcsillapítóként és emésztési panaszok esetén. Hatásosnak tartják sárgaság ellen a nyolc napig karon viselt fűzfakoszorút, amelyet a kilencedik napon felakasztanak a kéménybe, majd bedobják a patakba.
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Virágvasárnap megszentelt fűzfabarkától várják, hogy elriassza a vihart, tántorítsa el  a  jégesőt  és  a  villámcsapást.  Mindezek  elhárítására  dugnak  az  ereszbe fűzfagallyat. Gabonaföldekre is kitűzték jégverés elhárítására. Szemmel verés ellen barkát füstöltek és fűzfabarkát nyeletnek a tehénnel, hogy ne fájjon a torka.
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