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 Az Árnyak újság a Berkano Wicca Tradíció
magazinja, 1998. óta létezik. 
 Elsősorban olyan útkeresőknek szól, akik
értik és részesei a Nagy Misztériumnak; de
arra  törekszünk,  hogy  írásai  érthetőek
legyenek azok számára is,  akik még csak
most indulnak el az úton. A magazin teljes
mértékben támogatja  a  Berkano Tradíció
célkitűzéseit:
-  elérhetővé  tenni  a  tradicionális  Wicca
vallást  minden  érdeklődő  számára;
-  hiteles  és  pontos  tájékoztatást  adni  a
Wicca és az ezoterika mibenlétéről;
- segítséget nyújtani minden útkereső-nek;
és  mindenkinek,  akinek  céljai
megegyeznek a mieinkkel;
-  összefogni  az  ezekkel  a  célokkal  egyet-
értő  és  együttműködni  kívánó  egyéneket
és  coveneket,  és  fejlődésükhöz  minden
segítséget megadni.

***
 A  cikkek  szabadon  felhasználhatóak,
amennyiben  pontos  linkkel,  a  Berkano
Wicca Tradíció és a szerző megjelölésével
kerülnek bemutatásra.

***
Észrevételed van? Szeretnél cikkíró lenni?
Nem szeretnél  írni,  de van ötleted  miről
írjunk?  Van  téma  amiről  szívesen
olvasnál?
Van olyan versed, okkult témájú irodalmi
alkotásod  amit  szeretnél  megjelentetni?
Vannak  rajzaid,  képeid,  fotóid,
fotómanipulációid amiket szívesen viszont
látnál az újságban?
Ha  bármelyik  kérdésre  „IGEN”  a  válasz
keress bátran a

 foszerk@arnyakmagazin.hu
e-mail címen.
Köszönöm, hogy segíted a munkánkat!
Május est cikkleadási határidő: Április 18.

http://www.berkano.hu

Kedves Olvasó!
Boldog tavaszkezdést kívánok mindenkinek.

Elérkeztünk  a  tavaszi  nap-éj  egyenlőséghez,  búcsúzunk  a
téltől.  Innentől  a  nappalok  egyre  hosszabbak,  az  éjszakák
egyre rövidebbek lesznek.  Visszatér az élet a tél  ridegsége
után, most már kétségkívül itt a tavasz: egyre több rovart,
kinyílt  virágot  látunk,  zöldülnek  a  fák,  a  hőmérséklet  is
emelkedik.

Ennek ellenére mégsem élvezhetjük kötetlenül a beköszöntő
jó  időt,  hiszen  a  koronavírus  miatti  megszorítások  még
mindig  szabályozzák  a  mindennapjainkat.  Ez  nyilván
Tradíciónkra is  hatással  van:  nagyon bíztunk benne,  hogy
lassan  újraindulhatnak  nyilvános  kültéri  programjaink,
azonban erre még jó darabig várnunk kell. A tanfolyam sem
tudott  még  elindulni,  az  online  eseményekkel  igyekszünk
fenntartani  a  kapcsolatot  az  érdeklődőkkel.  A  Discord
szerverünkön  zajlanak  online  eseményeink,  emellett  ott
folyamatosan  elérhetőek  vagyunk,  így  kérdésekkel,
ötletekkel, észrevételekkel ott tudtok megkeresni minket. 

Discord link a Berkano Wicca Tradíció szerveréhez:
http://discord.gg/ruDEnpV

Ebben  a  számban  elindul  elemeket  bemutató  sorozatunk,
melyről ugyan volt szó a korai évfolyamokban, de ennyi év
után elérkezettnek láttuk az információink frissítését, hiszen
az újság egyik legfontosabb célja a mindenkori leghitelesebb
információ  közlése  Aki  szeretne  belekezdeni  a  „100  nap
mágia” kihívásba tud ötletet meríteni az egyszerűbb mágikus
gyakorlatokat bemutató cikkből. 

Kellemes olvasást kívánok,

Sophie LaMort
 Főszerkesztő
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Egyszerűbb gyakorlatok kezdő mágiahasználóknak
Írta: Sophie LaMort

Nemrég a Berkano Tradíció által meghirdetésre került a „100 nap mágia” kihívás. A kezdeményezés
célja, hogy elfoglalt életünkben is találjunk minden nap legalább 20 percet arra, hogy gyakorlati mágiával
foglalkozzunk. Ha legalább két hónapig ezt tesszük a mindennapos gyakorlatvégzés szokássá válik, ahogy a
mágia a mindennapok része lesz.

Ez a tapasztaltabb, képzettebb mágiahasználóknak könnyebb lehet, hiszen jó eséllyel rendszeresen
végeznek rituálékat, gyakorolnak mágiaformákat, fejlesztik magukat. De mit  tehet egy teljesen kezdő,  aki
szeretne részt venni a kihíváson, de esetlegesen tart attól, hogy rosszul csinálja a gyakorlatot, vagy nem is
tudja, hogyan kezdjen hozzá? Cikkemben szeretnék egyszerű és biztonságos gyakorlatokat bemutatni, melyet
komolyabb tapasztalattal nem rendelkező személyek is el tudnak végezni.

Saját eszközök elkészítése

Kiváló és biztonságos módja a gyakorlati mágiának az egyes varázseszközök elkészítése. A saját kézzel
készített tárgyak sokkal jobban működnek, és sokkal könnyebb velük dolgozni, hiszen a készítés során a saját
energiáinkkal itatjuk át a tárgyat, az akaratunknak, célunknak megfelelő módon fog működni.

Ilyen lehet a pentákulum, pálca, gyertya, füstölő, mágikus tőr, de akár a saját rúnakészlet is. Bármi,
ami  a  te  személyes  mágikus  praxisodba  beillik.  Ha  még  nincs  ilyen,  akkor  a  hozzád  legközelebb  állót
javaslom: pl. ha szeretsz mantrázni készíthetsz hozzá malát. Érdemes minél hitelesebb forrásból dolgozni,
sajnos rengeteg hibás, téves cikk terjed az interneten a mágikus eszközök készítésével kapcsolatban.

Ennek egy jellegzetes példája az athame készítéséről szóló cikkek, videók halmaza. Mivel az athame
elkészítési módja avatás után válik ismertté, aki nem tagja valamely tradicionális covennek nem tud ilyet
készíteni. Ez teljesen rendben van így, hiszen az athame a tradicionális Wicca mágiavégzésének egyik eszköze
azt pedig olyan, aki nincs avatva nem tudja gyakorolni. 

5 Mit fejleszt: fegyelem, koncentráció, energetika
5 Veszélyesség: 1/5
5 Kinek ajánlott: Bárkinek kezdőtől haladóig.

Forrás: Youtube: Berkano Tradition: Wicca eszközök – a pentákulum
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Tarot

Több gyakorlatot is végezhetünk a tarot lapokkal, vagy a teljes paklival. Kezdőknek a Rider-Waite
tarot paklit ajánlom. A legtöbb (valódi) tarot ennek a szimbolikájára épül. Hiteles, részletes, ideális a tarot
mélyebb megismerésére. Azért írom, hogy valódi, mert sajnos rengeteg jóskártyacsomag van amelyet a jobb
eladhatóság  érdekében  tarot-nak  kereszteltek  a  készítők.  Ezek  is  nagyon  szépek  és  ugyanúgy  megvan  a
szerepük, lehet velük dolgozni – de ezek nem tarot paklik. Kezdőként hogyan ismerjük fel ezeket? A tarot
kártyákon vannak szimbólumok, melyek az adott lap mélyebb jelentésére utalnak. 78 lapból állnak: ebből 22 a
nagy arkánumba, 56 pedig a kis arkánumba tartozik. Nem a Rider-Waite-féle az egyetlen szimbólumrendszer
(ott  van  pl.  a  Crowley-féle  Thoth  tarot).  A  jóskártya  lapjain  ezzel  szemben  általában  valamilyen  szép
festmény, rajz van, és sokszor semmi köze nincs a lap eredeti jelentéséhez. Hiányoznak a szimbólumok. Még
egy fontos különbség a két típus között. A jóskártyával jósolni, meditálni lehet. A tarot viszont – az elterjedt
tévhittel ellentétben – nem kimondottan jóslásra készült, inkább egyfajta modellje az univerzumnak.

Gyakorlatok
1. Meditáció. Ha a pakli minden egyes lapján csak napi 20 percet meditálunk, 78 nap alatt jutunk

végig a teljes paklin. Egyszerűen képzeljük a kártyát magunk elé, és gondolkodjunk a szimbolikán, a felszín
alatt rejtőző jelentésen. „Utazzunk bele” a lapba. Tanulmányozzuk a lapokat és írjuk le megfigyeléseinket.

5 Mit fejleszt: meditáció, koncentráció
5 Veszélyesség: 1/5
5 Kinek ajánlott: Bárkinek kezdőtől haladóig.

2. Jóslás. Ide tartozik a kirakási módok gyakorlása, a jóslásnál kijött lapok értelmezése, több palki
azonos lapjainak összehasonlítása.

5 Mit fejleszt: koncentráció, együtt rezgést a paklival
5 Veszélyesség: 1/5
5 Kinek ajánlott: Bárkinek kezdőtől haladóig.
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Felső sor: Rider-Waite Tarot
 Alsó sor: Trónok harca Tarot (ami inkább jóskártya)
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Védelmi technikák gyakorlása

Minden kezdő számára nyomatékosan ajánlom,  hogy a védelmi technikák elsajátításával  kezdje  a
mágikus tanulmányait.  A mágiavégzés önmagában egy veszélyes dolog (ahogy pl.  az autóvezetés is  az) –
muszáj  ismerni  azokat  a  módszereket  melyek  egy  rosszul  sikerült  gyakorlatnál  megmenthetnek  minket.
A mágikus önvédelemről és a technikákról az  Árnyak XVII.  évfolyamának 6. és 7. számában írtam. Az itt
található technikák mind elvégezhetők kezdők számára.

5 Mit fejleszt: védelem, koncentráció
5 Veszélyesség: 1/5
5 Kinek ajánlott: Bárkinek kezdőtől haladóig.

Koncentrációs- és kontemplációs gyakorlatok

A  koncentráció  és  a  kontempláció  a  meditáció  két  fajtája,  bár  míg  a  meditáció  elsősorban
intellektuális, befogadó, a koncentráció inkább kiáradó, a kontempláció pedig érzelmi jellegű. Koncentráció
alatt a fókuszálást értjük. A mágiahasználó megtanulja figyelmét egy dologra irányítani, és ezt a figyelmet
minden zavaró körülmény ellenére megtartani. Itt két gyakorlatot említenék meg:

1. Leülünk  egy  forgalmas  helyen  egy  unalmas  olvasnivalóval  és  elkezdjük  olvasni.  Figyelmünket  a
szövegre  összpontosítjuk  olyannyira,  hogy  a  végén  akár  vissza  is  tudjuk  mondani  a  tartalmat.
Gyakoroljuk addig amíg teljesen ki nem tudjuk zárni a külvilágot.

2. Türelem gyakorlat: leülünk egy ászanába. Ebben a pozícióban ülünk és nem mozdulunk. Akkor sem
ha viszket, zsibbad, fáj, sajog valahol. Kezdetben jó, ha 1 percig bírjuk így, a cél a kb. 3 óra elérése,
amikor már biztosan tudhatjuk, hogy megtörtük magunkat.

5 Mit fejleszt: türelem, fegyelem, koncentráció
5 Veszélyesség: 1/5
5 Kinek ajánlott: Bárkinek kezdőtől haladóig.

A  kontempláció  olyan  gyakorlat,  melynek  segítségével  megtanulunk  valamitől  tanulni.  Például
megfigyelünk  egy  állatot/növényt/tárgyat.  Először  kívülről  figyeljük,  mit  csinál,  majd  fokozatosan
belehelyezzük magunkat a nézőpontjába. Megpróbáljuk megtapasztani az adott dolog lényegét. Ez segíthet
mélyebben megérteni az elemek formáit és változatosságát: például tűz elemnél megtapasztalhatjuk milyen
gyertyalángnak, tábortűznek lenni, ami egy rituálé során elemidézésnél fontos dolog. Amikor az elemmé kell
válnunk, hatalmas előny, ha már ismerjük az elem formáit, azok viselkedését, és tudjuk melyiket szeretnénk
megtestesíteni.

5 Mit fejleszt: empátia, koncentráció
5 Veszélyesség: 1/5
5 Kinek ajánlott: Bárkinek kezdőtől haladóig.

Ezek mellett persze a meditáció minden fajtája ajánlott, biztonságosan elvégezhető gyakorlat.
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Szigillumok (pecsétek)

A szigillum-készítés is ideális gyakorlat kezdők számára, ezt a következő módon készíthetjük. 

1. Cél megfogalmazása: 
A célt fontos minél egyértelműbben és tömörebben megfogalmazni. Legyen lényegre törő és pontos.

Könnyebb, ha szigillumonként egy célra fókuszálunk. Fontos még, hogy kijelentő módban gondolkodjunk. A
példa kedvéért legyen most a célunk egy sikeres kreszvizsga. „Szeretnék sikeresen vizsgázni kreszből” helyett
jelentsük ki magabiztosan:

S I K E R E S E N  V I ZS G Á Z O M  K R E SZ B Ő L
2. Vegyük ki a magánhangzókat:

S K R S N V ZS G Z M K R SZ B L
3. Innen két módon mehetünk tovább.

• Kivesszük az ismétlődő mássalhangzókat: N V ZS G Z M L
• Az ismétlődő mássalhangzókból csak egyet- egyet írunk le: S K R N V ZS G Z M SZ L

4. Ezután felrajzoljuk a szigillumot:
Készíts egy absztrakt szimbólumot, minél kevesebbet foglalkozva azzal, hogy az

alakzat  hogyan  néz  ki.  Engedd,  hogy  a  tudatalattid  vezessen  –  a  szigillum  is  ott
tárolódik és akkor működik a legjobban, ha nem görcsölsz rajta, kvázi elfelejted. Aki
nem  biztos  a  dolgában,  kipróbálhat  online  szigillum  generátorokat.  Érdemes  arra
figyelni,  hogy a magyar nyelvű szövegben lévő kettős  mássalhangzókat (sz,  zs...)  az
angol generátorok két betűként értelmezik.

5. Szigillum feltöltése: 
Ennek  több  módja  van,  ami  nagyban  függ  a  megfogalmazott  céltól.  Lehet

meditáció,  energiával  feltöltés,  a szigillum elégetése (rossz szokás megszüntetésekor
vagy romboló mágiának), de lényegében bármi, amiről a legjobban azt érezzük, illik a
célunkhoz, szigllumunkhoz.

6. Mit tegyünk ezután? 
Ha  nem  akarunk  hosszasan  dolgozni  a  szigillummal,  elégethetjük.  Ha  egy  rituálésorozathoz

készítettük, érdemes az oltáron tartani. Gyertyamágiánál a gyertyába is karcolhatjuk. Végül mindenképpen
szabaduljunk meg tőle.

Fontos:  nagyon  ellenjavallom  a  különböző  grimoire-okból  (varázskönyv)  és  mágikus  írásokból
származó  szigillumok  használatát  mindaddig,  amíg  nem rendelkezünk  megfelelő  háttértudással  az  adott
szimbólum használatához. Egy ilyen félrenyúlás jelenti a különbséget egy veszélytelen, és egy kimondottan
veszélyes gyakorlat között. Amíg magunknak készítünk szigillumot a fent leírt módon, nem lehet baj.

5 Mit fejleszt: mágikus eszközhasználat, energetika 
5 Veszélyesség: 3/5
5 Kinek ajánlott: Bárkinek kezdőtől haladóig.
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Energetika

Ez egy hatalmas téma, és mivel korábbi Árnyak cikkekben már részletesen írtunk róla, nem mennék bele
bővebben.  Az  energetika  a  mágiavégzés  egyik  pillére.  Ide  tartozik  az  auralátás,  az  energia  érzékelése,
irányítása, megváltoztatása – de a mágikus önvédelem, tisztítás során is ezt alkalmazzuk.
Az alábbi Árnyak cikkeket ajánlom a témában:

● Aura látására szolgáló gyakorlatok – IX. évfolyam 2. szám
● Energetikai tréning – I. évfolyam 8. és  9, szám.

5 Mit fejleszt: relaxáció, energetika, harmadik szem
5 Veszélyesség: 1/5
5 Kinek ajánlott: Bárkinek kezdőtől haladóig.

Ez csak néhány példa mindazokra a dolgokra, melyekkel foglalkozhatunk, ha most kezdjük a mágiát, vagy ha
már elkezdtük, de nem merünk semmi „komolyabbal” próbálkozni. A fent felsorolt gyakorlatok egytől egyig
fontosak, és ugyanúgy részei egy tapasztalt mágus rutinjának. Úgy gondolom, hogy ahogy fejlődünk nem
cserélődnek,  hanem halmozódnak a  technikák,  módszerek amiket  alkalmazunk.  Mindezek mellett  nyilván
kiemelten  fontos  a  lexikális  tudás  fejlesztése,  olvasással,  tanulmányozással,  információgyűjtéssel  –  de
remélem, cikkemből kiderül, hogy kezdőként is végezhetünk biztonságos gyakorlati mágiát.

Amibe SEMMIKÉPPEN ne kezdjünk kezdőként tanító segítsége vagy jelenléte nélkül:
● Démonmágia
● Angyalmágia
● Grimoire mágia
● Szellemidézés
● Csakrák nyitása/zárása
● Bármilyen rituálé amelynek lépéseit nem értjük tökéletesen (tudni

kell mit miért csinálunk)
● Asztrálutazás

Végül  egy  jó  tanács:  ha  éppen  fizikailag,  vagy  szellemileg
kimerültebbek vagyunk, ne végezzünk „passzív” gyakorlatokat. Ilyenkor
esélyesebb,  hogy  belealszunk  a  meditációba,  kontemplációba,
vizualizációba,  nehezebben  koncentrálunk.  Ez  amellett,  hogy
megerőltető,  még kudarcélménnyel  is  jár,  hiszen  nem tudjuk rendesen
elvégezni a gyakorlatot.  Ezekben az időszakokban érdemes az aktívabb
gyakorlatokhoz  nyúlni:  végezzünk  védelemerősítő  rituálét,  készítsünk
valamilyen  eszközt,  jósoljunk,  csináljunk  szigillumot.  Ezek  „aktív”
gyakorlatok,  több  éberséget  igényelnek,  és  sokkal  inkább  éberen
tartanak. 
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Nguyen Tuan - Kontempláció 
Forrás:

www.contessagallery.com
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Covenbe tartozás
A Covenbe kerülés című cikk folytatása (Árnyak XVII. Évfolyam 7. szám)

Írta: Saddie LaMort

A hatalmas érdeklődésre való tekintettel kénytelenek vagyunk folytatni múltkori cikkünket a covenbe
kerülésről,  s  ezúttal jóval nagyobb fába kell  vágnunk fejszénket:  mindenki számára érthetően,  az avatási
titkok megsértése nélkül kell beszélnünk arról, mi is egy covenhez tartozás lényege. 

Az első,  és legfontosabb dolog, amit mindig meg kell  említeni:  a coven egy mágikus család. Ez a
szimbólum egyértelmű kéne, hogy legyen, de úgy tűnik, sokaknak nem az – egyesek azt képzelik, hogy emiatt
mindenki teljesen egyenlő, és olyan jellegű együttes munka van, mint egy mágikus testvéri renden belül;
mások úgy gondolják, ez szigorú, kő kemény hierarchiát jelent, és az új avatottak valójában szinte szolgák.
Ezen tévhitek egyike sem igaz. A Wicca ugyanúgy hierarchikus ÉS egyenlő, ahogy egy család tagjai. Minden
korosztálynak megvan a maga feladata, senki nem számít minőségileg többnek / jobbnak a másiknál, de a
tudás és gyakorlat különbsége egy természetes hierarchiát alakít  ki,  ahol a vezetők megmondják, hogyan
zajlik a munka, a többiek pedig ezen útmutatások alapján tanulják a családi titkokat. 

Ezzel el is érkeztünk a második fontos ponthoz: egy Wicca coven általában oktatási intézmény. Az
avatottak szájhagyomány és gyakorlati útmutatás alapján megtanulják a családi titkok alapjait; a második
fokozatúak ezen hagyományok mélyebb értelmét, illetve a tanulás folyamatát tanulják, s végül megtanulnak
avatni is.  A harmadik fokozat misztériumaira azoknak van csak szükségük, akik saját covent szeretnének
kezdeni,  illetve  covenvezetőkké  akarnak  válni.  Minden  tanulás  kizárólag  megfelelően  meghúzott  körben,
kizárólag a Wicca avatott tagjai közösségében történik. A tanítás üteméért, módszeréért első sorban a vezetők
felelnek,  de  mindenki  bátorítva  van  arra,  hogy  más  vele  egyenrangúakat,  vagy  magánál  magasabb
fokozatúakat is megkérdezzen.

Covenbe kerülve az avatott első feladatai lemásolni az Árnyak Könyvét, elkészíteni a saját eszközeit;
megtanulni  a rituáléalap menetét  fejből,  majd megtanulni,  hogyan tartsa meg akár egyedül,  magáben az
ünnepeket. Meg kell néznie legalább egyet minden ünnepből, s ideális esetben tartani is kell néhány rituálét.
A coven vezetősége ezután eldönti az illető alkalmasságát a második fokozatra, s ha egyetértenek, az illető
tovább mehet. 

A második fokozatúak megtanulják az ünnepek és rítusok mélyebb értelmét és szimbólumait, a kör és
a coven jelentését, mágikus gyakorlatokat és technikákat sajátítanak el,  és kiveszik részüket az avatottak
felkészítéséből is. A fokozat elsajátítása után már teljesen saját maguk tanítanak és avatják tanítványaikat.
Két második fokozatú kérheti a vezetőktől a harmadik fokozat misztériumait, s egymást beavathatják ezen
fokozatra;  vagy  egy  már  harmadik  fokozatú  megoszthatja  a  misztériumokat  egy  második  fokozatúval.
Tipikusan ez olyankor történik, ha a két Witch saját covent szeretne indítani, vagy a második fokozatú az
eredeti coven vezetőjévé lép elő. 

Itt érkezünk el egy olyan sarkalatos kérdéshez, amin egy coven hitele áll, vagy bukik: a vezetőkhöz.
Ideális esetben minden második és harmadik fokozatú része a coven vezetői tanácsának, aminek a fejei a
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coven aktuális 3* vezetői. 
Egy egészséges covenben ezen titulus évente, vagy legalább pár évente változik, senkinek kezében

nem marad túl sokáig a „hatalom”. Idézőjelben érdemes ezt írni, mert bármilyen embercsoportot jól vezetni
messze több problémával jár, mint amennyi előnnyel,  vagy köszönettel  – és csak annyi előnye van, hogy
működőképes  marad  a  csoport.  Emellé  hozzátehetjük,  hogy  a  Witchek  általánosságban  igencsak
individualisták, ezért aki a könnyű dolgokat szereti, inkább macskákat próbáljon libasorban terelni. 

Ki kell még egy témára térnünk. A legtöbb tradicionális covennek van valamiféle felkészítő, előkészítő
tanfolyama, aminek során kiderül, ki illene a csoportba jól, és ki nem. Már ez a tanfolyam is úgy van felépítve,
hogy a jelentkezők maguk kell, hogy az egyes témaköröket kidolgozzák, kutassanak, olvassanak, készüljenek.
Ez azért van, mert bár szimbolikusan az első avatás a születés, tehát az első fokozatú avatottak szimbolikusan
gyereknek számítanak a  családban,  a Wicca szigorúan és  egyértelműen felnőtt  vallás.  A vele  kapcsolatos
tanulás  pedig  ennek megfelelően az  egyetemi,  nem pedig  az  alsó  tagozatos  általános  iskolai  alapelveket
követi.  Mit  jelent  ez  gyakorlatban?  Mindenkitől  el  van  várva,  hogy  saját  maga  gyakoroljon,  fejlődjön.
Természetesen bármikor kérhet tanácsot, ötletet a gyakorlásra, vagy akár teljes előadást is bármely témában
a tanítójától, aki boldogan áll rendelkezésre szinte bármikor, de a kérés a tanítvány feladata. 

Sajnos sokan hiszik azt, hogy majd a tanító fogja őket kergetni azzal, hadd tanítsa már nekik a mágia
misztériumait, ha épp ráérnek – ez nem így van. Ugyanez igaz arra is, ha valaki szeretne valamit csinálni,
felvállalni. A feladatokat, felelősséget, tanítást kérni kell, és lehet, hogy lesz, amit többször is. Mindenkinek
saját kezében van a fejlődése. Meg kell ragadni, és bárkinek, aki olyan dolgokat tud, amit mi még nem, addig
kell a nyakára járni, míg el nem sajátítottunk tőle mindent, amit szerettünk volna. 

9



Árnyak  –2021 Tavaszi nap   –éj egyenlőség

A föld elem
Írta: Taus

Képek: Google

A föld a stabilitás, az élet és a termékenység eleme. Ez a legtömörebb
elem mind közül. Szilárd és kemény, hideg és mozdulatlan. Ezt szimbolizálja
az  ásványvilág  is.  Szilárdsága  miatt  érzéketlen,  rugalmatlan,  parancsoló,
uralkodó, vitatkozó és szigorú. Minden élőlénynek szüksége van rá, mivel ez
az elem lát el minket tápanyaggal, vízzel, valamint megköti és átalakítja az
anyagokat.  Emellett  csapadék és hóesés után a víz  nagyrészt  beáramlik a
talaj mélyebb rétegeibe, folyókat, tavakat, tengereket és óceánokat táplálva,
még több életteret biztosítva különböző fajoknak.

Azonban ezt a tulajdonságát sajnos az ember is kihasználja, amikor a saját hulladékát, szennyvizét, a
vegyi anyagokat, sőt saját holttesteit is a talajban helyezi el. Ezek a folyamatok egy idő után csatlakoznak a
természetes kör folyamatokba egészen addig, amíg a talaj  átalakító kapacitását el  nem érik.  Amennyiben
ezeket a korlátokat nem vesszük figyelembe, súlyos katasztrófák történhetnek. Emellett a föld szigeteli, óvja
életterünket, a föld mag elviselhetetlen hőjétől, valamint a mélyebb rétegeiben iható, tiszta vizet találhatunk,
hála a több réteg szűrésének. Nagyon fontos számunkra, hogy védjük és megőrizzük.

A  föld  alapelveivel  a  fizikában  is  találkozhatunk  pl.  a  gravitációval,  a  mágnesességgel  és  a
materializációval. Minősége száraz és hűvös, melyben a száraz minőség dominál. Ahogy az elektromosságnál
a  szabadjára  engedett  energiát,  úgy  a  spirituális  fejlődésben  is  le  kell  földelnünk  magunkat,  mielőtt  a
Legfelsőhöz visszavezető ösvényre lépnénk. A föld fejlődése az ego fejlődéséhez kapcsolódik, azonban ha nincs
valami  biztos,  szilárd  alap,  akkor  nincs  reális  esély  az  öntudat  fejlődésére  sem.  A  görögök  az  emberi
természetet négy „humorra” (görögül „testnedv”), azaz elemre osztja fel. A Földet a melankolikus alkattal
kapcsolták össze (fekete epe), ez a hideg, száraz testnedv.

Maga  a  föld  elem  szoros  összefüggésben  áll  az  anyával,  hiszen  maga  az  Istennő  is  gyakran
Földanyaként van ábrázolva, gondoljunk például Gaiára és Demeterre. Empedoklész a Földet Héra istennővel
azonosította, akit „élettel  telítő”-nek (pheresbios) nevez. Azt várhatnánk, hogy Hádészt, az Alvilág urát is
kapcsolatba lehetne hozni a földdel, de a görögöknél a Föld (Gaia, Khthón), mind mitikus értelemben, mind
nyelvtani szempontból nőnemű, és ezért sokkal jobban illeszthető hozzá Héra. Héra a stabil család és otthon
védelmezője, a család pedig a társadalom stabilitását szolgálja. Egyben termékenység istennő is. Elsősorban
az emberek termékenységéért felelős,  de a Földanya arc is  hozzá tartozik koncepciójához.  Zeusz és Héra
házassága a levegő és a föld egyesülése, mely jellegzetes eleme az ókori mítoszoknak.
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Plutarkhosz szerint Demeter egyben Ízisz is. Ő a Befogadó, Megtartó, Elosztó, Anyagi princípium, a
Tápláló, Föld és Anyag, ő a Nemzés helye. Éppen ezért Ízisz és Ozirisz megfeleltethető Zeusznak és Hérának.
Ízisz Egyiptom termékeny Földje, Ozirisz pedig a megtermékenyítő Nílus. A föld különlegessége szintén a
görög mítoszban is előtűnik, melyben a három fivér, Zeusz, Poszeidón és Hádész megosztják a világot maguk
között,  miután  legyőzték  a  Titánokat.  Poszeidón  válik  a  tengerek  urává  (víz),  Zeusz  uralja  az  égboltot
(levegő), Hádész birodalma pedig a Tartarosz lesz (tűz), de a föld megoszlik mindhármuk között.

A lélektanban is rengeteg női archetípust találhatunk; az anyaméh vagy edény talán a legismertebb.
Itt újra láthatjuk a formát adó tulajdonság bemutatását; a manifesztáció kialakulását a születésben. Ez is azt
mutatja, hogy a Föld elem feminin erővel bír. A születés és a halál szoros kapcsolatban áll a föld elemmel,
mivel születéskor a fizikai burok a földből formálódik, a halál után visszakerülünk a földre. A föld elem és a
Földanya tisztelete talán a legszembetűnőbb mind közül és ez az, ami rejtett formában ugyan, de a mai napig
fennmaradt mindenhol, mint például a honi föld szeretete, tisztelete, valamint a szülőföldhöz való kötődés
formájában.  Legkorábbi  példa  erre  a  kivételesen  erős  földtiszteletre  a  Halotti  Beszéd és  Könyörgés,  ami
szerint: „Bizony, por és hamu vagyunk”. Szintén erős a magyarságban a hit, miszerint a Földanya gyermekei
vagyunk és minden őhozzá tér vissza.

A Föld tiszteletét elevenítik fel a néhol mai napig is élő babonák és szólásmondások. Régen például,
ha  egy király  földet  adományozott  egy alattvalójának,  kézen fogta  azt,  és  néhány lépésnyire  bevezette  a
birtokra, majd földet adott a kezébe. Ezen alkalmakból az adományozott esküt tett – ezen esküszövegekben
fordulnak elő olyan fenyegetések, miszerint ha az illető megszegi szavát, akkor halála után a föld harmadnap
kiveti  testét  magából.  A  földdel  összefüggő  szokások,  mondások  szinte  kivétel  nélkül  az  igazsággal,
igazságossággal, az igazmondással állnak összefüggésben. Ez azon hittel hozható összefüggésbe, hogy a föld
nem tűri a gonoszat, a hazugot. Ilyen gondolatmenet áll a mondás mögött, miszerint valaki „nem érdemes rá,
hogy a föld hordja”,  amit a haszontalan, hálátlan emberekre szoktak mondani. A föld igazságszeretetével
hozhatók összefüggésbe az olyan átkok is, hogy „nyeljen el a föld” és hasonlóak. Termékenységi rituálékon
gyakorta tesznek felajánlást a Földanyának, ilyen a Gabonakirály halála, mikor a magokat a földnek ajánlják,
hogy bőséget biztosítson az elkövetkezendő évre.
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A földnek is van kifejezetten óvó, védő jellege. Ilyen például az egyik szemmel verés elleni praktika,
miszerint ilyen esetben kilenc buckából vagy vakondtúrásból két marék földet kell hozni, vízzel megfőzni, és
ezt a főzetet a szemmel vert gyerekre vagy állatra önteni. Mindezek a babonák és még számos másik is,
kivétel nélkül visszavezethetőek a földanya védő, óvó szimbolikájához. A templomkertből szedett föld szintén
védelmező erővel bír,  mivel  magában hordja a templom szent erejét,  amely megóv a gonosz erőktől,  így
például a rontásoktól (megjegyzés: azt tartják, hogy néhány keresztény templom pogány templomokra épült).
Másik példa a föld védelmező tulajdonságára a banyakő (víz által kifúrt kő). A hagyományok nagy varázserőt
tulajdonítanak  neki,  például  megóv  a  rontásoktól,  gyógyítja  a  betegeket  (és  szoros  kapcsolatban  áll  a
termékenységgel).  Mások  tündérköveknek  is  nevezik  ezeket  a  lyukas  köveket,  és  úgy  tartják,  hogy  ha
átpillantunk a kő lyukán, megláthatjuk az egyébként láthatatlan tündérlényeket. Sőt, jóslásra is használják
őket.

A nagyobb, kézzel faragott, lyukas kövek neve Írországban men-an-tol, ezeket ősi ceremóniákon arra
használták, hogy átjárót szimbolizáljanak a fizikai és a spirituális világ között. Gyakorta helyezték őket sírok
és cairnek bejáratához. Néhány kultúrában úgy vélték, hogy ezek a kövek az újjászületést és az átváltozást is
jelképezték. Később a néphit úgy tartotta, hogy ezek a men-an-tolok minden betegségből kigyógyítják azt, aki
átbújik a lyukon. Más, kisebb lyukakkal rendelkező köveknél elég, ha a kezét dugja keresztül a lyukon a beteg,
az egészen kis köveket pedig a sebhez, fájó testrészhez lehet dörgölni, hogy enyhítse a fájdalmakat. A kőkörök
a földön valószínűleg „templom” vagy gyülekező helyként szolgáltak. A Stonehenge emellett naptárként is
funkcionált.

A föld elemnek megfelelő égtáj az észak, az évszakok közül pedig a tél. Színei a zöld, a fekete és a
barna. A Wiccában a pentákulum az a rituális eszköz, ami a föld elemet reprezentálja. Ez az elemi fegyver
mindennek az alapja, azt a földet, azt az alapot és stabilitást szimbolizálja, amire támaszkodunk a rituálék
során. A pentákulum anyaga általában szintén ehhez az elemhez kapcsolódik, lehet fa, agyag vagy valami
nőies fém, leggyakrabban réz vagy ezüst. Különböző jeleket szoktak rávésni,  főleg pentagramot.  A másik
eszköz, ami a föld elemet szimbolizálja, az maga az oltár. A föld egyik legismertebb mágikus szimbóluma egy
a  csúcsával  lefelé  mutató  háromszög,  ami  egy  vízszintes  vonallal  van  áthúzva.  A  másik  leggyakoribb
szimbóluma a  négyzet,  újból  a  stabilitást  hangsúlyozva.  A  négyes szám is  egy  földhöz  kapcsolódó szám,
gondoljunk csak bele olyanokba, mint a négy évszak, a négy égtáj. A föld elem, és az északi irány szélistenei
Boreász és Ghob. Elementáljai pedig a gnómok.
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Az asztrológiában a föld elem a gyakorlatiasságot,  realitást,  a hétköznapokban történő helytállást
szimbolizálja, ezek a fő jó tulajdonságai ezen elem szülötteinek is. A zodiákusban 3 jegy feleltethető meg a
földnek,  a  Bika,  a  Bak  és  a  Szűz  jegy.  Hippokratész  a  melankolikus  személyiségtípust  kapcsolta  a  föld
elemhez. Bolygója a Szaturnusz és a Vénusz és maga a Föld bolygó. 

Földhöz köthető ásványok a mohaachát, a faachát, a malachit,  a smaragd, az amazonit,  a jade, a
nefrit, az ónix, a peridot, a rózsakvarc, a szerpentin és a füstkvarc, meg tulajdonképpen minden ásvány. A
hozzá tartozó fémek pedig az ólom és a réz (de főleg a vörösréz). A Füstölők közül a benzoé, a cédrus, a fenyő,
a mirha, a pacsuli, a rózsa, a szantálfa, a stórax és a vetivert tartozik a föld elemhez. A lép, a gyomor és a száj
tartozik a föld elemhez a kínai medicinában. A töprengéssel és az énekhanggal asszociálják. Az állatok közül
pedig a csúszómászó állatok köthetőek ide, mivel ők közvetlenül a föld felszínéhez közel maradva mozognak.

A föld elem rengeteg formájában megmutatkozik a gyakorlati mágiában. Maga a puszta föld, vagy
homok, amin jelenleg is állunk, építünk, fekszünk mind fontos elem életünkben. Hiszen a varázslatokhoz, a
ceremoniális mágiához védő kört húzunk a homokba, hogy megvédjük magunkat az ártó entitásoktól.

A sírról felszedett földet például sokan a Hoodoo-hoz kötik, mint mágikus eszközt, de igazából az
európai  boszorkányságban kezdték  először  alkalmazni.  Egy  csipetnyi  sírföld  a  nyakban hordva  leveszi  a
rontást az emberekről. Továbbá alkalmazni lehet holtakkal, ősökkel való munkálkodás során.

A lábnyomokat többnyire  rontó és  szerelmi mágia  során alkalmazzák.  A  Grimorium Verum című
varázskönyv leír  egy rontást,  aminek az  egyik  legfontosabb eszköze  az  ellenség  lábnyoma.  A lábnyomok
szerelmi mágiára való felhasználásával főleg a népi mágiában találkozhatunk. Fel kell venni a kiszemelt illető
lábnyomát, olyat, mely a bal lábáról származik, majd egy kendőben magunknál kell hordani, így a lábnyom
gazdája  minket  fog  szeretni.  Egy  fazék  vízben  meg  kell  főzni  a  lábnyomot,  hogy  tulajdonosa  rögtön  a
főzőcskézőnél teremjen. Egy másik verzió szerint le kell forrázni a lábnyomot, ujjnyi vastagon felkaparni a
sarat,  s  embert  gyúrni  belőle.  Ezt  a  kis  figurát  kell  tűvel  szurkálni,  miközben  ezt  mondjuk:  „Nyugtod,
pihenésed addig ne legyen, míg én hozzám el nem jössz, és engem el nem veszel”. Ezután hagyományosan a
kéménybe  tették  a  kis  emberi  alakot.  A  varázslatot  2-3  napig  egymás  után  meg  kellett  ismételni.  A
kristályokat  és  ásványokat  gyógyításra,  de  gyakran  afféle  talizmánként  használják.  A  növények  az  egyik
legkedveltebb  varázslat-hozzávalóinak  számítanak,  különféle  szertartások  és  ünnepek  jellegzetes  díszei,
kellékei, de számtalan babona és néphit is kapcsolódik hozzájuk.

A  geomancia,  vagyis  a  földel  való  jóslás,  egy  nagyon  ősi
rendszer, mely nagyon régre nyúlik vissza. A geomantikus jóslási
rendszer  a  Föld  szelleme  által  közvetített  tudás.  Pontokat  és
vonalakat használnak, ahol minden pont egy csillagot jelent és
minden vonal  egy elemet.  Lényegében az asztrológia egyik ősi
változata.  Segítségével  könnyen  megtudhatjuk,  mit  hoz
számunkra a jövő. A történelem során már rengeteg módszerrel
készítettek  geomantikus  ábrákat:  maroknyi  földet  szórtak  a
talajra,  magvakat,  bogyókat,  kagylókat  dobáltak  egy  speciális
tálcára, vagy vessző segítségével jeleket róttak a földre.
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A tavaszi nap-éj egyenlőség
Írta és kép: Saddie LaMort

„Úgy gondolom, elég közismert, hogy a Witchek négy nagy ünnepet ültek: Május estet, Augusztus estet,
November estet és Február estet.” – Gerald Gardner: Witchcraft ma.

Nem  hangsúlyozhatjuk  eleget,  hogy  a  Witchcraft  Hold-vallás.  Az  a  nyolc  ünnep,  ami  manapság
közismert, úgy keletkezett, hogy Gardner és covenje jóban voltak Ross Nicholssal és druidáival; mivel ebben
az időben Angliában szinte alig voltak, akiket érdekeltek volna a kereszténység előtti vallások, a legendák
szerint  a  londoni  Atlantis  könyvesbolt  pincéjében  összeültek,  és  összevonták  az  ünnepeiket  –  így  került
valamikor 1954 és 1959 között a druidák négy Nap-ünnepe a Witchek négy aratás-ünnepe mellé, létrehozva
egy olyan ünnepkört, mely addig nem volt használatban. 

 A  tavaszi  napforduló  tehát  inkább Druida-ünnep,  mint  Wicca;  ez  azonban nem jelenti,  hogy ne
lennének  ezen  alkalomra  jellemző  hagyományok.  A  tojás,  a  nyúl,  és  egyéb  termékenység-szimbólumok
természetesen gyakran kerülnek az oltárra. Hogy miért? Ahogy mindig ajánljuk,  nézzük meg, mi történik a
természetben. 

A tél elvonult, s most már teljesen egyértelműen tavasz van. Nyílnak a virágok, az első állatkölykök is
megjelennek. Ilyenkor vannak elültetve az első növénypalánták, elszórva az első magok.  Bár még a nyár
messze, már tervezni, szervezni kell, miből fog megélni a család az évben. Ezért kellenek a termékenység-
szimbólumok, és ezért végzünk első sorban termékenység-mágiát.

Az ünnep hangulatának megértéséhez pedig legjobb, ha a Publikus Árnyak Könyvét idézzük: 

„Tüzet gyújtunk e napon!
A Hatalmasok jelenlétében,
Rosszindulat és irigység nélkül.
Nem félünk semmitől a Nap alatt
Csak a Hatalmas Istenektől.
Titeket idézünk:
Ó élet fénye,
Légy fénylő láng előttünk,
Légy vezérlő csillag felettünk,
Légy tiszta ösvény lábunk alatt,
Gyújtsd szívünk mélyén
A szeretet lángját szomszédunk iránt,
Ellenségeink iránt, barátaink iránt, minden testvérünk iránt,
Ó, Cerridwen könyörületes gyermeke,
A legalacsonyabb dologtól
A legfelsőbb nevéig." 
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Wicca alkalmazás-kritika
Írta és képek: Daphne

Első  alkalommal  a  Wicca  Spells  and  Tools nevű  alkalmazást  szeretném  boncolgatni,  melynek
fejlesztője  a  Big  Book  Apps,  LLC.  Elérhető  Android  és  iOS operációs  rendszerre  is.  Az  alkalmazás  angol
nyelven érhető el.

Ha megnyitjuk az alkalmazást, először egy Spells-Varázslatok oldalra dob be, ahol kategória szerint
érhetőek  el  ezek.  A  legtöbbjük  egyszerű  ostoba  rím  angol  nyelven.  A  hozzávalók  sokszor  teljesen
randomizáltak, nincs megindokolva, hogy miért kellene az a piros gyertya. Ahol megfeleltetések vannak azok
is rosszak, nincsenek figyelmeztető kitérők, stb. A varázsigéknek semmi közük nincs a Wiccához. 

A  különböző  varázsigékhez  lehetőségünk  van  hozzászólni,  amennyiben  csinálunk  saját  profilt  az
applikációhoz, viszont érdemi hozzászólást ritkán találni, csak hirdetések vannak, illetve sokan kérdezgetik,
hogy működött e valakinek az adott varázslat. A kedvenc mondókáinknak külön fül található oldalt, ahonnan
egyszerűbben elérhetjük őket.
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Az alkalmazásban található egy bolt is a Shop fül alatt, ahol mindenféle „boszorkányos” cuccok várják
az arra tévedőket.

Multifunkciós kis applikációnk szolgál még ezeken felül naptárral is, ahol mindenféle pogánysághoz
köthető dátumokat találunk, mint a Sabbatokat, Esbatokat, de az ókori Rómához köthető ünnepek dátumai is
fel vannak tüntetve, ahogy az anyák napja is. Ami számomra szimpatikus volt, hogy fellelhetőek a nevezetes
évfordulók is, mint például Gerald Gardner születésnapja.

A  Glossary-Szószedet  elnevezésű  fül  alatt  sok,  a  pogánysághoz  köthető  szó  definícióját  találjuk.
Ezeknek sokszor inkább a mágiához van közük, mintsem a Wiccához, és olykor tovább irányítanak egy másik
oldalra, a bővebb ismertetés érdekében, ahol nagyrészt téves információkat olvashatunk.

Van még az alkalmazásnak egy Herbs azaz gyógynövények elnevezésű, szószedet jellegű menüpontja.
Itt sok-sok növényről tudhatjuk meg annak nemét, bolygóját, elemét, és mágikus felhasználási módját, megint
csak különösebb kitérő nélkül arra, hogy azok milyen negatív hatást gyakorolhatnak ránk.
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"Remove energy from stones." 
Nincs kitérő arra, hogy a vízben oldódó ásványokat ne

tisztítsuk vízben.

 Az én kedvenc mondókám: 
“rituálé”,  hogy megértsük a macskánkat
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Az  alkalmazás  egy  része  regisztrációval  érhető  el.  Ezek  az  applikáció  közösségi  funkciói.  Így
lehetőségünk nyílik hozzászólásokat írni, illetve írni a többi felhasználónak. Amennyiben engedélyezzük, hogy
az alkalmazás használja a helyadatainkat, láthatjuk, kik a közelünkben élő “Wiccák”. Vagy azok akik elhitték,
ez a Wicca.

Összességében,  ez  egy  újabb  felület,  ahol  Wiccával  kapcsolatos  téves  információk  találhatóak,
terjednek. Ezek olykor veszélyes volta miatt az alkalmazás 0 pontot érdemelne, de a nevezetes évfordulók
miatt talán érdemel egy 1/10-et.
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A fekete üröm szószedete.
Nincs megemlítve annak vetélést és allergiás

reakciót kiváltó hatása
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Görög-egyiptomi varázstekercsek fordítása
- 2. rész -

PGM I. 42-195
Fordította: Saddie LaMort

Pnouthis, a szent írnok varázslata, hogy démoni segítőhöz jusson:...
Pnouthios(1) Keryxhöz (2), egy istenfélő emberhez, üdvözlet. Mint olyan, ki ért hozzá, ezen rítust írom elő
néked, hogy megakadályozza a balsikert, miközben a rítust végzed. Miután a számlálhatatlanul sok könyvben
ránk hagyományozott előírásokat, egyetlenben volt... Megmutattam ezen varázslatot, hogy neked megfelelő
segítőt  találj  magadnak és  kizárólag...  Ó,  lég  mozgó szellemeinek barátja...  meggyőzött  engem isten-adta
varázslatokkal... de most elküldtem ezen könyvet, hogy alaposan tanulmányozhasd. Mert Pnouthis varázslata
képes  meggyőzni  az  isteneket  és  minden  istennőket.  És  leírom néked  ebből,  hogyan  szerezhetsz  segítőt
magadnak. 

A  segítőhöz  jutás  hagyományos  rítusa:  Az  előzetes  tisztítás  után  tartózkodj  az  állati  étkektől  és  minden
tisztátalanságtól,  és amely éjszakán kívánod,  menj egy magas háztetőre, miután tiszta ruhába öltöztetted
magad... és mondd a találkozás első varázslatát, ahogy a Nap korongja eltűnik... szemeden teljesen fekete
Íszisz-kendővel (3), és jobb kezedben fogd egy sólyom fejét és... mikor a Nap felkel, köszöntsd, miközben a
fejet rázod és... mondd ezen szent varázslatot, ahogy tiszta tömjént égetsz és rózsaolajat öntesz, az áldozatot
egy heliotróp-hamuval teli cserépedényben végezd el. És ahogy a varázslatot mondod, ezen jelet látod majd:
egy sólyom száll alá, és megáll előtted, majd miután meglebbenti szárnyait a levegőben és négyszögű követ
dob eléd, azonnal felreppen a mennyekbe. Vedd fel  eme követ, és azonnal faragd ki,  majd metszd bele a
jeleket. Mikor elkészültél, fúrj bele lyukat, vezess rajta át zsinórt és viseld a nyakadban. de este ismét menj fel
a háztetőre és, az istennő fénye felé fordulva ajánld neki ezt a himnusz-varázslatot, ahogy ismét barlanglakó
(4) mirhát áldozol az előbbi módon. Gyújts lángot, emelj és rázz mirtuszágat az istennőnek tisztelegve. 

Azonnal ilyen jelet kapsz majd: Egy lángoló csillag ereszkedik alá, és a tető közepén állapodik meg, és mikor a
csillag  szertefoszlott  a  szemed előtt,  látod az  angyalt  (5),  melyet  megidéztél,  és  akit  hozzád küldtek,  és
részletesen megtudod az istenek döntéseit. De ne félj: lépj közel az istenhez, fogd meg jobb kezét, csókold
meg, és mondd ezen szavakat az angyalnak, mert gyorsan válaszol majd, bármit is kérdezel. De kérleld ezen
esküvel,  hogy találkozzon veled,  és  legyetek  elválaszthatatlanok,  és  hogy  ő  ne maradjon csendben és  ne
mondjon ellen semmi módon. De mikor teljes bizonyossággal elfogadta ezen esküdet, fogd meg kezét és ugorj
le, és miután keskeny lakószobádba vitted, ültesd le. Miután először felkészítetted a házat megfelelő módon és
előkészítettél mindenféle étkeket és mendészi bort, tedd ezeket az istenség elé. egy romlatlan fiúgyermekkel
(6)  szolgáltasd  fel  őket,  és  tarts  csendet,  míg  az  angyal  nem távozik.  És  címezd  bevezető  szavaidat  az
istennek:  „Baráti  segítőm  leszel,  segedelmes  istenem,  ki  szolgál  engem,  mikor  azt  mondom,  'Gyorsan,
hatalmad által most jelenj meg a földön nekem, bizony mondom, te isten!'”

És míg hátradőlsz, te magad beszélj gyorsan ajánlatodról. Ellenőrizd az isten esküjét, amin csak kívánod. De
ha három óra letelt, az isten azonnal felpattan. Parancsold meg a gyermeknek, hogy fusson az ajtóhoz. És
mondd: „Menj, isten, áldott isten, ahol örökké élsz, ahogy kívánod,” és az isten eltűnik. 
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Ez a segítő hívásának szent rítusa. Köztudott,  hogy ő egy isten; levegő-szellem, ahogy láttad.  Ha
parancsot  adsz  neki,  azonnal  elvégzi  a  feladatot;  álmokat  küld,  hoz  nőket,  férfiakat,  mágikus  anyagok
felhasználása nélkül, gyilkol, pusztít, felkavarja a szeleket a földről, aranyat, ezüstöt, bronzot hord magával, s
neked adja, ha a szükség úgy kívánja. És felszabadítja láncaiból a börtönbe vetett embert, ajtókat nyit ki,
láthatatlanságot okoz, hogy senki ne lásson téged egyáltalán, ő a tűznek hozója, hoz vizet, bort, és bármely
általad kívánt étket hoz, olíva olajat, ecetet, – az egyetlen kivétel a hal (7) – és hoz sok zöldséget, amilyet csak
akarsz, de a disznóhúsról (8), soha nem mondhatod neki, hogy ezt hozzon! És ha vacsorát akarsz adni, szólj
neki.  Idézz fel elmédben bármely alkalmas szobát, és utasítsd, hogy készítse fel egy bankettre gyorsan és
késlekedés nélkül. Azonnal arany mennyezettel  lát el bármely szobát, s márvánnyal borítja a falakat – és
ezeket félig valódinak, félig illúziónak tartsd – és drága borokat hoz, melyek ragyogón koronáznak meg egy
vacsorát. Azonmód démonokat hoz, s ezen szolgákat díszöltözettel látja el. Ezen dolgokat sebesen végzi. 

Ahogy  megparancsolod,  hogy  tegyen  meg  valamit,  azonnal  megteszi,  és  látni  fogod  másban  is
kiemelkedő  képességeket  mutatni:  megállít  hajókat,  majd  újra  elindítja  őket,  megállít  rengeteg  gonosz
démont, lenyugtatja a vadon fenevadait és letöri a heveskedő hüllők fogait, elaltatja a kutyákat és megfosztja
őket hangjuktól. Kívánságod szerinti állattá változik: olyanná, amely repül, úszik, négylábú, hüllő. Felvisz a
levegőbe és újra visszahajít a tengerhabok áramába és a tenger hullámaiba; gyorsan befagyaszt folyókat és
tengereket úgy, hogy biztonságosan tudsz futni rajtuk, kívánságod szerint. És különösen megállítja a tenger
habját, ha valaha kívánnád; és ha bármikor le akarnál hozni csillagokat (9), és ha forró dolgokat ki akarsz
hűteni, illetve hideg dolgokat felmelegíteni, lámpásokat gyújt, majd újra kioltja őket. És megrázza a falakat,
és tűzzel égeti fel őket; megfelelően fog szolgálni bármit is kívánnál, ó szent mágiának áldott avatottja, és
elvégzi  neked  ez  a  hatalmas  segítő,  ki  emellett  a  levegő  egyedüli  ura.  És  az  istenek  mind  beleegyeznek
mindenbe, mert nélküle semmi nem történhet. Ne oszd meg ezen hatalmas misztériumot senkivel, hanem
rejtsd el, Hélioszra, mert te méltónak találtattál az úr (isten) által. 

Ez  a  varázslat,  melyet  hétszer  hét  alkalommal  kell  elmondani  Héliosznak  a  segítő  ünnepélyes
kéréseként.  "ŌRI  PI...  AMOUNTE  AINTHYPH  PICHAROUR  RAIAL  KARPHIOUTH  YMOU  ROTHIRBAN
OCHANAU MOUNAICHANAPTA / ZŌ ZŌN TAZŌTAZŌ PTAZŌ MAUIAS SOUŌRI SOUŌ ŌOUS SARAPTOUMI
SARACHTHI  A...  RICHAMCHŌ  BIRATHAU  ŌPHAU  PHAUŌ  DAUA  AUANTŌ  ZOUZŌ  ARROUZŌ  ZŌTOUAR
THŌMNAŌRI  AYŌI  PTAUCHARĒBI  AŌUOSŌBIAU  PTABAIN  AAAAAAA  AEĒIOYŌOIĒEA  CHACHACH
CHACHACH  CHARCHARACHACH  AMOUN  Ō  ĒI  IAEŌBAPHRENEMOUNOTHILARIKRIPHIAEYE-
AIPHIRKIRALITHON  OMENERPHABŌEAI  CHATHACH  PHNESCHĒR  PHICHRŌ  PHNYRŌ  PHŌCHŌCHOCH
IARBATHA GRAMMĒ PHIBAŌCHNĒMEŌ." Ez a varázslat, melyet hétszer kell elmondani Héliosznak. 

És a kőre vésve: Heliorosz, mint oroszlán-arcú alak bal kezében éggömböt és korbácsot tart, körötte körben
egy  saját  farkába  harapó  kígyó.  És  a  kő  felirata  ezen  név  legyen  (rejtsd  el):  „ACHA ACHACHA CHACH
CHARCHARA CHACH” Majd anubiszi fonalat fűzve át rajta (10) viseld nyakadban. 

Varázslat  Szelénének:  „INOUTHŌ  PTOUAUMI  ANCHARICH  CHARAPTOUMI  ANOCHA  ABITHROU  /
ACHARABAUBAU  BARATHIAN  ATEB  DOUANANOU  APTYR  PANOR  PAURACH  SOUMI  PHORBA
PHORPHORBARABAU BŌĒTH AZA PHOR RIM MIRPHAR ZAURA PTAUZOU CHŌTHARPARACHTHIZOU ZAITH
ATIAU IABAU KANTANTOUMI BATHARA CHTHIBI  ANOCH” Miután ezt  elmondtad,  látni  fogod  valamely
csillagot elválni  az égtől  és istenné válni.  De te közelítsd  meg,  fogd kézen,  csókold meg,  és  mondd ezen
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varázslatot: "ŌPTAUMI NAPHTHAUBI MAIOUTHMOU MĒTROBAL RACHĒPTOUMI AMMŌCHARI AUTHEI A...
TAMARA CHIŌBITAM TRIBŌMIS ARACHO ISARI RACHI IAKOUBI TAURABERŌMI ANTABI TAUBI" 
Mikor ezt elmondtad, válaszolni fog. De te kérdezd meg: „Mi isteni neved? Fedd fel harag nélkül, hogy ezen
hívhassalak.” Ez 15 betűből áll: SOUESOLYR PHTHĒ MŌTH. 

Ezután ez hangzik el: „Jöjj hozzám, Király, hívlak, Istenek Istene, hatalmas, határtalan, romlatlan,
leírhatatlan, erősen megalapozott Aion. Légy a mai nap után elválaszthatatlan tőlem életem teljes ideje alatt.”

Majd ugyanezen esküket kérd tőle is.  Ha megmondta nevét, fogd meg kezét, vezesd le, s helyezd
kényelembe, ahogy fentebb mondám, elétéve az általad is fogyasztott ételek és italok egy részét. És miután
elengedted, áldozz neki távozása után azt ami elő van írva, és önts boráldozatot, és ezúton a hatalmas angyal
barátja leszel. Ha utazol, veled fog utazni; ha elszegényedsz, pénzt ad neked. El fogja mondani, milyen dolgok
történnek majd, s hogy a nap, vagy éj mely órájában. És ha bárki megkérdi,  „Mire gondolok?” vagy „Mi
történt velem?”, vagy akár „Mi fog történni?” kérdezd az angyalt, s ő elmondja neked hangtalan. De te úgy
válaszolsz a kérdezőnek,  mintha magadtól  tudnád.  Mikor meghalsz,  úgy tekeri  be testedet,  ahogy az egy
istenhez méltó,  de elviszi  lelkedet a légbe magával.  Mert a hatalmas segítővel  kapcsolódó légi szellemek
egyike sem mehet Hádészba, mert minden dolog őalá van rendelve. Bármikor tenni akarnál valamit, mondd
nevét magányodban a légbe, és szólj: „Jöjj!”, és látni fogod magad mellett állni. És mondd neki: „Végezd el
eme feladatot!”,  és  ha megtette,  azt  mondja majd: „Mi mást akarsz? Mert az egekbe vágyom.”  Ha nincs
további  parancsod,  mondd neki:  „Távozz,  Úr!”  és  távozni  fog.  Ezen módon az  isten  csak számodra lesz
látható, és senki nem hallja rajtad kívül beszédének hangját. És el fogja mondani neked egy ember betegségét,
hogy élni, vagy halni fog, még azt is, hogy mely napon, az éjjel mely órájában. Továbbá adni fog neked vad
gyógynövényeket és a gyógyítás hatalmát, és istenként imádnak majd, hisz egy isten a barátod. Ezen dolgokat
a  segítő  rátermetten  fogja  elvégezni.  Ezért  ezen  dolgokat  senkivel  ne  oszd  meg,  csak egyedül  törvényes
fiaddal mikor az a mágikus erőt kéri, melyet megosztottunk veled. Isten veled.

A  Nap  megszólításához  nem  szükséges  más,  csak  az  „IAEŌBAPHRENEMOUN”  formula  és  az
„IARBATHA” formula. 

1.)  Pnouthis és Pnouthios ugyanaz a személy
2.) Keryx: hírvivő, valós, vagy idealizált papi, vagy szent személy
3.) Ísziszt ábrázoló képpel ellátott szemkötő kendő
4.) "τρωγλ τις", "troglitisz. Feltehetőleg etiópiai mirha. ῖ
5.) " γγελος" hírvivő – a szöveg végig „az istenként” hivatkozik rá. Ἄ
6.) A fiatal fiú feltehetőleg médiumi szerepet tölt be. 
7.) A hal evése Egyiptom bizonyos koraiban bizonyos részeken vallási tabu volt. 
8.) A disznóhúsevés tabuja jól ismert, a disznó tisztátalannak számított Szet/Typhonnal való kapcsolata miatt.
9.) A csillagok lehúzása a thesszáliai boszorkányok híres képessége volt. 
10.) Anubiszi fonal: mumifikálásnál használt fonal
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Méhek a mágiában
1. rész

Írta: Sophie LaMort
Képek: Google

Ha méhekről beszélünk, a legtöbb embernek az egyszerű házi
méh  jut  eszébe,  azonban  ez  a  csoport  közel  20000  különböző  fajt
számlál,  melyet  hét  (biológiai)  családba  sorolunk.  A  méhek  az
Antarktiszon kívül minden kontinensen jelen vannak, és minden olyan
élőhelyen megtalálhatóak, ahol vannak olyan virágos növények, melyet
rovarok poroznak.

A  méhek  jelentőségét  és  fontosságát  már  az  őskorban  is
felismerték,  és  a  különböző  kultúrák  mágikus  szerepet  is
tulajdonítottak  nekik.  Cikksorozatom  első  részében  szeretném
bemutatni  az  egyes  kultúrák  kapcsolatát  a  méhekkel  a  mitikus  és
mágikus vonatkozásra fókuszálva.

Őskor

A méhek, a méz és a kaptár már a sziklarajzok korában is központi
szerepet játszottak a spiritualitásban. A méhek és a méz számos különféle
ősi  kultúra  teremtési  mítoszaiban,  kozmológiáiban  és  szent  helyein  van
jelen.  Az  afrikai,  ausztrál,  dél-amerikai,  európai  és  hindu-indiai
alkotásmítoszokban  és  szent  történetekben  a  méh  a  tisztelet
szimbólumaként  szerepel.  A  világ  szinte  minden  sarkából  származó
régészeti bizonyítékok is alátámasztják ezt. A méhek és a kaptár a közösség,
a  folytonosság,  a  megújulás,  és  a  túlvilággal  való kapcsolat  szimbólumai
voltak  őseink  számára.  A  méz  forrásaként  édességet,  gyógyulást  és
varázslatot is jelentettek. 

Sok  tudós  úgy  véli,  hogy  a  mediterrán  térség  korai  kultúrái
anyaistennőt imádtak. A Kréta körüli neolitikum korából származó minószi
kultúra a sok istennőkép közül néhányat méhszerű csíkokkal, szárnyakkal
és  csápokkal  ábrázolt.  A  méhészet  kiemelkedő  része  volt  a  minószi
kultúrának,  és  a  méhkaptárak  és  más  méhképek  gyakran  szerepeltek  a
véseteken. A későbbi egyiptomi, görög és római kultúrák örökölték ezeket a
mintákat és hiedelmeket, és átalakították őket saját későbbi mítoszaikba és
legendáikba. 
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Hettita Birodalom

I.  e.  körülbelül  2000  körül  a  hettiták  letelepedtek  a  mai  Törökország  területén.  Hatussában,  a
fővárosban öt nagy templomot,  és számos agyagtáblát  találtak különböző nyelveken. Azt biztosan tudjuk,
hogy szövetszalagokat áztattak méz, éterolajak és aromás gyanták (mirrha, olibanum) keverékébe.

A  hettiták  ismerték  a  méhészkedés  művészetét;
agyagtábláikból  tudjuk,  hogy  a  méhek  lopását  keményen
megbüntették és ezüstpénzre bírságolták. A méh a főszereplő
a hettita újjászületési rítusban is. A történet akkor kezdődik,
amikor  Telipinu-t,  a  fiatal  esőistent  megsérti  egy  idősebb
viharisten  (a  neve  sajnos  ismeretlen),  és  emiatt  Telipinu
eltűnik,  elbújik.  Minden  lény,  állat,  istenség  és  ember
kétségbe van esve, hiszen az esőisten nélkül nincs élet. A föld
kiszárad,  a  vizek  felszáradnak,  az  emberek  és  állatok
szenvednek. Egyértelmű, hogy Telipinu-t mindenképpen meg
kell  találni  és  vissza  kell  hozni,  de  senki  sem  tudta  hol
rejtőzik. Először a bajt okozó viharistent kérik, hogy tegyen

valamit a helyzet ellen, de sajnos eredménytelenül próbálkozik. Ezután a többi, kisebb-nagyobb istenséget
küldik Telipinu megkeresésére, de nem találják sehol. Ekkor a viharisten egy sast küld, akinek szintén nem
sikerült  megtalálni  az  elszabadult  isten  rejtekhelyét.  A  tehetetlen  viharisten  most  Hannahanna
anyaistennőhöz fordult. 
Viharisten: „Most hogyan tovább? Mi történt?” 
Hanahanna így válaszolt: „Ne félj! Ha a te hibád, rendbe hozom. És ha nem a te hibád, akkor is rendbe hozom
Menj, hozd ide a méhet! Én magam fogom utasítani, meg fogja keresni az esőistent.” 
Viharisten: „A nagy istenek és a kisebb istenek keresték őt, és nem találták meg; menjen ez a méh és keresse
meg? Szárnyai gyengék, és maga is gyenge; vajon ez a méh megtalálja őt?”
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A viharisten nagyon szkeptikus, de az Istennőnek nem volt túl nehéz meggyőznie, hogy próbálja ki a
tervét. A méhet Hannahannához vitték. Ezután Hannahanna utasította a rovart, hogy keresse meg Telipinu-t
„a rejtett völgyekben, a legmagasabb hegyeken és a kék hullámok alatt”. „Csípj a tenyerébe és a lábába, hogy
felébredjen,  és  kenj  némi viaszt  a  szemére  és  a  kezére,  hogy megtisztuljon.”  A  méh Telipinu isten  után
kutatott, és végül egy szent ligetben találta, ahol egy fa alatt aludt. Úgy tett, ahogy az istennő mondta neki.
Telipinu  felébredt  a  szúró  fájdalomra,  és  nagyon  dühös  lett.  Bizonyos  tisztító  szertartással  kellett
megnyugtatni, amelyet Kamrusepas istennő végzett. Ez a rítus nyilvánvalóan magában foglalta a méhviasz
tenyérre, és szemre való kenését. A sikeres gyógyító szertartás után a „rossz varázs” elhagyta a házakat, a
réteket, az embereket, az állatokat stb. 

Guterboch szerint a hettita szövegek több, mint egy mitológia átbeszélései. Úgy tűnik, ezek nagyon
egyértelmű rituális  szövegek,  amelyeket a rituálék  utasításaiként  írtak  le.  „Az a fontos,  hogy az említett
szövegekben  a  mitológiai  mesék  szorosan  kapcsolódnak  a
rituálékhoz.  Maguk  a  szövegek  kézikönyvek  voltak,  amelyeket
mindig alkalmaztak, amikor lehetőség nyílt az ott leírt mágikus
rítusok végrehajtására.  A  bénulás  elleni  rituálé  azt  a  történetet
tartalmazza, hogy a természet hogyan volt „megkötözve”, hogyan
jutott el a hír Kamrusepásig, a mágia és a gyógyítás istennőjéhez,
és  ő  hogyan  lazított  meg  mindent,  ami  „kötött”  volt.  Az  egész
mítosz  információkat  tartalmaz  a  méh  olyan  tulajdonságairól,
amelyek világszerte  az  Istennők közvetítőjévé  teszik.  Először  is
hírvivő, aki különböző világokban utazhat: Otthon van a mennyei
birodalomban, ahol kommunikál az Istennővel. Gyaníthatjuk, hogy
eredetileg az anyaistennő keresi az esőistent méh alakját öltve. A
földön keresi az istent,  és végül egy szent ligetben találja meg,
amely  egy  másik  forrás  szerint  egy  hely,  amely  az  alvilági
birodalomhoz  tartozik.  A  méh  az  egyetlen,  aki  nemcsak  képes
megtalálni  az  istent,  de  képes  újra  életre  is  kelteni.  Mint  a
legendából tudjuk, az istent meg kellett tisztítani, mert különben
ébredése  vagy  újjászületése  után  mindent  elemi  erejével
elpusztított volna. Csak a méh rendelkezett a gyógyszerrel (ebben
az  esetben  a  mérge),  hogy  felébressze  és  a  szükséges
ismeretekkel,  instrukciókkal,  amelyeket  Hannahanna  adott  neki.  Végezetül  pedig  egy  tisztító  rituálé
végrehajtásához szükséges eszközökkel (viasz és méz), hogy megtisztítsa az istent haragjától.

Ókori Egyiptom

A  méz  és  a  méhek  is  kiemelkedő  szerepet  játszottak  a  kora  egyiptomiak  kozmológiájában.  Az
egyiptomi étrend, az orvostudomány, és a rituális varázslat alapjai voltak. A tipikus fekete és arany csíkos és
szárnyas rovarképek, amelyeket számos egyiptomi isten és istennő figura, szarkofágok és más vésett képek
ábrázoltak, a méhre is hivatkoztak. Az egyiptomi napisten, Ra könnyei méhekké változtak, és megteremtették
a mézet. Apis isten Szent Bika alakot öltött. 
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Méhkas tiarával ábrázolt istennő
szobrok i.e. 6000, a mai délnyugat

Törökország területéről
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A  mai  mézelő  méhünk  latin  neve  Apis  Mellifera.  Menész
egyiptomi  királyt  „Méhésznek”  nevezték,  Alsó-Egyiptomban  található
birtokait pedig „Méhek Helyeként” ismerték. Neith nagy anyaistennőt
Sais-ben imádták és templomát „A méh házának” hívták. 

A  méhészetet  évezredek  óta  gyakorolják  Egyiptomban.  Legalább
4500 éve az egyiptomiak ugyanúgy készítenek kaptárakat: agyag- vagy
iszapcsövekből,  amelyek  gyakran  egymásra  vannak  rakva.  Ezeket  a
kaptárakat az évszak függvényében utaztatták felfelé és lefelé a Níluson,
lehetővé téve a méhek számára, hogy beporozzanak minden szezonális
virágot.  Különleges  tutajokat  építettek  ezeknek  a  piramisokba  rakott
kaptáraknak a mozgatására. Minden új helyszínen a kaptárakat a közeli
virágokhoz  vitték  és  a  méheket  elengedték.  Amikor  a  virágok
elpusztultak, a méheket néhány mérfölddel lejjebb ismét elengedték. Így
a méhek Egyiptom teljes hosszát bejárták. Ez a hagyomány a mai napig
folytatódik. 

A mézet és méhviaszt vallási és gyakorlati célokra is
használták. A szent állatokat mézzel édesített süteményekkel
etették.  Ezek  közé  az  állatok  közé  tartozott  a  szent  bika
Memphisben,  a  szent  oroszlán  Leontopolisban  és  a  szent
krokodil  Crocodilopolisban.  A  múmiákat  időnként  mézzel
balzsamozták, és gyakran a szarkofágokat méhviasszal zárták
le.  A  sírokban  felajánlásként  mézes  korsókat  hagyták,  hogy
legyen  mit  enniük  a  túlvilágon.  Amikor  Tut  király  sírját
feltárták egy 2000 éves üveg mézet találtak. És mivel a méz
soha nem romlik el, így is tökéletesen ehető volt. 

Az ókori Egyiptomban széles körben hitték, hogy ha egy boszorkány vagy varázsló méhviasz alakot
készít egy emberről, és megsebesíti vagy megsemmisíti, akkor maga az ember szenved vagy meghal. A „száj
megnyitása”  néven  ismert  ünnepi  felajánlás  során  a  papok  speciális  eszközökkel  helyeztek  mézet  egy
istenszobor  szájába,  vagy egy  király  vagy  más  nagy nemes  szobrába vagy  múmiájába.  Az  ókori  rituálék
bizonyos vonalai arra utalnak,  hogy az egyiptomiak még azt  is  hihették, hogy az ember lelke ("ka" vagy
kettős; a halál után is folytatódó rész) méh alakot öltött. Az "Am-Tuat" vagy a „Túlvilág” könyvéből származó
másik rituálé a lelkek hangját hasonlítja össze a méhek zümmögésével. 

Ókori görög-római mitológia

A méhek alapvető szerepet játszottak a görög-római vallási hagyományokban. Nekik és az általuk
termelt méznek sok szimbolikus jelentése van. Az egyik történet Zeusz, az istenek királyának születéséről szól
(akit  a rómaiak Jupiternek neveztek el).  Apja,  Kronosz isten meg akarta semmisíteni Zeuszt,  ezért  anyja
becsempészte egy titkos barlangba a Dicte-hegyen. A barlangot szent méhek népesítették be, akik mézzel
táplálták a csecsemő istent. 
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Ahhotep királynő arany nyaklánca
méhekkel
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Az  isten  a  barlangban maradt,  amíg  fel  nem nőtt,  majd
letaszította apját, Kronoszt a trónról és az istenek új királya lett.
Valószínűleg  ennek  a  történetnek  köszönhető,  hogy  Zeusz  egyik
címe  Melissaios,  vagyis  „méhember”  volt.  Később  Zeusz
megjutalmazta a méheket a segítségükért, fényes arany színűvé és
elég  erőssé  változtatta  őket,  hogy  ellenálljanak  a  hidegnek  és  a
szélnek. 

Zeuszhoz  hasonlóan Dionüszosz  istent  is  egy  barlangban
nevelték fel  és mézzel táplálták. Ma a bor istenének tekintik, de
imádata abból az időből ered, amikor a bor még ismeretlen volt és
a mézsör volt a fő alkoholos ital. Miután a bor átvette a mézsör
helyét  a  méz  továbbra  is  szent  maradt  Dionüszosz  számára.
Híveinek borostyánba burkolt pálcái voltak, amelyekből méz folyt.
A méhészet megalkotójaként is ismerték. 

A  méheket  „a  Múzsák  madarainak”  is  hívták.  A
halandóknak az  ékesszólás  ajándékát  adták azzal,  hogy méheket
küldtek, hogy az ajkukra tett mézzel édesítsék meg hangjukat. 

A méhek általában az alvilággal  és a  holtak lelkével  is  kapcsolatban álltak.  Ez valószínűleg azért
történt, mert a vad kaptárak gyakran a sziklafalak vagy a barlangok repedéseiben helyezkednek el, amelyeket
az  alvilág  bejáratának  gondoltak.  Különböző  görög  filozófusok  úgy  vélték,  hogy  az  emberek
reinkarnálódhatnak méhekké, vagy hogy a méhek azok lelke, akik még nem születtek meg. 

Néha a nimfákat méheknek nevezték, mert úgy gondolták, hogy reinkarnálódott lelkek. A méz az
istenek szeretett étele volt. Az ambróziát és a nektárt, azokat az ételeket, amelyek halhatatlanságot adnak az
isteneknek, ha elfogyasztják őket, általában hasonlónak tekintették a mézhez vagy a mézsörhöz. A méz az
istenek  és  nimfák,  valamint  a  halottak  számára  kedvelt  felajánlás  volt.  Például  Szophoklész  játékában
Oidipusz király, a címszereplő, miután felismerte bűneit, megkérdezi, mit kell tennie. A kórus így válaszol:
„Víz mézzel keverve...ez ömlik a földre”. Különösen a földalatti vagy alvilági istenségek kedvelik a mézet,
talán a méhek és a holtak lelke közötti kapcsolat miatt. Cerberus, a háromfejű kutya, aki az alvilág kapuját
őrizte szintén könnyen kicselezhető volt ha mézes süteményt dobtak neki; olyannyira, hogy teljesen szabadon
hagyta  a  bejáratot  amin ekkor  át  lehetett  kelni.  Persephone-t,  Hádész  feleségét  és  az  alvilág  királynőjét
Melitodésznak, vagy „mézédes szeműnek” hívták. 

Méhet ábrázoló érme 
Ephesus városából
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Egy ókori görög amfora négy férfit
ábrázol, akiket méhek szúrnak meg,

amiért mézet akartak lopni a csecsemő
Zeuszt tápláló kaptárakból. 

Érem, melynek egyik oldalán Arisztaiosz
isten, másik oldalán egy méh látható
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Írország

Az  ősi  kelták  annyira  fontosnak  tartották  a  méhészetet  az  emberek  megélhetése  és  a  föld
termékenysége szempontjából, hogy egy sor törvény és kiterjedt jogrendszert hoztak létre kizárólag a méhek
és méhészek számára. Az írek „Bech Breatha” -nak hívják őket, a kelták őshonos jogrendszerében, a Brehon
törvényben találhatjuk meg őket.  A Brehon-traktusban a földre vagy a mezőgazdaságra vonatkozó összes
törvény  közül  a  mézelő  méh  szerepe  és  jelentősége  kapta  a  legrészletesebben.  Az  ősi  Brehon-törvény
tizennyolc oldalát kizárólag a méheknek szentelték. Az ókori írók megjegyezték, hogy Írországban rengeteg
méhkas található, összehasonlítva más helyekkel. A nád- és répacukor országszerte történő elterjedéséig a
méz  volt  az  egyetlen  édesítőszer,  emellett  tartósítószerként  és  gyógyszerként  is  használták.  A  méhészet
gyakorlatát széles körben ismerték; minden otthon kaptárat tartott kertjében, a Bech Breatha részlete pedig a
méhek fontosságát tükrözte. 

A méhtörvények figyelembe vették a házi kaptár és a méz, valamint a természetben előforduló rajok
fontosságát. A törvények rendkívüli részletekbe mennek. Az ír nyelvben legalább 6 különböző hagyományos
kifejezés  van a  vad méhrajok  fajtáira.  Például,  ha  valaki  rajt  talált  a  szomszéd háza táján,  és  befogta  a
méheket, hogy hazavigye a saját kaptárába, a raj által előállított méz háromnegyedét fel kellett ajánlania a
szomszédjának. De ha egy fán talált rá a rajra akkor a méz felét megtarthatta. A házi kaptárhoz legközelebb
eső négy gazdaság évente részesült a mézből és minden negyedik évben  egy méhrajt is kaptak. A megművelt
földön és a nem művelés alatt álló földön talált vadkaptárakra és rajokra különös szempontok vonatkoztak.
Ha valaki rajt talált a közös földön, akkor a méz egyharmadát oda kellett adnia a helyi főispánnak. 

Nem  csak  gazdasági  árucikknek  tekintették  őket;  a  Bech  Breatha  magukat  a  méheket  is  jogi
státusúnak tekintette. A szokás az volt, hogy a méheket a család tagjaként kell kezelni. Az ír folklórban létezik
a  „megmondani  a  méheknek”  fogalma.  Úgy  tartották,  hogy  a  méhek  könnyen  megsértődnek  és  el  kell
mondani nekik a családban bekövetkezett eseményeket. A hagyomány szerint tulajdonosuk halála esetén a
temetésre készült édességeket meg kell osztani velük, és a kaptárat fekete szalaggal feldisziteni. Ezt a szokást,
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miszerint „mindent el  kell  mesélni a méheket” nagyon fontosnak tartották, mivel a méhek és a kaptár a
közösség és a túlvilággal való kapcsolat szimbólumai voltak. Azt gondolták, hogy az ókori Európa számos
kultúrájában az istenek hírnökeiként tisztelték őket. 

A méhek megsemmisítése nagyon súlyos bűncselekménynek minősült és szerencsétlenséget jelentett.
Voltak törvények a kaptár ellopása ellen, és még a méhek által megszúrtak kártérítése is. A „méhítéletek”
fokozatos érzékenységet mutattak nemcsak a mézelő méh, hanem a környezet iránt is. A Brehon-törvény az
őslakos kelta szokásokból származik, amelyeket szájon át adtak át egyik generációról a másikra. A Brehon-
törvény egészen a 17. századig fennmaradt, amikor az angol közjog felváltotta. 

Nem ismert, mennyi ideig terjedt ez a gyakorlat szóban, mielőtt a 4. században leírtak egy „Senchus
Mor” nevű dokumentumban. Nem véletlen, hogy a druidák bölcsességéből fakadó jogrendszer hevesen védené
a méheket:  a  druidák mindig  is  kapcsolatban álltak  velük.  Kapcsolatuk mélységét  megőrzi  az  ókori  skót
mondás:  „Kérdezz  meg egy vadméhet,  mit  tudtak a  druidák.”  A  druidák hagyománya  szerint  a  méheket
szentnek tekintik.

A cikk írása és az anyaggyűjtés során egy dolog vált bizonyossá számomra: a régebbi kultúrák
sokkal  jobban  tisztelték  ezeket  az  élőlényeket,  sokkal  jobban  megértették  jelentőségüket.  A  mézelő
méhekre  támaszkodunk  a  teljes  élelmiszer-ellátás  közel  egyharmadában.  A  méhek  létfontosságú
szerepet  játszanak  a  globális  ökoszisztémánkban  is.  A  növényeknek  méhekre  van  szükségük  a
szaporodáshoz;  a  rovaroknak  szükségük  van  a  növényekre,  hiszen  azok  élelmet  és  menedékhelyet
nyújtanak; a kisebb állatoknak szükségük van a rovarokra, hiszen az a táplálékuk; a nagyobb állatok
megeszik a kisebb állatokat továbbá a növényekben táplálékot, védelmet és gyógyszereket találnak; és
így tovább felfele a táplálékláncon. A méhek nélküli világ életünk minden aspektusára hatással lesz. 
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Egyes elméletek szerint a fleur de lis szombólum is méhet ábrázol.
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A Főnix Miséje
Írta: Aleister Crowley

Fordította: Saddie LaMort
Képek: Google

A  Mágus  fedetlen  kebellel  az  oltár  előtt  áll,  melyen  a  Burinja(1),  Harangja,  Füstölőtartója  és  két
Fénysütemény(2) található. A Belépő Jelével(3) Nyugat felé nyúl az oltáron keresztül, és így kiált:

Üdvözlégy, Ra, ki csónakod
Sötétnek mélyére úsztatod!

A Csend Jelét(4) adja, és kezébe veszi a Csengőt és Tüzet(5).

Oltáram Keletjén állok,  
Kezemben muzsika, lángok!

Tizenegyet üt a Harangon 333-55555-333(6) és a Tüzet a Füstölőtartóba teszi.

Harang csendül, tűz gyújt szenet, 
Szólom a rejtélyes nevet
ABRAHADABRA(7)

Tizenegyet üt a Harangon.

Imám szóljon: Ó, te Gyermek, 
Neveid tiszták és szentek!
Ím országod, akaratod
Itt a kenyér, s itt vér.
Mutasd az éjen túl Napod!
Gonosztól, jótól őrizzél!
Tíz koronád közt egyetlen
Enyém legyen itt és most. ÁMEN

Az első Süteményt a Füstölőtartó Tüzére teszi.

Süteményt füstölök neked,
Így imádom a te neved

A Liber Legisben(8) leírtak szerint(9) végzi az imádatot, és ismét tizenegyet üt a Harangon. A Burinnal ezek
után a megfelelő jelet(10) teszi mellkasára. 

Lásd hát véremet keblemen
Kicsordul a szent jeleken!

A második Süteményt a sebhez érinti. 

Ostya vérrel találkozik,
És a főpap imádkozik!

Megeszi a második Süteményt.
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Esküm szólom, kenyér számban,  
Imám felperzsel a lángban. 
Nincsen szégyen, nincs irgalom:
A Törvény: TEGYEM AKARATOM!"

Tizenegyet üt a Harangon, és így kiált: 

ABRAHADABRA.

Örömmel, sirámmal jöttem
Most köszönettel távozom
Hogy a Földön kedvem tegyem
Az élők légiói közt.

Távozik

***

1.) Burin: Itt bármilyen hegyes szerszám, mely alkalmas a mellkas bőrébe jelet karcolni. 

2.) Fénysütemény: „Illatszernek keverjetek össze lisztet és mézet és vörösbor seprőjét: majd Abramelin olaját
és olívaolajat, és utána lágyítsátok & simítsátok el gazdag, friss vérrel. A legjobb vér a holdé, havonta: aztán
egy gyermek friss vére, vagy a mennybéli ostya cseppjei: aztán az ellenségeké: aztán a papé vagy a híveké:
végül valamely állaté, mindegy milyené. Ezt égessétek: készítsetek ebből süteményeket & egyétek nekem.[...]”
Liber AL III:23-25

3.) A Belépő Jele: Más néven Hórusz Jele, vagy Hórusz Testtartása. Testsúly a bal lábon, bal láb egyenesen
előre lép, lábfej előre mutat; jobb lábfej 90 fokban jobbra néz. A két kéz vállból egyenesen előre mutat, kezek
ökölben, a két mutatóujj előre mutat, fej a vállak között. 

4.) A Csend Jele: 

Harpokratész Jele. Jobb láb előre mutat, bal lábfej 90 fokban balra néz. Bal kéz a test mellett, jobb kéz az alsó
ajakra szorítva. 
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A Csend Jele
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5.) Tüzet: szenet, melyet a Füstölőtartóba helyezés után azonnal meggyújt, így az megfelelő módon izzani fog,
mire a rituálé a füstölősüteményhez ér. 

6.) Csengetés: a fentebbi formátum a szabadkőműves rituálék leírására jellemző. Helyesen 3-5-3. 

7.) ABRAHADABRA: Hórusz Eónjának szava, mely a Nagy Mű beteljesülését, az 5 és 6 egyesülését jelöli. 

8.) Liber Legisben: Liber AL vel Legis, a Thelema szent könyve. Az itt található idézetek Saddie Lamort 
fordításai.

9.) leírtak szerint: A Nap imádatához az alábbi szöveget szokták használni: 

"Az egység legfelsőbb képe
Csodálom hatalmas lehed 
Legfőbb és iszonyú Isten 
A Halál s az istenek 
is rettegnek téged 
Én, én imádlak téged

Jelenj meg trónusán Ra-nak 
Nyisd meg a Khu útjait 
Könnyítsd útjait a Ka-nak 
A Khabs az ő útjain 
Altasson, vagy költsön 
Aum! Hagyd hogy megtöltsön!
[...]
A fény enyém, emészt sugárja 
Megnyitom rejtett ajtóm 
Ra-nak és Tumnak házába 
Hol Khephra él, és Ahathoor 
Thébaid vagyok, Ó Mentu, 
Én, Próféta Ankh-af-na-Khonsu 

Bes-na-Mautnak keblem verem 
Varázsom szövi bölcs Ta-Nech 
Nuit, fényed mutasd nekem, 
Házadba hívj lakni engem 
Ó szárnyas fény-kígyó, Hadit 
Lakozz velem, Ra-Hoor-Khuit!"
AL III:37-38

10.) Megfelelő jelet: A Crowley-féle Fenevad Jelét. Ennek eredeti verziója bonyolult,
nem alkalmas a rituáléban használatra, ezért az egyszerűsített változatot szokták
használni, mely a Nap és Hold együttállását, illetve egy szemből ábrázolt péniszt
mutat.  Egyesek  tudni  vélik  azonban,  hogy  a  valódi  jel  a  Mithrasz-kultusz
Napkeresztje, mely magában rejti a jelhez kapcsolódó NOX szimbólumok nevének kezdőbetűit. 
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A jel egyszerűsített
változata

A Mithrasz-kultusz
Napkeresztje
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