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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 útkeresőnek;
és
mindenkinek,
akinek
céljai
megegyeznek a mieinkkel;
– összefogni az ezekkel a célokkal
egyetértő 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!
Őszi
nap-éj
egyenlőség
cikkleadási
határidő:
szeptember 5.
http://www.berkano.hu

Kedves Olvasó!
Az év kereke ismét fordult, Augusztus est is eljött. Ez az
ünnep magáról az aratásról szól, aminek sikerességétől
régen az egész közösség jóléte, túlélése függött. Ez az új
kenyér ünnepe is. Manapság eléggé elképzelhetetlen ez a
függőség egy természeti eseménytől, hiszen a kenyér
folyamatosan ott van a boltok polcain. Annak idején azonban
egy éven keresztül abból kellett gazdálkodni, amit ekkor
betakarítottak. Ezt ünnepeljük; a bőséget, termékenységet, a
táplálékot, a bizonyosságot, hogy lesz mit enni. Mindezért
hálát adunk az isteneknek, akik a magok elvetésétől
vigyázták a terményt – akik szeretete táplál minket. Ez az
időszak az őszi nap-éj egyenlőségig tart,
A Berkano Tradíció számára különösen fontos ez a mostani
ünnep, hiszen a koronavírus okozta majdnem egy év
kihagyás után végre megtarthatjuk első nyilvános
rituálénkat. Továbbra is elérhetőek maradunk online és
szervezünk eseményeket Discordon, de mostantól lehet
velünk személyesen is találkozni Wiccafékon, Wicniceken,
rituálékon. Hálásak vagyunk mindazoknak akik kitartottak
mellettünk és akik most eljönnek az eseményeinkre.
Ebben az Árnyak számban elindítottunk egy cikksorozatot,
amely a Wicca meghatározó férfi alakjait fogja bemutatni.
Úgy gondolom indokolatlanul keveset beszélünk a Wicca
történelmében jelentős szerepet játszó papokról, főpapokról,
pedig fontosságuk kétségtelen. Végéhez közeledik elemeket
és eszközöket bemutató sorozatunk, ebben a számban a víz
elemmel, illetve a kehely, üst és korbács szerepével,
jelentőségével ismerkedhettek meg.
Bőséges aratást, boldog ünneplést és kellemes olvasást
kívánok mindenkiknek.

Sophie LaMort
Főszerkesztő
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A kehely és az üst
Írta: Rigor Morts
Képek: Google

A mágikus eszközeink közül kettő hivatott képviselni a Víz elemet: a kehely és az üst, bár számos más
fogalom is kapcsolódik hozzájuk. Az üst vagy kehely az elementális fegyverek egyike is, és mint ilyen, a mágus
akaratának kifejezője és végrehajtó eszköze. A szimbólumok roppant fontosak mágikus értelemben, hiszen a
mágia fő mozgatója, a tudatalatti, ösztönösen ezekben gondolkodik.
Az üst a seprű és a fekete macska után az a dolog, amit az utca embere társítana ahhoz a szóhoz, hogy
„boszorkány”. Shakespeare Macbeth-je is megjeleníti ahogy a boszorkányok egy üst körül táncolnak és
kántálnak. Ugyanakkor a boszorkányok üstje ennél sokkal régebb óta jelen van a köztudatban, már a görög
mondavilágban is találkozhatunk vele. Médea kolkhiszi varázslónő, Hekaté papnője, aki a boszorkányság és a
keresztutak úrnője a mitológiában. A varázslónő segített Iaszónnak visszaszerezni az aranygyapjút. Nemcsak
bűvös üstje, de feltehetőleg tanítványai is voltak. A mondák szerint tizenkét elkötelezett föníciai leány kísérte
és segítette kivitelezni azt, hogy megölje a Iolkoszi királyt, Peliaszt. Bájitalait az üstjében főzte.
Az ősi angol és ír mondákban a mágikus üst gyakran szerepel mint jutalom, amit a hősök elnyernek
más világokban zajló kalandjaikért. (Itt esetleg felfedezhető némi párhuzam napjaink sporteseményein
elnyerhető különféle kupákkal és serlegekkel.)
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Ázsiában is ismert volt a mágikus üst, a sámánok féltett eszköze, fegyvere. Sokszor az Altaji
sámánokat együtt temették el kedvenc üstjével. Az üst talán a legnagyobb a mágikus eszközeink közül, bár
manapság számos méretben fellelhetőek kifejezetten mágikus célra készített, öntöttvas darabok. A legtöbb
modern boszorkány általában kisebbet használ, hiszen nem egyszerű rátenni egy bográcsméretű üstöt teli
vízzel egy állványra, vagy elcipelni a kinti rituálé helyszínére. Igen népszerű az angol nyelvterületen “gypsy
pot”-nak nevezett kisüst.
Némely witch ivótülökkel vagy egy tűzálló tállal helyettesíti az üstöt az oltáron. A vízzel teli üst vagy
tál kiválóan alkalmas a jövendölés művészetének gyakorlásához, de fontos, hogy tűzálló is legyen – számos
rítus során kell a körben vagy az oltáron elhelyezett kis égő tűz. Erre a legalkalmasabb valami hosszan égő
anyaggal megtölteni az üstöt – persze figyelve arra hogy az égéstermék ne legyen veszélyes vagy mérgező,
valamint ezeket a rítusokat kint a szabadban végezzük lehetőleg – vagy használjunk olyan anyagot amely
gyakorlatilag füstmentesen ég, mint a különböző szeszek. Az évkörben főleg a druida tűzünnepek: a
napfordulók és napéjegyenlőségek tiszteletére szokás tüzet gyújtani az üstben. Természetesen ez esetben
mindig figyeljünk a környezetre, tisztítsuk meg a területet minden éghetőtől, avartól és figyeljünk a
tűzgyújtási tilalmakra!
Mágikus értelemben az üst a Hármas Istennő jelképe, női minőség. Cerridwen az Inspiráció Üstjében
készíti egy évig és egy napig varázsitalát: amikor kész, pedig három csepp Bölcsesség keletkezik és távozik
belőle – ez az Awen. A druidák által áhított három csepp megfeleltethető a Három Útnak vagy Tribannak, ami
a druidizmus egyik legfontosabb jelképe, és Isteni Inspirációt jelent. Az istennő követőinek ajándékozza a
költészetet, az ihletet és bölcsességet – ő az ősi druida művészetek úrnője. Az üst három lába jelképezi a
holdfázisokat és az Istennő arcait: Szűz, Anya, Banya. Ezenkívül minden edény, mely befogadásra lett
teremtve, feminin szimbólum.
Az üst később kehellyé transzformálódhatott. A leghíresebb ilyen a Szent Grál, aminek legendája
megelőzi a keresztény időket. Ez volt az Inspiráció és az Újjászületés Üstje, amiért Arthur és lovagjai
szembeszálltak minden gonoszsággal és a sötét erőkkel, ahogy a bárdok megénekelték. Ezt kutatták később a
Kerekasztal Lovagjai, a kereszténységgel azonban úgy tartották, ebbe fogták fel Jézus vérét – bár továbbra is
ugyanazon attribútumokat őrizte. A witchek azonban maradtak a pogány jelképnél, az üstnél, Cerridwen
istennő szent eszközénél. Az üst a mindent körülölelő anyatermészet, a terhes nő, a szent edény, minden élő
forrása, anyja. Az élet négy eleme a hozzávalók, amik az üstben forrnak, főnek: kell hozzá tűz, hogy
felhevüljön, víz, ami megtölti, zöld növények amik a varázsital alapjai és a levegő, ami a gyógyító párája a
gőzölgő főzetnek. Az üst megalkotása civilizációs lépés is volt, a fém üstök megjelenése előtt ugyanis tűzálló
agyagedényt készíteni roppant bonyolult procedúra volt és így is törékeny volt. A fémüst azonban, melyet
minden asszony tartott a háznál jobban megfőtt ételt biztosított, meleg vizet a tisztálkodáshoz, gyógyító
főzeteket a betegségekre. Így az üst a mágia kellékévé is vált, elsősorban a nők által végzett mágiáé.
Az üst a transzformáció szimbóluma. A nyers, ehetetlen hozzávalókból ízletes étel készül, füvekből és
gyökerekből gyógyszerek és potens mérgek, és a nők, az emberiség legnagyobb transzformáló „edényei” a
férfi magjából egy új életet, gyermeket hoznak a világra.
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És ahogy korábban is írtam, nemcsak a női princípium, de az újjáalakító Természet is egy hatalmas
nagy üst, melyben kavargunk, mely minden dologból, állatból, emberből, növényekből, sziklákból, az ég
csillagaiból, szárazföldekből és az összes vizekből új természeti jelenségeket, élőlényeket, embereket állít elő.

Eleanor Bone. A két képen ugyanaz az üst van.

A Körben és az oltáron, valamint a rítusok során is a Kehely jelképezi a Víz elemet. Nemcsak
szimbólumként tekintünk rá, hanem magának a Víz elem materiális megnyilvánulásának. Női elem, és a
Holddal, így magával az Istennővel áll kapcsolatban. A Hold irányítja a földi vizeket, az árapály jelenséget, de
szervezetünk vizeit is befolyásolja, különösen a nőkét, hiszen a ciklust is szabályozza. Azonban nemcsak a
fizikai világ áramlatait befolyásolja, hanem az asztrális sík energiaáramlását is. A Vízhez, a nyugati kapuhoz
és így a kehelyhez fűzhető élet és halál. Amikor a test meghal, a Nyugati Kapun távozik Gábrielhez (Jav-reeel) aki az ábrahámi vallások ehhez az égtájhoz és a vízhez köthető angyala. Jelképe a kehely, neve pedig „élet
hordozóját” jelenti. Gábriel ura az Élet Vizének, melyet a Szeretet és a Gondviselés tölt fel. A kehely így ezeket
is szimbolizálja, a rítusok végén a borral telt kehely körbejár, és a résztvevők isznak a jelenlevők egészségére,
ez kapcsolatot teremt közöttük, a kehely szimbolizálja itt a barátságot, jóakaratot, táplálást.
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A víz elem köthető az érzelmekhez, hiszen mindkettőre jellemző az áramlás minősége és ahogy a
természeti víz és áradás, az érzelmek kiáradása is hozhat jót de halált és pusztulást is egyaránt. A Tarotban is
általában a kis arkánum kehely lapjai közül több, valamely emócióval áll kapcsolatban.
Az Asztrált szintén uralja a Hold, és akárcsak az árapály jelenséget irányítja a földön, úgy a Hold
„lehúz” lelkeket az asztrális síkból – és megszületnek a fizikális síkon, mint új életek – és akárcsak apálykor a
hullámok visszahúzódnak úgy hív vissza a fizikai síkról lelkeket, melyek a fizikai halál után a nyugati kapun
kilépve visszatérnek az asztrális síkra. Így jelképezi tehát a kehely a születést és a halált is egyszerre. Az
asztrális sík a színtere a mágiának is, ami akárcsak a víz, felveszi az edény alakját – a mágus akarata szerint
formálhatja, fluid és könnyen alakítható. A kehely tehát a mágus akaratát is jelképezheti, ami testet ad a
víznek, a mágiának, méghozzá olyan formát ad neki, amit csak szeretne a mágiát végző személy. De intuíciót
is nyújthat, a kehelyben vagy üstben -tálban csillogó víztükröt fürkészve mi is tanulhatunk a víztől, a
mágiától, amikor megpróbálunk a hullámok mögé, a vízfelszín mögé pillantani.

Janet és Stewart Farrar egyik kelyhe

A Golden Dawn által használt kehely
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Egyszemélyes Augusztus est rituálémenet
Berkano Wicca Tradíció
Írta: Sophie LaMort

Kellékek:
– Gyertya: 4 égtájgyertya, egy ezüst színű gyertya az istennőnek, egy arany színű az istennek, igény
szerint elhelyezhetünk több gyertyát is az oltáron.
– Pentákulum: ha nincs, a Berkano YouTube csatornáján találtok videót, ami alapján elkészíthetitek.
Végső esetben kartonból is készülhet.
– Rituális tőr: ha nincs, helyettesíthetjük az ujjainkkal. Nyújtsuk ki mutató- és középső ujjunkat,
szorítsuk őket össze, és használjuk ezt a kéztartást, amikor a rituális tőrt használnánk
– Pálca: ha nincs, a Berkano YouTube csatornáján találtok videót, ami alapján elkészíthetitek
– Kehely
– Edény sónak és víznek
– Tálka a süteménynek
– Bor
– Sütemény
– Víz
– Só
– Füstölő
– Kenyér – helyezzük a pentákulumra. Annyi kenyeret készíts elő amit még aznap el tudsz fogyasztani,
semmiképpen se dobd ki ha marad
– Igény szerint szezonális dekoráció: aratási, illetve napszimbólumok, gabona stb.
Rituálémenet:
1. Megtisztulás: Rituálé előtt vegyél tisztító fürdőt, vagy zuhanyt. Amennyiben ez nem megoldható,
mosd meg az arcodat, kezeidet – legvégső esetben tisztulj meg energetikailag, vizualizálj egy
energiaspirált magad köré, ami megtisztítja az aurádat.
2. Kör meghúzása rituális tőrrel: az óramutató járásával megegyezően tegyél egy teljes kört az oltár
körül, miközben a tőrrel „megrajzolod” a kört.
3. Tisztítás vízzel és sóval: Szenteld fel a sót és vizet. Érintsd meg a vizet a tőrrel, és mondd:
„Megtisztítalak, ó víznek teremtménye, hogy vess ki magadból az illúziók világa szellemeinek minden
tisztátalanságát és szennyét, hogy ne árthassanak nekem, Aradia és Kernunnosz neveiben.”
Érintsd a tőrt a sóhoz és mond: „Aradia és Kernunnosz áldása legyen eme sóból lévő
teremtményen, és minden gonoszság és nehézség távolíttassék el, és minden jó jöjjék, mert
nélküled az ember nem élhet, amiért megáldalak és megidézlek téged, hogy segedelmemre
lehess.”
Tedd a sót a vízbe. Hintsd szét a szentelt vizet.
4. Tisztítás tűzzel: Gyújtsd meg a gyertyákat, a füstölőt és mondd: „Megtisztítalak téged, ó tűz
teremtménye, hogy minden fantazma távozzék tőled és ne árthasson vagy téveszthessen meg
semmilyen módon, Aradia és Kernunnosz nevében.”
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5. Nyilvánítsd ki a rítus célját. Ennek a rítusnak Augusztus est megünneplése a célja, de amennyiben a
rituálé során szeretnél más mágiát is végezni, azt is tedd hozzá itt.
6. Rituálé fő része: Vedd kezedbe a pálcát, tartsd az ég felé és mondd:
„Ó mindannyiunk Hatalmas Anyja, minden termékenység Anyja, adj nekünk gyümölcsöt és gabonát,
csordákat és nyájakat! Akárcsak a halhatatlan búza (1), táplálj minket szüntelenül. Köszönjük, hogy óvtad a
magokat, vigyáztad a termést és megáldasz minket a bőséges aratással!”
Mutass a kenyérre a pálcáddal:
„Aradia és Kernunnosz nevében megáldom ezt a kenyeret, hogy jólétet és gyarapodást hozzon.”
Egyél a kenyérből.
Itt végezheted el a többi mágikus munkát is, ha van ilyen.
7. Sütemény és bor:
Fogd a kezedbe a bort, és mondd:
„Az Istennő tiszteletére iszom ezt a bort”.
Igyál.
Fogd a kezedbe a süteményt, és mondd:
„Az Istennő tiszteletére eszem ezt a süteményt.”
8. Ha mindennel végeztél, köszönd meg az entitások jelenlétét. Például mondd:
„Istenek, szellemek, minden entitás aki jelen volt, köszönöm, hogy megtiszteltetek jelenlétetekkel. Most
menjetek ha mennetek kell, de maradjatok ha akartok.
9. Kör megnyitása: Fogd a tőrt a kezedbe, majd szakítsd meg vele a kört, és közben mondd:
„A rituálénak vége, a kört megnyitom.”
A rituálénak itt vége. Érdemes leírni a tapasztalatainkat, meditálni, vagy folytatni az ünneplést.
***
(1) A gabonát sok kultúrában a halhatatlansággal kapcsolták össze. A learatott búza újjászületik a
következő évben, amikor a félretett magokat elvetik. Majd újra eljut az aratásig és újraindul a körforgás.
A fenti rituálé nem egyezik meg a Berkano Wicca Tradíció publikus eseményein használt rituálémenettel.
Alapjául a Publikus Árnyak Könyve szolgált, mely a Berkano Wicca Tradíció honlapján található Saddie
LaMort fordításában. A rituálémenet szabadon felhasználható a Berkano Wicca Tradíció megjelölésével.
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PGM II 1-64

Fordította Saddie LaMort
"...AKRAKANARBA KANARBA ANARBA NARBA ARBA RBA BA A" (Mondd az egész nevet emódon, szárnyalakban)(1).
„Ó Phoibos, orákulumod segít
Jöjj, Leto fia, ki távol munkál
Elhárító, jöjj ide, jöjj ide
Jósolj és prófétálj éj idején
ALLALALA ALLALALA SANTALALA (SAN?)TALALA” Ezt a nevet is mondd, egy-egy betűt elhagyva egymás
után, hogy szárny-alakot formázzon).
"Ha győzelmes babérral fejeden
Eme ormodról gyakorta szóltad
Jó ómen szavait, most siess hát
Utadon hozzám, igaz jóslattal
LAĒTONION és TABARAŌTH AEŌ EŌ, Paian Apolló urunk, ki ezen éjjelt uralod, ki mestere vagy, ki az ima
óráját is kezedben tartod. Jöjjetek, hatalmas daimonok, segítsetek, hogy valóban beszélhessek Zeusz és Leto
fiával."
Tedd hozzá a követező varázslatot is, melyet babérlevelekre kell írni, és egy papiruszcsíkkal együtt, melyre a
Fejnélküli van rajzolva, a fejed mellé tenni feltekerve. Emellett mondd el a lámpának is, miután bejöttél az
imádkozásból, miután a lámpa kanócára egy tömb tömjént tettél: „BOASOCH OĒAĒ IAŌIĒ ŌIAĒ ŌIAĒ
NICHAROPLĒX STHOM ŌTHŌ... Y IE IŌ ĒI IAĒL IRMOUCH ŌNOR ŌEYE IYŌ EAŌ SABAŌTH THĒOTĒ
PAŌMIACH SIEOU IAŌ IE IEŌ... IOY IEOY IŌ IĒI ĒŌ IĒAI IEŌA A E Ē I O Y Ō.”

1.) „Szárny alakban” – úgy tűnik, itt hiányos a szöveg.
2.) Az I.32 a varázslat első szavaként BOLSOCH-ot, nem BOASOCH-ot ad meg, valamelyik feltehetőleg hibás.
ĀĒĪŌ

9

Árnyak –2021 Augusztus est

Jack Bracelin munkássága
Írta: Sophie LaMort
Képek: Google
Forrás: Philip Heselton – Witchfather

Jack Leon Bracelin a tradicionális Wicca egyik meghatározó alakja volt. 1956-ban lett a Bricket Wood
Coven tagja. Legtöbben úgy ismerik, mint a 'Gerald Gardner Witch' című könyv íróját – ám ezt nem ő, hanem
egy általa Geraldnak bemutatott szúfi tanítvány, Idries Shah írta álnéven. Bracelin a Sheamus avatási nevet
használta.
A Mesterséggel 28 évesen ismerkedett meg, ekkor a Palestine Police Force-nál szolgált és pár éve már
érdeklődött a ceremoniális mágia, spiritualitás iránt. Lois Bourne 'Dancing with Witches' című könyvében így
ír róla: „Körülbelül 175cm magas, vékony testalkatű fiatalember világosbarna hajjal, kék szemekkel és egy
kicsi bajusszal ami katonai kinézetet kölcsönzött neki. Elfojtott ideges energia lengte körül. Úgy éreztem,
hogy jó emberismerő; egyenesen beszélt és az őszinteség, becsületesség benyomását keltette.” Ő és barátnője,
Thelma Chapel 1956-ban kaptak beavatást a Bricket Wood Covenbe, Barbara Vickers és Gerald Gardner által –
a hölgy ekkor vette fel a Dayonis nevet. Miután Doreen Valiente és a coven idősebb tagjai kiváltak 1957
márciusában, Bracelin és Dayonis megkapták második majd harmadik fokozatú avatásukat Gardnertől.
Innentől ők ketten vezették a Bricket Wood Covent. Bracelin Gardner bizalmasává vált akit a Five Acres
Nudista Klub vezetésével is megbízott.
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A covenszakadás fő oka Gardner közszereplése volt; Valiente és a régebbi tagok nem nézték jó
szemmel, hogy Gardner interjúkat ad és nyíltan beszél a Mesterségről. Az utolsó boszorkánytörvényt 1951-ben
vonták vissza Angliában, ekkor csak pár éve. Az emberek bizalmatlanok voltak a Wiccával kapcsolatban, nem
tudták mit kezdjenek egy olyan jelenséggel, amivel eddig csak tündérmesékben találkoztak. Féltek. Ha
valakiről kiderült, hogy köze lehet boszorkánysághoz elveszíthette az állását vagy egyáltalán nem is kapott
munkát, de fizikai bántalmazás sem volt ritka. Maxine Sanders egy 1997-es interjúban arról beszélt, hogy
konkrétan megkövezték az utcán, később a házukat is felgyújtották.
Ezen a helyzeten az sem segített, hogy az újságoknak, tv csatornáknak adott interjúk kiforgatva
jelentek meg. Céljuk a félelemkeltés, a wicca lejáratása, bagatellizálása és démonizálása volt; olvashatunk
például olyan cikkeket, ahol Gardnert és a többi coventagot sátánista ördögimádókként említik, máshol arról
írnak, hogy a coven támogatja a gyermekek szexuális bántalmazását. Gardner mindezek ellenére a covenek
különválása után sem hagyott fel a médiaszerepléssel.

A sokat emlegetett Witches' Cottage (Boszorkánykunyhó)
1958-ban volt az első eset, hogy egy riporter neveket kapott, nem mástól, mint Gardnertől. 1958
Halloween-kor egy fotóriporter bemászott a Five Acres Klub területére, és a Witches' Cottage-hoz sietett, amit
üresen talált. Ezután felkereste Gardnert a Holland Park-i lakásán, ahol azzal vádolta, hogy megtéveszti a
publikumot és a coven amiről mindenhol beszél nem is létezik. Mindez teljesen váratlanul találta Gardnert,
aki védekezni kezdett, mindeközben kiadta néhány coventag nevét. Miután a riporter elment Gardner
realizálta mit tett, hogy megszegte a titoktartási esküjét. Súlyos asztmás rohamot kapott és visszavonult
Jersey-be. Bracelin-t bízta meg azzal, hogy oldja meg a kialakult helyzetet.
Ezt azért tartottam fontosnak, leírni, mert talán a fenti pár sor megfelelő képet ad arról, hogy
Bracelin-nek mivel kellett szembenéznie. Bár azonnal reagált a szituációra és utasította a coven többi tagját,
hogy ne beszéljenek az újságírókkal, riporterekkel, de sajnos késő volt, mert az egyik női tagot már
kifaggatták. Azt látta az egyetlen lehetőségnek ha felkeresik a rivális lapot (The People Magazin, ahol
korábban csak támadó jellegű írások jelentek meg róluk) és adnak nekik egy interjút, hátha ezzel a másik egy
elavul és „régi hírnek” számít majd. Fontos volt, hogy csak olyan emberek maradjanak rivaldafényben,
akiknek nem volt félnivalójuk. Bracelin elsőként vállalta, hogy kiáll a nyilvánosság elé, Dayonis és Fred
Lamond követték a példáját.
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A bekezdés ahol a coventagok
nevei szerepelnek
Az 1959-es Dayonis interjú
1959 januárjában tehát Dayonis adott interjút a magazinnak ahol külön kihangsúlyozta, hogyha
kiderül róla, hogy coventag elveszíti az állását. Sajnos Bracelin ötlete nem jött be, az interjú csak olaj volt a
tűzre. A coven négy tagjának neve és címe jelent meg a cikkben. Több se kellett a napilapoknak, akik
felkapták a történetet. Zaklatták a tagokat, majd amikor nem érték el őket arról írtak, hogy bujkálnak.
Dayonis el is vesztette a munkáját emiatt; az utolsó hetekben nem merte egyedül elhagyni a munkahelyét,
mert tartott az esetleges atrocitásoktól. 1959 octóberében (egy évvel a botrány kirobbanása után) Bracelin a
The People magazintól kapott telefonhívást, hogy újságírók és fotósok legalább három különböző újságtól
rendőri kísérettel úton vannak a Witches' Cottage felé azzal az indokkal, hogy valami illegális történik ott. A
„konvoj” meg is érkezett este 9 körül. Amikor Jack beszélt a rendőrséggel arra kérték, hogy hívja őket ha
további riporterek jelennek meg. Később valóban újabb hírszerzők jelentek meg, akik még fél 12-kor is
ostromolták a bejáratot. Ekkor Bracelin értesítette a rendőrséget, de mire megéreztek az újságírók már
távoztak. Az estéről egyetlen cikk sem jelent meg.
Dayonis és Bracelin időközben szakítottak, Dayonis 1959-ben Kanadába költözött férjével. Helyét Lois
Bourne vette át, mint a coven főpapnője – Bracelin vele vezette tovább a covent. Gardner 1964-ben elhunyt.
Bracelin mindvégig hű maradt hozzá, és ő vette át a coven irányítását. Nem sokkal ezután azonban hitbéli
krízis miatt elhagyta a Mesterséget – helyére Zachary Cox lépett, mint covenvezető főpap. Ennek ellenére
továbbra is engedte, hogy a most már teljesen az ő tulajdonában lévő Five Acres Klub területén, a Witches'
Cottage-ben tartsák a covengyűléseket.
Bracelin 1983-ban hunyt el Görögországban.
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A víz elem

Írta: Rebelheart és Saddie LaMort
Képek: Saddie LaMort
Víz. Földünk 71, testünk kb. 60%-át teszi ki ez a csodálatos folyadék. Neki köszönhetjük, hogy élet
tudott kialakulni bolygónkon. A nyugati ezoterika az érzelmek világát (főleg a szerelmet), az álmokat, a
gyógyítást, a tisztítást, a szentelést, a születést és újjászületést kapcsolja hozzá. A judeokeresztény
mondakörben az egyik elsőként teremtett dolog a víz:
"Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek
felett." (Móz. I. 1:1-2, Károli Biblia)
Az ember mindig is igyekezett ezen fontos elemet hozzáférhető közelségben tudni. Az első városjellegű emberi település i.e. 8-7000 környékén Jerikó volt, mely források és egyéb vízlelő helyek környékén
épült. Egyiptomban kutakat, Mezopotámiaban a vízzel kapcsolatos írott törvényeket találtak i.e. 3500-ból, és
esővíz-tároló csatornákat i.e. 3000-ből. A bronzkori Mohenjo Daro-tól (mai Pakisztán) kezdve bizonyítékok
vannak a vécék, és mosdóhelyek kialakítására is.
Aétiusz szerint a krotoni Alcmaeon k.b. i.e. 470 környékén már gyanította, hogy a víz minőségének
köze van az emberek egészségi állapotához; a híres orvos, Hippokratész pedig i.e. 400 körül már részletesen
taglalta a különböző típusú vizek egészségügyi hatásait.
Annak fényében, hogy a víznél csak a levegő fontosabb az életünkhöz, azt az elemet azonban sokáig
nem fedezték fel, egyértelmű, hogy a vízmágia feltehetőleg az egyik legősibb típusú mágikus technika
Földünkön. A két legalapvetőbb felhasználási mód természetesen a tisztítás, és a jóslás.
A legegyszerűbb és legősibb jóslási forma tükröző vízfelszínt nézni, és ezen keresztül révülni. Később
pohárba tették a vizet, és annak felszínét figyelték, illetve egy csepp tintát ejtettek bele, és a víz mélyét lesték.
Ebből alakult ki a kristály-, majd a tükörjóslás.
A tisztítás koncepciója adja magát. A zsidó tradícióban a szent tisztító víz, a mikve szinte bármely
bűntől megtisztítja az alámerülőt. A kereszténységben eredetileg természetes vízben, folyóban vagy tóban
zajlottak a keresztelések, majd 400-tól Máté apostol javaslatára tértek át a szentelt víz használatára, mely
egyik részről nagyon érdekes szimbolizmussal gazdagította ezt a gyakorlatot, másrészt pedig a szentelt víz a
varázskönyv-hagyományon keresztül az egész modern nyugati mágikus hagyományt, közte a Wicca
gyakorlatát is meghódította. Az alámerülés mellett így lett a víz a szentség hordozója.
Az eredeti víz-szentelés előírásai szerint a sót kellett először megáldani, eképpen:
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„Exorcizo te, creatura salis, per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanctum, per Deum, qui te per
Eliseum Prophetam in aquam mitti jussit, ut sanaretur sterilitas aquæ: ut efficiaris sal exorcizatum in
salutem credentium; et sis omnibus sumentibus te sanitas animæ et corporis; et effigiat, atque discedat a
loco, in quo aspersum fueris, omnis phantasia, et nequitia, vel versutia diabolicæ fraudis, omnisque spiritus
immundus, adjuratus per eum, qui venturus est judicare vivos et mortuos, et sæculum per ignem. Amen.”
„Kiűzöm belőled a gonoszt, sónak teremtménye, az élő Isten, az igaz Isten, a szent Isten által, az Isten
által, ki Elisha prófétán keresztül parancsolta, hogy a vízbe vettessél, meggyógyítandó annak
terméketlenségét; hogy a hívek egészségére gonosztól megtisztított sóvá váljál. és hogy mindenkinek, ki vesz
belőled, test és lélek egészségét hozzad; és a hiú ábrándok, a gazság, és az ördög és minden tisztátalan lélek
rejtett üzelmei meneküljenek és távozzanak mindenhonnan, ahova cseppjeid érnek, az ő akarata által, ki jő
megítélni élőt és holtat, és a Mindenséget tűz által. Ámen.”
Majd ez után a víz megáldása következik:
"Exorcizo te, creatura aquæ, in nomine Dei Patris omnipotentis, et in nomine Jesu Christi Filii ejus Domini
nostri, et in virtute Spiritus Sancti: ut fias aqua exorcizata ad effugandam omnem potestatem inimici, et
ipsum inimicum eradicare et explantare valeas cum angelis suis apostaticis, per virtutem ajusdem Domini
nostri Jesu Christi: qui venturus est judicare vivos et mortuos, et sæculum per ignem. Amen."
„Kiűzöm belőled a gonoszt, víznek teremtménye, mindenható Isten Atyánk nevében, és a mi Urunk fia
Jézus Krisztus nevében, és a Szent Szellem erényeibe: hogy az ellenség minden hatalmának elűzésére
használható gonosztól megtisztított víz legyél, alkalmas arra, hogy elűzd és eltávolítsd ugyanezen ellenséget,
lázadó angyalaival egyetemben; ugyanazon urunk Jézus Krisztus erényei által, ki jőni fog megítélni az élőt és
holtat és a Mindenséget tűz által. Ámen.”
A híres varázskönyv, a Salamon pecsétei a szentelt víz elkészítését a következő módon írja le:
„Megtisztítlak a gonosztól téged, ó Víznek teremtménye, őáltala, ki teremtett téged és egy helyre gyűjtött,
hogy a szárazföld megjelenhessen, hogy fedd fel az Ellenség minden ármányát, és hogy a Fantazmák
világának minden szennyét és tisztátalanságát kivesd magadból, hogy nekem ne árthassanak, a Hatalmas
Isten erényei által, ki örökkön örökké él és uralkodik. Ámen.”
Ezután szent neveket mond az adeptus a fürdő közben, végül így szól:
„Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.” (Zsolt. 51,9,
Károly Biblia)
Majd a sót szenteli meg:
„A Mindenható Atya áldása legyen ezen sóból lévő teremtményen, és minden gonoszság és nehézség távozzék
innen, és minden jó jöjjön, mert nélküled az ember nem élhet, amiért megáldalak és megidézlek téged, hogy
segedelmemre lehess.” A sót a fürdővízbe hinti, majd ismét szent nevekkel merül a vízbe, zsoltárokat mond,
végül kijön, és fehér gyolcsruhába öltözik. A szöveg megemlíti, hogy a széthintésre szánt szentelt vizet is
hasonló módon kell elkészíteni.
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Ezután nem csoda, hogy a Nyilvános Árnyak Könyve útmutatása a Víz és Só szertartásához a
következő szöveget tartalmazza:
"Érintsd meg a vizet az Athamével és mondd:
'Megtisztítalak, ó víznek teremtménye, hogy vess ki
magadból az illúziók világa szellemeinek minden
tisztátalanságát és szennyét, hogy ne árthassanak
nekem, Aradia és Kernunnosz neveiben.'
Érintsd az Athamét a sóhoz és mond: 'Aradia és
Kernunnosz
áldása
legyen
eme
sóból
lévõ
teremtményen, és minden gondoszság és nehézség
távolíttassék el és minden jó jöjjék, mert nélküled az
ember nem élhet, amiért megáldalak és megidézlek
téged, hogy segedelmemre lehess.'"
Most pedig lássuk
vonatkozásokban:

a

vizet

egyéb

mágikus

A víz energiája elsősorban nőies, elválasztó és
egyesítő tulajdonságai teszik egyedülállóvá. Jele
többnyire egy lefelé mutató egyenlő oldalú háromszög,
mely a befogadás képességét is jelzi. A víz a
természetben örök körforgásként van jelen, s ez az
egyetlen elem mely három halmazállapotot is képes
felvenni. Az Empedoklészi doktrin szerint nedves és
hideg kategóriába sorolható. A görög mitológiából
fontos még megemlíteni az alvilág 6 folyóját, melyek
mágikus tulajdonságokkal is bírtak.
A vízhez társítható bolygók a Hold, a Neptunusz
(Poszeidón) és a Vénusz. Így a víz elem általában az
érzelmek közvetítője is ezért a víz energia túlzott
jelenléte túlfokozott érzelmességet okoz, míg a hiánya
az empátia hiányában nyilvánulhat meg. A víznek
tulajdonított napszak az alkonyat.
A zodiákus tizenkét jegyéből hármat sorolunk a víz
elemhez: A Rákot, A Skorpiót és a Halakat. Az
évszakokból az őszt társítjuk hozzá, a színekből a kéket
a zöldet és a feketét; a négy irány közül Nyugatot. A
féldrágakövek közül a jáde és a gyöngy tartozik ehhez
az elemhez. Virága a lótusz.
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Energetikailag a vízzel elég könnyű dolgozni.
Teljesen más energiája lesz például egy pohár jeges
forrásvíznek, mint például az óceánnak, vagy éppen a
Niagara vízesésnek. Mindenek előtt azt kell tisztázni, hogy
az energia, amit fel kívánunk használni mit érjen el. Egy
fagyasztó bűbáj is gyorsan az ellenkezőjét érheti el, ha egy
nemkívánt állapotot sikerül befagyasztanunk vele. A víz
mágia gyorsabban hat viszont hatása hamar múlik
ellentétben a föld mágiával, ami lassabban hat, viszont
stabilabb eredményt hoz.

A víz elem mágikus lényei a sellők. Egybehangzó
legendák szólnak a „tengeri boszorkányokról” akik
énekükkel elcsábították a matrózokat és a hajójukat
veszélyes vizekre csalták. Az egyik leghíresebb történet
Hans Christian Andersen kishableánya, mely a Disney
verzió helyett, az eredeti történet szerint elég vérengzős
véget ér. Az egyik kedvenc anekdotám a vízről, az őrült
római császár Caligula Poszeidónnal kezdett háborúba,
amit úgy kezdett, hogy utasította katonáit, hogy menjenek
a partra, és kezdjék el dárdákkal leszúrni a vizet.
Az egyik legelterjedtebb jóslási módszer a
tintajóslás. Ilyenkor tintát öntünk egy tál vízbe és a tinta
által felvett formákból és alakzatokból olvassák ki a jövőt.
A víz elem tehát óriási potenciállal bír, közvetítő és
egyesítő szerepe miatt elengedhetetlen a mágiagyakorlás
során, ezért érdemes még az elején behatóan megismerni a
négy elemet, hiszen egy jó witch, mint a kiscserkészek,
mindig felkészült.
Összegezve elmondható, hogy a víz az éltető erő. Nem csak a testünk nagy százalékát adja, de nélküle
nincs élővilág sem. Körforgása a természetben örök, miközben több formát is felvesz, ezért nagyon
transzformatív jellegű. Ha vízzel kívánunk mágikus munkát végezni, vegyük figyelembe ennek az elemnek a
sokrétű erejét és válasszunk a célunknak megfelelőlen.
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A korbács

Írta: Rigor Mortis
Kép: Saddie LaMort
Talán a korbács a wicca egyik leginkább tabuként kezelt eszköze, tekintve, hogy igen baljós vagy
perverz dolgokra asszociál e név hallatára az ember. A Wicca korbács, (angol nyelvterületen „scourge”)
tulajdonképpeni magyar neve istencsapása, azonban mivel manapság kikopott, vagy másra használjuk ezt a
szót, így inkább korbácsnak nevezzük magyarul.
A korbácsnak elsősorban 2 funkciója van: egyrészt tisztán szimbolikus, másrészt egy gyengéd,
monoton, folyamatos, félig-meddig hipnotikus állapot eléréséhez, amely a véráramlás fokozásával segíthet
„Látni”. Utóbbi pontos használatát és értelmét részletesen leírja az Árnyak Könyve. Ahhoz, hogy fogékonyak
legyünk a látomásokra, és a mágikus munkára, el kell érni egy belső állapotot, ahogy ezt a mágiagyakorlók és
szerzetesek évezredekkel korábban felismerték. Ezt hívja Gardner „sight”-nak, azaz látásnak. Ezt az állapotot
többféle módon el lehet érni, szükséges hozzá a mély és kitartott meditáció, de önmagában általában nem
elég, hacsak nem vagyunk őstehetségek, ráadásul nem árt előtte hosszabban böjtölni sem. Már egészen
régóta használják a szerzetesek, az apácák ezt a módszert, hogy hosszan virrasztottak, böjtöltek és ostorozták
magukat, míg kiserkent a vérük – valamint egyéb testi kínzások sem voltak ritkák, hogy kiváltsák a víziókat.
Többek között ezért is gyömöszölték magukat kényelmetlen pozícióba a jógik, ott épp, hogy elfojtsák a
véráramot, és így érhessék el a Látást.
A középkorban külön korbácshasználó fanatikus mozgalom volt, melynek tagjai bűneik vezekléséül a
testüket naponta ostorozták, ők voltak a flagellánsok. Nevüket a latin „flagello” szóból kapták, ami ostorozót
jelent. A „flagellum” szíjakból font ostor volt, melyet a rómaiak állatok ösztökélésére használtak de ilyenekkel
fenyítették a rabszolgákat is. A mozgalom főleg a pestisjárvány kísérőjelensége volt, mivel ezeket az Isten
büntetésének vélték, amely a rossz erkölcseik miatt sújtja őket, és ezért vezekléssel kell kiengesztelniük őt.
Magyarországon egészen a 18. század közepéig rendeztek önostorozó, töviskoronás körmeneteket.
Ezeket a mozgalmakat azonban az Egyház rendre betiltotta, ugyanis elszabadultak lassan az
indulatok- az eleinte szentként tisztelt emberek lassan radikálisakká váltak, és gyakoriak voltak a zavargások,
atrocitások – alighanem a fájdalom miatt elért módosult tudatállapot miatt, holott eredetileg a flagellánsok
célja nem ez volt. A Művészetben némileg könnyedebb megközelítést alkalmaznak a witchek, minek a célja,
hogy felerősítsék a képzeletet, és ugyanakkor befolyásolják a véráramot, amik később jól felhasználhatóak a
rituálé sikeres végrehajtásához.
Az Árnyak Könyvében szerepel az is, hogyan kell a korbácsnak kinéznie: 8 szálnak kell lennie,
mindegyiken 5 csomó, numerológiai okokból – mindkettő mágikus szám, 5 elem, a pentagram 5 ága, de az
ötszörös csókban is megjelenik az 5. Nyolc ösvénye van a mágiának, és 8 a mágikus eszközök száma is, az
ötszörös csók is igazából 8, hiszen 2 lábfej van, 2 térd és 2 mell. Többféle anyagból is készülhet, a nyél például
mogyorófából, a szalagok pedig gyakran selyemfonalak. De lehet lószőr fonál is, illetve a nyél is készülhet
bármilyen fából. Érdekes módon, sem a Salamon Kulcsai, sem a High Magic’s Aid nem jeleníti meg a
korbácsot.
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Janet és Steward Farrar azt is megemlíti, hogy megoszlottak a covenjükben a vélemények a korbács
használatáról. Abban azonban minden witch egyetért, hogy kontrollal érdemes csak nyúlni ezen egyébként
igen hasznos eszközhöz. Farrar-ék például csak szimbolikusan használták, de kihangsúlyozták, hogy ez
személyes döntés kérdése.
A korbács egyik ikonikus alkalmazása az avatás során történik. Ez a „tökéletes szeretet és bizalom”
jegyében kell, hogy megtörténjen. Az avatandó aláveti magát a korbácsolásnak mert megbízik az avatójában,
a felavató pedig szereti a beavatandót, és bízik magában, hogy képes sérülésmentesen használni a korbácsot.
Emiatt akinek korbácsolnia kell nem szabad akkor használni az eszközt életében először, hanem járatosnak
kell lennie a használatában. Meg kell tanulnia pontosan célozni vele és csakis a kellő intenzitáson maradni, jól
behatároltan csak párnázott részeket szabad a korbácsnak érnie. Ezeken a zsírral körbevett területeken a test
elviseli a korbácsolást, úgy mint a fenéken, combokon, felső háton és a férfi mellkason. A korbácsolónak
tudnia kell, hogy hol kell visszafognia magát, hol vannak az olyan érzékeny részek mint a női mell, vádlik,
talpak vagy genitáliák (általában ezeket nem érintik korbáccsal egyáltalán) és semmiképp sem érjen hozzá a
hashoz, gerinchez, nyakhoz, archoz, ízületekhez, kezekhez, hát alsó részéhez, a törzs oldalához, lábfejhez. Ha
így történik a flagellum használata, veszélytelen az eljárás.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy
mindenkinek
kérdés
nélkül
engednie
kell
megkorbácsoltania magát. A jelöltnek tudnia kell, hogy az
őt megkorbácsoló witch tudja használni a flagellumot,
tisztában van az erejével, tud célozni, gyakorlott, és
kihagyja az érzékeny részeket. Elméletben a korbácsolásra
felkért egyén ha az avatandó kéri, demonstrálhatja a
korbácsolást egy párnán a jelölt előtt, aki ezek után
egyezik bele miután látta, hogy a szálak nem hagynak
nyomot és nem ütnek erősen. A covenen kívül a witch
feladata képeznie magát, hogy ügyesen bánjon ezzel az
eszközzel. Nem szégyen akár egy BDSM-ben jártas vagy
gyakorló valakit is felkeresni akár, hiszen ők tudják a
legjobban hogyan kell úgy használni a korbácsot, hogy ne
okozzon igazán nagy fájdalmat és ne hagyjon nyomot. Ugyan sok pogány BDSM gyakorló is, de ha nem
vagyunk azok, egy telefonhívás vagy kis utánanézés is sokat segíthet. Az viszont nagyon fontos, hogy a rituális
korbácsolásnak nincsen semmilyen szexuális/vágykeltő töltete, ettől mindenképp el kell vonatkoztatni, a cél a
megtisztulás.
Egyéni mágiagyakorlások előtt is használhatunk önkorbácsolást, tapasztalataim alapján rendkívül
effektív, némi böjttel egybekötve, hogy egy másabb tudatállapottal tudjunk nekikezdeni a rituáléhoz.
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Augusztus est ünnepe
Írta és kép: Saddie LaMort

Augusztus elseje estéje a Wicca vallásában a termékenység ünnepe. Hagyományosan ilyenkor
kezdődött az aratás, az ünnep célja pedig ennek sikerét és bőségét biztosítani. Gardner megemlíti Lammast, a
keresztény „cipómisét”, amelyet ekkor tartottak; továbbá a kelták Lughnasadh-ját (Lugh isten násza), mikor a
betakarítás előtt hatalmas ünnepséget csaptak. A Wicca vallásban az ünnep jellemzői a seprűn lovaglás, a
csókolózós játékok, a lakoma, azaz olyan dolgok, melyek szimbolikusan bőséget, termékenységet sugallnak.
Egyesek meghökkenhetnek, hiszen a termés már be is ért, minek akkor ez? Két dolgot érdemes figyelembe
venni. Először is, amíg bele nem kezdtünk a betakarításba, mágikus szempontból még bármi is lehet - az
utolsó pillanatban egy istennő megduplázhatja a gabonát, de aljas tündérnépek el is vihetik az egészet.
Másodszor is, gyakorlatilag teljesen elképzelhető, hogy az aratandó kalászokat betegség vagy gomba támadja
meg, a nyári napfény egy harmatcseppen fókuszálódik, és az egész termés leég, vagy ezer más szörnyűség
történik vele. A balszerencsét megakadályozandó és a bő termést elősegítendő végzik a Witchek a mai napig a
rítust.
Szintén érdekesség, hogy Gardner állítása szerint a négy Witch aratás-ünnepből (ahogy ő hívta őket
Halloween, Gyertyaszentelő, Bealtine és Augusztus est) a két téli az Isten, a két nyári pedig az Istennő
befolyása alá tartozik. Ennek megfelelően a mostani ünnepen az Istennő segítségét kérjük, hogy adjon gazdag
termést, sok állatot, és a népnek sok gyermeket, hogy erősek lehessünk.
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A hét napjai és a hozzájuk illő mágikus munkák
Írta: Rebel Heart
Kép: Google

Vannak olyan bűbájok, varázslatok, amelyeket egy bizonyos napon érdemes elvégeznünk. Minden este
és minden nap különböző energiákkal és befolyásokkal bír. Ez egy olyan természetes „segítség”, amelyet
mágikus munka közben érdemes kihasználni.
Hétfő
A hétfő a Hold napja (ez látszik a germán és angol nyelvek „Montag” illetve „Monday” elnevezésen
is.) Minden holdistennő napja a hétfő és a vizes jegyek (Rák, Skorpió, Halak) könnyebben végeznek mágikus
munkát egy hétfői napon. Az éjszaka ideális gyógyításra vagy a harmadik szem csakra erősítésére. A Hold
fázisokhoz tartozó bevonzó, illetve száműző mágiák is ide tartoznak. A Holdhoz tartozik a változás, az
érzelmek és az asztrál világ.
Kedd
A keddi nap ura a Mars bolygó. Színe a tűzpiros. A bolygó neve még a spanyol nyelvben fellelhető
(martes) azonban más nyelvekben már nem. Az ide kapcsolódó mágikus munkák köthetők az egészséghez,
szexualitáshoz, kitartáshoz vagy akár anyagi sikerhez. Hozzá tartozik még a férfiasság és a bátorság. A Mars
nem csak harcos és védelmező, hanem a mindenféle nézeteltérések, harcok bolygója is. Ha úgy érezzük, valaki
ellenünk tevékenykedik, kedden este nagyobb eséllyel vethetünk véget a dolognak. Kiváltképp a tűzjegyek
érzik magukat otthon kedden.
Szerda
A szerdai nap Odin/Wotan napja, ezt nyelvészetileg vissza lehet vezetni a jelenlegi angol Wednesday
elnevezésre. Wotan oltárait és templomait Augustine császár ugyan leromboltatta, de az oltárok maradványai
a mai napig megtalálhatóak Canterbury környékén. Odin a bölcsesség, a tanulás és a szél istene. A
tengerészek gyakran áldoztak Odin oltárán, hogy a szél nekik kedvezzen útjuk során. A nap a Merkúr bolygó
befolyása alatt áll, a francia mercredi, illetve a spanyol miercoles még utal a bolygóval való kapcsolatra.
Merkúr, mint az istenek hírnőke, a kommunikáció és az utazások bolygója. Hozzá tartozik még a
szépirodalom, a ravaszság és a közvetítés. Ha például mágikus üzenetet szeretnénk küldeni, azt mindenképp
merkúri energiák égisze alatt érdemes végezni.
Csütörtök
A csütörtöki nap szintén északi istenségről, Thorról kapta a nevét, aki a villámlás istene. (Ez a német
Donnerstag megnevezésen gyönyörűen tükröződik. szó szerint: villám nap) A spanyol megnevezés, jueves, a
Jupiterből származtatható, hiszen ennek a napnak a Jupiter az uralkodó bolygója.
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A bőség istene, nem csak anyagi, de spirituális szinten is. Ezen kívül arról is ismert, hogy „mindent
lát”, semmilyen cselekvésünk nem kerüli el a figyelmét. Ide tartozik a hűség is.
Péntek
Ismét egy északi istenség a nap névadója, mégpedig Freya/Frigg. Sajnos mára összemosódott a két
istennő lénye, pedig fontos különbség van köztük. Frigg Odin felesége, míg Freya egy ván
termékenységistennő, akit az első ász-ván háborúban „túszként” cseréltek el az istenek. A Friday tehát
igazándiból Frigg nevét rejti. A péntek uralkodó bolygója a Vénusz, ami a spanyol viernes elnevezésből is
tükröződik. Ide kapcsolódik tehát a romantika, házasság és család. Szintén a Vénusz uralja a kreativitást , a
békét és harmóniát.
Szombat
A szombati nap a Szaturnuszhoz tartozik. A bolygó a „kapuk őre”, s nem enged tovább minket
spirituális utunkon amíg az általa elénk dobott teszten meg nem felelünk. Chronost/Szaturnuszt a halála után
a hatalommal, befejezésekkel és életfeladatokkal párosították. Szigorú bolygó, ami a határainkat húzza. A
kecskék illetve bakok a Szaturnusz állatai, jellemzői a kitartás, a törekvés és a szabályok iránti kritikus
hozzáállás.
Vasárnap
A Nap napja (Sunday, Sonntag). Hatalma alá tartozik az egészség, bölcsesség, az otthon, család és
gyerekek. Ezen kívül a hiúság, ismertség, gazdagság, siker.
Ugyan általánosságban vasárnap pihenünk, mégis ezeket a bűbájokat érdemes vasárnap végezni, ha
maximalizálni szeretnénk a hatásukat.
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Az isteni mivolt szerepe a Wicca vallásban
Írta: A.Y. Stagman
Képek: Saddie LaMort

Istenségek a pogány vallásokban
A most következő részben általánosságban fogok beszélni a pogány istenekről, s összehasonlítom az
Európában sokkal elterjedtebb monoteista istenképpel.
Mint tudjuk, a judeokeresztény gondolatkör Istene mindenható, Jó és a Bibliában le is írja, hogyan
kell cselekedned, hogy te is Jó legyél. A pogányok szempontjából ezek a kitételek problémásak.
Nehéz megfogni, hogy mi is az a Jó, valamiféle mindenki felé pozitív attitűdöt próbál takarni ez a
kifejezés. A világot megfigyelve azonban arra a következtetésre jut egy pogány, hogy a judeokeresztény isten
VAGY jó, VAGY mindenható, hiszen minden másodpercben ezernyi szörnyűség történik a világban. Erre azt
szokták felhozni, hogy a Rossz a Sátántól való, de a pogányokban felmerül a kérdés - egy kétméteres, kigyúrt,
végtelenül intelligens ember Jó-e, ha mellette épp összevernek és megerőszakolnak egy ötéves kislányt és ő
nem tesz semmit?
A másik markáns különbség épp ezért az etikai hozzáállásban van. Sokan, tévesen, azt mondják, a
Wiccában egy parancsolat van, a „Ha azzal nem ártasz, azt tégy, amit akarsz”. Valójában ez csak egy Intelem,
mely a mágikus műveletekhez szolgál aranyszabályként. Egy pogánynak a morális etalon saját becsülete,
melyet féltve őriz, hiszen Istenei elfordulnak tőle, ha azt elveszíti. A pogányság felnőtteknek való spiritualitás.
A Bibliában pontosan meg vannak határozva azok a dolgok, hogy miket szabad, miket nem szabad csinálni
ahhoz, hogy Jó legyen az ember, innentől kezdve a felelősség csak annyiban áll, hogy az ember jó gyerek akar
lenni és betartja, vagy nem tartja be, és akkor rossz gyerek. A pogányok felvállalják már annak a döntésnek is
a felelősségét, hogy mi a jó és mi a rossz - és az ő becsületük múlik azon, hogy helyesen választanak-e, vagy
sem.
A mi isteneink nem mindenhatók. Az Agancsos Úr sok mindent befolyásol, de van, amit nem képes
(erről később bővebben), ahogy az Úrnő sem képes bármire. Ez nem csak a Wiccára igaz, de szinte minden
pogány vallásban létezik. Az északi hagyományban igen markánsan jelenik meg, mikor Thor és Loki UthgardLoki bajnokával küzd meg. Loki evésben, de ellenfele a futótűz, s alul marad, Thor pedig az öregkorral próbál
megbirkózni, sikertelenül. Annak a történetnek az egyik tanulsága pont ez – vannak erők, melyeknek még az
istenek is alá vannak rendelve.
Ugyanakkor pont ebből kifolyólag a mi isteneinket nem szolgai könyörgéssel próbáljuk rávenni
dolgokra. Mi szövetséget kötünk velük, részévé válunk a családjuknak. Mi segítünk nekik, ők segítenek
nekünk. Ezért van az a mondás: „Mikor az utolsó ember is meghal, ki ismeri az ősi rituálékat, többé nem kel
fel a Nap”.

22

Árnyak –2021 Augusztus est

Az Istenpár

A Wicca vallásban nem beszélhetünk az Istenpár tagjairól teljes egészében külön-külön. Egységet,
dinamikus harmóniát alkotnak, s ez képezi az egyik legfőbb Misztériumot, erre majd később kitérek. Az Isten
és az Istennő különböző aspektusai alkotnak párokat, s ezen párok átlátása az, amely a Wicca egyik lényege.
Sokan mondják azt, hogy a Wicca Holdistennőt és Napistent tisztel. Ha elfogadjuk, hogy a Wicca a
természetből veszi a szimbólumait, akkor ez már gyanús. Én megértem, ha egyeseknek ideális házasságnak
tűnik, mikor az egyik akkor megy aludni, mikor a másik kel és szinte alig látják egymást, de a Wicca a
szerelem vallása, ezért nem illik hozzá ez a gondolatkör.
Az Istenpár mindkét tagjának három fő aspektusát különböztetjük meg. A Holdistennő a Természet
Istenével áll párban, a Napisten / Fényisten a Földanya aspektussal, a Holtak Úrnője pedig az Alvilág Urával.
Nézzük kicsit meg alaposabban. A Holdistennő hozza az árt és az apályt. A Természet Istene
kivirágzik, ha a Holdistennő közel van, s ha sokáig nem látja, teljesen elhervad.
A Földanya a Napisten érintését várja, attól megtermékenyül, s ennek áldásaiból részesülünk mi is. A Holtak
Úrnője és az Alvilág Ura bonyolult kérdéskör. Az Alászállás legendájából megtudjuk, hogy az Istennő fiatal
lány aspektusban érkezik, és így válik a Halál Úrnőjévé – az ősiekben fel nem merült, hogy az istenek
megöregedhetnének, a „banya aspektus” egy modern gondolat.
Az, hogy az Istenpár milyen dinamikában dolgozik együtt, kiderül a következő részből, de itt látjuk,
pontosan milyen hatással volt Gardnerre az iráni templom. Tudni kell, hogy Gardner előtt a legtöbb
dokumentum szerint kizárólag az Agancsos Isten tisztelete dívott. Ez nem csoda.
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A filozófiai fejlődésben nem lehet lépcsőfokokat átugrani. Gardner előtt csoda volt, hogy valaki
foglalkozik még bármilyen ősi istenségekkel. Gardner idejében kezdett ismertté válni az Istennő-kultusz, s ő
ezt a kettőt egyesítette, ezzel helyreállítva a spirituális egyensúlyt. Neki köszönhető, hogy mostanra
nyugodtan beszélhetünk az Istenpár egyenlőségéről, illetve az Istennőről, mint az Isten egyenrangú párja.
Természetesen Gardnernél is voltak még filozófiai buktatók. Épp elég volt az Istennő lépést megtenni,
teljesen nem tudott elszakadni a judeokeresztény gondolatkörtől. Ezért ő még vallotta a Dion Fortune-től
származó maximát: „minden isten az Isten, minden istennő az Istennő”. Ma már nagyon kevés hiteles pogány
gondolja igaznak ezt. Gardner azt is mondta, hogy egy Wicca bármilyen vallású lehet, mert a Wicca magas
szintű mivolta felette áll a vallások különbségeinek. Természetesen tudni lehet, hogy ez a korból is adódott,
akkoriban figyelték, ki jár templomba, s ki nem – a templomkerülők azonnal gyanúsak voltak.
A mai korban a vallási egyenjogúság megerősödött annyira, hogy ne kényszerüljünk ilyen megalázó
helyzetbe – a Wicca saját jogán vallás, s aki elkötelezi magát az isteneink mellett, az tartson ki mellettük. A
Wicca istenei azonban nem „féltékeny istenek”, ahogy azt a Bibliában a judeokeresztény istenről megtudjuk.
Egy Wicca állhat személyes spirituális kapcsolatban bármely istennel, szellemmel, entitással, amennyiben az
nem vár kizárólagos elkötelezettséget. Ugyanakkor avatásunk felett az Istenpár őrködik, az ő spirituális
gyermekeik vagyunk. Ők tesznek minket azzá, akivé avatásunk után válunk.
Az Istennőről
Az Istennő három aspektusa külön is érdemes arra, hogy kitárgyaljuk bővebben.
A Holdistennő a Szűz aspektus. Gyönyörű, ezüstben ragyogó, független, erős. Kezében íj, hiszen
vadászik, s kinek szívét megsebzi, jaj annak. A szűz természetesen nem ostoba, fizikai értelemben értendő,
hiszen a szűziesség, az önmegtartóztatás a pogányságban nem különösebben számít erénynek (természetesen
bajnak sem). Fiatal lányról van szó, aki azt tesz, amit akar, senki nem ejtheti rabul. Bárkit szerethet, senkit
nem kötelező szeretnie. Néha érthetetlenül adakozó, néha indokolatlanul kegyetlen. Szent állata a kutya, a
szarvas. Ez a két állat egyébként gyakorlati útmutatás is egyben. A kutya a hűséges követő. Mindenki ismeri a
„Friend Zone” kifejezést? Ez a szakkifejezés azt a srácot jelöli, aki teljesen odavan a lányért, s bármit megtesz
érte – a lány azonban a „barátzónába” tette, azaz nagyon szívesen beszélget vele, hagyja, hogy a táskáját
cipelje, és hosszasan panaszkodik neki az aktuális férfiügyeiről. Nos ezen archetípust jelöli a kutya. A másik
aspektus a Természet Agancsos Istene. Őt űzi a fiatal lány (Vigyázat, a Wicca természetvallás, az, hogy valaki
szűz, csak akkor érték, ha az illető olívaolaj!), őt próbálja elkapni, levadászni. Látjuk, ugye, hogy telik meg a
pogányság értelemmel, ha az ember megkapargatja a felszínt?
A Földistennőhöz kapcsoljuk az Anya aspektust. Ő az, akinek mindannyian a gyermekei vagyunk.
Belőle táplálkozunk, s adakozásának csak az szab határt, mikor már neki sincs mit adnia, de még testét is
szívesen áldozza fel értünk. Nem ítél, de hagyja, hogy hibáink miatt a többi gyermekével összetűzésbe
keveredjünk és alul maradjunk. Lássuk be, eléggé elkényeztet minket. Szent állata a tehén, a disznó, a kecske,
tulajdonképp minden háztáji állat. Itt egy egészséges családi szimbiózis látszik, s mindegyik megfelel a
Napisten / Fényisten archetípusának. Az anya eteti a családfőt, s az áldozatot hoz a családért.

24

Árnyak –2021 Augusztus est

A Holtak Úrnője és az Alvilág Ura az alvilági aspektus. Fontos tudni, hogy a Wicca vallás szerint azok,
akik meghaltak, Nyárföldre távoznak, ahol a lelkek megpihennek két születés közt, elhunyt ismerőseik,
barátaik körében. Én Nyárföldet mindig egy végtelen nyári Wicca táborként képzelem el. Tehát nálunk az
Alvilág, a holtak birodalma alapvetően nem egy félelmetes hely. Persze sokan félnek az ismeretlentől, s ezért
ijesztőnek gondolják. A Holtak Úrnője vezet minket át a Másik Oldalra, ő vigyáz ránk, s ő ad meg mindent,
míg Odaát vagyunk, s mikor úgy döntünk, az Ő segedelmével térhetünk vissza ebbe a világba.
Amint ez utóbbi szövegből kiderül, a Wicca reinkarnációkép messze nem azonos a legtöbb könyv által
hirdetett New Age-es reinkarnációval. A Wicca, mint már említettük, nem a fejlődésben, hanem az
alkalmazkodásban, adaptációban hisz. Az, ami egyik életünkben hatalmas előny, a következőben komoly
hátrányt jelenthet, s akkor lehetünk sikeresek, ha ebben az életünkben állunk helyt, a jelenlegi szabályok
szerint. A reinkarnációk nem sorban követik egymást – a szellem szempontjából nem létezik idő –, hanem
„egyszerre” történnek.
A Wicca halál és túlvilágképét még bővebben tárgyalni fogjuk egyik részről a samhaini hagyományos
rituálészöveg kapcsán.
Röviden megemlíteném még, hogy a Wicca elemi rendszerében a Holdistennő a víz, a Földanya a föld
elemhez tartozik, a Holtak Úrnője pedig a Spirit, azaz Lélek egyik fele. Az, hogy ez miért van így, titok, de a
Misztérium jelentős része.
Az Isten mibenléte
Neopogány körökben rengeteget lehet hallani az Istennőről, vannak tanfolyamok, cikkek, sőt egész
könyveket írnak különböző Istennők egyes aspektusairól. Az Istenekkel azonban, úgy tűnik, senki nem
foglalkozik. Egyik részről érthető az idegenkedés, hiszen a patriarchális, istenközpontú vallások elég sokat
ártottak, de ha egyszer nem is ugyanarról az istenről beszélünk, akkor nem ártana kicsit tisztábban látni ezzel
kapcsolatban. Mint említettük, nem minden isten az Isten. A Wicca Istenének jellege többrétű. Egyik részről a
férfi mivolt megtestesülése, másik részről ugyanúgy vannak aspektusai, ahogy az Istennőnek, de nála ezen
aspektusok nem rendezhetőek egy élet sorrendjébe.
Az Isten az Apa, a szerető archetípusa. Erős, csodálatos. Ő a legyőzhetetlen harcos, a bölcs filozófus, a
gyöngéd szerető, a ravasz vadász. Lantja hangjától minden szív meglágyul.
Első aspektusa a Napisten / Fényisten. Ez kettős aspektus. A Napisten ugyanis alászáll az Alvilágba
(egyes szimbolizmusok szerint meghal), míg a Fényisten nem. A Nap a kisugárzás, a hatalom, az erő. Ő az, aki
életet ad, aki fenntart, aki nélkül nem létezhetnénk. A Fényisten logikus, döntéshozó, elválasztó szereppel bír
– ő dönt arról, hogy mi igaz, mi nem, mi van a fényben és mi esik azon kívül, melyik makkból lesz tölgy,
melyik táplálja a földet és melyik az állatokat. A Napisten bolygója a Nap, a Fényistené az Esthajnalcsillag. A
Napisten eleme a tűz, a Fényistené a levegő. A Napisten színe az arany, a Fényisten színe a fehér. Hozzájuk
tartozik a bölcsesség, a férfiszépség, a tudás, a megtermékenyítő erő, az inspiráció. Ő az elérhetetlen,
csodálatos férfi, aki mindig a középpontban van; ő az, akiről mindenki beszél, de őt nem érinthetik.
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A fényisten

A természetisten

A Természet Agancsos Ura a föld zabolázatlan ereje. Ő az erő, amivel egy fa gyökere áttöri a betont, ő
az, aki segít a zsákmánynak elmenekülni, vagy a ragadozónak elkapni a prédát. Ő a fizikai lét
gyönyörűségének megtestesülése. Férfiak, ismeritek az érzést, amikor egy lány, akihez vonzódtok, belép az
ajtón, a szívverésetek felgyorsul, gyorsabban veszitek a levegőt.... nos, ilyenkor a bennünk rejlő Isten hívja a
benne rejlő Istennőt. Igaz ez természetesen fordítva is. Az Agancsos Úr színe a zöld, a barna, a fekete. Ő a
vágykeltő férfi archetípusa, az erős, öntörvényű, zabolátlan férfié, aki bármire képes. Hirtelen haragja miatt
könnyen válik rémisztővé.
Az Alvilág Ura az Isten rejtett alakja. Sokan azért nem fogadják el a meghaló isten szimbolikáját, mert
a mi istenünk egyszerre van jelen a Fátyol mindkét oldalán. Az Élet és a Halál csak az érem két oldala, s ő
látja mindkettőt. Róla ritkán beszélünk, pedig a legszebb szövegek róla szólnak. Ő az, aki véget vet a
fájdalomnak, a szenvedésnek, vígaszt hoz és megnyugvást. Az ő birodalmába térünk meg, mikor meghalunk,
tőle térünk vissza az életbe, az ő kegyelméből. Ő az, aki megtanítja, hogy mindennek két oldala van.
Istenünk nem mindenható. Az öregség, a halál ellen ő nem, csak mi tudunk tenni, hiszen egy másik
szöveg szerint „ a bölcsek nem öregszenek meg soha, elméjüket beragyogja az Istenek tiszta fénye”.
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Az Isten az Árnyak Könyvében
Ha Wicca weboldalt nézünk, mindenhol a nyolc ünnepbe fogunk botlani. Sehol nem magyarázzák
meg, miért, pedig ha belegondolunk, kicsit fura, hogy az istenekről szinte semmi nincs, az ünnepekről meg
rengeteg minden, s gyakran a honlap gazdája is csak annyit tud mondani, hogy „de hát mindenhol ezek
vannak”. Igen, az ünnepkör nagyon fontos a Wicca számára, hiszen ezek jelzik a természet változását.
Szükséges megérteni, hogy az ünnep soha nem egy pont, mindig folyamat. Az ünnep napja az adott folyamat
csúcspontja, delelője, kiteljesedése. Azt is át kell látnunk, hogy a Sabbatok (azaz nagyobb ünnepek) sora két
részből áll. Az egyik négyes a Naphoz kapcsolódik, a napfordulók és napéjegyenlőségek. A másik négyes jóval
ősibb, ezeket keresztnegyed-napoknak, vagy Úrnő-napoknak is hívjuk, s ezek mindig valamiféle
betakarításhoz, szürethez kapcsolódnak.
Mellékesen jegyezném meg, hogy az így nagyjából hat hetente tartott Sabbatok mellé minden
teliholdkor esbatokat, holdünnepeket is tartunk, ezek a Holdistennőhöz kapcsolódnak. Egyes irányzatok
megünneplik az újholdat is. De térjünk vissza az Istenhez és az évkörhöz.
Minden ünnephez tartozik egy hagyományos szöveg. A Publikus Árnyak Könyvében az eredetihez
szellemiségében és a kifejezésekben is nagyon hasonló szövegeket találunk. Nézzük hát az évkört és az
ünnepekhez tartozó szövegeket.
December 21. a téli napforduló. Ez a Fény visszatérésének ígérete. A téli napforduló, a leghosszabb
éjszaka, s a szöveg az Istennőhöz fohászkodik, hogy hozza vissza a Fényt. Meglepőnek hathat elsőre, hogy egy
szoláris ünnepen nem kerül szóba közvetlenül az Isten, de épp a Fátyol másik oldalán tartózkodik.
Február 1., Február est. Keresztnegyed nap. Rengeteg népi ünnep kapcsolódik ehhez az időszakhoz.
Sok helyen maszkokat vesznek, hogy azzal ijesszék el a hideget, máshol tüzeket raknak, hogy megmutassák a
Napnak, hogyan is kéne ezt csinálni. Megint máshol emberfigurát vetnek a tűzre, megszemélyesítik a telet és
tavasszá pörkölik. Ilyenkor már látszik, hogy a Fény visszatérőben, de még igen hideg van. Eddigre a
tartalékok nagy része elfogyott, ha a fagy sokáig tart, az idősek, a gyengék, a gyerekek elkezdenek meghalni.
Ezért kérjük az Istent a következő szöveggel: „Halál és Újjászületés Rettegett Ura, az életé és az élet adója, a
bennünk rejlő Úr, kinek neve a Misztériumok Misztériuma, bátorítsd szívünket. Kristályosodjon ki a fény
vérünkben, beteljesítve újjászületésünket, mert nincs oly részünk, mely ne az Istenektől való lenne.”.
Március 21., tavaszi nap-éj egyenlőség. Itt győzedelmeskedik a fény, az élet a hideg és a halál felett. A
szöveg szintén kiegyensúlyozódást, megnyugvást sugall:
"Tüzet gyújtunk e napon!
A Hatalmasok jelenlétében,
Rosszindulat és irígység nélkül.
Nem félünk semmitől a Nap alatt
Csak a Hatalmas Istenektől.
Titeket idézünk:
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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."
Május 1, Május est. Szintén keresztnegyed-nap, Befejeződött a vetés, ilyenkor már lehet a szabadban
szaladgálni. Szerelem-ünnep is, hiszen nem csak a föld magvait vetik ilyenkor el. A hagyományos szöveg
részlet Rudyard Kipling egy verséből, álljon itt saját fordításomban:
„Szót se arról, hogy mit teszünk,
mert bűnt kiabálna a pap
Éjjel az erdőn künn leszünk
S megidézzük a nyarat
Jó hír terjed, hogy örvendezhet
Az asszony, a marha, a föld
Délen kel fel a Nap, s vele jő a
Kőris és csipke és tölgy”
Június 21., nyári napforduló, a Nap teljes tüze. A nyári napforduló. A nevek, amelyek elhangzanak,
szintén érdekesek: Michael a nyugati ezoterikában a Tűz elem arkangyala. Balin Arthur egyik lovagja volt, ki
saját ikertestvérével, Balannal küzdött meg, Lord Alfred Tennyson írt erről költeményt. Arthur a király,
látható, hogy a szöveg írója ebben az időszakában mélyen merült a Grál-legendakörbe. Lugh a Mesterségek
Istene. Herne a vadász, az Agancsos Isten egyik megjelenési formája.
„Mennyek Hatalmasa, Nap Hatalma, megidézünk téged ősi neveiddel: Michael, Balin, Arthur, Lugh, Herne.
Jöjj újra, mint rég, földjeidre. Emeld ragyogó fénylándzsád, hogy megóvj minket. Futamítsd meg a sötétség
hatalmát, adj nekünk dús lombú erdőket és zöld mezőket, virágzó ligeteket és érlelődő gabonát. Hadd álljunk
látomásod hegyén és mutasd meg az utat az Istenek szerelmetes birodalmába.”
Augusztus 1., Augusztus est, az új kenyér ünnepe. Ilyenkor az Istennőhöz fohászkodunk bőségért.
Szeptember 21., az őszi napforduló. Ennek környékén van szüret. Ilyenkor segítünk Agancsos
Urunknak átlényegülni, átlépni a Fátylon az Odaátra.
„Búcsúzunk tőled, Ó Nap, mindig visszatérő fény. A rejtett Isten, ki mindörökké jelen van. Eltávozik a
fiatalság földjére, ahol trónusán ülve uralkodik, bírája Isteneknek és embereknek. A levegő seregeinek
agancsos vezére.
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Ahogy a kör szélén láthatatlan állnak a Külső Terek Hatalmas Urainak alakjai, úgy rejtezik ő, „a bennünk rejlő
Úr”, úgy rejtezik a magban, a frissen aratott gabona magvában, a hús magvában, a földbe rejtve, a csillagok
csodás magvában.
„Élet van benne, s az élet az emberek fénye”, az, mi soha nem születik és soha meg nem hal. Ezért a Wicca
nem sír, hanem örvendezik."

Az alvilág ura
A Halál Ura
November 1. előestje november est ünnepe. Ilyenkor a Halál Ura elhalványítja a Fátylat, s egyetlen
éjszakára átjárhatóvá teszi a holtak és élők birodalma közt, hogy együtt ünnepelhesse őt népének egésze. Ez
az új év kezdete, az angolszász és kelta területeken egyöntetű volt ez a felfogás. A nap az éjszakával, az élet a
halállal kezdődik Ezen titkok jelennek meg az ünnepi szövegben és az Alászállás legendájában.
„Árnyak rettegett ura, élet istene és az élet adója. Mégis ki téged ismer, a halált ismeri. Tárd szélesre,
könyörgünk, kapuid, melyen keresztül mindenkinek át kell haladni. Hadd térhessenek ma éjjel vissza
szeretteink, kik előttünk távoztak, hogy együtt örvendezzünk. És mikor eljő az időnk, ahogy mindenkinek, te
vígaszt adsz, megnyugtatsz, békét és nyugalmat ajándékozol szívünknek; s mi boldogan, félelem nélkül
lépünk birodalmadba, mert tudjuk, miután pihentünk s felfrissültünk szeretteink közt, újjászületünk a te
kegyelmedből és a Hatalmas Anya kegyelméből. Kérünk téged, történjen abban az időben és azon a helyen,
amikor és ahol a szeretteink, hogy újra találkozhassunk és ismerhessük és szerethessük egymást.”
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Az Újjászületés és az Avatás
Ez hát a titka a Wiccának. Birtokunkban van a három nagy misztérium és a mágia is, mely ezeket
irányítja. Az avatáskor ezen misztériumokat kapja meg az avatandó egy bizonyos módon.
Mellékszál: Ezért nem lehetséges az önavatás. Átadni a misztériumokat csak olyan tudja, aki
rendelkezik velük, s önmagának az ember épp annyira nem tudja, ahogy saját gallérjánál fogva felemelni
önmagát sem. Sokan érvelnek azzal, hogy de őket maga az Istennő, az Isten, vagy az Istenpár avatta be
Wiccának. Ez teljességgel lehetséges, de amennyiben ez valóban így van, akkor az Istenpár nem fogja
elmulasztani átadni a misztériumot annak hagyományos formájában, s annak eredeti megfogalmazásában. Ha
mégsem rendelkezik az illető ezekkel, akkor sajnos téved az avatást illetőleg.
Az avatásra visszatérve: itt tapasztalja meg az avatandó közvetlenül az Istenek jelenlétét. Ekkor kapja
meg eszközeit, s tanulja meg használni őket az ősi módon. Ekkor kerülünk vissza a családba. Ezzel teljesedik
be a Szerelem – így találunk vissza szeretteinkhez, akikkel ugyanott és ugyanakkor születtünk újra, hogy újra
emlékezhessünk, és találkozhassunk és szerethessük egymást. Mindörökké, újra és újra. Ezért a Wicca nem
sír, hanem örvendezik.
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