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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!
Téli napforduló cikkleadási határidő: 

December 5.
http://www.berkano.hu

Kedves Olvasó!
Boldog új évet kívánok mindenkinek!
Az  év  kereke  ismét  fordult,  és  egy  nagyon  jelentős

időszakhoz érkeztünk. A Wicca számára november est az új
év  kezdete.  Ez  az  a  pont  amikor  a  földi  világ  és  a  holtak
világa  közötti  fátyol  elvékonyodik,  találkozhatunk  elhunyt
szeretteinkkel.  Ebben  az  időszakban  sikeresebb  lehet  a
szellemkommunikáció,  a  látomások  előidézése,  maga  a
kapcsolódás  a  természetfelettivel.  Számomra  ez  az  év
legfontosabb pillanata,  ilyenkor érzem a legkönnyebbnek a
kapcsolódást az Istenekkel.

 Ezzel persze nem mindenki van így, valakinek pont ezen
okokból lehet ez a legszomorúbb időszak is. Hiszen ekkor van
mindenszentek,  sok  emberen  eluralkodik  a  gyász,  ismét
átjárja őket a keserűség. Nekik sok erőt kívánok.

A  mostani  számot  sikerült  nagyon  „halloweenire”
szerkeszteni.  Íródott  cikk  a  szellemekről,  magáról  az
ünnepről;  engedéllyel  egy rituálé  fordítását  is  bemutatjuk,
mely ugyancsak szellemekkel dolgozik. 

Ezen  túl  visszatér  a  Görög-egyiptomi  varázstekercsek
fordítása, és elemeket bemutató cikksorozatunkat az ötödik
elemről szóló cikk zárja.

Közeledik  a  lelassulás  időszaka.  Itt  van  az  ősz,  a
hűvösebb  idő.  Ilyenkor  elkezdünk  befele  figyelni,  megállni
egy-egy pillanatra, mélyebben elgondolkodni. Szükség is van
erre, valamikor töltődni is kell. Az ilyen időszakokban lehet a
legjobban  észrevenni  az  apróságokat,  melyek  örömet
okoznak – mert ilyenkor lelassul az idő, mintha másik síkban
lennénk.

Talán  érdemes  már  most  elkezdeni  az  év  értékelését,
megdicsérni  magunkat  mindazért  amit  elértünk,  bátorítani
magunkat  mindazok  felé  melyeket  nem.  Felismerni,  hogy
fejlődünk és növekszünk. És bármi történjen, nem vagyunk
egyedül. Mert szeretteink akkor is ott vannak mellettünk, ha
már csak a lelkünkkel érzékeljük őket.

Kellemes olvasást, áldott ünnepet kívánok!

Sophie LaMort
 Főszerkesztő
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Szellemismereti alapok
Írta: Sophie és Saddie LaMort

Képek: Google

A statisztikák szerint  világszerte rengeteg szellemjárta  hely létezik,  számuk napról  napra nő.  Ide
tartoznak a  turistalátványosságként  is  funkcionáló kísértetkastélyok,  de a  falu  végi  ház is  amit  a kutyák
mindig megugatnak. A kísértetek, szellemek észlelését ennél sokkal nagyobb számban jelentik folyamatosan.
De nem minden szellem ami fehéresen felsejlik a folyosón.

De mit értünk szellem alatt? Lehet-e velük kommunikálni? Bántani vagy segíteni akarnak? Hogyan
védekezzünk? Cikkemben megpróbáltam összefoglalni a legfontosabb alapinformációkat a szellemekről. 

A szellem fogalma

„A  népi  hitvilágban  általában  valamilyen
természeti helyhez, jelenséghez (tűz, víz, erdő, hegy),
valamilyen kultúrhelyhez  (ház,  istálló,  temető  stb.)
kapcsolódó  vagy  pedig  az  emberrel  együtt  élő
természetfeletti  lény;  tehát  mindig  valakinek  vagy
valaminek  a  szelleme.  Megkülönböztetendő  a
visszajáró  halottól,  a  kísértettől.”-  írja  a  Magyar
Néprajzi Lexikon.

A  Cambrige  Dictionary  így  fogalmaz:  „The
spirit of a dead person, sometimes represented as a
pale,  almost transparent image of that person that
some  people  believe  appears  to  people  who  are
alive.” Azaz a szellem egy elhunyt lelke, ezen személy
néha sápadt,  majdnem átlátszó alakja,  melyről  úgy
vélik megjelenik az élőknek. 

Saddie  LaMort  így  fogalmaz  egy  korábbi
cikkében: „Először lássuk, mi is egy szellem. Amikor
az ember meghal, az étertestének egy része azonnal
felbomlik,  majd  az  asztrál-,  és  a  mentálteste
fokozatosan  oszlik  szét.  Az  olyan  lényt,  amely  a
fizikai  testén  kívül  az  összes  többivel  rendelkezik
még,  de  része  a  reinkarnációs  körforgásnak,
szellemnek hívjuk.”

Ami nagyon fontos, hogy végiggondoljuk: sokkal többek vagyunk a szellemeknél. És a fő ok amiért a
fizikai síkon mindig mi leszünk fölényben egyszerűen az, hogy nekünk van fizikai testünk.
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 A szellemek fajtái

Hányféle szellem van? Hogyan lehet őket megkülönböztetni? Ez egyféle csoportosítás, nagyon sok
más rendszer létezik. 

– Ektoplazma, köd

Ezt  a  terminust  először  arra  a  nyálkás,  ködös  szubsztanciára  alkalmazták,  mely  a  spiritiszta
médiumok  testéből  árad  egyes  szeánszok  során.  Napjainkban  azonban  mindenféle  ködszerű,
megmagyarázhatatlan  jelenésre  szeretik  ezt  a  kifejezést  használni.  Közepén  általában  valamilyen
örvényszerűség figyelhető meg, ezt veszi körül a köd. Néhány lábbal a föld felett jelenik meg, és gyorsan
képes mozogni. Színe többnyire szürke, zöld, fekete. Leggyakrabban az egyébként is „kísértetiesnek” tartott
helyeken (temetők, csatamezők, régi romok) jelenik meg. 

– Fénygömbök 

A leggyakrabban megfigyelt jelenségek közé tartoznak, sajnos azonban nem mindig kísértetekről van
szó ilyenkor, számos más dolog is megjelenítődhet fénygömbként (például az intelligens plazma-gömbök). A
szemtanúk  átlátszó,  esetenként  fluoreszkáló  fénygömböket  figyeltek  meg,  melyek  sokszor  farokcsóvát  is
húztak maguk után. Szintén külső helyszíneken, leggyakrabban történelmi helyeken figyelték meg őket. 

– Örvények, sötét árnyak 

Ezek a különös szellem-jelenségek szinte bárhol előfordulhatnak, házon kívül éppúgy, mint magában
a lakásban. A megfigyelők szerint hideget árasztanak magukból. Ezek a hosszúkás, magas oszlopok közelről
megfigyelve örvénylenek. Mibenlétük szintén erősen vitatott. Általában fehér vagy legalábbis világos színűek,
de akad egészen sötét is, ezeket néhol a szakirodalom egy teljesen másfajta kísértetnek véli. Tény, hogy e
sötét árnyakat a leggyakrabban lakásokon belül  észlelik, ellentétben a mindenhol  előforduló örvényekkel.
Legkönnyebb  őket  a  tükörben  elsuhanva  észrevenni,  mivel  általában  nem  kívánnak  az  emberek  előtt
mutatkozni.
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– Testetlen szellemek

Ezek a szellemek általában a különösen érzékeny emberek előtt jelennek meg, akik képesek érzékelni,
„látni” őket. A többiek csupán furcsa jelenségeket, hidegérzetet, suhanó árnyakat észlelnek. A látók számára
áttetsző,  emberi  alakként  mutatkoznak meg,  általában koruk ruházatát  viselik.  Felbukkanhatnak öregebb
házakban, szállodákban, történelmi színtereken, temetők környékén.

– Lidércfények 

Szinte minden országban és a történelem minden korszakában készültek róluk beszámolók. Fehér,
kékes, vagy sárgás fénygömbökként jelennek meg, gyakran hasonlítják őket a gyertyalánghoz. Néhány tudós
úgy véli, hogy a mocsárgázok, az elektromosság vagy a mágnesesség hozza létre őket, semmi sem magyarázta
meg  azonban azt  a  tulajdonságukat,  hogy  nyomban odébb  hussannak,  mihelyt  bárki  közelít  hozzájuk.  A
babonás népek gyakorta rossz ómennek tekintették a lidércfények megjelenését. Az angolszász területeken a
tündérek népéhez tartozónak vélték őket.

– Kopogó szellemek 

A  kopogó  szellemek  egy  rendkívül  különös  létformát  képviselnek.  Általában  nagy  mennyiségű,
emocionális  energia  vonzza  őket,  ezért  a  küllönleges  képességgel  rendelkező,  az  átlagnál  jóval  nagyobb
érzékenységű emberek közelében jelentkeznek.  A  legtöbb esetben vagy tinédzser  korú fiatalok,  vagy nők
közelében kezdődik a jelenség. Néha csak furcsa, koppanó zajokat produkálnak, máskor különös szagokat
produkálnak, tárgyakat mozgatnak, ajtókat nyitnakcsuknak, súlyosabb esetben nagyobb tárgyakat reptetnek a
lakásban, ablakokat törnek be. Tevékenységüket kísérheti erős statikus elektromosság. A jelenségek hirtelen
kezdődnek,  és  ugyanilyen  átmenet  nélkül  maradnak  abba.  Néha  csak  néhány órán át  tart,  néha  éveken
keresztül is folytatódik az aktivitás. Ismert (német) elnevezésük: poltergeist. (Geist=szellem, polten=zörögni,
kopogni) 
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– Pszichikai lenyomatok

Ezek  nem  igazán  valós  kísértetek,  inkább  valamiféle  erős  érzelmi  kitörés  lenyomatai.  Gyakran
maradnak  korábbi,  erőszakos  cselekedetek  helyén.  Nem  reagálnak  az  emberi  jelenlétre,  ugyanazokat  a
mozdulatsorokat hajtják végre ismétlődően, mintha egy filmet néznénk, míg végül általában elhalványulnak.
Igen gyakori, hogy ezek a jelenségek bizonyos időközönként ismétlődnek (pl. az évnek mindig ugyanazon
napján). 

Néhány logikus kérdéssel kideríthetjük, mivel van dolgunk. 
Mit csinál? 
Át tud jönni a védelmen? 
Hogy néz ki? 
Milyen érzést kelt bennünk? 
Hallgat ránk? 
Tudunk kommunikálni vele?

A szellem-jelenségek lehetséges magyarázata

Amellett,  hogy valóban szellemet  látunk más  külső  tényező  is  szóba jöhet,  ami  azt  a  benyomást
keltheti bennünk, hogy kísértet jár nálunk. Ezek közül négyet emelnék ki. Fontos, hogy mielőtt őrült mágikus
munkába  kezdünk  a  frissen  felfedezett  lénnyel,  végezzünk  egy  objektív  ellenőrzést,  hogy  valóban
természetfeletti a dolog, vagy van tudományos magyarázata.

– Elektromágneses mező

Michael  Persinger  kanadai  neurológus  évtizedekig  kutatta  az  elektromágneses  mező  hatását  az
emberek agyára. YouTube-on eredeti videókat is találhatunk a kutatásairól. Azt feltételezte, hogy a pulzáló
mágneses mező amely tudatos szinten nem érzékelhető, olyan benyomást kelthet az emberekben, mintha
egyfajta jelenlét lenne a szobában. 

Mindezt azáltal, hogy szokatlan tevékenységmintákat idéz elő az agy temporális lebenyében. Ezzel
magyarázta  továbbá  a  halálközeli  élményeket,  a  különböző  látomásokat,  istenekkel  való  találkozást.
„Persinger 1984-es és 1985-ös vizsgálataiban azt kapta, amit várt: a temporális mikrokisülések tünetei szoros
kapcsolatban  álltak  a  vallásossággal,  illetve  a  paranormális  élményekkel.  Paranormális  élmények  alatt
leggyakrabban telepátiát, tisztánlátást (clearvoyancé), megérzést vagy pszichokinézist (fizikai erő nélkül való
hatás dolgokra, emberekre) ért. Egy összefoglaló tanulmányában 414 ember adatát feldolgozva kiugróan erős
összefüggést kapott: minél gyakrabban élt át valaki mikrokisüléses tüneteket, annál valószínűbben tapasztalt
jelenlétérzést és a paranormális élményeket. 

God helmet: egy elektromágnesekkel kibélelt bukósisak, melyben a jobb és a bal temporális lebeny
fölé szerelték a külön-külön ki-be kapcsolható elektromágneseket.” (Szendi Gábor: Isten az agyban – zseniális
könyv.)
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– Infrahang

Olyan  alacsony  (16-20  Hz)  frekvenciájú  hang  amely  emberi  füllel  nem  hallható.  Az  alacsony
frekvenciájú rezgések képesek különböző fiziológiai kényelmetlenséget okozni. Az infrahang rengeteg helyről
jöhet és lehetséges, hogy azt a benyomást kelti bennünk, hogy van valaki más is a helyiségben ahol vagyunk.
Ezt kizárhatjuk például azzal, ha a helyiségben lévő gyanús eszközöket, tárgyakat eltávolítjuk és megfigyeljük,
hogy továbbra is érzékeljük-e a jelenségeket.
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Hogy egy példával szemléltessük: Vic Tardy egy orvosi berendezéseket gyártó cégnél  dolgozott.  A
telephelyen volt egy labor ahol mindig depressziósnak és zaklatottnak érezte magát, gyakran hallott és látott
furcsa  dolgokat,  jelenéseket.  Végül  kiderült,  hogy  a  helyiségben  található  ventilátorból  19  Hz-el  jött  a
léghullám és  valószínűleg  ez  küldte  a  nem hallható ám annál  zavaróbb rezgéseket.  Amikor  a  ventilátort
eltávolították megszűntek az észlelések.

– Penész

Kutatások  bizonyítják,  hogy  bizonyos  penészfajták
képesek  furcsa  tüneteket,  hallucinációt,
megmagyarázhatatlan félelmet vagy demenciát okozni.
Shane  Rogers,  a  Clarkson  University  egyik
mérnökprofesszora  hónapokon  keresztül  utazott
kísértet járta helyeket látogatva. A penész növekedését
mutatta  –  azt  próbálta  igazolni,  hogy  minél  nagyobb
mértékben van jelen feketepenész annál hosszabb ideig
tartó  intenzívebb  szellemészleléseket  tapasztalnak.  Ez
az elmélet további bizonyításra szorul, de tény, hogy a
legtöbb kísértet járta helyen megtalálható ilyen mérgező
penész.

– Szén-dioxid mérgezés

1921-ben dr  W.  H.  Wilmer  egy furcsa  történetet  publikált  egy  kísértet  járta  házról  az  American
Journal of Ophthalmology-ban. A család akik a házban éltek nemsokkal a beköltözésük után elkezdtek furcsa
dolgokat  tapasztalni:  mozogtak  a  bútorok,  idegen  hangokat  hallottak,  éjszakánként  gyengének  érezték
magukat,  állitólag  a  szellemek az  ágyban tartották  őket,  illetve  valamilyen láthatatlan  kísértet  jelenlétét
érzékelték. Kiderült, hogy a hibás kemence feltöltötte a házat szén monoxiddal, ami hangzásbéli és vizuális
hallucinációkat okozott. A kemence megjavításával megszűntek a panaszok.

Ez csak néhány indok a sok közül, ami szellemélményeket okozhat. Minden esetben azt tanácsolom,
hogy  először  zárjunk  ki  minden  ilyen  tényezőt  és  csak  azután  kezdjünk  bele  a  kapcsolatfelvételbe,
védekezésbe. Bár nem kérdés, hogy szellemek léteznek és észlelhetőek, a legtöbb szellemhistória és látomás
mögött egyszerű fizikai jelenségek állnak.

Mit tegyünk ha szellemmel van dolgunk?

Itt  elérkezünk  egy  nagyon  fontos  ponthoz.  Nagyon  sokszor  látok  olyan  posztokat,  segítségkérő
üzeneteket, ahol amint felmerül, hogy valamilyen entitás jelen lehet egyből ördögűzőt keresnek, védekezni
akarnak ellene. A legtöbb ilyen lény nem ártó szándékú. A szellemvilág a mi síkunkkal párhuzamosan létezik,
így lehetnek helyek ahol jobban érzékelhetjük őket. Az is lehet, hogy a nagymama aki egy éve hunyt el még
mindig ott tartózkodik a háza körül, és semmi rosszat nem akar, csak ott lenni. 
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Senki  sem örülne,  ha valaki  erőszakkal  szeretné elküldeni  a  saját  házából,  főleg  ha ez ok  nélkül
történik. Nem bölcs dolog egyből rátámadni entitásokra anélkül, hogy kiderítettük volna mivel van dolgunk,
milyen  szándékai  vannak,  zavaró-e  a  jelenléte.  A  legtöbb  ilyen  lényt  egy  egyszerű  tisztítás  ráveszi  a
továbbállásra, nem szükséges durva eszközökhöz folyamodnunk.

Mi tegyünk hát, ha szellemmel van dolgunk?
Ha nem zavar akkor semmit.
Ha zavar, akkor kérjük meg, hogy hagyja abba a zavaró cselekvést.
Ha nem hagyja abba kérjük meg erélyesebben.
Ha ezután sem hagyja abba akkor figyelmeztessük, hogy lépéseket fogunk tenni.
Amennyiben ez hatástalan nekiláthatunk a szelleműzésnek pl. LBRP rituáléval.

Szellemekkel való kommunikáció

A szellemekkel való kommunikációnak a tiszteleten kell alapulnia. Soha ne próbáljunk kapcsolatba
lépni  szellemekkel  szórakozásból,  viccelődésből  vagy  annak  bizonyítására,  hogy  valódiak-e.  Amennyiben
tanulni szeretnénk, segítséget kérnénk vagy segítséget nyújtanánk, illetve valami konkrét kérdésünk van, van
értelme kommunikációt kezdeményezni.

– Kommunikációs módszerek

Ha egyszerű kérdésünk van és/vagy bináris választ várunk:
kulcsos könyv
inga
asztaltáncoltatás

Ha Bonyolultabb kérdésünk van és/vagy részletesebb választ várunk:
Ouija tábla
szellemtábla
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A tudatos kapcsolat alapjai a védelem, tisztítás és a megfelelő körülmények biztosítása.

– Védelem

A védelem azért  fontos,  főleg kezdő szinten,  mert  a  nagy energiaáramlásra felfigyelhetnek olyan
egyszerűbb  energiával  táplálkozó  lények,  amelyek  kényelmetlenné  vagy  nehezebbé  tehetik  a  későbbi
próbálkozásokat és fáradékonyabbá tehetik az embert. Legegyszerűbb formája az imaginációs pajzs, lényege,
hogy a testünk köré energiamezőt képzelünk és ennek formát adunk. Alapvető hagyományos formáira példa
az od-köpeny és az asztrálfűrész. 

– Tisztítás

A tisztítás, mely segít a megfelelő tiszteletteljes légkör kialakításában és az energiaáramlást segíti elő,
két részre osztható. 

Testi tisztítás: idézés előtt kezet mosunk, először normál módon (meleg víz+szappan), majd hideg
vízzel leöblítjük a kezünket. Ez az energiaáramlás elősegítésére szolgál.

Lelki  tisztítás:  Idézés  előtt  felkészülünk  lelkileg,  megtisztítjuk  az  elménket,  elcsendesítjük
érzéseinket, pontosan végiggondoljuk, miért idézünk, és mit fogunk kérni vagy kérdezni. 
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– Megfelelő körülmények

Elsötétített  szoba,  gyertyák,  füstölők,  nyugodt  helység,  maximum  5-6  ember,  zavartalanság
biztosítása  (mobiltelefont  kapcsoljuk  ki!).  Megfelelő  hozzáállás:  Minimális  lelki  tisztaság  állapota,  lelki
nyugalom. 

Ne  idézzünk  szellemet  senkinek,  aki  azért  akarja,  hogy  bebizonyítsa  magának,  hogy  ez  csak
sarlatánság. Nem feladat a „térítés”. Ne idézzünk szellemet nagy társaságban éjszakai szórakozásként, nem
arra való ez a tudás. A szellemek tisztelnek bennünket, adjuk hát meg mi is nekik ezt a tiszteletet.

11



Árnyak  –2021 November est  – Hallo ween

Halloween
Írta: Saddie LaMort

Kép: Google

Sokak kedvenc időszakához érkeztünk, a Wicca új évhez, Halloweenhez. Ha az évkört nézzük, a halál
pillanatához  kapcsolódik,  a  Túlvilághoz,  Nyárföldhöz,  ugyanakkor  a  két  világ  találkozása,  a  holtak
visszatérése,  és  az  újjászületés  is  megjelenik.  Ilyenkor  jelentős  szerepet  játszik  a  jóslás  is,  igyekszünk
megtudni, mit tartogat számunkra az új év. Halloween a Skorpió asztrológiai jele alá tartozik, és egyike a
Négy Nagy Ünnepnek – azoknak, melyeket már a druida ünnepek behozása előtt is megültek Gardnerék. 

Gardner  Witchcraft  ma  c.  könyvében  azt  írja,  hogy  ez  egyike  volt  a  „téli”  tűzünnepeknek,  azon
eseményeknek, melyek az év sötét felére esnek, s ilyenkor az Isten volt az elsődleges ünnepelt; hozzá szóltak
az imák, és az ő egészségére ittak a körben. Ha megnézzük a Publikus Árnyak Könyvét, a két Nagy Ünnepben
fel is fedezhetjük benne ezen eredeti szándékot, ahogy azt is, hogy a druida ünnepek behozása megváltoztatta
ezt. 

Mi  történik  ilyenkor  egy  természeti  közösségben?  Ne  felejtsük  el,  hogy  a  régi  korokban  még  a
világítás sem volt hétköznapi, a gyertya drága volt, csak a háztűzhely lángjai adtak fényt; kint egyre hidegebb
volt, s ezért ezen időszak a történetmesélés, a mítoszok, a legendák ideje is. Érdekes megfigyelni, hogy pont a
halál  időszakában a  legkényelmesebb  régvolt  hősökről,  elhunyt  családtagokról,  héroszokról  és  istenekről
beszélgetni. Azt is érdemes megemlíteni, hogy nem csak a holtakról, de a holtakkal is ilyenkor legkönnyebb a
kommunikáció, a világok közti fátyol ilyenkor elvékonyodik, s szinte láthatjuk saját szeretteinket. 

Mindenki  ismeri  az  ilyenkor  mindent  ellepő  tök-
motívumot,  az  ún.  jack-o-lanternt  (amit  talán
Jancsilámpásnak  lehetne  fordítani),  kevesebben
tudják azonban, hogy eredetileg a könnyen faragható
dísztök  helyett  takarmányretket  faragtak  arc
formára, ami sokkal rémisztőbb volt. 

Az  ünnep során olyan szöveg hangzik el,  melyeket
Búcsúrituálékon is használunk: 
„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 vigaszt 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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Alkímia I. rész
Írta: Rigor Mortis

Képek:

Alkímia.  Mágiában  laikus  emberek  többségének  sem  ismeretlen  ez  a  név.  A  legtöbben  a  kémia
tudományának kezdetleges középkori szárnypróbálgatásait képzelik el eme fogalom címe alatt, míg másoknak
az emberi kapzsiság okozta aranycsinálási hajsza képe jelenik meg lelki szemei előtt. Mindezek voltaképpen
igazak, azonban maga az alkímia misztériuma ennél sokkal több. Ezek az úgymond „mundán” aspektusai
ennek az okkult, kiterjedt és rendkívül szövevényes filozófiai rendszernek.

Valóban számos uralkodó fogadott alkimistákat, abban a reményben, hogy mesés gazdagságot és így
hatalmat  kínál  majd nekik.  Az alkimisták fő  célja ugyanis  nem más volt,  mint  a híres-nevezetes  Bölcsek
Kövének megalkotása, ami képes minden fémet arannyá változtatni, és örök életet adó elixír nyerhető belőle,
amit Harry Potter óta nagyjából mindenki ismer. A Kő azonban a valóságban ennél sokkal több volt. A kő a
spirituális transzformáción átesett mágus, aki levedlette minden földi tökéletlenségét, és elnyerte a mennyei
tökéletességet, az Istenné vált Ember, amely a kor mágusainak oly áhított célja volt. Sok alkimista sosem
próbált  meg  „aranyat  csinálni”  és  inkább  tekinthetők  filozófusoknak,  mágusoknak,  mint  kísérletezgető
természettudósoknak. Ők megpróbálták megfejteni azt, hogyan működik az Univerzum maga, és ezt leképezni
egy lombikban. Eme misztériumok nem fejezhetőek ki egyszerűen hétköznapi szavakkal ezért rengeteg elvont
szimbólumot,  külön  szimbólumrendszereket  használtak,  mely  a  nyugati  okkultizmustól  kezdve  a
legközönségesebb varázslós fantasyig majdnem mindenhol használatos, ahol teret kap a mágia.
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De miről  is  szólt  az  alkímia?  Mint  minden mágikus  művészet,  ez  is  arra  a  hitre  épült,  hogy  az
Univerzum tökéletes egységet alkot. Ezt anyagi szinten egy mindenben jelen lévő szubsztancia, az Első Anyag
képviseli. Ez nem hétköznapi anyag, hanem az anyag létezésének a valószínűsége. Nincsenek tulajdonságai
vagy minőségei,  de pont  ezért  benne van minden tulajdonság és  minőség,  ez  az  a  dolog,  amiből  bármi,
minden lehet. Az Első Anyag az, amivé minden létező válik, ha megfosztjuk az összes tulajdonságától. Az
alkimisták  hittek  abban,  hogyha  egy  anyagot  sikerül  az  Első  Anyaggá  redukálniuk,  utána  bármilyen
tulajdonság  tetszés  szerint  hozzáadható,  így  például  akár  az  is,  hogy  arany legyen.  Isten  az  Első  Anyag
segítségével  teremtette  a  világot,  legelőször is  a  4  őselemet,  amely a  4  ősi  tulajdonság kombinációjának
valamelyikével bírnak: meleg, hideg, nedves, száraz. A tűz meleg és száraz, a levegő meleg és nedves, a víz
hideg és nedves, a föld hideg és száraz. Amikor a tűznek egy tulajdonsága megváltozik, hideg lesz és száraz
„földdé” azaz hamuvá válik. Amikor a víz megmelegszik és felforr, meleg lesz és nedves, levegővé, párává
válik. 

Ez a felismerés adja az alkímia alaptézisét: a transzmutáció jelenségét. Minden létező anyag eme négy
elemből  épül  fel,  egy  meghatározott  részarányban.  Ha  fogunk  egy  vasdarabot  és  megváltoztatjuk  ezen
arányokat – már egy aranyrög lapul a kezünkben. Nyilván, a középkori ember nem ismert az atomokat, az
elemeket és azon rendszámait, de aki kicsit járatosabb a kémiában – fizikában, az érezheti, hogy végül is nem
is tévedtek az alkimisták nagyot. A modern okkultisták, akik hittek az alkímiában, úgyszintén elfogadták a
négy elem tanát, de inkább mint halmazállapotokat értettek alatta, amelyben az energiák megnyilvánulnak. A
tűz az elektromosság és plazma, a levegő a gáz, a víz a folyékony, a föld a szilárd halmazállapot. Minden dolog
ezek  egyikében  vagy  keverékében  van  jelen,  és  egyik  átalakítható  egy  másik  halmazállapottá  megfelelő
procedúrákkal.
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 Számos korabeli  beszámoló született  arról,  hogy valaki  látta – megalkotta  – megmutatták neki  a
Követ mely valóban arannyá változtatta a tárgyakat, Ezeknek lehetett akár valóságalapja is,  ugyanis már
egyiptomi mesteremberek is készítettek ezüstből és rézből olyan ötvözeteket, melyeket a korabeli (egyébként
igen összetett) vizsgalómódszerek sem tudtak megkülönböztetni semmilyen módon az igazi aranytól. Ez az
alkimistáknak bizonyíték volt arra, hogy az ember képes lemodellezni a természetet egy palackban és abban
bármit létrehozni – ez egyesült azzal a nézettel, hogy a Természet a tökéletességre törekszik mindig, így az
arany létrehozására. Azonban a természetben a folyamatok sokszor félremennek, „bepiszkolódnak” így nem
arany, hanem másfajta fémek születnek. Azonban ha ezeket megtisztítjuk a tisztátalanságuktól, aranyat, a
legtökéletesebbet kapunk, ami már egy magasabb létállapotban leledzik. Ez valódi arany, hiszen a lombikban
azok az valódi folyamatok zajlottak le, melyek a föld méhében.

Apropó, milyen kifejező a magyar nyelv, a föld méhe. Az alkímia egyben az élet tudománya is volt,
ugyanis másik alaptézise, mely szintén jellemző sok más mágia ágra is, hogy mindenben élet van, az élet
szikrája mindenben ott lapul,  legyen az élő szervezet vagy „élettelen” tárgy. Párhuzamot vontak a fémek
fejlődése és az ember egyedfejlődése közt. Ez szinkronban van azzal a mágikus alaptézissel, hogy a világon
minden rendszernek az alapja az ember maga. Az alkimisták első lépése az volt, hogy megfosszák az anyagot
minden tulajdonságától, megöljék azt, elpusztítsák a külső formáját és felszabadítsák a benne rejtező „isteni
szikrát” úgy, ahogy az ember lelke is felszabadul halálakor. Ezután ezt kombinálva az Első Anyaggal, létrejön
a fém „embrió” melyből kifejlődik a legtökéletesebb anyag, az arany, mivel a természet a tökélyre törekszik.
Ez nem is az a hétköznapi arany, hanem az aranynak egy magasabb szinten lévő esszenciája, az „igazi arany”
– a Bölcsek Köve, mely annyira tökéletes, hogy mindent arannyá változtat. 

Ahogy a gyermek az anyaméhben, úgy nőnek a fémek a hegy gyomrában – ezt olyannyira komolyan
gondolták, hogy egy 1500 években készült német bányászati kódexben feltételezik, hogy a fémek képződését
megelőzi  valamilyen  reproduktív  tevékenység,  kopuláció.  Később  meg  is  nevezték  ezen  interaktáló  két
anyagot,  melyek az alkímia két polaritása lett,  a  kén és  a higany.  Az alkimisták,  mivel  egy antropomorf
megközelítésből nézték az Univerzumot. Úgy tartották minden anyagban van „lélek”, pneuma – a “mercury”
azaz a higany a nevét az intelligenciájáról híres istenségről kapta, ami a racionális pneumának felel meg.
Mivel  fém  létére  folyékony,  úgy  gondolták,  ez  az  életereje  minden  fémnek,  ahogy  a  vér  az  embernek.
Általános korabeli felfogás, hogy a folyadékokban élet van (vér, víz, ondó, tojás belseje stb.) az élet folyékony
halmazállapotban terjed.  Ezért  hívták  “argentvive”-nek is  vagyis  élő  ezüstnek.  Továbbá az  alkímiában is
esszenciális az ellentétek egyesülése, a polaritás (mint a legtöbb mágikus gondolkodásban). A higany egyesíti
önmagában az ellentéteket, fém létére folyik, folyadék, de ha vizet öntünk rá, nem lesz nedves. Egyesíti a
maszkulint  és  feminint,  ő  a  Hermafrodita.  Szimbólumai  is  ezt  képviselik:  Egy  szűz  által  megszelídített
unikornis,  vagy egy oroszlán és  egy unikornis  harca,  az ellentétek  antagonizmusaként,  sárkányként vagy
sárkánykígyóként, ami szintén önmagában ellentétes szimbólum, hiszen egyszerre tartozik a földhöz és a
levegőhöz. Ez természetesen a „bölcsek higanyára” vagyis nem a természetben fellelhető tökéletlen verzióra
igaz, hanem a tökéletesen tiszta esszenciára vonatkozik.  Keresztény megfeleltetése a Szentlélek. 

15



Árnyak  –2021 November est  – Hallo ween

A 12-13. században elsősorban két elemre bontották az összes fémet: az egyik az említett higany, a
másik pedig a kén. Mivel ez az elem nagyon gyúlékony, őt látták a tüzes, az aktív, a férfias princípiumnak,
míg a higanyt a passzív, vizes, femininnek. (Kicsit paradox, hiszen az előbb írtam, hogy a higany inkább
biszexuális, de ebben az időben ez nem zavarta az alkimistákat) Úgy vélték a Bölcsek Kövét meg lehet alkotni
a bölcsek higanyának és kénjének ideális arányából. A 9.századtól azonban az arab Rhazes már beszélt egy
harmadik, sós komponensről. 

Ezt jóval később az európai alkimisták is átvették, hiszen ezzel fel is oldhatták a higany paradoxonát.
Ez az alkotóelem a só volt. Ez három fő alkotó, ami rezonált a kereszténység Szentháromságával, és így is
magyarázták:  Isten  az  anyagnak  először  testet  adott  (só),  ami  inert,  passzív,  feminin,  majd  megtöltötte
értelemmel, érzelemmel, ez a „mentál sík”, ami a tüzes kén, aktív, cselekvő, maszkulin. Végül belé lehelte az
isteni szikrát, a lelket, ez pedig a hermafrodita higany, az ellentétek összeolvadása. Így a fő elvük az volt,
hogy egyesítsék a négy őselemet hárommá (higany, kén, só) majd kettővé (az ellentétek : nap-éj, férfi-nő) és
végül az Eggyé, a Kővé. Ezt a fő alaptézist aztán szimbolikus mondatokkal fogalmazták meg, pl Egy férfitől és
egy nőt tégy egy körré, majd egy négyzetté, végül háromszöggé majd megint egy körré, és elnyered a Bölcsek
Kövét”. 

Visszatérve a hármassághoz, az ember eme 3 részre osztása összecseng a sztoikus elméletekkel, a test
a kohezív pneuma, a szellem – érzelmek és ész – a vitális pneuma, míg a lélek a racionális pneuma, vagy
univerzálisan a Logos maga, amit Szent János Isten Szavának hív, ami egyben az Isteni Akarat is (Hokmah és
Binah a Kabbalában). Születéskor amikor leszületünk a földre, egymás után felvesszük ezeket a rétegeket, így
a  lélek  rejtve  lesz  a  szellemben,  ami  meg  a  testben  (durván  leegyszerűsítve).  Halálunk  pillanatában  ez
megbomlik, a lélek ismét emelkedni kezd, és mint a kígyó a bőrét egyenként leveti magáról ezen rétegeket,
míg végül nem marad más, csak a Lélek, az Önvaló, ami Istennel egyesül. 

A korabeli misztériumkultuszok hívei azonban úgy tartották, nem kell halálig várni, hanem már itt a
földön egyesülhet a Lélek az Istenivel. Mithrász kultuszában az avatandó hét lépcsőt mászott meg, amin hét
kapu  volt,  ezáltal  modellezve  a  lélek  felemelkedését  a  szférákon  keresztül.  Isis  kultuszában  pedig  hét
ruhadarabot kellett levennie, míg végül teljesen lecsupaszodva született újjá. Itt a lényeg az újjászületésen
van, a jelölt megfosztatott a külső rétegeitől, egyesült az istenséggel és isteniként született újjá. Az alkimisták
végső soron ezt szerették volna elérni, maga az alkímia gyakorlása, a folyamatok is egyfajta beavató rítusként
értelmezhető,  mely  során  a  fém,  az  anyag,  az  alkimista  különféle  fizikai  kémiai  és  lelki  folyamatokkal
próbálta  megtisztítani  a  fémet,  az  anyagot,  saját  magát,  míg  végül  teljesen  lecsupaszodott  és  meztelen
lélekkel egyesült az Istenivel,  majd újjászületett,  mint Isteni,  az Egy,  a Bölcsek Köve.  Így végső soron az
alkímia folyamatának tárgya tulajdonképp nem is a lombikban bugyogó anyag, hanem az alkimista maga. 

Tehát mint azt láthatjuk ezen Mesterség sokkal több mint holmi aranycsinálás a korabeli primitív
módszerekkel (bár kétségkívül akkoron is sokak csak ennyit fogtak fel belőle) hanem egy komplex filozófiai és
önismereti rendszer, mely átemelte a keleti misztériumokat, „pogány” hiteket a középkorban fűszerezve némi
Kabbalával, Gnoszticizmussal, Bibliai szimbólumokkal, egybeolvasztva a Nyugatot a Kelettel.

Mivel erről a témáról még nagyon részletesen lehetne beszélni, így folytatását egy következő írásban
tervezem. 
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Görög-egyiptomi varázstekercsek fordítása

PGM 1-64 folytatása
Fordította és kép: Saddie LaMort

Hogy az elmondott dolgokra emlékezzünk: Használd a következő keveréket. Fogj fekete ürmöt, egy
Nap-opált,  egy  „lélegző  követ”,  egy  búbos  banka  (1)  (amit  „keselyű  kakasnak”  is  hívnak)  szívét.  Ezeket
morzsold  össze,  tégy  hozzá elegendő mézet.  és  kend meg ajkaidat  vele,  miután megfüstölted szádat  egy
darabka tömjéngyantával. 

Ez az előkészület: Este, mielőtt ágyba vonulnál, tisztítsd meg ágyadat szamártejjel, majd, két ágacska
babért tartva kezedben (melynek elkészítése alantabb van megadva),  mondd el  a lentebbi  invokációt.  Az
ágyad a földön legyen, vagy tiszta szittyón, vagy szittyóból font szőnyegen, és feküdj a jobb oldaladon, a
földön, a nyílt levegőn. Míg az invokációt végzed, ne adj választ senkinek, és ahogy mondod, ajánlj fel egy
darab  tömjént,  és  tizenkét  tökéletes  alakú  fenyőtobozt  és  egy  kakas  két  makulátlan  zúzakövét,  egyet
Héliosznak, egyet Szelénének, a hónap első napján, egy bronz, vagy agyag füstölőtartón. Jobbodra rajzold fel
az Ankh jelét, és a felső vonással párhuzamos irányba feküdj le aludni. Míg imádkozol, viselj az alábbi leírás
szerinti babérfűzért: végy tizenkét babérágat, hétből csinálj füzért, a maradék ötöt kösd össze, és tartsd a
kezedben imádkozás közben, és ezzel kezedben feküdj le aludni, a fentebb említett pozícióban. Írd le a jelet
(2)  mirhatintával,  ahogy  lentebb  megmutatom  neked,  tollal,  és  fogd  a  babér  mellé,  míg  elmondod  az
imádságot,  mely  így  kezdődik:  „BOLSOCH”  stb.  A  nevek,  melyet  az  ágak  minden  levelére  kell  írni:
„YESSEMIGADŌN  ORTHŌ  BAUBŌ  NOĒRE  SOIRE  SOIRĒ  SANKANTHARA  ERISCHIGAL  SANKISTĒ
DŌDEKAKISTĒ AKROUROBORE KODĒRE” (írd le a 12 nevet)

A tinta a következő: égess egy megtisztított  tartóedényben mirrhát és pimpót és fekete ürmöt; morzsold
krémmé őket és használd. Végy egy ág babért és etiópiai köményt és csucsort, és morzsold őket össze; végy
vizet agyagedénybe egy új kútból, melyet az elmúlt 5 hónapban ástak, vagy az elmúlt 5 évben, vagy amit előző
nap, és dobd a keveréket a vízbe. Hagyd ott csak három napig, és ahogy az invokációt mondod, tégy kicsit
belőle a jobb füledbe. 

A jó emlékezet elérése: Írd az alábbi karaktert egy pimpólevélre mirrhatintával, és tartsd a szádban,
míg alszol. 

A karakter: l
Kezdd el mondani a fent említett invokációt a Hold hetedik órájában, míg az isten meghallgat, és kapcsolatba
kerülsz vele. 

És ezek a kötelező cselekedetek: Mindent a Hold elé hozhatsz az első, vagy második napon. Ha nem
jelenik meg, áldozd fel egy fekete kos agyát, és a harmadik napon a jobb első lábának legkisebb körmét, azt,
mely legközelebb van a bokájához; a negyediken egy íbisz agyát, az ötödiken a lentebb lerajzolt figurát (3)
papiruszon mirha tintával, tekerd egy erőszakosan elhunyt ember ruhájába, és dobd egy fürdőház kazánjába
(4); néhányan azonban nem kazánba dobják, mert az túl szélsőséges, hanem felfüggesztik egy lámpa fölé,
vagy az alá teszik. 
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Egy másik szövegben a következőt találtam: Ha ezek után nem jelenik meg ezen módszerrel, tekerd
be a figurát ugyanazon anyagdarabba, és dobd egy fürdőház kazánjába az ötödik napon, utána elmondva az
invokációt: „ABRI és ABRO EXANTABIL, istenek istene, királyok királya, most kényszerítsd a próféciák egy
barátságos démonját, hogy eljöjjön hozzám, vagy ennél rosszabb kínzásoknak teszlek ki, dolgoknak, melyek
papiruszcsíkokra  vannak írva.” 

Ha ezek után sem figyelmez szavadra, önts finom, tiszta retekolajat egy romlatlan fiúra, aki ki lett tanítva (5),
s  miután  újra  összegyűjtötted,  készíts  elő  egy  nem  pirosra  festett  lámpát,  tedd  szűz  földből  készült
lámpatartóra (egyes hozzáértők szerint az oltárra is kell önteni az olajból). Ha ütést (6) érzel, rágd meg a
köményt és nyeld le keveretlen borral. 

A írd le fentebb említett figurát a jelekkel és és az előírt varázslattal együtt kétszer mirhatintával
hieratikus módon egy papiruszra. Az egyiket fogd kezedbe, miközben invokálsz, ahogy elalszol, markold a
jobb kezedben, és tedd fejed alá; a másodikat, ha szükséges a szorgalmazó rituálé, tekerd fel a fent említett
anyagdarabban. 

ĒŌĀĪ
***

(1) Horapolló szent állata
(2) (2) Shenou-nak hívják a jelet
(3) A varázslat alternatív verziójának (PGM II:64-184) végén látható Fejnélküli-figura
(4) (4) Helyesen egy hipokauszt forrólég-terébe; a fürdőházak fontos mágiavégző helyek voltak. 
(5) A szerelem művészetére
(6) A leírás szerint áramütés-szerű érzésre gondoltak
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Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk megköszönni Polyphanes-nek, hogy engedélyezte nekünk cikkei lefordítását.
Az alábbi két cikk eredetileg angolul jelent meg a https://digitalambler.com/ oldalon.
Külön-külön itt érhetőek el:
– Felajánlás minden szellem számára: https://digitalambler.com/rituals/offering-to-all-spirits/
– Álom: https://digitalambler.com/rituals/dream-divination-ritual/
Mindkét cikkfordítás október első hetében készült; reméljük a jövőben is tudunk majd együtt dolgozni.

***

Felajánlás minden szellem számára
Írta: Polyphanes (digitalambler.com)

Fordította: Nakri
Lektorálta: Saddie LaMort

A  rituáléhoz  szükséged  lesz  egy  egyszerű  kehely  tiszta  és  friss  vízre  és  egy,  vagy  három,  a
szellemeknek általánosan kedves füstölőre. Legjobb, ha a víz teljesen tiszta, de kívánság szerint édesíthető
például mézzel, vagy rózsavízzel. A kehely maga akkor a legjobb, hogyha spirituális munkára van csak szánva
és még jobb, hogyha csak ehhez hasonlatos felajánlásokhoz használod. Ám ez nem feltétlen szükséges, míg
minden használat  után  el  van  mosva  és  meg van tisztítva.  Füstölőnek  a  tömjén mindig  jó  választás,  de
szantálfa,  benzoé,  édes  vagy  enyhe  pézsma,  jázmin,  rózsa,  borostyán  és  ezekhez  hasonlók  szintén
megfelelőek.  Kerüld  azonban a  túl  erős,  szúrós,  keserű  és  fanyar  illatokat.  Füstölőkeverékek tökéletesek
mindaddig, míg kellemesen illatosak anélkül, hogy elviselhetetlenné válnának. Nem muszáj füstölőpálcákat
használni, bár én kényelmesnek tartom őket, de bátran használhatsz szemes füstölőt is. Habár én szeretem,
ha  ég  egy  megtisztított  és  /  vagy  megáldott  gyertya  minden  imám,  spirituális  munkám  alatt,  ez  nem
szükséges ehhez a felajánláshoz, hiszen ezt nem  ajánlod fel a szellemeknek. Ennek ellenére hasznos lehet.
Kihelyezhetsz  más  felajánlásokat  is,  mint  étel,  virágok,  gyertyák  és  hasonlók,  de ezek  nem szükségesek.
Legmegfelelőbb a felajánlást egyszerűen és röviden elvégezni. 

A  felajánlás  ideális  esetben  valami  semleges  helyen  történik,  például  a  természetben,  nem saját
birtokon, olyan területen, mely nincs spirituálisan megkötve, vagy levédve semmilyen személy, vagy entitás
által.  Ideális helyek lehetnek parkok, rétek, keresztutak, vízpartok vagy más helyek, melyek nem mondhatóak
senki tulajdonának. Nem tanácsolt olyan helyen bemutatni ezt a rituálét olyan helyen, mely más uralma alatt
van, például: szentelt helyek, templomok, köztudottan valamilyen istenség vagy szellem által birtokolt helyen
vagy esetleg más telkén. Szükség esetén végrehajtható a saját otthonodban is, a saját telkeden, noha érdemes
levédened magad olyan módon, hogy a felajánlás eljusson a saját otthonodból a szellemekhez anélkül, hogy
valami veszélyes jusson be ugyanezen az úton. Attól függően, hogy érzed magad a felajánlás után, nem árt, ha
egy űzés, vagy tisztítás követi a rituálét, hogy meggyőződhess semmi nem tapadt rád, aminek nem kellene. 

Ha felkészültél mosd meg a kezed, készítsd ki a kelyhet a vízzel és a füstölőt tiszta felületre, akár a
talajon, akár egy kisebb asztalra vagy egyéb kiemelkedő helyre. Gyújtsd meg a füstölőt és hagyd, hogy a füst
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felszálljon az égbe. A karjaidat tartsd oráns tartásba(1) és szavald az alábbi imát:
„Hallgassatok meg, ti szellemek, bármily nevet vagy alakot is vesztek fel!
Hallgassatok meg, ti, előttem, mögöttem, mellettem, alattam vagy felettem lévő szellemek, engem ki szólítlak
benneteket!
Hallgassatok meg, ti szellemei északnak, délnek, keletnek és nyugatnak! 
Hallgassatok meg, ti égben vagy felett, Földön vagy mélységben lévő szellemek! 
Hallgassatok meg, mind ti szellemek, kik kegyét elnyertem vagy vesztettem! 
Hallgassatok meg, mind ti szellemek, kiknek tartozom vagy tartoznak nekem! 
E helyen hívlak benneteket, bárhol legyetek, hogy részesüljetek felajánlásomban!
Néktek szánom eme vizet és illatszert, mint felajánlást;
Ezt szabadon és jó szívvel teszem, fogadjátok ti is hasonlóan,
mint hálám, szeretetem, megbecsülésem, tiszteletem, bizalmam jeléül a ti örömötökre, hogy hasznos
legyen számotokra és békét hozzon, hogy én is részesülhessek a haszonból és békéből.”

Ezt követően mártsd meg a domináns kezed (amelyikkel jobban szeretsz felajánlást kínálni) ujjait a
vízben és hintsd szét magad körül – előtted, mögötted és a két oldaladon. Vizualizáld, hogy a víz felemelkedik
és kifolyik a kehelyből, mint egy szökőkút vize és keresztülfolyik a telked (ha ott van végezve) spirituális
határain. Ezek után vedd fel újra az oráns kéztartást és folytasd az imát: 

„Fogadjátok most e vizet, mely friss, tiszta és édes,
Ez frissítsen, tisztítson és örvendeztessen titeket.
Ez a víz tápláljon titeket, ahogyan arra nektek van szükségetek, 
Úgy, mint aranyló folyó, vagy fortyogó vértenger. 
Engedjétek, hogy ez a víz elárasszon és körül vegyen bennetek és a közös talajt, min osztozunk,
hogy megértsük, vigasztaljuk és enyhítsük egymást. 
Engedjétek, hogy ez a víz túlfolyjon edényén és átmosson mindent, mi létezik,
elérve a legtávolabbi partjait a kozmosznak minden irányba, 
Hogy minden szellem részesülhessen felajánlásomban.”

Ugyan  azt  a  kezedet,  mit  megmártottál  tenyérrel  lefele  helyezd  a  füstölő  füstjébe,  majd  gyors
mozdulattal emeld feljebb a tenyered, hogy feljebb húzd a füstöt, majd hétszer legyezd el magadtól ugyan
azzal a kézzel. Vizualizáld hogy a füstölő felemelkedik és betölti a teljes kozmoszt tiszta, gomolygó illatos
füstjével túl  a spirituális kötöttségekkel rendelkező területeden, már ha ott végzed. Ismét vedd fel az oráns
tartást és folytasd: 

„Fogadjátok ezt a füstölőt, mely szent, egész és tiszta, 
így boldoggá tesz és megerősít benneteket.
Érjen hozzátok el a füstölő úgy, ahogyan arra szükségetek van, 
legyen az bőséges gyümölcserdő, vagy égő hús halma.
Engedjétek, hogy a füstölő betöltse egész lényetek, szívetek és elmétek, 
így megérthetjük és ismerhetjük egymást, hallhatjuk és láthatjuk egymást. 
Ez az illatszer tízezerszer és tízezerszer elegyedjen önmagával,
emelkedjen és töltse be az egész kozmoszt édes füstjével,
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így minden szellem részesül a felajánlásban.”
Folytasd a gesztust és fejezd be az imát. 

„Ha kegyeltetek vagyok, ez a felajánlás erősítsen minket és legyen jele barátságunknak és szövetségünknek. 
Ha kegyeteket vesztettem volna, ez a felajánlás egyesítsen minket, legyen gesztusa bocsánatkérésemnek.  
Ha adósaim vagytok, legyen ez a felajánlás hitem és bizalmam jele. 
Ha adósotok vagyok, akkor ez a felajánlás legyen fizetségem. 
Jertek, töltekezzetek be a felajánlásokkal, vízzel és illatszerrel!
Ezek segítsenek titeket munkátokban; teljesítse vágyatokat és hozzon nektek örömöt.
Jóindulattal adott ajándék, jóindulattal vétessen, békéé békével, szereteté szeretettel
a ti békességetekért és üdvötökért, így talán én is megbékélhetek és üdvöm lelhetem. 
Ha hozzám békével jöttél, békével térj meg otthonodba,
ha velem békében élsz, maradj békében velem.
Vegyétek magatokhoz ezt a felajánlást, és térj vissza feladataidhoz
Teremtőnk szentséges fényében.”

Hagyd a füstölőt teljesen leégni, közben elmélkedhetsz a történteken, vagy énekelhetsz és mondhatsz más
imákat,  ha  maradni  szeretnél  a  felajánlás  végéig,  vagy  esetleg  rövid  időre  távozhatsz  és  majd  később
visszatérsz. Mikor a füstölő leégett zárd le a felajánlást. Ha lehetséges szórd a füstölő hamvait a levegőbe és
öntsd a vizet a földre, hogyha beltérben végzed kidobhatod a hamvakat a szemetesbe és a vizet leöntheted a
lefolyón,  persze  ezt  a  lehető  legnagyobb  tisztelettel.  Folytasd  a  fentebb  említett  tartást  és  mondd  el  a
következő részét az imának: 

„Nektek töltött víz felszárad, értetek égetett füstölő leégett. 
A felajánlás, mit értetek tettem átadatott, felajánlás, mit nektek adtam teljes. 
Legyen öröm forrása minden szellemnek, így talán békében élhetek,
ahogyan ők is békében élhetnek.
Ne maradjon romlott szándék, ne maradjon rosszakarat,
csupán béke és béke és béke és béke. 
Mind, ti szellemek, kik jöttetek hozzám felajánlásomért,
ahogy békével érkeztetek, távozzatok akként. 
Távozzatok az én békémmel, áldásommal. Menjetek dolgotokra
Teremtőnk szentséges fényében.”
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Álomdivinációs rituálé
Írta: Polyphanes (digitalambler.com)

Fordította: Rebelheart
Lektorálta: Saddie LaMort

Az alábbi cikkben egy kétnapos álomdivinációs rituálét olvashattok, melyet álomjóslás, éber álmodás,
prófécia jellegű álmok átélése vagy másféle álommunkák érdekében végezhetünk.  A rituálé előfeltétele, hogy
ismerd és értsd saját születési horoszkópodat. Ehhez a rituáléhoz ismerned kell, mely jegy uralja a kilencedik
házadat, az álmok és próféciák házát. Ennek megállapításához használhatsz online ingyenes eszközöket, de
asztrológus is segíthet a kérdésben. A rituálé görög istenekkel dolgozik – Morfeusz, Hermész, Khthoniosz és
Szeléné  –,  de  megfelelő  körültekintéssel  más  olyan  entitások  is  belevonhatók,  melyek  az  alvás  és  álom
istensége, a pszükhopomposz, és a Hold istensége szerepét töltik be saját tradícióikban. 
Amire szükséged lesz: 

– Három fekete gyertya, egy negyedik ha szükség van rá
–  Három fehér gyertya, egy negyedik ha szükség van rá 
–  „Súlyos füstölő” például mák vagy ópium 
–  „Könnyed füstölő” például édes virágillatok, mint jázmin, ibolya vagy gardénia
–  Álomhoz segítő tea, például fekete üröm, jázmin, rózsa, macskagyökér 
–  Egyéb áldozatok, például bor, gyümölcs, vagy igény szerint bármi más
–  Egy éjjeli asztalka vagy kis szék az ágyad mellett

A felkészülés napja 

Egy nappal  azelőtt,  hogy  a  Hold  belépne  a  kilencedik  házadat  uraló  jegybe,  kezdj  szellemileg  és
testileg felkészülni az álmodásra.

1.  Tisztítsd  meg  önmagad  és  a  hálószobádat,  végy  tisztítófürdőt,  általánosan  tisztítsd  meg  magad  és
alvóhelyed a spirituális tisztátlanságoktól.

2. Kezdd el csökkenteni az étel és tudatmódosítószer-beviteledet: se koffein, se nehéz ételek, csak könnyed
gyümölcsök vagy gyomorkímélő ételek. Hosszabban is böjtölhetsz, de egy nap elegendő. Tartsd magad távol a
szexuális tevékenységektől, innentől a rituálé végéig. 

3. Kezdd el az altatóteát inni, és folyamatosan idd a gyakorlat alatt.

4. Ha van éjjeli szerényed, tégy el róla mindent, amit normál esetben ott tartasz és töröld le szentelt vízzel
vagy holdvízzel, hogy spirituálisan is megtisztítsd. Ha nincs éjjeli szekrényed, használhatsz egy kisebb széket
vagy hokedlit,  hogy hasonlóan tudd használni.  Morfeusz,  Hermész,  Khthoniosz  és  Szeléné számára fogsz
áldozni az így kialakított oltáron. Az éjjeli szekrény a lehető legközelebb álljon a fejedhez, ideálisan, balra az
ágytól.
 
5. Imádkozz és végezd a szokásos rituálé rutinod, ahogy mindig.
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6. Lefekvés előtti utolsó cselekedetként tégy felajánlást Morfeusz, az alvás istene számára.

– Gyújts egy fekete gyertyát Morfeusznak és ajánld az alvás istenének. 
–  Gyújts „nehéz” füstölőt és azt is ajánld neki
–  Énekeld vagy kántáld az Alvás istenének orfikus himnuszát: 

Álom, uralnak a boldogok és a halandó népek
s mindamaz élők még, akiket táplál a kerek föld:
mert ura vagy mindnek s mindhez közelítsz, egyedül te,
és testük lekötöd, noha láncod nem kikovácsolt.
Gondokat-oldogató: édes pihenés megadója;
minden bánatokat ki csitítgatsz szent vigaszoddal,
és a halál gondját tovaűzöd, mented a lelket,
mert a Felejtésnek s a Halálnak vagy te fivére:
boldog urunk, kérlek, jőjj hozzánk édes erőddel,
s isteni dolgunkhoz tartsd fönn avatott csapatunkat. (ford. Devecseri Gábor)

– Kérd a segítségét jó, egészséges pihenésért és védelemért az alváshoz és álmodáshoz. 

7. Feküdj le aludni. Mindenképp aludd végig az éjszakát, legalább 7,5 órát (vagy 5 átlagos álomciklusnyit) 

Az álmodás napja

A következő napon a Hold már a kilencedik házad uralkodó jegyében kell, hogy legyen mielőtt aludni
térnél. Úgy készülj, hogy legalább tíz órára lesz szükséged az alvással együtt, a rituálét is beleszámítva. 

1. Böjtölj. Csak vizet fogyassz és lehetőleg fehér ételeket, sótlanul. Sima, vagy vaníliás joghurt, banán, fehér
rizs és hasonló ételek ajánlottak ha mindenképpen enni szeretnél. 

2. Fogyaszd tovább az álomteát napközben.

3. Imádkozz és végezd  szokásos rituálémeneted, ahogy egyébként tennéd.

4. Merkúr órájában, mikor a Hold a kilencedik házadat uraló jegyben van, imádkozz Hermész Khthonioszhoz,
a föld alatti lélek-kísérőhöz, ki minket a Túlvilág ölelésébe segít.

– Gyújts egy fekete gyertyát Hermész Khthoniosznak és ajánld az istenségnek.
–  Gyújts „nehéz” füstölőt és ajánld az istenségnek. 
– Énekeld vagy kántáld Merkúr terresztális orfikus himnuszát:
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Hívlak, ó Hermész, a zord Sors aki 
lakhelyét a pokolban jelölte ki.
Bakkhuszi Hermész, Dionüszosz fia 
Kinek az atyja a mámor ura,
S anyja Vénusz, rima-királynő,
pillantása sötét és igéző:
Te, ki örökké jársz erdejében
Proserpinának, pokol úrnőjének
Kiket a Sors sötétségbe vettet,
Naptalan lakhelyükre vezeted
Pálcádtól az álom szárnyra kél,
És az elfáradt vándor elalél;
Tartarosz sötétjén Proserpina
küld, hogy a lelkeket vezesd tova.
Lásd áldozatunk, és tekints le ránk,
Boldog véggel áldd meg rejtett munkánk. (ford. Saddie LaMort)

– Áldozz bort, gyümölcsöt, kedved szerint. 
– Kérj tisztánlátást, emlékezést és útmutatást az álmok világában
 
5. A Hold óráján, míg a Hold a kilencedik házadat uraló jegyben jár, áldozz Szelénének, a Hold istennőjének. 

– Gyújts egy fehér gyertyát és ajánld Szeléné istennőnek
– Gyújts valami könnyed füstölőt és ezt is ajánld az istennőnek 
– Énekeld, vagy kántáld a Hold orfikus himnuszát: 

Hallgass rám, úrnő, ragyogó, te királyi Szeléné,
Éjifutó, Telehold, bikaszarvú, légbenelúszó,
Fáklyavivő, Telehold, te az ég szépcsillagu szűze,
újranövő és újrafogyó és férfi te és nő,
lószerető, sugaras, növelő, az időnek az anyja,
fénylő, gyászoskedvü, sugárzó, éjbevilágló,
virrasztásszerető, szép csillagok ezreit őrző,
boldogságotadó éjnek, nyugalomnak örűlő,
kellemesarcú, szarvhordó, éj éke, világló,
csillagpásztor, uszályhúzó, fénylőutu bölcs szűz,
jőjj, boldog, jószívű, csillagos, és sugaraddal
fénylőn ifju imádóid seregére te őrködj! (ford. Ritoók Zsigmond)

– Áldozz bort és gyümölcsöt,vagy amit szeretnél 
– Kérd segítségét, útmutatását és megvilágosodást álmodban és az éjszaka birodalmában. 
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6. Készíts tollat és papírt, illetve egy kis lámpát (lehet zseblámpa is) az ágyad mellé későbbre. Ezeket teheted 
az éjjeli szekrényre, de ha esetleg nincs hely számukra, akkor a párnád alatt is jó helyen lesz. 

7. Meditálj csendben és csendesítsd el elmédet legalább 20 perccel azelőtt hogy lefeküdnél. 

8. Mielőtt elaludnál, utolsó dologként ismét áldozz Morfeusznak, az alvás istenének, ahogy előző nap; 
azonban az első után tégy egy második felajánlást is neki, másik szerepében, az álmok isteneként.

– Gyújts fekete gyertyát és ajánld Morfeusznak, az alvás istenének 
– Gyújts nehéz füstölőt és ajánld azt is az istenségnek. 
– Énekeld vagy kántáld Az Alvás istenének orfikus himnuszát:

Álom, uralnak a boldogok és a halandó népek
s mindamaz élők még, akiket táplál a kerek föld:
mert ura vagy mindnek s mindhez közelítsz, egyedül te,
és testük lekötöd, noha láncod nem kikovácsolt.
Gondokat-oldogató: édes pihenés megadója;
minden bánatokat ki csitítgatsz szent vigaszoddal,
és a halál gondját tovaűzöd, mented a lelket,
mert a Felejtésnek s a Halálnak vagy te fivére:
boldog urunk, kérlek, jőjj hozzánk édes erőddel,
s isteni dolgunkhoz tartsd fönn avatott csapatunkat. (ford. Devecseri Gábor)

– Kérd segítségét egy jó és egészséges pihenéshez és védelmét álmodban, alvás közben. 
– Gyújts meg egy fehér gyertyát és ajánld Morfeusznak, az álmok istenének.
– Gyújts nehéz füstölőt és ajánld ezt is Morfeusznak. 
– Énekeld vagy kántáld az Álmok Istenségéhez szóló orfikus himnuszt: 

Isteni álmoknak hatalma, jöjj,
Angyalszárnyon végzetet jövendölj
Orákulumnak legfőbb forrása
Lopva jössz, elménknek suttogása,
Álmoknak méz-csendjén, éj sötétjén
Átsurransz az értelmünk sövényén
Mennyekből hozol nekünk képzetet
S csendben feltárod a végzetet.
Tisztességes elmének barátja,
Tiszta, ki a szentséget imádja;
Kinek álmai reményt keltenek,
Áldásod mind vágyják az emberek
Látomásaid mutatják sorunk,
Hogyan csökkentsük saját nyomorunk;

25



Árnyak  –2021 November est  – Hallo ween

Mutass rítust, mely istennek kedves,
S módot, mitől a haragja csendes:
Ki jó, az nyugodt a végső órán,
És az életét álmaid óvják.
Gaztól elfordulsz, rossz álmot hozol,
Szívében iszony angyala honol.
Nem tudja, mikor közeleg veszte,
Retteg jövője látását vesztve.
Jöjj, áldott erő, mutass jeleket
Melyeket az ég jövőnkben rejteget
Jeleket adj a méltó elmének,
S álmunk ómenjét ne lakják rémek. (ford. Saddie LaMort)

– Kérj igazságot, emlékezést és erőt a pihenésedhez, hogy igaz és jelentőségteljes álmokat láss
– Ha van bármi kérésed, kérdésed, itt az ideje, hogy ezeket feltedd.

9. Feküdj le aludni és állíts (halk, kellemes) ébresztőt 4 és fél órára (Vagy annyira, amennyi neked három 
hosszú álomciklus). Ébredéskor írj le mindent, ami eszedbe jut. 

10. Ismételd el a fohászt Morfeuszhoz mind, mint az alvás, mind, mint az álmok istenéhez (elismételheted a 
himnuszokat, de nem feltétlen szükséges), gyújts nehezebb és könnyebb füstölőt. A Morfeusznak szentelt két 
gyertya még valószínűleg nem égett le, de ha igen, gyújts újakat. Ha kérésedre, kérdésedre nem kaptál 
választ, tedd fel újra és imádkozz a válaszért. Ha több kérdésed is lenne, ezeket most tedd fel. Ha nincs 
kérdésed, imádkozz megvilágosodásért, igazságért és igaz jelenlétért az álmodban. 

11. Térj vissza aludni még legalább három órára, de itt sok múlik rajtad is, hiszen ez a nap utolsó alvása lesz. 

12. Ébredéskor jegyzetelj le mindent amire emlékszel, mutass be gyertya- és boráldozatot Morfeusznak mind 
az alvás, mind az álmok isteneként, így köszönvén az álmokat, látomásokat, segítséget amit előző éjszaka 
nyújtott, még akkor is, ha csak egy igazán jót aludtál.
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Az ötödik elem
Írta és kép: Saddie LaMort

Tér, Éter, Kvintesszencia, Spiritusz... az ősiek nagyon sok módon próbálták megfogni azon dolgot,
amelytől  a  másik  négy,  alapvetően  élettelen  anyag  egymással  kölcsönhatásba  lép,  mozgásba  lendül  és
belekezd a világ teremtésébe. 

A „tér” kifejezés viszonylag új, a huszadik század elején kezdték többen használni, s meglepő módon
szinte Hungaricum. A Teozófiai Társaság, pontosabban annak két prominens tagja, Wictor Charon és Szepes
Mária segítségével terjedt el. A szanszkrit आककश (Akhasa) szót más nyelveken általában nem fordították le,
az  eredeti  kifejezést  használták;  magyar  nyelven  azonban  a  „tér”  fordítás  mellett  döntöttek.  A  védikus
irodalomból származott át a koncepció a modern nyugati ezoterikába. Ez volt az első teremtett elem, melyből
levegő, abból tűz / energia, abból víz, végül abból a föld. Az elképzelések szerint az öt sűrű elemhez az öt
érzék által kapcsolódunk – a földet lehet hallani, megérinteni, látni, ízlelni és szagolni; a vizet csak hallani,
megérinteni,  látni, ízlelni,  mert nincs szaga; a tüzet csak hallani,  érezni és látni; a levegőt csak érezni és
hallani lehet; végül az Akhasát kizárólag hallani. 
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A görögöknél az első válasz Anaximandroszé volt, aki – kortárs filozófusokhoz hasonlóan – az arkhét,
az  elsődleges  elemet  kereste,  melyből  minden  származik,  s  ezt  egy  teoretikus  " πειρον"  (ἄ apeiron,
„megfoghatatlan,  határtalan”,  vö.  a  Kabbala ,אין סוף   Éjn  Szof  elképzelésével)  nevű  elemben,  a  mindent
átható, mindenütt jelen levő, megfoghatatlan, nem konkrét anyagban kereste. Minden az apeironból jön, s
minden az apeironba tér vissza. 

A második gondolat az Α θήρἰ  (Éter) volt. Ennek jelentése „tiszta levegő”, vagy „felhőtlen égbolt”. Ezt
gondolták azon, a földi levegőnek megfelelő dolognak, melyet az istenek lélegeznek be, s mely megtölti a Föld
feletti  szférát.  Ezt  fénylőnek,  égetően  forrónak  képzelték  el,  a  szó  kapcsolatban  van  az  aitho,  elégetni
kifejezéssel is (nehéz nem észrevenni a párhuzamot a Bibliában található ,mal [Ruach Elohim]-רוח אלוהים 
Isten Lelkével / Lélegzetével). 

Latin nyelven a meglehetősen banális kvintesszenciát (szó szerint „ötödik elem”) is használták, de az
éter spiritus-ként, lélekként került. Érdekes anomália, hogy ezen kifejezésnek is a spiro, lehelet szóhoz van
köze, ahogy a magyarban is jelen van a lélek-lélegzet összefüggés, és a fentebb említett ruach szó is mindkét
kifejezést egyszerre tartalmazza. 

Ezzel meg is fogtuk az ötödik elem lényegét. Ez az az isteni lélegzet, az a különleges mozgatóerő,
melytől  a  különálló  dolgok összeállnak egységgé,  melytől  a  holt  anyagból  élet  fakad,  melytől  a  teremtés
folyamata megindul és mozgásban is marad. A Természet lelke. 

Fenn  marad  azonban  a  kérdés,  vajon  a  Wicca  melyik  kifejezést,  koncepciót  használja,  és  miért?
Nagyon  egyszerű  –  nálunk  az  ötödik  elem  a  lélek.  Azonban  nem  akármilyen  lélek!  A  Természet  lelke
kétpólusú, a teremtés a befogadó női és a kiáradó férfi princípium egyesülésétől indul csak be. 

Fontos  kihangsúlyozni,  hogy  a  társadalmi  nemek  kizárólag  szimbólumként  jelennek  meg,  hiszen
mindenki inherens része mind a kiáradás és a befogadás; mindenki magában hordozza mindkét princípiumot,
és ha a levegőt mint jelképet nézzük, nincs belégzés (inspiráció) kilégzés (expiráció) nélkül (ezen mondatban
az avatottak fontos misztériumra lelhetnek). 

Mit jelent ez egyszerű, mundán módon? A Wicca számára az ötödik elem, az a dolog, amely minden
mást  létezésben  tart,  és  a  teremtés  kerekét  forgatja,  nem más,  mint  a  legszentebb  dolog  számunkra:  a
Szerelem. 
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Egyszemélyes Halloween 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 
– Igény szerint szezonális dekoráció

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.” 

5. Nyilvánítsd ki a rítus célját. Ennek a rítusnak Halloween megünneplése a célja, de amennyiben a  
rituálé során szeretnél más mágiát is végezni, azt is tedd hozzá itt.

6. Rituálé fő része: Fordulj az oltár fele és mondd:
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„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  vigaszt  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 idõben és azon a helyen, amikor és ahol a szeretteink, hogy újra találkozhassunk
és ismerhessük és szerethessük egymást.”

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”
Egyél.

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.

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.

30



Árnyak  –2021 November est  – Hallo ween

31


