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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!
Februárest cikkleadási határidő: 

2022. január 16.
http://www.berkano.hu

Kedves Olvasó!
 Elérkeztünk  a  naptári  év  utolsó  sabbatjához.  A  téli
napforduló az év legsötétebb napja – ekkor a leghosszabb az
éjszaka.  Azoknak,  akik  a  Wicca  évkört  követik  November
estkor volt az újév kezdete, sokaknak azonban ez az ünnep
lesz az,  ahol  lezárják az  évet,  összegeznek,  esetleg mágiát
végeznek  a  vágyaikkal,  jövőre  elérendő  céljaikkal
kapcsolatban. 

Fontos  ünnep  ez  a  Berkano  Tradíció  számára,  hiszen
elkészült az új logónk amit most avatunk fel. Ez az amit a
borítón  láthattok,  illetve  egy  cikk  is  készült  a  különböző
szimbólumok  jelentéséről.  Ennek  fényében  módosul  a
magazin dizájnja is.

 Az Árnyak nevében szeretném megköszönni az egész éves
támogatást amit Tőletek kaptunk. Mozgalmas volt az év tele
nehézségekkel,  de  egy  nagyon  eredményes  időszakot
hagyunk magunk mögött.  Külön szeretném megköszönni a
Magazin  önkéntes  cikkíróinak  az  energiát  és  időt  amit  a
cikkeikre fordítottak. Nekik köszönhetően tudtunk hiteles és
változatos lapszámokat a kezekbe adni.

Ebben  az  Árnyak  számban  megjelenik  egy  hosszú,  de
fontos  cikk  a  bolygó-megfelelésekről.  Általában  az  ilyen
terjedelmű cikkek több részben jelennek meg, viszont a téma
összetettsége  és  az  átláthatóság  érdekében  úgy  döntöttem
ettől most eltekintek. 

Továbbra is szeretettel várjuk ötleteiteket, javaslataitokat
– esetleges kérdéseitekre is szívesen válaszolunk.

 Áldott ünnepet, kellemes olvasást kívánok!

Sophie LaMort
 Főszerkesztő
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Egyszemélyes Téli napforduló 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 
– Külön tűzgyertya vagy üst amiben tüzet lehet gyújtani
– 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  a  Téli  napforduló  megünneplése  a  célja,  de  
amennyiben a rituálé során szeretnél más mágiát is végezni, azt is tedd hozzá itt.
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Gyújtsd meg a tűzgyertyát/üstöt.
6. Rituálé fő része: Vedd kezedbe a pálcát, szegezd a tűzgyertyára/üstre és mondd:

„Holdnak Királynője, Napnak Királynője,
Mennyeknek Királynője, Csillagok Királynője,

Vizek Királynője, Föld Királynője.
Ki nekünk rendelte az ígéret gyermekét.

A Hatalmas Anya ad életet neki,
Õ az Élet Ura, ki újjászületik,

A sötétség és könnyek messze már,
És az Útmutatás Csillaga korán jõ fel.

Dombnak s hegynek arany napja,
Ragyogj a földre,
Ragyogj a világra,

Ragyogj a tengerekre
Ragyogj a folyókra,

A szomorúság lenyugszik s a boldogság emelkedik
Áldott legyen a Hatalmas Anya,

Kinek se kezdete, se vége,
A végtelenségig, mindörökké,

I O Evohé
Áldott légy." 

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. A tűzgyertyát/üstöt el lehet oldani. 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.
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Mágikus eszközök beszerzése
Írta és képek: Saddie LaMort

„Nincsenek  mágikus  eszközboltok,  így  ha  nincs  oly  szerencséje,  hogy  ajándékba  kapjon  vagy
eladjanak neki,  egy szegény boszorkánynak rögtönöznie  kell.”  írta Gardner a  mágikus munkaeszközökről
valamikor  az  ezerkilencszázötvenes  évek  elején,  és  valóban  –  még  a  kilencvenes  években,  mikor  az  én
generációm kezdett foglalkozni a mágiával,  sem volt olyan bolt,  ahol be tudtunk volna alapvető dolgokat
szerezni.  Pentákulumot persze csinált  magának az ember,  meg pálcát,  de kelyhet  és tőrt  beszerezni  már
kihívás volt, rituális kardja meg legfeljebb azon keveseknek volt, akik valamely bolhapiacon találtak. 

Szerencsére mostanra már  nem ez  a helyzet.  Egyre több helyen lehet  kapni  gyertyákat,  füstölőt,
Tarot-kártyát, illetve a témába vágó könyveket – ezen cikkemben azonban egy olyan boltra szeretném felhívni
a figyelmet, amely messze túlmutat az eddig elérhető boltokon. Budapesten, a 9. kerület Boráros tér 1-3 szám
alatt  található  Avalon  Boldogság  Boltról  szeretnék  hírt  adni,  amely  hétfőtől  vasárnapig,  10-től  18  óráig
minden eddig elérhetőnél szélesebb körű termékpalettával várja az érdeklődőket. 

Az  ajtón  belépve  nyugalmas  aurájú  bolthelységbe  léptünk,  kellemes  füstölő-  és  illóolaj-illat
kényeztette orrunkat. A vallási  alapon tematizált polcokon a legkülönfélébb, egzotikus tárgyak – szobrok,
rózsafüzérek,  mű-  és  valódi  koponyák,  bábuk,  csontok,  csengők,  pecsétek,  ékszerek  kavalkádja  nyugszik
eklektikus, mégis könnyen átlátható módon. 

Egy teljes szekrény gyertya minden méretben és színben. Egy vitrinben woodoo eszközök, a falakon a
taxidermia  művészetének  ékes  példái.  A  legváltozatosabb  illóolajok  és  füstölők.  A  pult  oldalán  a
legkülönfélébb  tőrök,  kések,  a  pultban  jóskártyák  és  ezernyi  más.  Pusztán  végignézni  a  kínálatot  is
hosszadalmas, minden sarokban újabb meglepetés. 
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A kiszolgálás fantasztikus, mind Amanda, mind Zsuzsa hatalmas tudásról tesz bizonyságot, pontosan
tisztában vannak azzal, milyen célra milyen mágiát érdemes alkalmazni, de csak kérésre adnak tanácsot –
kedvesen, szerényen beszélnek, mely csak jobban kiemeli hozzáértésüket. Elmondják, hogy minden eszköz
meg van tisztítva és fel van szentelve. Első hangzásra ez furcsának tűnik nekem, aztán rájövök, hogy kiváló
ötlet. Ez semmiben nem akadályozza azon hozzáértőket, akik amúgy is maguknak tisztítanák és szentelnék az
eszközeiket, azonban a kezdők számára hatalmas könnyebbség lehet az ilyen. 

A végtelenségig lehetne ezen bolt előnyeiről áradozni. Csak ajánlani tudjuk őket. Aki számára túl
messze van,  az se  keseredjen el,  hiszen kiváló,  könnyen kezelhető webáruházuk is  van,  mely elérhető a
http://www.magiakellekek.hu címen.
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Receptek a Téli napfordulóra
Írta: Nakri

Képek: Google

Mézes fánk

Hozzávalók:
118 ml Fehér bor
28,35 g cukor
1 tojás
340 g méz
0,28 g szerecsendió
0,35 g fahéj
Olaj a sütéshez
0,75 g só

Elkészítés:  
A tojást a borral együtt verd fel egy közepes tálban. Egy kisebb tálban keverd össze a lisztet, fahéjat,

cukrot és sót, majd ezt keverd össze a tojással. Hagyd a tésztát állni 30 percig. Eddig összekeverheted a mézet
és  a  szerecsendiót  egy  kis  tálban.  Ha  eltelt  a  30  perc  kezdj  el  egy  átlagos  serpenyőben  nagyjából  fél
hüvelyk(1,27cm) olajat hevíteni, de figyelj, hogy ne kezdjen el füstölni. Amint az olaj felhevült evőkanállal kis
adagokat  kezdj  el  az  olajba  tenni,  majd  süsd  aranybarnára.  A  kisült  fánkokat  tedd  papír  törlőre  vagy
szalvétára, hogy felszívják a felesleges olajat, majd mártsd meg őket a mézben és fel is lehet szolgálni. 
Ebből körülbelül 18 darab fánk jön ki.
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Citromos, mákos keksz

Hozzávalók:
113 g olvasztott vaj 
100 g kristálycukor 
9.2 g mák 
1,36 g szódabikarbóna
1 tojássárgája 
16 ml tej 
2 teáskanál finomra reszelt citromhéj
6.6 g vanília 
180 g univerzális liszt 
112 g átszitált porcukor. 

Elkészítés: 
Verd fel a vajat habos állagúra, ez olyan 30 másodpercbe telik, ha közepes fokozaton működteted az

elektromos habverőt. Add hozzá a kristálycukrot, a mákot és a szódabikarbónát és keverd össze. Ezek után
dolgozd bele a tojássárgáját, a tejet, a citromhéjat és a vaníliát, majd add hozzá a lisztet is és még egyszer
alaposan dolgozd össze.

A kész tésztát felezd meg és nagyjából 23 cm-s hengereket formázz belőlük, majd ezeket csomagold
celofánba és hagyd pihenni minimum 4, maximum 24 óráig. 

Ha letelt a megfelelő idő csomagold ki a tésztát és vágj 1/1,5 cm-s szeleteket a tekercsekből és süsd
190 C°-on 7-9 percig.  Ügyelj  rá,  hogy a tepsiben megfelelő távolságra helyezted el  egymástól  őket,  mert
könnyen összesülnek. Eközben egy műanyag zacskóba helyezd az alaposan átszitált porcukrot, majd a sütőből
kivett, még meleg kekszeket rakd a zsákba és rázd össze, így ráragad a porcukor. Amikor kihűltek ismételd
meg egy újabb cukorréteg elérése érdekében. 
Olyan 36 darab keksz jön ki ebből az adagból.
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Sertéskaraj rozmaringgal és fokhagymával

Hozzávalók:
1.815 kg sertéskaraj
2 gerezd fokhagyma feldarabolva 
szárított rozmaring
olíva olaj.

Elkészítés:
Melegítsd elő a sütőt 163 C°-ra. Helyezd a húst a tepsibe, majd először olíva olajjal kend be, aztán a

fokhagymát és a rozmaringot dörzsöld rá. Ezek után irdald be a húst és helyezz a résekbe még fokhagymát és
rozmaringot, aztán mehet a sütőbe. 
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Napkirály leves

Hozzávalók:
 43 g vaj 
1 darab kisebb vöröshagyma felkockázva
0,5kg paradicsom felkockázva
248 ml húsleves alap
182 ml narancslé (nem facsart) 
néhány ág rozmaring
őrölt paprika

Elkészítés:
A hagymát a vajon alacsony hőfokon megpirítjuk, a paradicsomot összedaraboljuk és a hagymához

adjuk. Hagyd a paradicsomot jó puhára főni. Amint ez megvan add hozzá a húslevesalapot és hagyd lassú
tűzön 30 percig főni. 

Ezután az egész keveréket egy mixerrel pépesítsd, miközben hozzáadod a narancslét. Tedd vissza a
tűzre és hagyd az egészet főni még egy 5-10 percet. Eközben add hozzá a rozmaringot és ízlés szerint tegyél
bele a paprikából.
Ezt melegen tálald egy jó cipóval vagy egy szelet lágy kenyérrel.
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Jégcsap süti

Hozzávalók:
1,33 kg univerzális liszt 
1.52 teáskanál só
201 g cukor 
179 g olvasztott vaj 
40 g olvasztott fehér csoki 
1 tojás
4.4 g vanília 
Fehér és színes cukrok dekorációnak. 

Elkészítés:
Lisztet és sót öntsd össze egy tálban, majd a cukrot és a vajat keverd habos állagúra egy másik tálban.

Az utóbbi keverékhez add a csokoládét, a vaníliát és a tojást, majd végül a liszttel apránként keverjük össze.
Ha jól összekevertük egy korongot formázz belőle és tekerd celofánba és hagyd hűlni fél órát a hűtőben. 

Melegítsd elő a sütőt 176 °C-ra. Zsírozd be a tepsidet majd fogj egy púpozott kanál tésztát és készíts
egy 25 cm-es kötelet belőle, majd hajtsd félbe és csavard meg, hogy úgy nézzen ki mint egy jégcsap. Felül
hagyj egy hurkot, hogy egy szalagot át tudj fűzni rajta és esetleg kitedd dekorációnak. A jégcsapod végét
csúcsosítsd és nyomd össze egy picit. Mielőtt a tepsibe helyeznéd forgasd meg a cukorban, és a tepsibe majd
2.5cm távolságra helyezd őket egymástól. 8-10 percig süsd, de engedd megbarnulni, hagyd a tepsiben 1 percig
hűlni, majd függeszd ki egy rúdra vagy bármilyen erre a célra megfelelő alkalmatosságra.

Nagyjából 30 db jégcsap jön ki ebből. 
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Kelta Yule sütemény

Hozzávalók:
31-47 ml forrásban lévő víz
2,17g Vanília kivonat
3,59g sütőpor
4,66 g porcukor
1,43 g kristálycukor
Narancshéj reszelék 
228,41g Szmirnai mazsola
16,2 ml tej
156 g liszt. 
113 g vaj
2 felvert tojás. 

Elkészítés:  
Végy magadhoz egy tálat, majd dolgozd össze benne a tojást, a vajat, a vaníliát, narancshéjat és a

kristálycukrot. Add hozzá a lisztet és a sütőport és jól keverd össze. Ezután öntsd bele a tejet és a mazsolákat.
A keveréket egy zsírral vagy liszttel jól kikent muffin sütő tálcába töltsd, majd az előre 190 C°-re hevített
sütőben süsd 20-25 percig. Egy kis tálban keverd össze a forró vizet a porcukorral, így kapsz egy cukormázat.
Miután kisültek a sütik rajzolj a tetejükre egy-egy pentagramot a cukormázzal,  ezután már az asztalra is
kerülhet. 
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A Berkano Tradíció új logójáról
Írta és képek: Saddie LaMort

2005-ben  a  Kelta-Wicca  Hagyományőrzők  Egyháza  berkein  belül  némi  feszültséget  okozott
csoportunk növekvő ismertsége, és hogy a további félreértéseket elkerüljük, megalapítottuk az egyházon belül
a Berkano Tradíciót.  Akkori logónkat szintén úgy terveztem meg, hogy ezen összetartozást és különállást
jelképezze – a kör és triskele jelképeit háromszög, négyszög és gömbök helyett pentagramok és holdsarló
díszítette. 

2012-ben, a vallásszabadsággal együtt, több, mint 300 másik kisegyházzal együtt megszüntették a
KWHE egyházi státuszát, és átalakultak egyesületté. Viszonylag gyorsan kiderült, hogy az új forma számunkra
nem megfelelő, ezért kiléptünk, és független munkába kezdtünk, de a logót megtartottuk. 

A Berkano megerősödött, kivirágzott, gyümölcsöt hozott, így itt az ideje új szimbólumot találni, mely
valóban minket, az élő tradíciót fejez ki. Nézzük hát át, milyen jelképekből áll össze az új logónk!

Alul  a  legalapvetőbb  eszközünk,  a  kehely,  mely  az  Istennő  jelképe.  Talpa  kör  alakú,  s  ezzel  a
pentákulumot, illetve a Föld elemet sugallja. A bort tartalmazó csésze a víz (ezt a rajta lévő zöld háromszög is
megerősíti), így ez a kettő együtt a női elemeket jeleníti meg. A zöld háromszög és a víz egyébként a bőséget,
a termékenységet hivatott jelképezni, ezáltal a Berkano értelmét foglalja magában, a Wicca vallásához nem
kapcsolódó rúna felhasználása nélkül. 

A kehelyben lévő Athame a Levegő, de fanyele a pálcára, s ezzel a Tűzre emlékeztet, így ez a kettő a
férfias elemeket jeleníti meg. A nőies és férfias szimbólumok ilyetén való egyesítése az élet teremtésének
misztériumát írja le a földi síkon. Fontos megjegyezni, hogy a Wicca vallása szerelemkultusz és természeti
vallás,  így  atlátjuk  a  teremtés  bimodális  jellegét,  ugyanakkor  úgy  valljuk,  mindannyiunkban  megjelenik
mindkét princípium. 
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Középen  a  vörös  fordított  pentagram  a  négy  elem  ismeretét,  s  ezen  tudás  fizikai  síkon  való
használatát jelenti. Az elemek dinamikus egyensúlyát nem csak saját magunk tökéletesítésére, hanem mások
segítésére is alkalmaznunk kell, és ennek gyökere és alapja a fizikai sík. 

Felül a hármas Holdistennő-szimbólum az Agancsos Isten jelképével alkot egységet, a Szerelem és a
teremtés misztériumának égi képét megmutatva. A fekete és fehér szín az éj és nappal, a Hold és a Természet,
a Halál és az Élet körforgására, harmóniájára utal. 

Az Istenpár kompozit-jelképe felett a háromszög a Spirituális Tűz, kettejük szerelme, mely több, s
magasabb rendű, mint maga az Istenpár.  Ezt felfoghatjuk a kabbalista Életfa legfelső három szefirájának
Wicca értelmezéseként is. 
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Az Istenpár jelképéből kiáradó tizenhárom fénysugár a covenek hagyományos létszámára utal, ezáltal
a Wicca egészét, a Testvériséget, a spirituális családot jeleníti meg. 

Az egészet az Ouroborosz-kígyó öleli körbe, mely az örökkévalóság, a reinkarnáció, a Természet 
folyamatos megújulása ebben az esetben. A kígyó, főleg a mérges kígyó a tudás szimbóluma is, mely életet 
menthet, de halált is hozhat. 
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Bolygó-megfelelések
Írta: Taus

Ábrák: Internet

Egy korábbi cikkünkben már átbeszéltük a mágikus időzítést,  hogy melyik napra milyen mágia a
legideálisabb. Most először beszéljük át, hogy mi ez a természetes segítség, ami jó hatással van a mágikus
munkánkra. Ez a segítség nem más, mint az égitestek energiája. Bár a csillagjóslás áltudomány, még nem
jelenti azt, hogy a bolygóknak nincs semmilyen szerepük az okkult tudományokban, különösen a mágiában.
Az asztrológia, mint a mágia egyik alappillére igen nagy történelmi háttérrel rendelkezik.

Az asztrológia szó a görög  astra (csillag) és  logos (beszéd, szó, értekezés) szavakból tevődik össze,
vagyis az asztrológia a csillagokról való diskurzust, beszélgetést jelent a szó szoros értelmében. Már 25000
évvel  ezelőttről  is  találtak  barlangrajzokat,  melyek  a  Hold  mozgását  mutatják  be,  bolygómozgások
tanulmányozásáról  pedig  már  az  első  írásbeli  népnél,  a  suméroknál  is  olvashatunk.  Őket  követték  az
egyiptomiak, a görögök, a rómaiak, aztán az egész világ a zsidókkal, keresztényekkel, muszlimokkal együtt -
olyannyira, hogy a kereszténység konkrétan asztrológiai alapú zsidóságként indult. Ez a tudás az idők során
sokat változott, voltak, akik átvették, máshol hozzáadtak egy keveset. 

A görögök még vándorcsillagnak, „asteres planetainak” nevezték a bolygókat, innen származik latin
nyelvi közvetítéssel a planéta kifejezés. A görögök és rómaiak hajlamosak voltak mindent annak patrónus
istenségéről elnevezni – a Dunát Danubius istenről, Transylvaniát (Erdélyt) Sylvanusról, így a bolygóknak is a
hozzájuk kapcsolt istenek nevét adták.

Majd a középkorban és a reneszánsz ideje alatt ezekből a rendszerekből alakult ki azon mágikus
irányzat,  amelyet  planetáris,  vagy  celesztiális  (égi)  mágia  néven  ismernek. Egyesek  nevezték  asztrális
(csillag-)  mágiának  is,  de  ezen  kifejezést  az  asztrálutazáshoz  kapcsolja  a  legtöbb  ezoterikus.  Ennek  az
asztrológiai nézetnek és az ezen alapuló mágiának pedig saját világnézete van. 

Ezen neoplatonista képzet szerint az univerzum négy részre van felosztva, melyek együtt alkotnak
egy  egészet.  A  mennyország  három  világból  áll.  Legfelül  Isten  személyes  birodalma,  az  Olam  Acilut
(Nemesség Világa), abból származik az arkangyalok világa, az Olam Bria (Teremtés Világa), ahol a platóni
ideák megfogannak; majd az angyali Olam Jecira (Formálás Világa), ahol formát nyernek. Ez alatt van az
emberek  birodalma,  az  Olam  Aszija  (Cselekvés  Világa).  Ezen  világok  összeköttetésben  vannak  bizonyos
univerzális kapcsolatokon, szimpatikus mágikus összefüggéseken keresztül. 

Például a szerelem, szeretet isteni ideája lakozik az isteni világban, az égi világban a Vénusz bolygó a
megtestesítője, az anyagiban pedig a szerelmespárokban nyilvánul meg, továbbá a zöld színben, vörösrézben,
a  galambokban,  a  rózsában,  stb.  Az  összekötő  „szimpatikus láncok” pedig  végigfutnak ezeken át,  amit  a
Vénusz megfelelésének tartanak. Szóval, ha egy specifikus célra akarunk mágiát alkalmazni, akkor az annak
megfelelő bolygó hatása alá tartozó anyagi dolgokat kell  összegyűjteni  hozzá,  és az adott  bolygó napján,
illetve órájában kell véghezvinni. 
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Például, ha szerelmi mágiát akarunk végezni, akkor a Vénusz bolygó megfeleléseit kell alkalmaznunk;
ha bőségről van szó, akkor a Jupiter az ideál; a tudáshoz a Merkúr, és így tovább. 

Érdemes lenne szót váltani a planetáris talizmánok elkészítéséről. Ez egyáltalán nem egy egyszerű
dolog. A planetáris talizmánok elkészítéséhez és felszenteléséhez is nagyon fontos az időzítés. Ha megvan az
időpont, akkor jöhet a kép vagy mágikus ábra, majd olyan anyag, amire rá lehet festeni, rajzolni vagy vésni
ezeket az ábrákat. Ilyen ábrákat lehet találni a régi, középkori grimoire-okban, pl. a Salamon kulcsaiban.
Anyagát tekintve hagyományosan valamelyik bolygóhoz társítható fémdarabra szokták ezeket felvésni.  Ez
lehetett az mondjuk egy gyűrű, lemez vagy medál. Továbbá szükséges még a bolygónak megfelelő füstölő és
egyéb alárendelt  dolog.  Ha mindez  megvan, és eljött  a  megfelelő  alkalom, akkor a már előre meghúzott
mágikus  körben,  a  jeleket  rávésték  a  talizmánra,  megidézzük  a  megfelelő  bolygó  szellemeit,  energiáit,
felszenteljük, vagyis megfüstöljük a talizmánt, és kész is.

És vajon kik ezek a szellemek, akik az égitestekhez köthetőek? Ezek arkangyalok, intelligenciák és
„olümposzi” szellemek. Az intelligenciák a későantik, majd a középkori asztrális mágia szellemi entitásai, akik
a bolygókat mozgatják, uralják és irányítják. Aquinói Tamás is azt írja, hogy a bolygókat nem a természet, és
nem is Isten irányítja,  hanem az intelligenciák. Albertus Magnus nem tett különbséget angyal,  démon és
intelligencia között. Agrippa szerint az intelligencia olyan lény, olyan szellem, aki mentes minden múlékony
és  szilárd  testiségben  való  részesedéstől.  Halhatatlan,  az  érzékek  számára  felfoghatatlan,  mindent  és
mindenkit áthat, mindenki számára segítőkész. Az Okkult filozófia című könyvében meg is nevezi ezeket az
intelligenciákat (lásd a lenti listát). Az olümposzi szellemek az Arbatel című grimoire planéta szellemei.

Figyelmeztetés! Ezen szellemek pecsétjeit addig ne használjuk fel a mágikus gyakorlatunkban,
amíg a megfelelő háttértudással nem bírunk!

A lenti lista egy kis útbaigazítást ad azokról a dolgokról, amelyek a bolygókhoz vannak társítva. Ez
segítséget ad azoknak, akik valamilyen rituálét akarnak írni vagy elvégezni specifikus célokra. Ez magába
foglalja a napokat, számokat (azon belül is a kozmikus és a kabbalisztikus számokat), a színeket, elemeket,
növényeket, állatokat, ásványokat, fémeket, a munkaterületet, az emberi szféra bizonyos pontjait, isteneket és
szellemeket. Ez utóbbiak pecsétjeit, szigillumait szintén meg lehet találni a listában. 

Forrás:
• Yliaster Daleth: Mágia – Rejtett erők
• Yliaster Daleth: Demonomicon
• Robin Artisson: The Horn of Evenwood
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A Hold

- Nap: Hétfő
- Kozmikus szám: 2
- Kabbalisztikus szám: 9
- Fém: Ezüst
- Szín: Fehér, Ezüst, Lila
- Elem: Víz
- Ásványok: Gyöngy, holdkő, kvarcok, szelenit, opál, akvamarin, berill, cseppkő
- Növények:  Mák,  izsóp,  mirha,  fűzfa,  fekete  üröm,  mandula,  mogyoró,  olajfa,  vízinövények,

eukaliptusz, jázmin, citrom, szőlő, szantálfa, liliom, ibolya, páfrány, gardénia, kígyónyelv, holdruta,
hólyagmoszat, lótusz, uborka, nárcisz, rózsa (fehér), bükk, levendula, izsóp, rozmaring, mézpálma

- Füstölő: Nárcisz, liliom, lótusz, mák, ibolya, rózsa, tömjén, levendula, üröm, kámfor
- Állatok: Éjjeli állatok, emberszerető állatok, víziállatok, kutya, macska, házinyúl, disznó, fehér lúd,

kacsa, kaméleon, bagoly, denevér, lepke, rák, béka, teknőc, hód, vidra, vízi- és gázló madarak,
- Munkaterület:  jóslás,  gyógyítás,  titkok,  misztériumok,  mágia,  női  ciklus,  szépség,  nőiesség,  víz,

tengerek, folyók, gleccserek, üzenés álmokon keresztül, betekintés mások álmaiba, illúzió, asztrális
utazás, alakváltás, csalás, alászállás a túlvilágba

- Emberi  szféra:  lélek,  ösztön,  fantázia,  álom,  asztráltest,  mitológia,  romantika,  álmodozás,
szimbólumok, szentimentalizmus, meditáció, ima, könyörgés, csábítás, naivitás, szeszély, kíváncsiság,
illem, rokonszenv, mágus,  pap, papnő,  anya,  tükör, női ciklus, szépség, gyógynövények, orvosság,
altató, kábítószer, kórház, hajózás, vízi foglalkozások, mágia

- Istenek:  Holdistenek  és  istennők,  Artemisz,  Diana,  Luna,  Szeléné,  Hekaté,  Ízisz,  Nannar,  Szin,
Csandra

- Arkangyal: Gabriel 

- Intelligencia: Malkah Be Tarshishim va A’ad Be Ruah Shehaqim

- Olümposzi szellem: Phul
 

- Planetáris szellem: Chasmodai
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Mars

- Nap: Kedd
- Kozmikus szám: 9
- Kabbalisztikus szám: 5
- Fém: Vas
- Szín: Vörös
- Elem: Tűz
- Ásványok: Rubin, kova, obszidián, gránát, vörös kövek
- Növények: Csípős, fűszeres növények, szúrós vagy égető növények, mérgező növények, paprika, bors,

cayenne bors, hagyma, fokhagyma, torma, fekete retek, mustár, gyömbér, chili, csalán, ruta, bogáncs,
üröm,  maszlag,  farkasalma,  bürök,  magyal,  vasfű,  sisakvirág,  fenyő,  hunyor,  kutyatej,  répa,
szerecsendió

- Füstölő: vasgyökér, csalán, vermut, tömjén, levendula
- Állatok: Harcos, szívós állatok, csúcsragadozók, mérgező, fullánkos állatok, farkas, skorpió, kobra,

rája, darázs, fekete özvegy
- Munkaterület:  Tűz,  akarat,  dinamizmus,  győzelem,  védelem,  erő,  erőszak,  harc,  agresszivitás,

vérontás,  zsákmányszerzés,  erőszakos  halál,  erős  és  kínzó  rontások,  átkok,  amelyekkel  balesetet,
viszályt vagy gyűlöletet lehet szítani

- Emberi  szféra:  Háború,  párbaj,  vakmerőség,  férfiasság,  viszály,  verekedés,  vita,  verseny,  bosszú,
gyújtogatás,  rablás,  bűn,  bűnüldözés,  ferde  hajlam,  szadizmus,  szenvedély,  katona,  tűzoltó,  pék,
sebész, kovács, kemence, kohó, kalapács, kard

- Istenek:  Tűz-,  viszály-  és  hadistenek,  Árész,  Mars,  Hádész,  Héphaisztosz,  Vulcanus,  Nergal,  Loki,
Odin, Széth, Hórusz

- Arkangyal: Samael

- Intelligencia: Graphiel

- Olümposzi szellem: Phaleg

- Planetáris szellem: Bartzabel
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Merkúr

- Nap: Szerda
- Kozmikus szám: 5
- Kabbalisztikus szám: 8
- Fém: Higany, acél
- Szín: Narancs
- Elem. Levegő
- Ásványok: Achát, tigrisszem, opál, topáz, smaragd, tarka márvány, sokszínű kövek
- Növények:  Mogyoró,  levendula,  szegfű,  verbéna,  pimpó,  pálma,  petrezselyem,  menta,  dohány,

borsmenta, kőris, fahéj, gránátalma, zsálya, pipacs, szulák, hajnalka, zeller, majoránna, len, 
- Füstölő: Nárcisz, almavirág, majoránna, levendula, tömjén
- Állatok: Okos, gyors és ravasz állatok, pávián, majom, kígyó, íbisz, kaméleon, sakál, róka, fecske,

gepárd, menyét, szarka, gyík, hiéna, rigó, pacsirta, papagáj
- Munkaterület: kevert dolgok, gyors átalakulás, változás, intelligencia,  bölcsesség, ravaszság, elme,

utazás, üzlet, jóslás, gyógyítás, titkos tudományok, mágia
- Emberi szféra: Értelem, gondolkodás, kommunikáció, írás, számoló, kutatás, érdeklődés, közvetítés,

hírközlés,  posta,  kereskedelem,  diplomácia,  ravaszság,  trükk,  bűvészkedés,  csel,  vicc,  cinizmus,
csalás, lopás, hazugság, tanár, újságíró, kritikus, matematikus, természettudós, alkimista

- Istenek: Bölcs és hírmondó istenek, Hermész, Merkúr, Athéné, Thot, Anubisz, Hanuman, Odin, Loki,
Nabu

- Arkangyal: Raphael

- Intelligencia: Tiriel

- Olümposzi szellem: Ophiel

- Planetáris szellem: Taphthartharath
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Jupiter

- Nap: Csütörtök
- Kozmikus szám: 3
- Kabbalisztikus szám: 4
- Fém: Ón, Bronz, Sárgaréz
- Szín: Kék, bíbor
- Elem: Levegő és víz
- Ásványok: Zafír, lapis lazuli, ametiszt, türkiz, kék vagy lila kövek
- Növények: Tölgy, bazsalikom, lóhere, nárcisz, sáfrány, szerecsendió, füge, kalászos növények, nyárfa,

izsóp, párlófű, kövirózsa, borágó, szegfűszeg, juhar, réti legyezőfű, ánizs, menta, ibolya, gyümölcsfák,
gesztenye, apró bojtorján, legyezőfű

- Füstölő: Tömjén, mirha, storax, liliom, rózsa, encián, begónia, ánizs
- Állatok: Égi állatok, királyi állatok, sas, oroszlán, elefánt, ló, páva, bika, juh, gólya, pelikán, fecske,

fácán, delfin, pisztráng,
- Munkaterület: Levegő, óceán, égbolt, növekedés, hatalom, szaporulat, burjánzás, túláradás, túltengés,

távolság,  magasság,  mélység,  tér,  távlat,  kiterjedés,  a  föld  egészsége,  védelem  a  viharoktól,
villámoktól, tolvajoktól, rontásoktól, bőség, szerencse, gazdagság, jólét, igazság

- Emberi  szféra:  Bölcsesség,  derű,  nyugalom,  harmónia,  nagylelkűség,  bőbeszédűség,  ékesszólás,
nyelvtudás,  szellemi foglalkozások,  gazdagság,  jólét,  igazság,  igazságszolgáltatás,  bíróság,  erkölcs,
képmutatás, belső egyensúly, hit, vallás, papság, fanatizmus, falánkság, élvhajhászás, kicsapongás

- Istenek: Istenkirályok, viharistenek, égi istenek, Zeusz, Jupiter, Brahma, Indra, Marduh, Amon, Ahura
Mazda, Thor

- Arkangyal: Sachiel

- Intelligencia: Iophiel

- Olümposzi szellem: Bethor

- Planetáris szellem: Hismael
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Vénusz

- Nap: Péntek
- Kozmikus szám: 6
- Kabbalisztikus szám: 7
- Fém: Vörösréz
- Szín: Smaragdzöld
- Elem: Víz és Föld
- Ásványok: Zöld smaragd, türkiz, zafír, zöld jáspis, rózsakvarc, lapis lazuli, krizolit, korall
- Növények: Rózsa, Árvalányhaj, mirtusz, vörös szantálfa, koriander, gyümölcsfák, gyümölcsök, erdei

gyümölcsök,  bársonyvirág,  palástfű,  vasfű,  lonc,  vénuszfodorka,  kardamom,  majoránna,  kankalin,
bazsalikom, pimpó, mandragóra, méz, nyír, őszirózsa, ibolya

- Füstölő: Vasgyökér, mirtusz, nefelejcs, levendula, tömjén
- Állatok:  Buja,  termékeny,  szép,  díszes  állatok,  galamb,  macska,  nyúl,  kecske,  veréb,  nyaktekercs,

páva, hattyú
- Munkaterület: Vonzódás, szerelem, szexualitás, női nem, szimmetria, szépség, esztétikus látványok,

románc,  erotika,  fizikai  öröm,  a  nő  termékenysége  és  egészsége,  menstruációs  problémák,
párkeresés, herbalizmus, mágikus növénykezelés

- Emberi  szféra:  Szerelem,  erotika,  szépség,  érzelem,  elbűvölés,  művészet,  zene,  ünnep,  karnevál,
luxus,  pihenés,  kényelem,  ágy,  tisztaság,  divat,  ruha,  ékszer,  kozmetika,  maszk,  filon,  színház,
szerencsejáték, pornográfia, prostitúció

- Istenek:  Szerelemistenek és  istennők,  Aphrodité,  Vénusz,  Freya,  Ishtár,  Inanna,  Asztarté,  Basztet,
Hathor, Frigg

- Arkangyal: Anael

- Intelligencia: Hagiel

- Olümposzi szellem: Hagith

 
- Planetáris szellem: Kedemel
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Szaturnusz

- Nap: Szombat
- Kozmikus szám: 8
- Kabbalisztikus szám: 3
- Fém: Ólom
- Szín: Fekete, barna
- Elem: Föld
- Ásványok: Ónix, obszidián, turmalin, fekete gyöngy, sötét jáspis
- Növények: Maszlag, beléndek, nadragulya, gombák, zuzmók, mohák, páfrány, mandragóra, gyökerek,

gumók,  kökény,  kutyabenge,  babérmeggy,  fekete  áfonya,  fekete  ribizli,  varjútövis,  hunyor,  fekete
csucsor,  fekete  fenyő,  kőris,  ciprus,  dió,  tiszafa,  fenyő,  nyárfa,  bürök,  gyűszűvirág,  aranka,
ökörfarkkóró,  boróka,  kender,  kutyatej,  borostyán,  pacsuli,  salamonpecsét,  szantál,  bodza,  nyír,
zsurló, csucsorka, petrezselyem, aszfodélosz, ruta,

- Füstölő: Jácint, fenyő, ciprusfa, tömjén
- Állatok: Halálállatok, dögevők, mélytengeri halak, kövületek, holló, varjú, krokodil, bojtos szájú hal,

vakond, egér, patkány, denevér
- Munkaterület: Föld, alvilág, barlangok, földalatti alagutak, elásott kincsek, sötét és szűk odúk, törpék,

manók,  gnómok,  bezártság,  korlátozás,  felhalmozás,  konzerválás,  összehúzódás,  sűrűsödés,
koncentráció,  integráció,  átkok és  rontások,  sors,  hideg,  lassú  növekedés,  betegségek,  rémálmok,
halál, depresszió, nekromancia, kötés, korlát, az otthon védelme

- Emberi  szféra:  Egyszerűség,  igénytelenség,  kicsinyesség,  puritánság,  aszkézis,  remete,  kolostor,
börtön, ház, kertészet, bányászat, földművelés, kitartás, ragaszkodás, hűség, merevség, makacsság,
fukarság,  halál,  irigység,  kapzsiság,  szívtelenség,  pesszimizmus,  depresszió,  hitetlenség,  babona,
nyomor, racionalitás, testi fogyatékosság, koldus, betegség, öregség

- Istenek: Sötét és komor ősistenek, idő- és sorsistenek, alvilági istenek, Ozirisz, Lucifer, Moloch, Janus,
Jama, Ninib, Szaturnusz, Kronosz

- Arkangyal: Cassiel

- Intelligencia: Agiel

- Olümposzi szellem: Aratron
 

- Planetáris szellem: Zazel
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Nap

- Nap: Vasárnap
- Kozmikus szám: 1
- Kabbalisztikus szám: 6
- Fém: Arany
- Szín: Sárga, arany
- Elem: Tűz
- Ásványok: Gyémánt, topáz, rubin, krizolit, heliotróp, hegyikristály
- Növények:  Napraforgó,  lótusz,  babér,  szőlő,  akácia,  rekettye,  orbáncfű,  fagyöngy,  angyalgyökér,

aranygyökér,  berkenye,  székfű,  szegfűbors,  sáfrány,  tömjén,  százszorszép,  kőris,  cédrus,
datolyapálma, borostyán, tárnics, vasfű

- Füstölő: Pálma, olajfalevél, kamilla, rozmaring, fenyő, tömjén, szegfűszeg, fahéj, balzsam, pézsma,
szürke ámbra

- Állatok: Királyi, vezető állatok, oroszlán, sólyom, sas, szkarabeusz, oroszlánfóka, jegesmedve, kakas,
bika, ló, szentjánosbogár

- Munkaterület: kiemelt helyek, központi helyek és állapotok, minden királyi élőlény, ragyogó eszmék
és gondolatok, apai és teremtői attitűd, gyógyítás, gonosz szellemek elűzése, jó szellemek hívása

- Emberi  szféra:  Bátorság,  becsület,  önérzet,  nemesség,  uralkodás,  dicsőség,  méltóság,  szabadság,
büszkeség, vezetés, tanítás, meggyőzés, egészség, alkotás, fáradhatatlanság

- Istenek: Napistenek, Héliosz, Apollón, Ré, Hórusz, Utu, Samas, Szúrja, Baldir
- Arkangyal: Michael

- Intelligencia: Nakhiel

- Olümposzi szellem: Och

- Planetáris szellem: Sorath
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Uránusz

- Nap: Szerda
- Kozmikus szám: 4
- Fém: Radioaktív fémek
- Szín: Változó, világító, radioaktív színek
- Ásványok: Foszforeszkáló, fénylő ásványok
- Növények: Mangófa, paprika
- Füstölő: Fenyő, fodormenta, havasi gyopár, feketegyökér
- Állatok: Mutáns, alakváltó, illetve színváltó állatok, kaméleon
- Munkaterület: Változás, találékonyság, zsenialitás
- Istenek: Uránusz, Uránosz

Neptunusz

- Nap: Péntek
- Kozmikus szám: 7
- Fém: Alumínium
- Szín: Lila
- Ásványok: Szelenit
- Növények: Agave, hínár, hasis, orchidea, peyotl, kohacserje, ópium, dohány, bürök
- Füstölő: Sáfrány, mák, levendula, tömjén
- Állatok: Tengeri állatok
- Munkaterület: Víz elem, álmok, vágyak, hallucináció, tudatalatti, látomások
- Istenek: Tengeristenek és istennők, Poszeidón, Neptunusz, Hápi, Anuket, Manannan MacLir, Njörd

Plutó

- Nap: Kedd
- Kozmikus szám: 10
- Fém: Plutónium
- Szín: Vörös és fekete
- Ásványok: Mesterséges drágakövek
- Növények: Húsevő, trópusi növények, kancsóka, peyotl, indiai kender
- Állatok: Földalatti állatok
- Munkaterület: Túlvilág, mélység, átjáró élet és halál között
- Istenek: Alvilági istenek, Hádész, Pluto,
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Az energiákról más szemmel
Írta és képek: Saddie LaMort

Az energia szó a görög ενεργεια-ból ered, amelynek töve, az έργον, munkát jelent – ebből kiderül, a
szó munkavégzési képességet jelöl eredetileg. Három fő fajtáját hasznosítjuk a mindennapokban – hőenergiát
fűtésre és főzéshez, fényenergiát a világításhoz, illetve a mechanisztikus energiát járművek meghajtásához.
Ezeket a négy alapvető fizikai kölcsönhatás valamelyikét kihasználva fejlesztjük: gravitációs kölcsönhatással
működnek  például  a  vízturbinák;  elektromágneses  kölcsönhatásnak  számítanak  a  kémiai,  vagy  biológiai
átalakulásból származó kölcsönhatás, tehát a hőerőgéptől a komposztálásig minden; gyenge kölcsönhatásnak
nevezzük  a  radioaktív  (béta-)bomlásból  származó  kölcsönhatásokat;  az  erős  kölcsönhatások  pedig  az
atomokat tartják egyben – ezek a magfúziós energiák fűtik például nagy részben a Napot. 

Az energia tehát munkavégzési képesség – amelytől gyökeresen eltér az a dolog, amelyet az ezoterika
nevez  energiának.  A  misztikus  gondolkodás  az  ősidőktől  kezdve  feltételezett,  illetve  tapasztalt  egyfajta
*valamit*, amely az élőlényekhez – azok egészségéhez, ellenálló képességéhez –; bizonyos – akár szent, akár
kísértet  járta  –  helyekhez;  különböző  tárgyakhoz,  eszközökhöz;  sőt  akár  bizonyos  cselekedetekhez
kapcsolódott. Ezek az elméletek a 18.-19. században születtek újjá, s nyerték el jelenlegi formájukat. 

Az  ősi  koncepciók  közt  az  egyik  első  a  qi  gondolata  volt.  A  szó  jelentése  némileg  homályos,
szövegkörnyezettől  függően  jelenthet  párát,  levegőt,  lélegzetet,  de  dühöt,  vagy  ételajándékot  is.  A  kínai
gyógyításban az emberek életenergiájának gondolták, melynek harmóniában kell lennie a világgal az egészség
megőrzéséhez. Ezen qi-t irányítani lehet a környezet változtatásával, illetve saját lelkünk rendben tartásával,
ennek alapjait írja le a feng shui. Eredetileg a qi-t a levegőhöz hasonlónak gondolták. Hasonló koncepció a
prána, ami a hindu gyógyítás energia-koncepciója; a szó szintén lélegzetet jelent, de az elképzelések szerint a
Napból származik, így a fényhez hasonló tulajdonságokkal is rendelkezik. 

A  18.  század  a  tudomány  szárnyalását  hozta  magával,  a  misztikusok  és  filozófusok  pedig
kétségbeesetten keresni kezdték az egzakt tudományokhoz hasonló rendezőelveket az okkult tanokkal és az
absztrakt  világgal  kapcsolatban  –  így  született  meg  a  metafizika,  amely  a  fizikai  világ  mögött  (μετ  τὰ ὰ

φυσικά) meghúzódó törvényszerűségeket kutatja. Ebből származott a vitalizmus gondolata is,  az, hogy az
élőlények minőségileg különböznek az élettelen dolgoktól, s ezen különbség kulcsa valamiféle életenergia – qi,
od, ruach, Isten lehelete –, amely gyengülhet, erősödhet, és ha elillan, elszáll az élet. 

Az új  és érdekes felfedezéseket szintén előszeretettel  használták az okkultisták és ezoterikusok,  s
fantasztikus  törvényszerűségeket  állítottak  bizonyos  dolgokról.  Az  áramtól  az  életenergia  felpezsdítését
remélték,  a  magnetizmussal  dolgokat  bevonzani  reméltek;  a  radioaktivitástól  pedig  egyenesen  sugárzó
egészséget és virilitást vártak, olyannyira, hogy radioaktív vizet árusítottak, annak vélt egészségmegőrző és
serkentő hatásai miatt. A tudomány és mágia ezen találkozásának köszönhetjük az ezoterikus energia modern
képét, amely leginkább áramhoz hasonlatos, gyakran vízszerűen folyik, átadható, elszívható. 
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Felmerül a fentiek alapján a kérdés – akkor ostoba babona lenne az egész? Dehogy! A fenti kísérletek
és  állítások  megdőltek,  azonban  helyette  tudjuk,  hogy  a  mágia  forrása  saját  tudatalattink  ereje,  amely
szimbólumokon keresztül tud hatást kifejteni a valóságra. Az energia koncepciója is egy ilyen szimbólum, és
mivel nagyon sokan használják, igen erős is. 

A legalapvetőbb energiaforma, amivel mindenki rendelkezik, a saját éteri energiánk. Ez az, amelynek
fizikai megnyilvánulása a „bioáram”, ami például a szívizmot készteti összerándulásra, vagy az idegpályákon
keresztül közvetíti az ingereket. Ezt a legegyszerűbb érzékelni, sőt látni is. Ez utóbbihoz tegyünk kezünket egy
egyszínű felület (pl. fal) elé, és nézzük közvetlenül mellette a levegőt. A legtöbb ember lát egy halvány burkot
- ez az étertest, amelynek energiájával először dolgozni fogunk. 

Tapsoljunk, dörzsöljük össze a kezünket, húzzuk őket lassan szét, majd közelítsük ismét. A tenyereink
közt érezni fogunk egy enyhe taszítást, mintha lenne köztük valami. Ez az energia. Ha már megbízhatóan
tudjuk érzékelni, a következő gyakorlat imaginációs / vizualizációs módszerrel formát adni neki. Képzeljük el,
ahogy  az  energia  gömbbé  áll  össze  a  kezünkben.  Érezzük  a  formát  a  tenyerünkön,  igyekezzünk  minél
pontosabban látni lelki szemeink előtt a részleteit. Ha sikerült, a következő feladat feldobni egy kicsit – ha jól
csináltuk, érezni fogjuk, ahogy visszaesik a kezünkbe. 
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Elsőre ne várjuk, hogy ugyanazt a tömeget érezzük visszaérkezni, de az lesz a cél. Ha már ez is megy,
vezessük végig egyik tenyerünktől a vállunkon keresztül a másikig, aztán engedjük le a fejtetőnktől a lábunk
közéig,  s  érezzük,  ahogy  harmonizálja  az  auránkat,  megtisztítja  az  összeszedett  mindenféle  extra
energiagyököktől. Ha befejeztük a gyakorlatot, a gömböt lökjük a Napba. 

Szintén  egyszerű  gyakorlat  az  elemi  energiákkal  dolgozni.  Célszerű  a  négy  alapvető  elem  közt
sorrendet felállítani, azzal kezdeni, amely a legközelebb áll hozzánk, és a legellenszenvesebbel próbálkozni
utoljára. Először ismerkedjünk meg az adott elemmel. Vizsgáljuk meg a különböző formáinak minőségeit –
miben  különbözik  az  Elemi  Tűz  egy  gyertya,  egy  gázláng  és  egy  mécses  esetében?  Miben  különbözik  a
tengervíz, az esőcsepp és a forrásvíz? Melyik forma mit tud tanítani nekünk? Egy követ szemlélve a például a
türelemről, a vizet nézve például a céltudatosságról, a tüzet nézve talán a bátorságról tanulhatunk. 

A megfigyelés után a manifesztáció a feladat. Képzeljük el az elem hozzánk legközelebb eső formáját a
kezünkben.  Vizualizáljuk  a  lehető  legaprólékosabb  részletekig.  Ha  sikerült,  növeljük  egyre  nagyobbra,
mozgassuk a testünk felületén és azon belül, végül alakuljunk át teljesen, egész testünkkel az adott elemmé.
Ebben az alakban a legideálisabb az adott elemet rituáléhoz megidézni. 

A fenti módszerek alapján könnyen lehet energiából védelmeket gyártani saját magunkra. Képzeljünk
el  egy  fonalat,  amely  a  gerincünk  aljától  indul,  és  a  koronacsakránkon  kilépve  elkezd  gömb  alakban
körbefonni minket. Koncentráljunk, hogy a készülő gömb erős, és rugalmas legyen, mindent visszalökjön. Ha
ez a gömb kész, vegyük körbe kemény sziklával - ami azon áthatol, visszalöki a belső gömb. A szikla köré
vízből emeljünk falat, és gondoljunk a nyílvesszőre, vagy a dárdára, melynek lendületét az megtöri. Utána egy
gömb erős  széllel  megtöltve,  ami  mindent  eltérít  eredeti  útjáról,  majd  kívülre  tűz,  amely  minden káros
energiát eléget. Igyekezzünk minden szintet egyszerre tökéletesen látni. 
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Ugyanígy  lehet  ezen  energiákat  helyek  megtisztítására,  illetve  levédésére  is  alkalmazni.  Szükség
esetén  kristályokhoz,  szimbólumokhoz,  amulettekhez  lehet  „kötni”  a  fonalakat,  és  így  fizikai  szinten  is
segíthetjük, megerősíthetjük a védelmet. 

Amit ezen felül érdemes tudni az energiáról: mint a fentebbiekből is kiderült, legfőbb jellemzője, hogy
stimulálja azt, amit / akit ér. A fő szimbólum, amit használunk rá – akár áram, akár fény, akár lélegzet –,
mindenképp  a  rezgés.  Minél  magasabb  frekvencián  rezeg  az  energia,  annál  tisztább,  annál  magasabb
auraszinten gyógyít, de annál lassabb lesz, amíg „lerezeg” a fizikai szintre. A rezgésről viszont egy nagyon
fontos dolgot tudni kell. Mindenképp a nullponthoz tudjuk csak mérni. Lehet az amplitúdó (kilengés) kisebb,
vagy  nagyobb,  lehet  a  frekvencia  (időegység  alatti  rezgésszám)  magasabb,  vagy  alacsonyabb,  de  a
legalacsonyabb szint a nulla. Mit jelent ez? Annyit, hogy „negatív energia” nem tud létezni. 

Félreértés ne essék,  ezzel  nem azt mondjuk, hogy ne létezne az egészséges emberi test általános
rezgésszintjénél alacsonyabb, vagy az egészségre káros rezgés; rengeteg ilyen van. Ugyanakkor ezek is mind
energiák, a nullponthoz képest pozitív rezgéssel. 
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A dolog  nem különbözik  gyökeresen attól,  ahogy a  víz,  vagy  az  áram folyik:  ahol  alacsonyabb a
vízszint, vagy a feszültség, oda fog áramolni a magasabbról. Ha egy entitásnak alacsonyabb az energiaszintje,
mint a mienk, el fogja tőlünk szívni, ha nem védjük le magunkat; míg a magasabb energiaszintűektől mi
fogjuk elvonni az energiát. Nagyszerűen megfigyelhető ez fáradt emberek közt a buszon – hiába vagyunk tele
energiával felszálláskor, ha az energiáinkat elszívják azok, akiknek nincs, s leszálláskor mi is fáradtabbnak
fogjuk magunkat érezni. 

Érdemes  azon  is  elgondolkodni,  mi  vezeti  jól,  és  mi  szigeteli  le  az  energiákat.  Ha  hihetünk  a
hermetikus mágia egyik alapvető dokumentumának, a Tabula Smaragdinának, „Quod est superius est sicut
quod  inferius,  et  quod  inferius  est  sicut  quod  est  superius”,  vagy  durva  fordításban  „az,  ami  fent  van,
hasonlatos ahhoz, ami alant van, és az, ami alant van, hasonlatos ahhoz, ami fent van” – tehát azon anyagokat
tekinthetjük energiavezetőnek, amelyek például az áramot, mint az energiák legfizikaibb megnyilvánulását is
vezetik, s azon anyagokat nem, amelyek amúgy is szigetelnek. Tehát a fémek, a víz, a grafit, a só kifejezetten
jó energiavezetők, míg az agyag, vagy a műanyag szigetelőanyagok. Ezen szabály alól kivételt képez a fa, a
csont,  a  bőr,  és  hasonlók  melyek  az  áramot  ugyan  nem  vezetik  különösebben  jól,  de  mivel  élőlényhez
tartoztak, a magasabb szintű energiákat igen. 

Ha  a  fenti  princípiumokat  gyakorlatba  ültetjük,  és  ennek  megfelelően  energetikai  vizualizációt
használunk a ceremoniális mágikus munkánkban, sokkal hatékonyabban fogunk tudni dolgozni ott is. A kör
meghúzásánál  egyesek  lila  lángnyelveket  képzelnek  el,  amikből  kirajzolódik  a  védőalakzat;  a  Pentagram
Kisebb Védőrituáléjánál a pentagramokat tűzenergiával  szokták megrajzolni;  mint említettük az elemeket
leghatékonyabban teljesen átalakulva, átadva magunkat lehet megidézni. Ezen a gondolatmeneten elindulva
pedig csak fantáziánk szabhat határt az ezoterikus energetika hasznának.
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