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Divináció, mágia és vallási tetoválások Boszniában
2. rész

Írta: Jean-Claude Montbarrey , megjelent a „Sciences voyages” 1937. júniusi számában (No.24)
Fordította: Sophie LaMort
A XVIII. évfolyam 1. számában megjelent azonos című cikkfordítás folytatása.
Bizonyos esetekben a tetoválás a bőrbe írt állandó amulettnek tekinthető; hatása nyilvánvalóan
hosszan tartó, bár ez a védelem kevésbé alkalmazkodik a változó körülményekhez, kivéve, ha kizárólagosan
amulett-tetoválásként használják. Ez persze jelentősen csökkentette a talizmánokkal kereskedők bevételét. A
tetoválás nem váltotta fel a mágikus formulákat, inkább kiegészítésként tekintettek rá. Ne gúnyoljuk az
amuletteket, bár kétségtelen, hogy első sorban sarlatánok és babonások használják őket. Mégis innen erednek
az ideogrammok, melyeknek esztétikai és szimbolikus célja volt, s melyek életet adtak az írásnak és
művészeteknek, más szóval a civilizációnak.
Boszniában gyakran használnak amuletteket, és meggyőződtünk arról, hogy a keresztények éppúgy
használják őket, mint a muszlimok. De a formula-specialisták minden bizonnyal az iszlám 'hodzsák’. A
Khodja, Hodja vagy Hodza szó (ami a csehszlovák kormány jelenlegi [az 1930-as években - ford.] fejének
neve) azt jelenti; olvasott, írnok, teológiai hallgató. Az arab karakterek, mint a héber karakterek kabalisztikus
és hagyományos számértékeikkel, sokkal jobban alkalmasak talizmánok készítésére; geometrikus,
szimbolikus rajzokba beillesztve, ha nem is csak művészi szempontból – figyelemre méltó eredményeket
érünk el. A hodzsák természetesen szent neveket és koráni verseket használnak, de ezeket kabalisztikus
képletekkel töltik meg, amelyek nem érthetők a nem hívők számára:
A háromszögbe hajtogatott papírdarabot szövetbe csomagolják, tiszta viaszba fojtják vagy bőrtáskába
helyezik. Ezt egy piros vagy sárga cérnával felfüggesztik, és a mellkason viselik, hogy általános szerencsét
hozzon – vagy egy beteg testrészen, ahol ezt a formulát gyógyírként használják. Boszniában ezt hívják
Zapisnak. A kalligrammát bonyolultabb vagy kevésbé bonyolult rajzok díszítik, néhány vagy több színnel, akár
arannyal is, ami nyilvánvalóan csak az erényt erősíti. De lehet gazdaságosabban is haladni. Egy egyszerű, kis
piszkos papírdarab olcsón meggyógyítja a fejfájást. A bosnyák hodzsa egy receptet ad ügyfelének – pontos,
aprólékos végrehajtása kedvezhet a Zapis végrehajtásának. Például; a betegnek füstölőt kell lélegeznie, meg
kell mosakodnia egy adott forrás vizével, miközben imádkozik stb.
***
Számos varázsige és rituálé létezik olyan varázslatok készítésére, amelyek megtestesítik az ember
vágyait a mágia két fő elve alapján: az érintkezés és az analógia. Például egy fiatal lány, aki egybe akar kelni
egy fiatal férfival, megitathat vele egy kis kávét, amelybe korábban magán viselt pomádét tesz; vagy ránéz
egy lakaton keresztül, bezárja a lakatot és a folyóba dobja. Az első esetben a vágy és kedvesség folyadéka
egyik lényről a másikra kell, hogy átszálljon, a második esetben a lakat a látott képen való bezárása a
birtokbavétel jelképe. Létezik egy bonyolultabb recept, amely több türelmet igényel és egy nő meghódítására
szolgál: fejezzen le egy kígyót, tegyen gabonát a szájába és temesse el a fejet. Ha kicsírázik a gabona – és kinő
a kalász: vegyen abból egyet, és érintse meg vele az asszonyt.
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Egyik Szarajevóban élt honfitársunk, Mr. Pelletier az amulettekkel kapcsolatban jegyezte le ezt a
tragikus történetet az osztrák–magyar megszállás kezdetén: egy napon egy fiatal katolikus lányt láttak kijönni
egy muszlim hodzsa házából, elvágott torokkal. Összeesett az utcán és meghalt. A hodzsa elmondta, hogy a
lány varázslatot kért, hogy segítsen elérni a kívánt házasságot. A hodja láthatóan elutasította, és a lány
kétségbeesésében öngyilkos lett. A bírák még holtan is elítélték, de a muszlimok hittek ártatlanságában, és
mártírnak tartották.

Keresztény emberek vasárnapi öltözete
Kotor régió
A mai napig használnak gyászénekeket, hogy egy kivégzendő kínjai felett érzett fájdalmukat
kifejezzék. Felakasztása előtt az elítélt felkéri testvérét, tudván, hogy a tanúk gyülekezete jelen lesz a
kivégzéskor: „amikor gyermekeiteknek készítitek az ünnepi ruhát, tegyétek ugyanezt az enyémekkel is;
világos színeket a te gyermekeidnek, sötéteket az enyémeknek, hogy az emberek tudják, hogy árvák.”
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Az ember nem csak a varázslatra vágyik; a jövőt is tudni akarja, bármennyire is nem bölcs dolog.
Rendkívül sok jóslási módszer létezett és létezik. Ezek közül nálunk a legelterjedtebb a kártyaolvasás és az
asztrológia, amelyek gyakran kiegészítik egymást – ha lehet az újsághirdetések alapján ítélni. De vannak
ennél sokkal furcsább módszerek… Az egyik ilyen a kristálygömbön vagy egy pohár vízen, vagy egy fényes
felületű medencén keresztül történő olvasás.
A régiek bíztak a kedvező madárrepülésben és madárhívásokban; ahogy a szent csirkék esznek – vagy
megtagadják azt… A láthatatlan hullámok érzékeny detektorainak tekintették őket. Ezt a célt szolgálta az
áldozat belei vizsgálatának visszataszító gyakorlata is. A geomancia; mely az arab országokban és Szudánban
a mai napig divatos, Európában is kedvelt jóslási mód volt a 16. századig. A homok- vagy kavicsok által
formált alakok értelmezéséből állt. Manapság, az egyszerűség kedvéért, a tanácsadó véletlenszerűen
kiválasztott pontokból húz vonalakat; attól függően, hogy a számok páratlanok vagy párosak; kapunk négy
alapvető rajzot, amelyek másokhoz vezetnek, ezeket 16 esetre osztjuk, majd értelmezzük; pozíciójuktól
függően, a szimbolizmus igen bonyolult és éles eszű törvényeinek megfelelően.
A jóslás másik fajtája a belomancia, amely nyilakat használ; ezt a módszert a Korán újra jóváhagyta.
A capnomancia a füstöt értelmezi, az aritmancia a számokat, amelyeket a tanácsadó mond. Ez hasonló ahhoz,
ahogy a pszichoanalízis az azonnali ideák asszociációit értelmezi. A pisomancia a földre gurított borsó
segítségével történő jóslás. Pesszomancia az, amikor az ember eltemeti a kavicsokat, és amikor kiemeli azokat
a homokból, akkor a hátrahagyott nyomokat értelmezi. A ptarmoszkópia tüsszögést értelmez. A spodomancia
gyakorlásához hamuba írunk egy kérdést – másnap értelmezzük, ami maradt. A sycomancia fügelevelet
használ, a tiromancia sajtot, az oneiromancia az álmokat értelmezi, a teratoszkópia az, amikor kísértetekből,
szörnyek megjelenéséből, vér-esőkből és más rendkívüli jelenségekből olvasnak ki előjeleket. A xylomancia
ösvények és utak mentén talált fadarabokat használ, a rhapsodomancia véletlenszerűen választ Homérosz
vagy Vergilius verseiből, ahogyan a bibliomancia egy verset a Bibliából.
Alektromancia elvégzésére csirkét helyezünk egy kartondoboz közepére, ahol búzaszemek vannak az
ábécé betűire helyezve, és leírjuk azokat a betűket, amelyek megfelelnek azoknak a négyzeteknek, ahol a
madár megpiszkálja a szemeket. Az alomancia az égő sókristályok recsegését és fényét értelmezi. Pegomancia
édesvízi forrásba merített kerámia bugyborékolását és légbuborékait értelmezi. A peratoszkópia a
meteorológiához hasonlít abban, hogy a felhők alakját és irányát vizsgálja. Jósolni lehet kockával,
csontkockákkal, babbal, kavicsokkal... folytathatnám – nem beszélve az elvetemült nekromanciáról –, amely a
halottakat kérdezi, balszerencsét hozott Saulnak és újraélesztette a spiritualizmust.
Boszniában a jóslásnak számos formája létezik, némelyikük szinte pontosan reprodukálja a görögök
és rómaiakét, míg mások inkább arab vagy török eredetű módszereket használnak.
Például, hogy tolvajt találjon, a bosnyák elmegy egy barátja sírjához, majd figyeli az álmára, vagy egy
idős hölgy egy szitát fog szöggel, hogy akkor forduljon ha a tolvaj nevét kiejtik, (ez a klasszikus
cosquinomancia), ahol a szöget egyszerűen fogóval helyettesítik. A disznóbélből és főleg birkalapockából is
kiolvasható a jövő (klasszikus armomancia).
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Török Firman
Képzeld el, hogy karácsony napján varázslatosan egy boszniai parasztcsalád kandallójánál találod
magad: öt, az erdőből ünnepélyesen elhozott farönkön sül a birkahús. Amikor a hús átsült – egy lövéssel
jelzik, hogy le kell venni a tűzről. Aztán megérkezik A Látogató: általában egy barát vagy szomszéd. Belép,
köszönt mindenkit és a ház úrnője egy ökölnyi lisztet hajítva válaszol a köszöntésre; a vendég viszonozza ezt,
liszttel behintve a ház népét, majd boldogságot kíván. Közeledik a kandallóhoz – minden bosnyák ház szent
teréhez; elvesz két félig elégett rönköt, és egymáshoz ütögeti őket; szikrákat szórva minden irányba. „Ahány
szikra, annyi kis kecskét ad a kecske, annyi borjút és fiatal tehenet ad a tehén. Ako bog da” – (Ha Isten úgy
akarja) És mindenki azt válaszolja: „Ámen”
A látogató ezután kimetszi a birkasült bal lapockáját, miközben ügyel arra, hogy késével ne sértse
meg a csontot. A csont alakjából, az ízületek stb. összetételéből egy sor értékes prognosztikát von le a
következő évre a családról, a csordákról, a termésről, a háborúkról stb. A „ház” tele van, jósolja nagyzolva:
Tele lesz az otthonod, és az év gyümölcsöző lesz – de ez az ízületben lévő szabálytalan porc utazást jelent, ez a
másik pedig egy idegen érkezését. Stefanik asszony, talán ez az az év, amikor feleségül veszi Paul, és lesz még
egy gyermeke – hátulról látom a bölcsőt – fiú lesz.
Ha lyukat lát az ízületben, akkor ez sírt jelent, normál esetben szabad mérlegelési jogkörébe tartozik,
hogy ezt megkerülje, és továbbhaladjon a csont „keresztjének” vizsgálatakor, amely az ízületből ered: A végén
lévő dudor azt jelenti, hogy adósság: tovább, váratlan vagy megnövekedett jövedelem; Az apró lyukak romlást
jeleznek – ha valaki észreveszi ezeket, jobb, ha elhalad mellettük…
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A kereszt alatt a „juh tolla” található: ha a csont csiszolt és világos színű, az jó jel. A váll tövében
minden lyuk egy-egy szarvas állatot jelez, ha széles az alap, akkor ez jó év lesz az ökrök számára, ha
meghasad, akkor az ember halált jósol a marhák között. A „kereszt” közelében és a talp oldalán a lyukak a
méhkaptároknak felelnek meg. A nyak és az ízület közötti tér a kereszt végétől a velőig a mezőket
reprezentálja – ebből a területi háborúra és békére vonatkozó prognosztikát lehet következtetni. A kereszt
mutatja az országot, a velőt, az ellenséget; ha felhő van a csontvég felé, akkor az ellenséget legyőzik. Ha
élesek a felhők határai, akkor békeszerződésben lehet reménykedni.
Mivel ez egy elég hosszadalmas vizsgálat, sok rakiát (egy gyümölcspálinkát, amelyet a Balkánon
széles körben nemzeti italként tartanak számon) elfogyasztanak, mielőtt az asztalhoz mennek és elfogyasztják
a birkahúst és a karácsonyi süteményt. Az étkezés után mindenki meggyújt egy gyertyát, és figyeli, melyik
oldalon fúj a láng. Ha felfelé nyúlik, termékeny lesz a hegy; ha a lángok az egyik oldalra hajlanak, akkor a
síkság termékeny lesz. A családapa ezután háromszor búzaszemet dob a jelzett irányba, miközben azt
mondja: „A búza megnő, ha megszületik a nyár”, és mindenki azt válaszolja: „Ámen”. Szenteste a lányok
szeretnek a szomszéd ablakainál hallgatózni és értelmezni az első szavakat, amiket hallanak. Aki olyasmit
hall, hogy „ülj le, maradj itt”, az idén nem megy férjhez. Ha azonban meghall valamit, ami távozásra utal,
megremeg a szíve.
A keresztények és muszlimok által egyaránt ünnepelt Szent Györgyöt is meg lehet kérdezni. Egy lány
három lyukat áshat a földbe; ha valamelyikbe rovar vagy kis állat esik az éjszaka folyamán – a száma a
házasság évét jelöli. Egy másik módszer, hogy addig tartja a kilincset, amíg meg nem hallja, hogy egy járókelő
kiejti egy keresztnevet – ami természetesen a leendő házastársa lesz. De ez a technika sok türelmet igényel.
Szent Guidó éjszakáján két szelet kenyeret és egy kis sót tehetett a párnája alá – a jövője akkor megjelenik egy
álomban. Van drasztikusabb módszer is: egyedül éjfélkor egy elhagyatott zsákutca végén két gyertyát gyújt
két tükör mellett, ahol meglátja annak a személynek a képét, akivel házasodni fog.
Más „manciák” vagy jóslási módszerek „keletibb” eredetűnek tűnnek – ha képesek vagyunk kvázi
univerzális gyakorlatokhoz eredetet rendelni. A hozzáértő hodzsák ismerik az asztrológiát, valamint a betűk
numerikus és kabalisztikus értékét. Tudják, hogy a hónap minden napján melyik csillagjegy uralkodik, a hét
minden napján melyik bolygó, és mit kell tenni (és kerülni) aznap (akárcsak az asztrológusok egyes
újságokban.) De egy gyakoribb jóslási technika az amely babot használ. A geomantiához és az aritmantiához
kapcsolódik.
A „látogatót” nem tudtuk lefényképezni a birkalapocka olvasása közben, de sikerült megörökíteni a
célunkban egy Bihács melletti jósnőt, aki „FAL”-jóslást végzett bab segítségével. Ez az idős, vidéki asszony
lenyűgöző magabiztossággal gyakorolta művészetét. A hozzá érkező férfi egy nehéz döntéssel kapcsolatban
kérte a tanácsát. Az asszony előkészítő meditációval kezdte a rituálét, hiszen a jelek értelmezéséhez tiszta
szellem kell. Egyes metafizikusok úgy gondolják, hogy a kártyák, dobókockák, csontok, kávé stb. csak vizuális
támogatást jelentenek a tisztánlátás vagy az intuíció gyakorlása során.
Az ügyfelet arra kérte, hogy koncentráljon a kérdésére, miközben bal kezét egy 41 babból álló
halomra tette; majd ossza fel ezt a kupacot négy kis kupacra, amelyek jobbról balra képviselik a férjet, a házat
és a feleséget.
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Az arab írásmód a legváltozatosabb, dekoratív
kombinációkat teszi lehetővé. Itt az ima karaktereit az
óramutató járásával megegyező irányban kell olvasni.
Az első általános jelzést az az ábra adja, amely az egyes csoportok négyre bontásából megmaradt.
Ezután minden kupacot három másikra osztanak, majd további háromra, így mindegyik csoportból kilenc
kupac vagy 27 kis halom bab marad, amelyek mindegyik halomban 1-től 4-ig változnak. Minden halomnak
megvan a maga különleges jelentősége és helyzete a többihez képest – ez sokféle értelmezésnek ad teret.
Minél közelebb van a szám a négyhez (ez egy héber tetragram távoli emléke?), annál jobb jelnek tekintették.
A tökéletes eredmény a „Hazrat Fatimah keze”, Mohamed lányának a neve, aki egyformán a nép és Fatma
keresztanyja. Ez egy jól ismert szerencsebűbáj, és az ötös szám jele szimbolizálja.
A bosnyákoknak van egy érdekes jóslási formája is, amely az egész Balkánon megtalálható. Ezt a
módszert Franciaország Bourgogne régiójában is alkalmazzák – de messze a Szahara sivatagban is. Az ember
egy kanál olvasztott ólmot dob egy tál hideg vízbe; ez sokféle meglepő formát eredményez, amelyeket a
tudomány vagy a fantázia szerint értelmeznek. A sima és fényes felületek túlsúlya jó jel. Ha a tárgy többékevésbé hajó alakú, az utazást, a bölcső születést jelent…
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A bosnyákok, keresztények, muszlimok vagy zsidók kreatív eszközként használják ezt a folyamatot a
félelem és a szorongással összefüggő lelki bajok gyógyítására. Egy idős asszony három napon keresztül
naponta háromszor jön megdobni az olvadt ólmot, minden alkalommal ellátja a beteget a vízzel, bedörzsöli
gyomortájékot, a jobb kezét és a bal lábát. Az ólom alakjai jelzik a félelem okait.
Létezik egy bájos és költői, török eredetű jóslási módszer is. Ezt különösen Szent György napján
gyakorolják – őt a muszlimok Khidrnek vagy Khadirnak hívják. Képzelj el egy csoportnyi vidám fiatal lányt,
egy vízzel teli váza körül. Mindegyik bedob egy gyűrűt, egy brosst vagy más személyes tárgyat. Letakarják a
vázát fátyollal, majd az egyik fiatal lány kiemeli az egyik ékszert, míg a többiek egy négysoros verset
énekelnek. Ennek a versnek a szavai a véletlenül kirántott tárgy tulajdonosára vonatkoztathatók – vajon a
költőket nem tekintették mindig ihletett látnoknak?

Színes gyöngyös karkötők és tetoválások Bihács vidékéről. A
keresztek általában a kör közepén helyezkednek el, és
leggyakrabban villákkal, háromágú szigonyokkal vagy akár
szívekkel végződnek.
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A Hexagram kisebb rituáléja
Írta és képek: Saddie LaMort

1.) Állj egyenesen, lábak összezárva, bal kar a test mellett, a jobb keresztben a testen, a kézben pálca, vagy
egyéb megfelelő fegyver a test középvonalán. Kelet felé fordulva szólj így:
2.) I. N. R. I.
Jod, Nun, Resh, Jod.
Virgo, Íszisz, hatalmas anya.
Scorpio, Apophisz, pusztító.
Sol, Oszirisz, ki meghalt és feltámadt.
Íszisz, Apophisz, Oszirisz, I A O.
3.) Tárd ki karjaidat kereszt alakban, és mondd: – a Halott Oszirisz jele.
4.) Jobb karoddal mutass felfelé, könyöködet derékszögben tartva, bal karoddal mutass lefelé, könyöködet
derékszögben tartva; fejedet fordítsd balra, lefele nézz a bal vállad felett, jobb lábad a balhoz képest
kifordítva, s mondd: - A Gyászoló Íszisz jele.
5.) Karjaidat emeld hátravetett fejed fölé, egymáshoz képest hatvan fokos szögben, emelkedj lábujjhegyre, és
mondd: - Apophisz és Tüphón jele.
6.) Jobb karodat a bal felett keresztezve, lábak összezárva, mondd: – A Feltámadt Oszirisz jele.
7.) Ismételd meg a 4-6 testtartásokat, és mondd: – L (Gyászoló Íszisz). V (Apophisz). X. (Feltámadt Oszirisz).
Lux, a kereszt fénye.
8.) Keletre fordulva mágikus fegyvereddel rajzold fel a Levegő hexagramját, s közben mondd: – ARARITA.
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9.) Délre fordulva rajzold fel a Tűz hexagramját, s mondd ismét: – ARARITA

10.) Nyugat felé fordulva rajzold fel a Víz hexagramját, s mondd: – ARARITA

11.) Észak felé rajzold fel a Föld hexagramját, s mondd: – ARARITA

12.) Ismételd el az 1-7 lépéseket.
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Jegyzetek:
1.) A gyakorlatot leggyakrabban a Pentagram kisebb űzőrituáléja után szokták elvégezni.
2.) I.N.R.I.: misztikus szó, melyet állítólag Jézus keresztfájára írtak. Eredeti jelentése Iesus Nazarenus Rex
Iudeam, azaz, Názáreti Jézus, a zsidók királya, de a modern hermeticizmusban sok más jelentése is van. Itt a
héber betűk, a Jod, Nun, Resh, Jod adják a kulcsot; a hermetikus kabbala rengeteg hibás héber nyelvű
szöveget tartalmaz, például az elemek hibás elnevezését: Iaminim (víz), Nour (tűz), Ruach (levegő), Iebsach
(föld). Virgo a Szűz, Scorpio a Skorpió csillagjegy, Sol a Nap. IAO a görög-egyiptomi szövegekben Isten
nevének, IAH-nak változata.
3.) A kereszt és a halott Napistenség kapcsolatának megértéséhez tudni kell, hogy December 22-ig a Nap
látszólagos pályája egyre közelít a horizonthoz, majd három napig látszólag nem mozdul, mielőtt újra
emelkedni kezd. A régiek számára még látható volt Dél Keresztje, s a megfelelő helyről nézve a Nap pályája
ezt keresztezte.
4.) A test a swasztika jelét formázza, mely a 2. világháború előtt szerencse- és termékenységhozó
szimbólumként volt közismert.
6.) A múmiák közismert póza, a feltámadás és az örök élet jele.
8.) ARARITA: a hermetikus források szerint az „Achad Rosh Achdotho Rosh Ichudo Temurahzo Achad”
kifejezés rövidítése, mely szerintük „Egy a kezdete, egy az egyedülállósága, egy a permutációja” jelentéssel
bír. Nyelvtanilag természetesen igen hibás mondat.
8.-10.) Az idézőhexagrammokkal kört jelölünk ki, melyben kedvünk szerint végezhetünk mágikus munkát.
Amennyiben tisztításra szeretnénk használni a rituálét, vagy befejeztük a mágikus munkát és lebontanánk a
kört, északról indulva, a Nap járásával ellentétes irányban haladjunk visszafelé, az irányhoz tartozó elem
elküldő hexagramját használva.
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Dualitások és jelentésük a Tarot nagy
Arkánumában
Írta: Aidan
Képek: Internet

Az itt részletezett gondolatok alapjául Tungli János – A Tarot belső szerkezete c. könyve szolgált.
A 2022. Február est alkalmából kiadott Árnyak magazinban (XIX. évfolyam 1. szám) megjelent „Az
Igazság és az Erő kártyáinak helyzete a Nagy Arkánumban: A VIII. az új XI.?” c. cikkben már említést nyertek
a Nagy Arkánum lapjai között megvizsgálható dualitások, de közülük csak egy került részletezésre. Ebben a
cikkben a Tarot duális elrendezésének megismerése érdekében a többi pár kerül részletezésre.
A Nagy Arkánum egyik sajátos és érdekes magyarázata a benne megtalálható dualitásokra épül, ami
teljesen összhangban van a tarot képi szimbolikájával. Eszerint a Nagy Arkánum 22 lapja 10 + 1 párnak
feleltethető meg, melyek kapcsolatban állnak a Kis Arkánumok 1-10 számozott lapjaival és az udvari lapokkal
is. A létrejövő párosok alapja az Bolond utazásának ciklikusságára és folyamatára vezethető vissza és az
ebben az ábrázolásban egymás mellé kerülő lapok ellentétes polaritásáról (az utazás 10 fázisában ugyan azzal,
de ellentétes polaritással találkozik az utazó). Fontos megjegyezni, hogy a dualitás párokról, mint ellentétes
polaritásokról, energiákról beszélünk, azonban ezeket sokkal inkább egymást kiegészítő, egységet alkotó, de
ellentétesen ható erők.
Az így kialakuló elrendezéssel valószínűleg Franz Bardon is foglalkozott: „A tarot kártya 78 lapja és a
Merkúr-zóna 72 géniusza között meditáló mágus bizonyos összefüggést fog találni, és a 6 többletkártyából
négyet az elemeknek, kettőt pedig a polaritásnak fog tulajdonítani.” Ebből az elrendezésből jól látható, hogy a
két polaritás a Bolond és az Univerzum, és a négy elem a Kis arkána négy ászának felel meg.

A tarot duális elrendezése
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[Bár a történelem során több ettől eltérő dualitás párt is leírtak, véleményem szerint ez a párosítás
adja a legegységesebb képet a lapok párosításának jelentéséről és összhangban áll egyéb, további
elrendezésekkel is (hármas és négyes elrendezés). Érdemes azonban megemlíteni és további lehetséges
párosításokat is. A Pitois, Papus és Wirth által ismertetett duális elrendezés: 1-0, 2-21, 3-20, 4-19, …, 11-12 és
„Jean-Michel:Reading the Marseille Tarot” című könyvében ismertetett elrendezés: 0-21, 1-11, 2-12, 3-13, 4-14,
… 9-19, 10-20. ]
1 – Mágus és 20 – Feltámadás:
A Mágus alakja elénk tárja a teremtés eszközeit (a 4 elem található meg előtte), melyek segítségével a
teremtés, a szellem akaratának megnyilvánulása végbemegy. A valódi mágiához szükséges ezen négy elem
uralása. Testtartása megmutatja szerepét a világunkban: a tudás és az erők égi szférákból való közvetítése
a földre: a teremtett világba helyezi az isteni szellem mintáját és realizálja ezeket az erőket.
A Feltámadás lapján a szellem útja ezzel ellentétes, a földi világból visszatér a felsőbb szférákba.
Ez a folyamat utal az új világ megteremtésére, a világ megvilágosodására és a reinkarnáció folyamatára.
2 – Főpapnő és 19 – Nap:
A Főpapnő száma és ábrázolása egyértelműen sugallja a dualitások létezését és fontosságát. Ő maga a
misztériumok és láthatatlan világ őrzője, ezen titkok megértésének fontos lépése a dualitások ismerete: a
teremtés elválaszthatatlanságuk miatt az összetartozó ellentétek formájában tud csak megjelenni. A mögötte
látható fekete és fehér oszlop jelzi a mágia/felsőbb szférák kapuját, melyet ködös fátyol takar el: az
áthaladáshoz és az ezen való átlátáshoz szükséges az erős meggyőződés és a megérzések, a belső hang
követése.
A Főpapnő dualitásaival és misztériumaival szemben ott a Nap mindent megvilágító és egyesítő
fénye, ami alatt minden egyértelmű és világos és egyesíti a dualitásokat. Az isteni, mindent egyesítő kollektív
egység (a föld kollektív tudata) a gyermeki boldogság kulcsa. A háttérben látható, biztonságot jelentő téglafal
azonban intő jelként is szolgál: az elszigeteltség korlátozhatja a tudatot és elzárhat minket a valóságtól. A nap
vakító fényében és annak egyesítő erejében megszűnik az anyagi világ érzékelése: az ellentéteket fikcióként
érzékeljük, hiszen a fényben nem látjuk az árnyékot.
3 – Császárnő és 18 – Hold:
A Császárnő maga az életadás folyamata és az élet princípiuma és ezek megtapasztalásához vezető
út: az isteni szellemből fakadó örök élet. Szeretet, melegség kedvesség és sokszínűség jellemzi.
Ezzel ellentétben a Hold a félelmet előhozó hidegség, szürkület és az idő folyamában megjelenő
dualitások lapja. A jelen levő dualitásokat az örök élethez vezető út töri meg, ami az örök fejlődés, a fénysötétség, jó-rossz, halál-élet elve: ezen az ösvényen az idő, mint tanítómester segítsége által tudunk
végigmenni. Ezeket az egyesülni nem tudó dualitásokat remekül tükrözi az ábrázolásból sugallt szürkület: a
világosság elválaszthatatlan a sötétségtől, nincs abszolút jó és rossz, csak ezek váltakozása és keveredése.
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4 - Császár és 17 – Csillag:
A Császár személyesíti meg világunkban az univerzális törvények erejét és azok fizikális
megnyilvánulását. Ő az erős, döntésképes, törvényes uralkodó. Fontos erénye az önuralom és a
nagylelkűség, szeretetteljesség. A jó uralkodó védelmezi a kiszolgáltatottakat és az erőtleneket.
A Csillag és a Császár arkánum ellentétének egysége a Csillag által reprezentált tisztaságban,
ártatlanságban és gyengédségében van (mindaz, amit az uralkodó védelmez). A fizikális erővel szemben itt
láthatjuk a víz által megjelenített érzelmeket, vágyakat. A felette ragyogó csillag, mint egy őrangyal mutatja
az üzenetet: itt nem a Császár földi törvényessége az uralkodó, hanem az égi oltalom.
5 – Főpap és 16 – Torony:
A Főpap az a tanító, aki már ismeri az égi szférák tanítását és ezt átadja tanítványainak. A jó pap
tanításait jeleníti meg. Ő áll a Főpapnő rejtélyes misztériumainak kijáratánál. Az előtte térdeplő két tanítvány
szimbolizálja a tanítás kétélű fegyverét: a tanok helyes és helytelen értelmezését. Valódi megértés híján a
tanítás dogmatikus rendszere alakul ki, ami téves hierarchikus rendszer kialakulásához vezethet.
A kialakult hierarchikus rendszerre utalhat a büszkeség (a lehulló korona szimbolikája) Tornya, mely
szükségszerűen össze fog omlani, hogy később új alapokat nyújtson. A torony összeomlása az égből lesújtó
villámok kapcsán látható, hogy isteni beavatkozás: a tiszteletlenségnek drága ára van és a szent dolgok
tisztaságát mindig meg kell őrizni.
6 – Szeretők és 15 – Ördög:
A két lap ellentéte összefoglalható a választás (szabadságának) és a kapcsolati viszonyok
dualitásában. A választás szabadsága félrevezető lehet a lapok értelmezésében: a Szeretők esetében
egyértelmű ez a szabadság: a pár, a szerelem, a tudás választása. Míg az Ördög esetében úgy tűnhet, hogy
nincs választás, hiszen a pár láncra verve áll az ördög előtt, jobban megvizsgálva azonban észre vehetjük,
hogy a nyakukon lévő lánc elég nagy ahhoz, hogy levegyék magukról, mégsem teszik azt, önként választják az
ördög rabságát. A dualitás egy másik oldala az érzelmek meglétének kettőssége: a Szeretők lapja sugározza
magából az érzelmeket és a lelki kötődést, míg az Ördög nem ismeri el azt, nélkülözi az érzelmi kötődés és
itt a kötődés fizikai.
7 – Győzelmi szekér és 14 – Mértékletesség:
A Győzelmi szekéren láthatjuk az isteni trón szekerét, melyet 1-1 fehér és fekete (az erő dualitását is
jelképező) szfinx húz. A szekeret a lovas gyeplő nélkül, a gondolatával irányítja és feladata az egyensúly
megtalálása, hogy irányítani tudja a féktelen energiákat. A dualitás egyik oldalán az egyensúlyban tartandó,
nagyban megnyilvánuló elsöprő erőt láthatjuk.
E az erő a Mértékletességben kicsiben valósul meg. Az átöntés lassú folyamata utal a fokozatos
tisztulásra és megújulásra, a halál utáni új dimenziók megjelenésére.
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Az egyensúly érzelmi (víz – ezüst: Hold) és fizikális (föld – arany: Nap) síkon is egyaránt
érvényesül. Azt azonban fontos szem előtt tartani, hogy a dualitás nem abban rejlik, hogy a szekér ereje a
Mértékletesség által mérséklődik, itt mindketten fokozzák egymást, mint ahogyan a nő inspirálja a férfit és
ahogyan a férfi a nőt.
8 – Igazságosság és 13 – Halál:
Az Igazságosság a megérdemelt (vak) igazság és a harmónia lapja, mely lezárja a folyamatokat.
Üzenete időtől független, hiszen mindent újra lehet értékelni, a jövőben minden változhat.
A Halál a fejlődés egyik fázisának végét jelképezi. Vége egy időben maghatározott folyamatnak és
megváltoztathatatlanná teszi azt, ami megtörtént. Viszont a lezárás szükséges ahhoz, hogy valami új
kezdődjön el.
9 – Remete és 12 – Akasztott ember:
A Remete szimbolizálja a mágust, aki már a világtól önkéntesen elzárkózva, a belső világában él a
szellemi fejlődésben. Titokzatos, mentes minden ambíciótól, nincs szüksége a világra (de a világnak őrá
igen). A mágikus bölcsesség útjának megszemélyesítője: vándorúton élő vándor.
Az Akasztott ember a Remetéhez hasonlóan önként van az ábrázolt helyzetében, de ő (látszólagos)
mozdulatlanságban. Tekinthetjük a fiatal Remetének is, aki elkötelezi magát a misztikumok, filozofikus
ismeretek irányába és nézőpontját új megvilágításba helyezi: fejjel lefelé szemléli a dolgokat. Helyzete csak
első ránézésre kétségbeesett, valójában nem az. Nézőpontváltását tükrözi, hogy feje körül glóriát láthatunk
(már elindult a fejlődés útján: fiatal beavatott?) és sajátos testtartása tükörképet mutat a világ kártyán
látható női alak táncával (számuk 12 és 21 is egymás fordítottjai)
.
10 – Szerencsekerék és 11 – Erő:
A Szerencsekerék hagyományos ábrázolásán megjelenik a Merkúr pálcáján kiemelkedő 8 abroncsú
kerék (merkúri utalás és a végtelen reinkarnáció szimbóluma), melyek így az anyagi forma megjelenésére
utalnak. A kerék tetején ülő szfinx és a 4 kerúb az alkotó energiát képviseli. Mivel a szfinx a kerék tetején van
a vizek felett, ezért az anyagi világ felett álló mindenható, alkotó energiáját jelképezi. A kerék forgása a
reinkarnáció forgását jelképezi.
Az Erőn egy nőt látunk, aki egy oroszlánt szelídít meg, de nem fizikai erővel, hanem inkább
szeretettel és gyengédséggel. Ez az oroszlán szimbolizálja az emberi test erejét és testiségét, ami fölött a nő
hatalmat szerez. Az, aki saját testében, mint mikrokozmoszban, képes a mágikus erőt gyakorolni, az képes
univerzum erőit is uralni. Ez az erő ki tud lépni a körforgásból. Mindkét arkánum ábrázolásán utalást
láthatunk a makro- és a mikrokozmosz, a teremtés és az ember kapcsolatára. A két arkánum egysége a
makrokozmosz és a mikrokozmosz egységében mutatkozik meg.
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0 – Bolond és 21 – Univerzum:
A Tarot lapjaiban kísérhetjük figyelemmel a „tudattalan” Bolond fejlődését, aki maga az isteni
szellem kiáradása.
Ez a fejlődés az Univerzum lapban teljesedik ki, ahol láthatjuk a teremtett világ fizikális
megnyilvánulását.
Ez a dualitás a nagy Arkánum összefoglaló dualitása, megtalálható benne a 0 – semmi (még meg nem
teremtett dolgok, melyekből minden teremtett dolog megszületik) és a 21 – teremtett világ.

A kártyák duális elrendeződése és összefüggéseik
Végezetül még két apróságot szeretnék megemlíteni:
Bevezetésben említettem a Jean-Michel féle elrendezést is, melyet csak 1-2 szó erejéig szeretnék
ismertetni az érdekesség kedvéért:
1. – 11.: az elemek irányításához belső erő szükséges
2. – 12.: a beavatás belső fénye áldozatot igényel
3. – 13.: a növekedés és az élet tükörképe a halál
4. – 14.: az uralkodónak belső egyensúlyra van szüksége
5. – 15.: a vallás áldott élethez vezet, de az egyház
struktúrái lekötnek
6. – 16.: a szerelem nyila a villám a változások
megindításához
7. – 17.: a győztes vezér engedi, hogy felsőbb erők
irányítsák
8. – 18.: a törvény igazsága csak megértésen keresztül
érvényesül
9. – 19.: a belső fény olyan fényes, mint a nap
10. – 20.: a kerék fordulása tükre a spirituális
ébredésnek
0. – 21.: a szellem kiáradása nélkül nincs teremtés
A második érdekességet az olvasókra bízom. A szövegben kiemelt szövegrészeken érdemes
végigmenni a lapok megfelelő sorrendjében és megfigyelni ezen utalások helyét (önmagukhoz és a dualitás
párjukhoz viszonyítva) és szerepét a nagy Arkánum körforgásában: a körforgás szintjein ugyan annak az
erőnek ismerjük meg az ellentétes pólusait. Ezeket a pólusokat egybe vonva ismerjük meg a Nagy Arkánum
által ismertetett 10 állomást.
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A rúnamesterek titka
Írta, fordította és képek: Saddie LaMort

Ha a rúnák titkát keresed, végy vésésre alkalmas köveket, fát, csontokat. Minden héten egyszer,
lehetőleg csütörtökön, Ódin szent napján, menj ki egy természeti helyre, ahol fekete madarak gyülekeznek;
keress magadnak ülőhelyet, vésd ki a rúnát, amelyet be fogsz járni. Mondd el a Rúnavers vonatkozó
versszakát, majd lásd a rúna vonalait megnyílni, mint egy ajtót. Ha bejártad az egész világot, mely a kapu
mögött volt, érezni fogod, ahogy a betű erővel telik meg számodra. Véreddel fesd meg a rúna vonalait, s
mikor érzed, hogy azok felvillannak, és megtelnek élettel, tudd: ezen rúna tulajdonosává váltál. Tudni fogod,
hogyan kell használni mind jósláshoz, mind eszközök mágiájának erősítésére.

Fehu / Fé
A betű jelentése „marha”, ez régen a magyar nyelvben is a gazdagság jelképe volt.
Hangértéke „F”
Fé er frænda róg
ok flæðar viti
ok grafseiðs gata
aurum fylkir.
Kincs: család-viszály
és ember öröm
és kígyó útja
arany megyék.

Uruz / Ur
„Őstulok”, egy háziasíthatatlan, vad marhafaj. Hangértéke „U”
Úr er skýja grátr
ok skára þverrir
ok hirðis hatr.
umbre vísi
Eső, ég könnye
Szalmapusztító
Pásztornak dühe
Árnyat látok
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Thurishaz / Thurs
„Óriás”, vagy „troll”; mindenképp pusztító szörny. Az angolszász verzióban ez
thornná, tüskévé szelídült. Hangértéke az angol thorn szóban található, a nyelvet a
fogak közé helyező sziszegő hang.
Þurs er kvenna kvöl
ok kletta búi
ok varðrúnar verr.
Saturnus þengill.
Óriás, nőnek kín,
Kőszál lakója
Vardrúnnak férje
Szaturnusz-hírnök
Ansuz / Óss
„Isten”, az Ázok nemzetsége. Az ász kártyalap is innen kapta nevét.
Óss er algingautr
ok ásgarðs jöfurr,
ok valhallar vísi.
Jupiter oddviti.
Ász: ősi Ódinn
Asgardi király
Valhalla ura
Jupiter jön.

Raido / Reith
„Lovaglás”, „szekerezés”, esetleg „szekérkerék”. A mennydörgést Thor szekérkereke
morajlásának hitték. Hangértéke „R”
Reið er sitjandi sæla
ok snúðig ferð
ok jórs erfiði.
iter ræsir.
Lovaglás, gyors út
Ülőnek öröm
Lónak fáradtság
Út kezdete
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Kaunaz / Kaun
„Fekély”, „tályog”. Hangértéke „K”
Kaun er barna böl
ok bardaga [för]
ok holdfúa hús.
flagella konungr.
Fekély, gyermeknek
ellenség, gyötrelem
Hús pusztulása
Korbács uralja

Hagalaz / Hagall
A szó egyszerre jelent üdvözlést és jégesőt (ld. angol „hail”). Hangértéke „H”
Hagall er kaldakorn
ok krapadrífa
ok snáka sótt.
grando hildingr.
Jégeső, hideg
mag és hóesés
kígyóbetegség
Üdv a főnöknek

Nauthiz / Nauth
„Kötelék”, „elnyomás”. Hangértéke „N”.
Nauð er Þýjar þrá
ok þungr kostr
ok vássamlig verk.
opera niflungr.
Kötél, szolga-kín
nehéz körülmény
veszélyes dolog
törpék munkája.
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Isa / Iss
„Jég”. Hangértéke „I”
Íss er árbörkr
ok unnar þak
ok feigra manna fár.
glacies jöfurr.
Jég, folyó kérge
Hullám fedele
Halálos csapda
Jég uralkodó

Jera / Ar
„Bőség”. Hangértéke: „J”.
Ár er gumna góði
ok gott sumar
algróinn akr.
annus allvaldr.
Bőség embernek
java és jó nyár
gazdag búzaföld
Évnek az ura

Sowulo / Sol
„Nap”. Hangértéke „Sz”.
Sól er skýja skjöldr
ok skínandi röðull
ok ísa aldrtregi.
rota siklingr.
Nap, Égnek pajzsa
Dicső ragyogás
Jégnek a veszte
Kerék uralja
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Teiwaz / Tyr
Tyr, a háború istene rúnája. Hangértéke „T”.
Týr er einhendr áss
ok ulfs leifar
ok hofa hilmir.
Mars tiggi.
Týr az egykezű
Farkas-maradék
Templomok ura
Mars az úr.

Berkana / Bjarkan
„Nyírfa”. Hangértéke a „B”-hez hasonló, de annál némileg lágyabb.
Bjarkan er laufgat lim
ok lítit tré
ok ungsamligr viðr.
abies buðlungr.
Nyírfa, leveles
és kicsiny fácska
és dicső erdő
Lándzsanyél ura.

Mannaz / Mathr
„Ember”. Sokan azt hiszik, hogy férfit jelent, de az fir / vir / ver volt (v.ö.
werewolf). Hangértéke „M”.
Maðr er manns gaman
ok moldar auki
ok skipa skreytir.
homo mildingr.
Ember embernek
öröm, föld java,
és hajóács
tanult ember.
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Laguz / Lögr
„Tó”. Hangértéke „L”
Lögr er vellanda vatn
ok viðr ketill
ok glömmungr grund.
lacus lofðungr.
Víz, Vimur habja
széles gejzír-üst
halaknak földje
Tavak királya.

Algiz / Yr
„Jávorszarvas”. Hangértéke óizlandiban és ónorszban „Z”, a proto-germán nyelvben
„R”, az óangolban pedig „X”
Ýr er bendr bogi
ok brotgjarnt járn
ok fífu fárbauti.
arcus ynglingr.
Tiszafa, íj-ív
és törékeny vas
gyapjúsás bajt űz
Íjnak ifja.

***
Jegyzetek:
– A versszakok utolsó sorát nem szokás fordítani, de mi mégis
megtettük. Itt mindig egy latin és egy ónorsz szó található
egymás mellett, s az értelmezést segítendő írták hozzá. Ha valaki
jártas a római mitológiában, akkor ez valóban megkönnyíti a
rúnák közti tájékozódást.
– Az izlandi rúnavers korában már a „fiatalabb futhark” volt
használatban, illusztrációink azonban a régebbi, „idősebb
futhark” rúnáit mutatják.
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Találkozás Önmagunkkal- meditációs gyakorlat
Írta: Rebelheart
Képek: Google

Sokszor találom magam az életben olyan helyzetben,
ahol azt kívánom, bárcsak visszamehetnék az időben, hogy
figyelmeztessem a korábbi énem egy hibás döntésre, vagy egy
veszélyforrásra amit nem vettem észre időben. Nos, ha talán
visszafelé nem is működik az „időgép”, létezik egy meditációs
gyakorlat, amiben jövőbeli énünkkel beszélgethetünk el egy
kicsit.
Ezt a meditációt a tízről az egyre módszerrel érdemes
kezdeni, azaz visszaszámolunk tíztől, egyenletes, kissé lassított
tempóban. Tudatosítjuk magunkban, hogy minden számmal
mélyebbre és mélyebbre kerülünk s érezhetjük ahogy a
feszültség elhagyja a testünket. Amikor megérkezünk az 1-es
számhoz, egy középkori vár falai között találjuk magunkat. A
folyosó végén áll egy ajtó, s a réseken kiszűrődő erős fehér
fény maga felé hívogat minket. Elindulunk az ajtó felé, és
mikor odaértünk, egy határozott mozdulattal nyissuk ki.
Az ajtó mögött egy olyan hely fog várni minket amit a
tudatalattink az utazással köt össze. Lehet ez pl.
buszpályaudvar, vonat állomás, repülőtér, Nekem személy
szerint mindig a koppenhágai főpályaudvar jelenik meg. A helyválasztáshoz passzolóan, ezen a helyen várjuk
a beérkező járművet. Ha van információs tábla, nyugodtan sétáljunk oda, nézzük meg például a vonat amit
várunk hányas peronra érkezik, majd keressük meg ezt a helyet.
A távolból már érzékelhetjük, hogy a jármű, amit várunk, közeledik. S rajta van valaki, akit már
nagyon várunk. Itt el kell döntenünk, mennyit szeretnénk előre ugrani az időben. 3, 5 akár 10 évet?
Tapasztalatom alapján azt mondhatom, hogy minél távolibb jövőt szeretnénk látni, annál nehezebb
megtartani a vizualizációt.
Ha a kérdéses jármű megérkezett, várjuk meg amíg leszáll róla a jövőbeli énünk. Már ezen a ponton
sok megfigyelést lehet tenni. Érdemes a részletekre is figyelni, jövő-én hogyan hordja a haját, milyen ruhákat
visel, esetleg valami más árulkodó dolog pl terhesség vagy hasonló.
Jövő-én azért jött el erre a helyre, hogy nekünk segítsen. Egy jó nagy ölelés után, keressünk egy
csendesebb padot, kávézót ahová leülhetünk beszélgetni vele.
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Kérdések melyeket feltehetünk lehetnek például „te hogyan oldottad meg azt a bizonyos szituációt?”
vagy „Mi hiányzik a felismeréseimből,hogy tovább léphessek egy problémában?” Ha van kedvünk, kitérhetünk
más témákra is, például született-e gyermekünk ez idő alatt, sikerült-e a munkahelyváltás. Amit jövő-én tud,
arra meg fogja osztani a választ. Természetesen a lottószámokat is elkérhetjük tőle, de sajnos kötve hiszem,
hogy siker koronázná ezt a vállalkozásunkat.
Ami fontos, hogy mindenképpen kérdezzük meg jövő-éntől, hogy van-e valamilyen üzenete
számunkra. Ez lehet bármilyen természetű, akár jövő-éntől akár egy családtagtól. Ha van ilyen üzenet,
figyeljünk jól és a meditáció végén érdemes leírni, még mielőtt elfelejti az ember.
A kihívás ebben a meditációban – mint mindegyikben, hogy el KELL választanunk azt amit hallani
akarunk, attól ami a tényleges üzenet számunkra.
Óriási a hibalehetőség, ha ezt nem tesszük meg. Gyakorlattal persze bele lehet jönni, de el kell fogadnunk azt
a tényt is, hogy jövő-én lehet, hogy olyat mond, amit még nem értünk, de kisvártatva ahogy „bejön” a
szituáció, meg fogjuk érteni a „kódolt üzenetet”.
Viszont nem áll rendelkezésünkre túl sok idő, jövő-énnek vissza kell térnie a saját idősíkjába, tehát ne
vesztegessük az időt olyan kérdésekre, amik ugyan érdekesek, de a „nagy kép” szempontjából triviális
részletkérdések.
Ha úgy érezzük, hogy megkaptuk válaszokat, amiket kerestünk, köszönjük meg jövő-énnek a
segítséget és az útmutatást és kísérjük vissza a járműhöz, amivel érkezett. Ő fel fog szállni, nyugodtan öleljük
meg még egyszer, kívánjunk kellemes hazatérést a jövőbe és várjuk meg amíg a jármű szép lassan elindul,
majd elhagyja a pályaudvart, repteret stb. Ha van kedvünk, egy pár pillanatot még időzhetünk ezen a helyen,
de az ajtó aranyló fénye egyre erősebb és erősebb lesz. Nekünk is vissza kell térni oda, ahol a helyünk van.
Induljunk hát el az ajtó felé, keresztül az ajtón a folyosóra. Innen egytől háromig számolva visszajutunk az itt
és mostba.
Érdemes papírt, tollat tartani
magunk mellett, hogy minél több
információt és részletet le tudunk írni
visszatérésünk után. Lehet, hogy lesznek
olyan dolgok, amiknek se füle se farka,
ezekre különösen figyeljünk oda magunk
körül, mert lehet, hogy ugyan még nem
tudjuk értelmezni, de a kanyar után vár
ránk a szituáció, amiben segítségünkre less
jövő-én tanácsa.
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A hagyma mágiája I.

Írta: Sophie LaMort
Forrás: Eddie W. Wilson – The Onion in Folk Belief
Képek: Google

A hagyma emberemlékezet óta fontos élelmiszernövény. A legkorábban meghonosított és termesztett
növények közé tartozik. Az ókori Egyiptomban 5500 évvel ezelőtt, Indiában és Kínában 5000 évvel ezelőtt,
Sumériában 4500 évvel ezelőtt már termesztettek hagymát.
Az ókori Egyiptom legelterjedtebb zöldségei közé sorolták; nyersen és főzve is fogyasztották mind a
felsőbb, mind az alsóbb osztályokhoz tartozók. A hagymát imádat tárgyának tekintették, az örökkévalóságot
szimbolizálta az egyiptomiak számára, akik fáraóikkal együtt temették el a hagymát. IV. Ramszesz
mumifikált testét hagymával a szemüregében találták meg. Más mumifikált testek mellkasában, szemében,
fülében, kismedencei régiójában, lábában és lábfejében is volt hagyma. Az örök életet látták a hagyma
anatómiájában a „kör-a-körben” szerkezete miatt. Antiszeptikus és szagtalanító tulajdonságai miatt
mumifikálásnál is használták.
Egyes egyiptomi családok még mindig azzal kezdik a Sham Al-Naseem-et (a tavasz ünnepe), hogy
újhagymát dörzsölnek a gyerekek orrára. Állítólag a hagyomány egy gyógyíthatatlan betegségben szenvedő
fáraó lányának történetéből ered. Az orvosok egymás után sikertelenül próbálták meggyógyítani; minden
remény elveszett, amíg egy főpap hagymalevet nem adott neki. Állapota drasztikusan javult, és a fáraót
annyira fellelkesítette lánya felépülése, hogy aznapra ünnepséget rendelt el a hagyma tiszteletére.
A hagyma az idők során előkelő helyet foglalt el a különböző népek hiedelmeiben is. Vallási
szertartásokban és legendákban jelent meg; a mágiában; álmokban; az időjárás-tanban; az akklimatizációban;
a kertészetben; találós kérdésben, közmondásban és mesében; betegségek megelőzésében és gyógyításában;
valamint a szépség és a hosszú élet elősegítésében.
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Vallási szertartások és legendák
Az isteneknek szentelt ünnepek alatt a növények felajánlásai között a hagyma nagyon kedvelt volt az
egyiptomiaknál, akárcsak a zsidóknál. Egyiptomban a hagymát tökökkel (cucurbita lagenaria), pogácsával,
marhahússal, libával vagy vadszárnyassal, szőlővel, fügével, borral és az áldozat fejével együtt helyezték el
felajánlásul az isteneknek; és néha egy üreges kör alakú csokorba rendezték őket, amelyek az asztalra vagy az
oltárra ereszkedve beburkolták és fedőként szolgáltak annak, amit ráhelyeztek. A hagyma ebben a formában
való bemutatásának kiváltságát általában a papok azon osztálya élvezte, akik a leopárdbőr ruhát viselték.
Thébában és másutt szobrok mutatják be a hagymafelajánlások különböző megkötési módjait. A vallási
legenda szerint a hagymát az Édenkerttel és a paradicsommal hozták kapcsolatba. Egy keleti legenda szerint
amikor Sátán kilépett az Édenkertből az ember bukása után, hagyma nőtt ki onnan, ahová a jobb lábát tette,
és fokhagyma onnan, ahol a bal lába érintette a talajt.
Álmok
Artemidorus, a római jós és álomfejtő, aki Hadrianus császár idejében élt, volt az egyik első ember,
aki álomgyűjteményt állított össze. Az Oneirocritica című művében ezt mondja: „Olyan zöldségekkel álmodni,
amelyek evés közben erős szagot árasztanak... titkok felfedezését jelenti. Hagymafüzérrel álmodni előnyt
jelent az álmodónak, de árthat a körülötte lévőknek. Ha egy beteg ember arról álmodik, hogy hagymát eszik:
ha álmában sokat eszik, meggyógyul, de gyászolni fogja valaki más elvesztését. Ha azt álmodja, hogy eszik
keveset, meg fog halni.”
A hagyma a későbbiekben is megjelenik az álmok értelmezésével foglalkozó irodalomban. Egy másik
gyűjteményben a következőt olvashatjuk:2Ha valaki álmaiban specifikus mennyiségű hagymát lát, az a
rosszindulat és féltékenység mértékét jelenti, amennyiben sikereket ér el. Ha álmodban megeszed, legyőzöl
minden ellenállást. A főtt hagyma nyugalmat és kis nyereséget jelent”
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Egy harmadik író így értelmezi: „Ha álmodban elfogyasztod, némi pénzt kaphatsz, visszaszerezhetsz
valami elveszett vagy ellopott holmit, vagy felfedezhetsz valamilyen rejtett kincset; kedvesed hűséges lesz, de
rosszindulatú. A tolvajok támadását és a terméskiesést is jelölhet. Ha hagymát gyűjtesz, az azt jelzi, hogy
valami váratlan, örömteli hír érkezik, a család valamelyik betege felépül, vagy a jelenlegi helyzetből
mihamarabb kikerülsz.”

Egy szögekkel átszúrt, papírba csomagolt hagyma, amelyre John Milton, egy somerseti cipész neve van írva. A
készítő célja az illető megbabonázása volt.
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Mi az Éden éjjeli oldala (és miért érdekel minket)?
I. rész
Írta és illusztráció: Saddie LaMort

Előszó
A rabbinikus irodalom vajmi keveset beszél a
klifotról és a klifotikus szférákról, lévén az eredeti
zsidó kabbala célja a Törvény jobb megértése annak
érdekében, hogy a vallást jobban végezze a gyakorló. A
korai nyugati kabbala szintén kevéssé érdeklődött a
téma iránt, részben azért, mert rossz ötletnek tartották
általuk „gonosznak” tartott entitásokkal felvenni a
kapcsolatot, részben pedig azért, mert volt elég más
téma, amely foglalkoztatta őket. Crowley a Liber 777ben felsorol neveket és hercegeket, de az egyértelműen
nem állt össze teljes rendszerré. Kenneth Grant és
követői voltak az elsők, akik elkezdték az Életfa éjjeli
oldalát feltérképezni, és utazásaik során megértették,
hogy ez pontosan ugyanolyan működőképes és
hatékony rendszer, mint a Fénylő Ösvények járása.A
bal kéz ösvényével foglalkozó adeptusok egyértelműen
érezni fogják az ezen oldallal való munka vonzását és
csábítását, bár jelen sorok írója úgy érzi, hogy a
kizárólag egy polaritásban utazók kihagyják az egész
élményét, mert a két oldal kölcsönhatása is saját
tanulságokkal szolgál.
Bár az alapelvek alaposan ki lettek dolgozva, és meglehetősen alapos megértéssel rendelkezünk róluk,
meglepően kevés információ elérhető a témában, s ezen cikk célja, hogy ehhez adjon hozzá.
Az Éden kertjei
Először is ismételjük át az eredeti Életfát. Emlékeznünk kell, hogy ennek szinte semmi köze a
hagyományos zidó kabbalához – olyannyira, hogy Gershon Sholem, a téma egyik legismertebb akadémiai
szakértője azt mondta, a nyugati hermetikus kabbala nem éri meg senki idejét. A maga szempontjából igaza
volt, ez valóban nem tanítja az embereket arra, hogyan lehetnek jobb zsidók. Ugyanakkor a hermetikus
tudományok komoly tanulmányozói számára nagyon hasznos szimbólumkészletet, ad, ötleteket vet fel, és
helyeket mutat, ahova fénytestükben ellátogathatnak.

29

Árnyak –2022 Május est

Az Isteni Energia elsőként megjeleníti az ÉJN-t ( אין, jelentése: nincs, valaminek a hiánya), hogy
megteremtse a valami lehetőségét. Ezen semmin belül megteremti a végtelent, az ÉJN SZÓF-ot ( אין סוף, szó
szerint „nincs vég”), amely a határok lehetőségét hozzá magával. Majd megtölti ezen végtelent az ÉJN SZÓF
ÓR-ral, végtelen fénnyel ( )אין סוף אור. Ezen fényből formálódnak a szefirák, az Életfa világai, a következő
sorrendben:
A Kether ( כתר, korona) minden létező forrása. Itt a „minden egy” lényegileg, és abszolút valóságosan
igaz. Az energia ezután polarizálódik. A Chokma (modern hermetikus forrásokban חכמה, helyesen azonban
חוכמה, bölcsesség – fontos, hogy a ch torokhangú „h” betűt jelöl, nem pedig a szokott cs hangot!) a férfi
princípium, az, ami kiárad; a Binah ( בינה, megértés) ennek női párja, a befogadás, a Hatalmas Anya, mely a
Szaturnusz bolygóhoz kapcsolódik. Ezt a hármat együtt hívják szupernális triádnak.
Alattuk a mélység, melyet Daathnak ( דעת, tudás) hívnak, és melyet senki nem tud átszelni. A legtöbb
ábrázoláson a Daath-ot szaggatott vonallal meghúzott körrel jelzik a Gimel ösvényén (ג, a 13-as szám és a 3.
ösvény, erről a következő részben ejtünk majd szót), de ez azon téves következtetésekhez vezet, hogy a.)
olyan, mint bármely másik szefira; b.) csak ott található, és ezáltal megkerülhető a Hé, Vav, Zajin és Cheth
(15., 16., 17. és 18.) ösvényeken keresztül. ez nem így van.
A mélység alatt a Chesed ( חסד, kegyelem – ugyanúgy torokhangú h hangzó, mint a Chokmánál!), melynek
jupiteri minősége van, mivel a fentről jövő bőséget osztja szét lefelé. A Gvura ( גבורה, hősiesség, gyakran
helytelenül írják és ejtik Geburának) a következő, innen érkeznek a marsias energiák. Ez a kettő a hatalom, és
annak fenntartásához szükséges szigor megjelenítői.
Az összes fenti szefirának a kisugárzása egyetlen fókuszpontban gyűlik össze, a szoláris Tiferetben
( תפארת, szépség), mely lényegében a Fentet köti össze a Lenttel. Az energia egyre sűrűbb és mundánabb
lesz, és belép az emberi tapasztalattal leginkább kapcsolatban álló négy szférába: a Vénusz, és az érzelmi világ
Necach-jába (נצח, örökkévalóság); az intellektuális, merkúri Hod-ba ( חוד, ragyogás), majd innen érkezünk a
Hold uralma alá tartozó Jeszodba ( יסוד, alapzat), mely két részből áll: a felső része a Tiferet felé néz, és éri
annak fénye, melege, így lesz ezen oldal az álmok, az inspiráció, az intuíció és a szépség otthona. Az alsó rész
nem lát fényt, így válik az aberráció, a beteges vágyak, és a legalacsonyabb rendű ösztönök gödrévé.
Végül elérjük a Malkuth-ot ( מלכות, királyság), az anyagi síkot. Ez a fentebb említett Életfa fényes
oldalának legalja, az isteni kiáradástól legtávolabbi gyűjtőhelye mindannak, amit a felsőbb szférák kivetnek
magukból, és csak egyetlen mentőkörülmény van, amely miatt nem lehetetlen az innen való szabadulás, s ez
pont a sík reterát-jellegéből fakad: ahogy fentebb említettük, s most megismételjük, ez gyűjtőhelye
mindannak, amit a felsőbb szefirák kivetettek magukból. A sok-sok szenny mellett, aki eleget kutat, találhat
alkímiai aranyat, gyémántot, vasat, gyakorlatilag mindent, amiből fel tudja építeni fénytestét, hogy a ragyogó
utakon keresztül vissza tudjon térni a Kiáradás kezdetébe, ha úgy tartja kedve. (Folyt köv.)
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