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még csak most indulnak el az úton.
A magazin teljes mértékben támogatja a Berkano Wicca Tradíció célkitűzéseit:
 elérhetővé tenni a tradicionális Wicca vallást minden érdeklődő számára;
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Legyél a csapat része, alakítsd te is az újságot!
Cikkíróink önkéntesek, akik az okkultizmus különböző területeivel foglalkoznak. Sok szeretettel
várunk mindenkit aki megosztaná a tudását az Olvasókkal, csapatunk folyamatosan bővül.
 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?

Keress minket e-mailben vagy a közösségi oldalakon!

Árnyak okkult magazin

Non-profit online folyóirat, megjelenik a nyolc sabbaton
ISSN 2772-3763
Főszerkesztő: Sophie LaMort
Kapcsolat: foszerk@arnyakmagazin.hu
www.arnyakmagazin.hu
www.berkano.hu

Alapítva: 1998

1

Árnyak –2022 Hallo ween

Tartalomjegyzék
Borítókép: AdobeStock
Hátsó borító: Adobe Stock
Saddie LaMort: Képzelt riport egy korai Gardneriánus rituáléról

3

Rebelheart: Óévbúcsúztató Samhain Rituálé

7

Saddie LaMort: Eleanor Bone

9

Sophie LaMort: A boszorkányüveg

11

Saddie LaMort: Mi is a Wicca?

14

Selena Fox/Taus: Mágikus transzmunka a Tükörrel

18

Aleister Crowley/Saddie LaMort: Részletek Aleister Crowley A hazugságok könyve
című művéből

22

Sophie LaMort: Néhány gondolat az Ellenőrizetlen Személyes Gnózisról (UPG-ről)

25

Saddie LaMort: A papság eredete

27

2

Árnyak –2022 Hallo ween

Képzelt riport egy korai Gardneriánus rituáléról
Írta és képek: Saddie LaMort

Előszó
Itt az ideje, hogy beszéljünk egy kicsit a „Publikus Árnyak Könyvéről”.
Aidan A. Kelly és társai 1967-ben alapították meg a New Reformed Orthodox Order of the Golden
Dawn-t (NROOGD), egy kaliforniai eklektikus Wicca csoportot, melynek a Wiccához pont ugyanúgy nem volt
avatási kapcsolata, ahogy a Golden Dawnhoz sem. A Kelly egy idő után úgy érezte, hogy ő már tényleg
mindent tud, és hogy ők valójában minden Gardneriánus misztériummal rendelkeznek. Ment is Doreen
Valientéhez, akivel igen jó kapcsolatot alakított ki. Kapott tőle néhány noteszt, melyben Gardner az Árnyak
Könyvéhez jegyzetelte ki korai ötleteit. 1991-ben ezeket meg is jelentette nagy büszkén, hogy ő
„összehasonlította az Árnyak Könyve több verzióját”, elnevezve a jegyzetfüzeteket „A”, „B” és „C” szövegnek,
a könyvben ezen felül megjelentette olyan személyek neveit, akik semmilyen módon nem adtak
felhatalmazást neki arra, hogy felfedje boszorkány mivoltukat.
A fentiekből kiderül, hogy a „Publikus Árnyak Könyve” nem a valódi Árnyak Könyve, viszont valóban
vannak érdekes gondolatok benne, és nagyszerűen lehet látni, mit is gondolt Gardner eredetileg egy
boszorkányrituálénak. Ha az embernek nincs gyakorlata azonban abban, hogy grimoire-szövegek alapján élő
rituálét állítson össze, kicsit nehéz összerakni a dolgot, ezért igyekszem egy novella-jellegű leírásban
megjeleníteni úgy, hogy mindenki számára könnyen elképzelhetővé váljon.
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Gardner rituáléja
A mann-szigeti boszorkánymalomban csend honolt. Néhány régimódi olajlámpás világította csak meg
a padló közepére felfestett varázskört, melyen kívül az öt-hat érdeklődő és coventag meztelenül várakozott. A
furcsa, szakállas, idős ember, Gerald Gardner, aki a csoportot összehívta, fogóval egy darab izzó szenet
helyezett a füstölőtartóba, majd illatos füvekből és gyantákból kevert füstölőport szórt rá. Az addig égő
lámpaolajtól szagló levegőt édes illat töltötte be.
Gardner ekkor egy hatalmas kardot vett le a falról, s megkért mindenkit, lépjenek kicsit hátrébb. A
kör északi oldalára lépett, s elindult körbe, az óramutató járásával megegyezően, miközben hangja zengett az
ódon falak közt: -Kether! Chokma! Bina! Cheszed! Gebura! Tiferet! Necach! Hod! Jeszod! Malkut!
Ekkor körbeért és felemelte kardját, kaput hagyva a körön. Visszatért a kezdethez, a pallost újra a
föld irányába szegezve. Arcán látszott a feszült figyelem, ahogy lelki szemeivel a kardhegyből kicsapó asztrális
lángokat figyeli, ahogy kirajzolják a kör kerületét. Ismét megindult, a szefirákhoz tartozó istenneveket
zengetve: – Ehje! Jahve! Jehova Elohim! El! Elohim Gibor! Jehova Eloah Ve-Daath! Jehova Sabaot! Elohim
Cabaot! Shaddai El Chai! Adonai HaErec!
Körbeérve ismét felemelte kardja hegyét, visszaengedte, majd elindult a harmadik körre, ezúttal az
arkangyalokat hívva dörgedelmesen: – Metatron! Raciel! Caphkiel! Cadkiel! Kamael! Rafael! Haniel! Mikael!
Gabriel! Szandalphon!
Ismét megállt, szemében lobogtak a kör lángjai. Letette kardját, az oltárhoz lépett, s előhúzta
Athaméját. Megállt az előkészített edények előtt, melyekben víz és só volt. Athaméja hegyét a vízbe merítette,
s így szólt: – Megtisztítalak, ó víznek teremtménye, hogy vess ki magadból az illúziók világa szellemeinek
minden tisztátalanságát és szennyét, hogy ne árthassanak nekem, Aradia és Kernunnosz neveiben.
A fekete nyelű rituális tőr hegyét a sóra irányította, s ezt mondta: – Aradia és Kernunnosz áldása
legyen eme sóbóllévõ 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.
A tőr hegyével pár szem sót szórt a vízbe, majd körbejárt a vizes edénnyel, finoman hintve a szentelt
vizet a kör vonalaira. Ezután meggyújtotta az oltáron lévő gyertyákat, s így szólt: – Megtisztítalak téged, ó tûz
teremtménye, hogy minden fantazma távozzék tõled és ne árthasson vagy téveszthessen meg semmilyen
módon, Aradia és Kernunnosz nevében.
Körbejárt a középső oltárgyertyával is, majd visszatette azt a helyére, s intett az eddig a körön
kívülről figyelő embereknek, hogy csatlakozhatnak, s ők egyesével beléptek az északon hagyott kapun,
elfoglalva helyüket az oltár körül. Mikor az utolsó ember is belépett, Gardner három pentagramot rajzolt
egymás alá, miközben azt kiáltotta : AGLA! AZOTH! ADONAI!
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Ezek után mindenki körbejárt háromszor a kör körül, majd az elemek megidézése következett.
Mindenki az adott égtáj irányába mutatott Athaméjával, Gerald felrajzolta a karddal az iránynak megfelelő
elemi idéző pentagramot: – Ébresztlek, szólítlak, megidézlek benneteket, Kelet hatalmas urai! – s folytatta
útját Délen: – Ébresztlek, szólítlak, megidézlek benneteket, Dél hatalmas urai! – majd ugyanezt elvégezte
nyugat és észak felé is.
A Kör ezáltal meghúzattatott, kezdődhetett az ünnep. A csoport méltóságteljesen gyertyákat gyújtott,
s ezekkel kezükben lassan táncoltak körbe-körbe:
-Eko, eko, Azarak
Eko, eko, Zomelak
Bagahi laca bachahé,
Lamac cahi achabahé,
Karrelyos.
Lamac lamec bachalyos,
Cabahagi sabalyos,
Baryolas.
Lagozatha cabyolas,
Samahac et famyolas,
Harrahya.

A csoportból kivált egy csodálatos szépségű fiatal nő, ki keresztbe tette kezeit. Gardner megállt vele
szemben, majd térdre borult a nő előtt, s remegő hangon így szólt: -Áldottak legyenek lábaid, melyek ezen
utakon hoztak! – Megcsókolva a papnő lábfejeit, folytatta: – Áldottak legyenek térdeid, melyek a szent
oltárnál térdelnek! – Csók mindkét térdre, s tovább: – Áldott legyen méhed, mely nélkül mi nem lennénk! –
Csók a szeméremdombra, majd: – Áldottak legyenek melleid, szépségben és erőben formálva! – Csók mindkét
mellre, végül: – Áldottak legyenek ajkaid, melyek a szent szavakat szólják! – S ezzel megcsókolta ajkait. A két
alak átölelte egymást, majd szétváltak, s most a férfi vette fel az Isten testtartását, s a nő, Athaméját a
mellkasára irányítva csengő, tiszta hangon kezdett bele az idézésbe:
- Árnyak rettegett ura, élet istene és az élet adója. Mégis ki téged ismer, a halált ismeri. Tárd szélesre,
könyörgünk, kapuid, melyen keresztül mindenkinek át kell haladni. Hadd térhessenek ma éjjel vissza
szeretteink, kik előttünk távoztak, hogy együtt örvendezzünk. És mikor eljő az időnk, ahogy mindenkinek, te
vigaszt adsz, megnyugtatsz, békét és nyugalmat ajándékozol szívünknek; s mi boldogan, félelem nélkül lépünk
birodalmadba, mert tudjuk, miután pihentünk s felfrissültünk szeretteink közt, újjászületünk a te
kegyelmedből és a Hatalmas Anya kegyelméből. Kérünk téged, történjen abban az időben és azon a helyen,
amikor és ahol a szeretteink, hogy újra találkozhassunk és ismerhessük és szerethessük egymást. Szállj alá,
könyörgünk, szolgád és papod, SCIRE testébe.
A férfi lehunyt szemmel várta, hogy az Isten teljesen megérkezzen testébe, majd hagyta, hogy az
Agancsos Úr üzenete hangozzék a szájából: – Legyetek boldogok és örvendezzetek! Én vagyok a fény és a
természet ereje! Legyetek Áldottak!
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A Főpapnő az oltárra ült ekkor, s ismét keresztbe tette karjait. Gerald letérdelt elé, megcsókolta
lábait, majd térdeit, fejét a fiatal nő ölébe hajtotta, karjait kinyújtotta annak combjai mentén, és imádta a
benne élő Istennőt. Ezután megtöltötte a kelyhet, s a Főpapnőnek kínálta, aki kezébe vette azt. Gardner
belehelyezte az athame hegyét a borba, s nő így szólt: – Áldd meg eme bort.
A férfi erre így válaszolt: – Ahogy az Athame a férfi, úgy a kehely a nő, s egyesülve áldást hoznak. –
Félretette az athamét, átadta a kelyhet a nőnek, aki minden pohárba töltött belőle. Gerald,* ezután a
pentákulumot nyújtotta a nőnek a süteményekkel, s így szólt: – Áldd meg ezt a süteményt.
A nő megáldotta őket athaméval, majd elvett egyet és beleharapott. Miután megette, Gardner átadta
neki a kelyhet, s ő két kezét széttárta, egyikben a pentákulum, másikban a kehely. A férfi ekkor ismét
megcsókolta térdeit, s imádta.
Ezután egy felszolgáló a csoportból a poharakat osztotta szét, egy másik pedig a pentákulumról a
süteményeket, s ez utóbbi közben így szólt: – Ó Legrejtettebb Királynő, áldd meg ezen ételt testünknek
egészséget, gazdagságot, erőt, örömet és békét adományozva, és a szerelem azon beteljesedését, mely maga a
folyamatos boldogság.
Miután a jelenlevők végeztek a lakomával, Gerald a keleti oldalra lépett a karddal, és búcsúzott a
Levegő elemtől: – Kelet hatalmasai, köszönjük, hogy itt voltatok! Legyetek áldottak! – majd ugyanígy tett a
többi irányba is. Végül így szólt: – Holdistennő! Aradia! Agancsos Úr! Kernunnosz! Köszönjük kegyetek! Most
a kört megnyitom!
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Óévbúcsúztató Samhain rituálé
Írta: Rebelheart
Kép: Forbes

Mivel Samhaint boszorkányszilveszterként is ismerjük, nem állnak messze tőle az új évi szokások és
babonák. A következő rituálét sok-sok évvel ezelőtt készítettük s mivel egyes elemei kizárólag show-ként
voltak jelen, ezeket a részeket a tradicionális lépésekkel helyettesítettem e cikkben.

A megszokott rituális eszközökön kívül szükséged lesz:
– Néhány őszi falevélre, ezek kiválasztása teljes mértékben rajtad múlik
– Egy fekete filctollra
– Szárított babérlevélre
– Egy piros filctollra
A rituálé menete a következő:
1. Az oltárt észak felé állítsd fel
2. Húzd meg a kört ahogyan szoktad
3. Idézd meg az elemeket
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(Ha szoktál bevezető szöveget mondani, annak itt a helye)
4. Istennő idézése
5. Isten idézése
6. Mágikus munka:
A falevekre fekete filctollal írd fel, hogy mit szeretnél elengedni az óévvel együtt. Ezt teheted a körben
is, de elő is készítheted őket. A szárított babérlevélre pedig piros filccel írd fel azt, amit szeretnél bevonzani az
új évben. A babérlevél egyébként is egy igen egyszerű kívánságmágia, de itt összecseng az új kezdetével és a
száraz falevelekkel. A leveleket miután megírtad, tedd egy tűzálló tálba és gyújtsd meg. Miközben ég, ismételd
háromszor: „Elengedem, ami már nem szolgál engem, jön az éjfél és az új megjelenik bennem”. A
babérlevelet, lehet, hogy többször meg kell gyújtani, hogy végig égen. Ha nem a szabadban végzed a rituálét,
figyelj a tűzjelzőre, nehogy baleset történjen,
7. Bor és sütemény
8. Isten és Istennő elengedése
9. Elemek elengedése
10. A kör megnyitása és felszámolása
Idén a hold növekvő fázisban lesz, a Bak jegyében Samhainkor. Ezt vedd figyelembe a kívánságaid
megfogalmazásakor.
Boldog Boszorkányújévet!
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Eleanor Bone
Írta és kép: Saddie LaMort

Eleanor Bone 1911. december 15-én született Londonban, egy tanárnő és egy nyugalmazott ezredes
lányaként. Gyermekkora az első világháborún túl viszonylag eseménytelenül telt. Nagyon fiatal korában már
elkezdte a kereszténységet szkeptikusan kezelni:
– 8 éves koromtól, mikor meghalt a macskám, un-ortodox véleményem volt a vallásokról. Nagyon szomorú
voltam, és sírva kérdeztem a lelkipásztort, hogy vajon a teremtmény a mennyországba jutott-e; amire ő azt
válaszolta, az állatok nem mehetnek oda. Ez a vélemény nagyon nem tetszett nekem, így elkezdtem olvasni az
Aranyágat, és néphagyományokkal foglalkozni. – mesélte egy interjúban. A természetfelettibe vetett hitét
tovább erősítette, minor látta elhunyt macskája szellemét járkálni.
Korai életéről ezen felül csak annyit tudunk, hogy egy színházi társulathoz csatlakozva megismerte
Jacob Posner karmestert, aki otthagyta érte akkorra már elhidegült feleségét, összeköltöztek, és két
gyermeket szült neki John-t 1933-ban, és Francescát. Posner 1941-ben újabb nővel kezdett affért, így elváltak
útjaik.
Mivel ekkorra a nácik folyamatos bombázása fenyegette Londont, Cumbriába, Keswickbe ment,
Anglia vadregényes, érintetlen természet által megáldott vidékére, ahol egy farmon segített egy idős
házaspárnak, akik később felfedték magukat, mint örökletes boszorkányok, és 1941 augusztusában beavatták
Eleanort a Mesterségbe. Ez a coven köpenybe öltözve tartotta szertartásait, derekukon különböző színű
zsinórok jelezték a fokozatokat, és borostyán nyakláncot viseltek. Mindig a természetben dolgoztak, és fehér,
vörös és kék gyertyákat tettek a kör köré a lámpásokba, mikor táncoltak. Varázseszközeik a pálca, a bot, a
fekete nyelű kés, a kehely és a kard voltak.
A háború után hozzáment Arthur William Bone-hoz, aki mérnöki szerszámokat készített.
Elképzelhető, hogy Posner és Bone közt volt még legalább egy férje, mert Londonba visszatérve még a Newton
nevet használta. Ekkorra már Eleanor a tootingi Brackenburn Idősek Nyugalmi Otthona vezetője volt.
Gerald Gardnerrel az ötvenes évek végén ismerkedett meg, feltehetőleg a férfi 1959-ben megjelent A
boszorkányság értelme című könyve kapcsán találkozhattak, és jó barátságba keveredtek. Gardner bevitte a
Bricket Wood covenbe is, és beavatta 2. és 3. fokra az Artemis mágikus néven, de a coven többi tagja nem
kedvelte a náluk kétszer idősebb nőt.
Eleanor hamarosan saját covent alapított Tooting Bec-ben, melynek tagjai közé tartozott azon Madge
Worthington és Arthur Eaglen, akik később a Whitecroft Way covent és vonalat alapították. A média is sokat
foglalkozott az idősek otthonát vezető főpapnővel. 1964-ben a Witch című BBC műsorban meglepő módon
hagyták beszélni, s covenjével együtt még skyclad is megjelenik. Ugyanebben az évben több cikkben tűnik fel,
egyikben mint a boszorkányok sajtófelelőse, s elmesél két esetet is, ahol „fehér boszorkányságot” alkalmaztak
– az egyiknél olyan ekcémát gyógyítottak meg, amelyet az orvos sikertelenül próbált; a másik esetben egy, a
titkárnője iránt túlzott érdeklődést mutató főnököt fordítottak vissza a feleségéhez.
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1968-ban a tuniszi Karthágóba utazik, hogy meglátogassa Gerald Gardner sírját. Meglepetésére épp
felszámolják a sírkertet, s épp időben tudja áttemettetni a szemben lévő temetőbe, ahol síremléket is állíttat a
modern Wicca atyjának.
1970-ben Luigi Scattini belerángatja az Angeli bianchi... angeli neri (fehér angyalok... fekete
angyalok) című, sátánistákról szóló filmjébe, melyet angolul Witchcraft ’70, illetve The Satanist címmel
vetítettek. Olyannyira aljas a rendező, hogy Eleanor és coventagjai szájába szinkronnal adnak sátánizmussal
kapcsolatos, illetve humorosnak szánt megalázó szövegeket. Szerencsére 1971-ben a Power of the Witch BBC
dokumentumfilmben ismét tisztességesen mutatják őket be.
A hetvenes évek végén visszavonult férjével Cumbriába, és öregek otthonát nyitott, amely sajnos
anyagilag nem volt fenntartható, így néhány év működés után bezárt. William Bone 1984-ben halt meg,
felesége maga végezte a végső rítust, önkormányzati engedély nélkül. Ezután új covent alapított, mely
legalább tíz évig aktív volt; fia, John 1999-es haláláig rendszeresen látogatta.
Ezek után meglehetősen magányos volt az élete. A coven szétszéledt, a londoniak nem igazán
tartották vele a kapcsolatot, a falubeliek néha főztek rá, és a lakásfelügyelő minden kedden bevásárolt neki.
Egyetlen barátnője, akivel kriminovellákat ajánlgattak egymásnak és keresztrejtvényt fejtettek, néhány házzal
lejjebb lakott.
2001 őszén rosszabbra fordult az egészségi állapota, s szeptember 21-én költözött nyárföldre Eleanor
„Ray” Bone, a Wicca matriarchája, Európa legnépesebb leszármazási vonalának alapítója szegényen,
magányosan. A helyi közösség a garrigill-i temetőben hátul helyezte végső nyugalomra, fia hamvait
mellétemetve, egy jeltelen sírba. A Wicca közösség összefogott, és ők vettek neki utólag sírkövet.
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A boszorkányüveg
Írta: Sophie LaMort
Amióta létezik mágia az emberek különböző módokon próbálkoztak védekezni ellene. A
boszorkányüveg is egy ilyen eszköz, a boszorkányság hatástalanítására alkalmazták.
A boszorkányüveg hagyományosan az áldozat (aki ellen mágiát használtak) vizeletét, szögeket, tűket
és töviseket tartalmazott. Néha egyéb személyes tárgy, például az áldozat körme vagy haja is belekerült.
Ezután a palackot dugóval lezárták és vagy elrejtették valahova vagy robbanásig hevítették. Ez utóbbi a nephit
szerint szörnyű következményekkel járt a boszorkány számára, aki a bűbájt készítette. Úgy tartották, hogy ha
elrejtik az üveget akkor a boszorkány vizelési panaszoktól fog szenvedni és lassú, fáldalmas halált hal, melytől
csak úgy menekülhet meg ha az üvegből kiveszik a dugót. Utóbbi, hevítéses módszer azonnali halált hoz a
boszorkányra áldozata pedig rógtön megszabadul amennyiben az üveg felrobban. Ha csak a dugó repül ki az
üvegből a boszorkány megszökik. Ezt a módszert megbabonázott haszonállatok esetén is használták.
Egy helyi legenda szerint "Cunning" Murrell, a híres boszorkány, Hadleigh megtalálója az általa
megbájolt szamár szőrét tartalmazó üveg miatt hunyt el Essexben. Egy másik esetről egy 1903-as újság
számol be; egy vendég a Bishops Stortford-ban található borbélyüzletben azt kérte, vágjanak le egy hajtincset
a tarkójáról. Elmondása szerint egy vízzel, körömdarabokkal és egyéb összetevőkkel teli üvegbe akarta tenni,
hogy este aztán a tűzre tegye. Mindent megtett, hogy minél közelebb legyen a „robbanás” időpontja az
éjfélhez, hogy ezzel megbetegítse az ellenségét, aki (kétségkívül mágiával) megsebesítette őt.

Greenwich-ben, lezárt állapotban talált boszorkányüveg és annak
röntgen fotója. Kb. 300 éves.
Fotó: Old Royal Naval Collage, Greenwich
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Az üveg felrobbantása sokkal nehezebbnek és veszélyesebbnek bizonyult, mint az üveg elrejtése, így
ez utóbbi módszer vált elterjedtebbé. Napjainkig bukkannak ilyen üvegekre Nagy-Britannia egész területén. A
megtalált üvegekben gombostű, szög, haj- és körömmaradványok vannak, és bár többségükből a folyadék már
elpárolgott, néhányban még az is – feltehetően vizelet – megmaradt.

Kép: Ralph Merrifield: Witch Bottles and Magical Jugs

Archeológusok több bizonyítékot is találtak az üvegek létezésének igazolására. Tizenöt üveget találtak
Anglia területén, melyek a 17. században készültek. Ebből hatot Londonban, kilencet pedig az ország keleti
felében, Essex és Lincolnshire megyékben találtak.
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A hagyományos boszorkányüveg kb. 7,5 cm magas, kék vagy zöld üvegből készül. Az úgynevezett
Szürkeszakáll üvegek, nagyjából 23 cm magasak, és kerekebbek. A későbbi Barmann, avagy Bellarmine
kancsókat a 16. és 17. századi, kőlni manufaktúrák gyártottak. A Szürkeszakáll és a Bellarmine kancsók már
barna vagy szürke kőagyagból készültek,sózománccal vontak be őket és szakállas arcokkal díszítették, hogy
elijesszék vele a gonosz szellemet. Népszerűek voltak ezek a kancsók pénz elásásához is, mivel úgy hitték,
hogy a rájuk igézett varázslat megvédelmezi a megtalálástól, az arcok pedig elijesztik az esetleges
kincskeresőket.
Mivel úgy hitték, hogy az üveg addig hatásos amíg meg nem sérül, illetve elő nem kerül, különböző
helyekre rejtették őket. Padló alá, falba, tűzhely mögé, föld alá rakták az üvegeket. Szinte az összes
boszorkányüveg Nagy-Britannia területén került elő.

Bellarmine kancsók
Kép: London Museum
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Mi is a wicca?
Írta: Saddie LaMort

A wicca több gondolatkört is egyesít magában. Hogyan tudnak ezek megférni egymás mellett? A
válasz ezen kérdésre kétrétű. Az egyik, hogy ezen vallás nem Nap, hanem Hold alapú. A szoláris vallások
jellemzően elfogadják azon platóni tant, miszerint ha lehet valami „igazabb” és „kevésbé igaz”, akkor kell
lennie egy tökéletes igazságnak, amihez mérni lehet. Szimbolikusan nézve a Nap fénye vagy rásüt valamire,
vagy árnyékban van az adott dolog, azaz szükségszerűen valami vagy igaz, vagy hamis. A lunáris vallások
sokkal inkább a természetre tekintenek, s nem az ideák világát fürkészik; a természetben pedig több, egymás
mellett létező igazság is létezik. Vegyünk egy fát. Igaz rá, hogy fa, cseresznyefa (tehát nem tölgyfa),
gyümölcsfa, növény. Bizonyos időszakban virágai vannak, bizonyos időszakokban kopasz. Fontos az is, hogy
nem csak cseresznyefa, hanem pont az a cseresznyefa, a kert végében. Ezen igazságok mind egyszerre igazak,
bár közülük néhány ellentmond néhány másiknak.
A másik válasz történeti jellegű. Az ötvenes évek még mindig magán hordta az okkult reneszánsz
jelét, a szinkretizmust. Azt a koncepciót, mely szerint minden mindennel összefügg és minden mindennek
megfeleltethető. Ezen gondolat legjobb példája talán Aleister Crowley 777-je, mely tulajdonképp egy
megfeleltetési táblázat minden és minden más közt. Ezen felfogás gyökeresen különbözik az ezredforduló
környékére kialakult destruktív, konzervatív, tradicionalista gondolkodástól, mely napjainkig tapasztalható.
Amikor a wicca szóba kerül, leggyakrabban negatív jellemzőkkel szokták körülírni. Nem monoteista,
nem sátánista, nem fekete mágia, nem gyerekmese... Ez a hozzáállás alapvetően egyszerű, mert olyan
dolgokhoz viszonyít, amit az emberek ismernek, vagy legalábbis azt hiszik, ismernek. Szükséges azonban
találni olyan jellemzőket, amik a wiccát tagadás-mentesen írják le.
Az első, amit ki tudunk jelenteni a wiccáról, hogy pogány vallás. Ez önmagában magyarázatra szorul.
A szó a latin paganusból származik. Kétféleképp magyarázzák. A kereszténység a városokban jóval hamarabb
elterjedt, mint a falvakban, s a városiak így gúnyolták azokat, akik még mindig őseik hitét követték. A másik
magyarázat szerint minden keresztény Krisztus katonája, a pogány szó pedig annak „civil” értelmében
használatos. Ezt a kifejezést később minden nem-keresztény vallásra használni kezdték, sőt az ateizmus
legalizálásával és elterjedésével ők is bekerültek ezen kifejezés alá.
A wicca térnyerése és a vallás híveinek állhatatos felvilágosító és vallási jogi munkája eredményeképp
elfogadottá vált a természetvallás, mint koncepció, s ezen lehetőséget meglovagolva számtalan más, mégis
hasonló rekonstrukcionista vallás jelent meg, a druidizmus és az Asatru két nagyon jellegzetes példa erre.
Ezen irányzatok, mikor közös pontot kerestek, a pogány szóhoz tértek vissza, s ezt töltötték meg azon
jelentéssel újra, mellyel már több, mint ezer év óta nem bírt: a kereszténység előtti (általában politeista)
természetvallás követője.
A romantikus lelkesedés alábbhagytával jött a tudományos érdeklődés és a kritika. Sokan azzal
érveltek, hogy ezen vallások nem az ősi vallások továbbélései, pusztán azok szellemiségéhez visszatérni
igyekvő irányzatról beszélünk, tehát a pogány helyett a neopogány sokkal helyesebb.
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Forrás: Adobe stock
Isaac Bonewits amerikai neopogány író továbbvitte a gondolatot és három különböző ágat
különböztetett meg: a paleo-pogányság az ős- vagy ókortól jogfolytonosan, szinte változatlanul létező nemabrahamita vallásokat foglalja magába (pl. a hindu vallások többsége), a mezo-pogányság az újkori
rekonstrukcionista vallások azon csoportja, akik egy bizonyos ősi vallást igyekeznek újjáéleszteni (vodoun,
szikhizmus, tradicionális wicca), végül a neopogányság mindazon irányzatokat és egyéneket magukba
foglalja, melyek követői a régi gondolatok általuk legelőnyösebbnek tartott részét ötvözi modern
humanizmussal, pluralizmussal és toleranciával (bármely általános csinálom-ahogy-tetszik pogányság,
beleértve a neowiccát is).
Kijelentettük tehát, hogy a wicca pogány vallás, de vajon igaz ez? Nem feltétlenül, hiszen nem egy
egységes nemzetközi egyházról beszélünk. A wiccán belül három jól elkülöníthető fő irányvonalat
különböztethetünk meg, a tradicionális, a tradicionalista, és a neowiccát.
A tradicionális wicca szigorúan véve kizárólag azon személyeket, illetve csoportokat foglalja magába,
melyek vissza tudják avatási vonalukat vezetni Gardnerig. A leglazább felfogás szerint tradicionális wiccának
számít minden olyan csoport, ahol a gardneri wicca alapelveit követve folyik a misztériumok tanítása, avatási
rendszert foglal magában és valamiféle tradícióhoz tartozik.
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Leggyakrabban a tradicionális wiccába sorolt irányzatok a Gardnerianizmus és az Alexandrianizmus.
Az amerikaiak hajlamosak több amerikai vonalat (Mohsian line, Majestic line, Central Valley Wicca, stb.) ide
sorolni, melyeket mi tradicionalistának neveznénk.
Felmerülnek a tradicionális wiccával kapcsolatban olyan nevek is, mint British Traditional Wicca,
avagy BTW; ezt az amerikai keményvonalas wiccák találták ki, hogy megkülönböztessék magukat. Európában
nem használatos a kifejezés és legtöbben elvetik a BTW alapelveit – hogy a wicca szent nyelve az angol, hogy
az Árnyak Könyvét nem lehet lefordítani, stb.

Kép: Saddie LaMort
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A neowicca alapelveit sokkal nehezebb megfogni, mert a legfontosabb kérdés, hogy hol húzzuk meg
maga a wicca, mint vallás határait. Nagyon szigorúan véve neowicca mindaz és kizárólag az, ami a
leglazábban értelmezett tradicionális wicca tartalmaz a gardnerianizmuson – esetleg az Alexandrianizmuson
– kívül. Közepesen szigorúan az számít neowiccának, aki elfogadja az istenpárt egységben és harmóniában,
elfogadja az Intelmet (ha azzal nem ártasz, azt tégy, amit akarsz), és a háromszoros visszatérés törvényét
(minden, amit teszel, háromszor száll rád vissza). Gyakran valamiféle elkötelezettségi rítust is
megkövetelnek, ezt sokan tévesen önavatásnak hívják, pedig egyszerű önfelajánlásról van szó. Sokan az
egyetlen kritériumnak azt állítják, hogy az illető wicca vallásúnak tartsa magát. Érdemes azonban
elgondolkodni analógiaként, mennyire fogadjuk el ha valaki kereszténynek vallja magát, de nincs
megkeresztelve, Buddhában hisz Jézus helyett és az úttörők tizenkét pontját tartja mérvadónak a
tízparancsolattal szemben. A neowicca terjedésért letöbbet Scott Cunningham és Silver RavenWolf tettek,
mindketten a SerpentStone Family nevű csoportból kerültek ki.
A neowicca rossz értelemben vett jellegzetességeit legjobban a „keresztény wicca” nevű irányzatban
láthatjuk. A keresztény vallás, mint tudjuk, nem keveredik jól. Elég határozott véleményeket olvashatunk a
Bibliában más vallások képviselőiről, bálványimádókról, varázslókról, asztrológusokról és jövendőmondókról,
így összeegyeztethetetlen egy olyan vallással, melyben a fentiek mindegyike megvalósul.
Másik oldalról a kereszténység alapja a Biblia. A keresztények elfogadják, hogy a Biblia alapelvei
szerint cselekedni Jó, míg azzal ellentétesen tenni Rossz (nagy kezdőbetűvel, mert általános, örökérvényű
ideákról beszélünk). nincs személyes felelősség a döntésben, hiszen előre meg lett mondva, mit tehetünk és
mit nem. A wicca alapja a személyes felelősség felvállalása. Minden döntésnek szituációfüggőnek kell lennie
és mindig az adott helyzettől függően ítélünk meg valamit rosszként, vagy jóként. Így a wicca etikai alapjával
összeférhetetlen a kereszténység.
A továbbiakban tradicionális wiccának a Gardnerianizmust és az Alexandrianizmust javasoljuk
nevezni; tradicionalista wiccának mindazon csoportokat és személyeket, melyek nem rendelkeznek (teljes)
avatási vonallal Gardnerig vagy Sandersig, de az alapelveket (avatás fontossága, skyclad, Árnyak Könyve,
stb.) igyekeznek megtartani. Neowicca pedig az, aki wiccának vallja magát, és egy istenpárt tisztel.
Ezen három irányzatot lehet összefoglaló néven wiccának nevezni, s így kijelenthető: A wicca egy
animista és politeista alapokon nyugvó dualista természet-, termékenység-, de legfőképp misztériumvallás.
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Mágikus Transzmunka a Tükörrel
Írta: Selena Fox
Fordította: Taus
Kép: Adobe Stock

A Tükör kiváló eszköz transzmunkára. Kapcsolatban áll a Holddal, a Mágiával, a belső utazással, a
visszaverődéssel és a Belső Elme teljes birodalmával. A Tükör a Víz elem eszköze, ami gyakran társul a
mágikus kör nyugati negyedével és az Ősszel. A Tükör is kapcsolódik a Hallowe’enhez, vagy Samhainhez,
ahogy a kelta pogányok hívják.
Hallowe’en az ősz csúcsán van, és akkor jön el, amikor a Nap a Skorpióban áll, ez egy vízi jegy, a
zodiákus-kerék nyolcadik házának irányítója és a Belső Elméhez, a Szellemvilághoz és az Okkultizmushoz
társuló jegy.
A Hallowe’en tökéletes idő a következő Tükörrel való Mágikus Transzmunkához. Ez a transzmunka
elvégezhető rítus formájában, mind magában, mind egy nagyobb ceremónia részeként. Egyedül is végre lehet
hajtani vagy akár csoportosan.
A Tükör
Be kell szerezned egy tükröt ehhez a transzmunkához, vagy fel kell ajánlanod erre a célra egyet, ami
már van neked. Én egy ezüst üvegtükröt használok a mágikus munkáimhoz. Néhányan inkább fekete tükröt
vagy jósüveget használnak az effajta munkákhoz. Azt a tükörtípust kell használnod, ami a legközelebb áll
hozzád. De akár alkalmazhatsz másfajta tükröket, mint pl. egy lapos, csiszolt obszidián tükröt, csiszolt
fémkorongot vagy vízzel megtelt fekete üstöt. Bármit is használsz, elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy az
egész arcodat visszatükrözze.
Amint kiválasztottad a tükröt, amit a transzmunkára használsz, fel kell szentelned úgy, ahogy az
összes többi mágiára használatos eszközt. Felszentelheted a tükrödet egy erre a célra szolgáló különleges
szertartás keretein belül, vagy mint magának a transzmunkának a részeként. Ha a tükröt előzőleg egy
különálló rituálé során szenteled fel, fontos, hogy amikor végeztél, selyemmel vagy más védőanyaggal fedd le,
és rakd el addig, amíg el nem jön az idő a transzmunkához való használatára.
Időzítés
Válassz egy időpontot a transzmunkádhoz – este a legjobb dolgozni, a telihold és az újhold kiválóan
alkalmasak, ahogy Samhain (November-est) is.
Megtisztulás
Mielőtt nekilátsz a munkádnak, szánj időt arra, hogy megtisztítsd magad egy vagy többféle módon:
vegyél rituális fürdőt, böjtölj, meditálj, jógázz, tarts egy vagy több óra némaságot, kend fel magad tisztító
olajjal, füstöld meg magad tömjénnel és/vagy mondj énekeket. Tisztítsd meg magad, hogy megszabadulj
minden hétköznapi gondtól, hogy leföldelj minden negatív energiát az aurádról, hogy az energiádat a munka
felé irányítsd, és hogy előhozd a spirituális énedet.
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Elrendezés
Ha megtisztultál, akkor következőket kell elhelyezned a rituális helyszíneden: a tükröd, a gyertyák, a
kehely víz, füstölő égető és füstölő, só és/vagy pentákulum, a tőr (vagy athame) és/vagy a pálca, a kristály, az
erő tárgyad vagy bármilyen tárgy, ami az éternek van felajánlva, vagy egyéb eszközök, amiket a kör
felvetésére használsz, és állítsd fel az oltárodat. A munkaterületednek egy csendes, privát és zavarmentes
helynek kell lennie. Állítsd fel az oltárt a kör közepén, vagy ha úgy tetszik, a nyugati negyednél.
Abban az esetben, ha ez a Mágikus Tükör – Transzmunka csoportos munka keretein belül zajlik le,
akkor az elrendezés más formát vehet fel. Egy szimultán csoportos transzmunka esetén minden résztvevőnek
hoznia kell magával egy tükröt és egy gyertyát. A munka tükörfigyelő részénél, ha az oltár a kör közepén áll,
akkor a csoportnak körbe kell ülnie azt, vagy sarló alakban, ha a Tükör nyugaton van felállítva.
Ezt a transzmunkát elvégezheti egy coven is vagy egy másféleképpen létrejött csoport is. A Tükör
Mágiának megfelelő kör egy November-esti Sabbaton kora este is felvethető, összegyűlve az ünnepi lakoma
helyszínétől elkülönített helyen. Ezt a kört felvetheti egy coven Papnője és/vagy Papja, vagy maga az egész
coven is. Ez a kör felállítható egy November-esti rituálé részeként, vagy attól elkülönülve. A csoportos rítus
után maga a Sabbat köre is tökéletesen megfelel a Tükör Mágia Körének.
Állíts fel egy coven-tükröt ennek a különleges körnek a nyugati negyedénél. Világítsd meg
gyertyákkal, helyezz el a közelében egy jóslásra alkalmas füstölőt és a mellé még egy üst vizet (a Halloween-i
hatáskeltéshez tegyél egy kevéske száraz jeget is az üstbe). Halloween estéjén a főrituálé után a coven tagjai
egyesével meglátogathatják a tükröt ebben a különleges körben, hogy szóló transzmunkát végezzenek a
tükörrel.
Az előző néhány évben a Halloween-i sabbatjainkon mind a két felállást alkalmaztuk. Az egyidejű
csoportos felépítés igen hatékony egy olyan kialakult csoportnak, amely hozzászokott ahhoz, hogy együtt
essenek transzba és felébredjenek belőle. Az egyszerre egy ember-módszer az olyan csoportoknak jó, ahol
egyes tagoknak sokáig tart mély transzba esni, továbbá az olyan csoportoknak, ahol vannak látogatók, akik
nem igazán vannak ráhangolódva a csoport elméjére.
A Munka
Vesd fel a kört úgy, ahogy szoktad, idézd meg a négy Negyed Elemét, valamint a Szellemi erőt a
tradíciód/orientációd istenei révén. Ha még nem szentelted fel a tükrödet, akkor ez esetben tedd meg most
(még akkor is, ha már a múltban felszentelted, és esetleg szeretnéd megerősíteni ezt a felszentelést az elemek
áldásával)!
Állj északkal szemben és szánj egy kevés időt meditációra. Összpontosíts és fókuszálj a kéznél lévő
tükör felszentelésére.
Most kezdd el az elemi áldást. Használhatod a lent található varázsigéket minden egyes elemhez, vagy
alkalmazhatsz egy sajátot. A felszentelés minden egyes részére komoly figyelmet kell szentelned.
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Fogd a tükröt és állj nyugattal szemben. Hints a tükörre egy kevés vizet a kehelyből és mondd:
„Ó Víznek eleme, tisztítsd meg ezt a Tükröt minden akaratlan érzelmi befolyástól. Védd meg minden rossz
erőtől most és mindörökké. Áldd meg ezt a Tükröt és ezt a Munkát Intuícióval és Belső Látással. Úgy legyen!”
Állj északkal szemben és szórj a Tükörre egy kevés sót és/vagy érintsd meg a pentákulumoddal és
mondd:
„Ó Földnek eleme, tisztítsd meg ezt a Tükröt minden akaratlan fizikai sík befolyásától. Védd meg minden rossz
erőtől most és mindörökké. Áldd meg ezt a Tükröt és ezt a Munkát Erővel és Alappal. Úgy legyen!”
Állj kelettel szemben és füstöld meg a tömjénfüstölővel, és mondd:
„Ó Levegőnek eleme, tisztítsd meg ezt a Tükröt minden akaratlan mentális hatástól. Védd meg minden rossz
erőtől most és mindörökké. Áldd meg ezt a Tükröt és ezt a Munkát Intelligenciával és Bölcsességgel. Úgy
legyen!”
Állj déllel szemben és húzz egy gyertyát a Tükör széle körül, és mondd:
„Ó Tűznek eleme, tisztítsd meg ezt a Tükröt minden más akaratlan hatástól. Védd meg minden rossz erőtől
most és mindörökké. Áldd meg ezt a Tükröt és ezt a Munkát Akaraterővel és a Szerelem Erejével. Úgy legyen!”
Fordulj nyugat felé. Bal kezedben a Tükör, jobb kezedben pedig az éter-eszközöd, érintsd az eszközt a
Tükör közepéhez és emeld fel a fejed fölé a Tükröt, közben az eszközt még rajta tartod és nézz fel rájuk.
Töltsd fel a Tükröt szellemi energiával, miközben a saját varázsigét mondasz és/vagy a lenti szöveget:
„Ó Éternek eleme, felajánlom ezt a Tükröt és ezt a Munkát a fénynek. Töltsd fel ezt a Tükröt, ezt a Munkát és
Engem Ragyogással és Mágiával. Úgy legyen!”
Mikor végeztél az elemi áldással, ülj le nyugattal szemben. Támaszd ki a Tükröt a nyugati negyednél
vagy fogd a bal kezedben. Helyezz el egy gyertyát (vagy gyertyákat) olyan közel megvilágítsa az arcod, de úgy,
hogy a lángok ne látszódjanak a Tükörben. Érdemes elhelyezni magad és a Tükör köré az elemi fegyvereidet.
Most készülj fel a transzba esésre! Ha úgy szeretnéd, akkor használhatsz növényi rituális eszközöket a
transz eléréséhez, mint például a harmadik szemed felkenése vízió olajjal, jós füstölő égetése vagy pszichikai
látomás bájital fogyasztása.
Hunyd le a szemed és kezdj el meditálni azon a vízió fajtán, amit a Tükörben keresel. Talán
útmutatást és bepillantást szeretnél kapni egy vagy több előző életedtől és/vagy a szellemi vezetőidtől és
tanítóidtól. Vagy arra kívánsz fókuszálni, hogy jobban megismerd önmagad különböző aspektusait ebben az
életben. Ha alaposan ki vagy képezve a szellemlátásban és tapasztalatod is van, akkor ennek a
transzmunkának a segítségével is kapcsolatba léphetsz az elhunyt barátok és rokonok szellemeivel.
Ha nem vagy még annyira képzett és nincs tapasztalatod benne, ne kíséreld meg ezt a műveletet egy
szakértő tanító jelenléte nélkül, aki vezet téged. Bármilyen cél mellett is döntesz, meditálj rajta tovább, amíg
el nem éred a relaxáció mély állapotát. Amíg meditálsz, lélegezz mélyeket, hogy jobban segítsen a
relaxálásban.
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És most, behunyt szemmel, érintsd a tenyered/tenyereidet a Tükörhöz és kántáld el újra és újra ezt a
varázsigét:
„Varázstükör
Belső látás
Hozz látomást
Ezen éjszakán!”
Ahogy egyre gyorsan ismételgeted, érezd, hogy a harmadik szemed megnyílik. Amikor úgy érzed,
hogy elég melyen vagy a transzban és a pszichikai látomásod is aktiválódott, nyisd ki a szemed és nézz a
Tükörbe. Ne erőltesd a vízió megjelenését és ne alkoss képeket a Tükörben! Inkább maradj nyugodt és
fogékony. Bármi is jelenik meg, hadd jelenjen. Gondolj a Tükrödre, mint egyfajta lelki tévéképernyőre és
nézd. Talán azt tapasztalod, hogy ha a tükörképed harmadik szemének a területére összpontosítasz (a
homlokod közepe), az segít a víziók megjelenésében. Vagy úgy találod, hogy ha a szemed kicsit kívül áll a
fókuszból, akkor sokkal tisztábban látod a képeket. Bármilyen fajta víziót is látsz a Tükörben, az arcod
teljesen eltűnik, és egészen más arccá változik, és/vagy esetleg az arcok helyett mintákat és alakzatokat látsz
majd. Ha mondjuk inkább tisztán halló vagy -érzékelő hajlamú vagy, mintsem tisztán látó, akkor a
transzmunka során a víziód verbális üzenet vagy érzés formáját veszi fel.
Ha úgy érzed, hogy már megkaptad a víziókat/üzeneteket/tanácsokat, amiket ezzel a művelettel
kerestél és/vagy úgy érzed, hogy ideje abbahagyni, vegyél néhány mély lélegzetet és lassan térj vissza az éber
tudatba. Mondj köszönetet a vízióért, amit megtapasztaltál. Adj hálát az elemi erőknek és az isteneknek,
akiket a művelet elején megidéztél. Búcsúzz az elemi őrzőktől a kör negyedeinél és nyisd meg a kört. Takard
le a Mágikus Tükrödet védőruhával és tedd el a következő transzmunkádig. Feltétlenül jegyezz le bármilyen
álmot, amit láttál aznap este a munka után – néha még több vízió és útmutatás tárul eléd ebben a formában.
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Részletek Aleister Crowley A hazugságok könyve
című művéből
Ford.: Saddie LaMort
Copyright: közkincs
Kép: Adobe Stock
2. fejezet
Sólyomrikoltás
Van Hoor-nak egy titkos négyrétű neve: ez Tégy Azt, Amit Akarsz.(1)
Négy szó:
Semmi - Egy - Sok - Mind.
Te - Gyermek!
Szent a Te neved.
Eljött a Királyságod.
Meglesz az akaratod
Itt a Kenyér.
Itt a Vér.
Vígy minket át a kísértésen!
Ments meg minket a Jótól és Gonosztól!
Hogy Enyém, mint Tied lehessen a Királyság Koronája, akár most.
ABRAHADABRA
Ez a tíz szó négy, az Egy Neve.

----------------------------------------------------------------------------------------------

2. kommentár
Az említett „sólyom” Hórusz.
A fejezet a Liber Legis III:49 kommentárjával kezdődik.
A négy szó, Tégy Azt, Amit Akarsz, az univerzum elképzelésének négy lehetséges módjával is
azonosítódik; Hórusz egyesíti ezeket.
Ezután a „Miatyánk” egy olyan verziója jön, mely Hóruszhoz kapcsolódik. Hasonlítsd össze a 44.
fejezettel [A 44. fejezet a Főnixmise, mely megjelent az Árnyak 18. évfolyamának 2. számában ford.] Az ima
tíz részre osztható, és mivel az ima Hóruszhoz szól, négynek hívják őket, ahogy fentebb lett megmagyarázva;
de csak Hórusz neve négyrétű, ő maga Egy.
Ez összehasonlítható azon kabbalista doktrinával, mely szerint a Tíz Szefira a Tetragrammaton
kifejeződése (1 meg 2 meg 3 meg 4 = 10).
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Innen látszik, hogy Hórusz nem szoláris, hanem merkúri; ezért Sólyomrikoltás a cím; a Merkúr elemi
része a hangja, és a fejezet száma, 2, amely a Bet, a Merkúr betűje, a Tarot Mágusa, akinek négy fegyvere van,
és emlékeznünk kell, a lap száma 1, mely mindezen szimbólumokat a falloszhoz kapcsolja.
A Merkúr elemi eszköze a Kadduceus.
(1) Tizennégy betű. Quid Voles Illud Fac. Q.V.I.F. 196 =14²
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11. Fejezet
A Szentjánosbogár
A Szent Három-a-Semmibenről szólok.
Nuit, Hadit, Ra-Hoor-Khuit, csak a Templom Mestere által érthető meg.
A Mélység felett állnak, és minden ellentmondást magukban hordoznak.
Alattuk Káosz és Babalon látszólagos dualitása; Apának és Anyának hívják őket, de nem így van.
Fivérnek és Nővérnek hívják őket, de nem így van. Férjnek és Feleségnek hívják őket, de nem így van.
Mindennek tükörképe Pan: Pan éje a Minden Megsemmisülése.
A Mélységen át hajíttatik le a Fény, a Rózsás Kereszt, az Egység elragadtatása, mely pusztít, ami Az
Út. A Rózsás Kereszt Pan Követe.
Míly végtelen a távolság Ettől Addig! S mégis Minden Itt és Most van. S nincs is Ott és Akkor; mert
minden ami létezik, mi más, mint manifesztáció, mint rész, mint hamissága ANNAK, ami nincs?
S mégis AZ, ami nincs, sem nem az, sem nem nem Az, ami van!
Az azonosság tökéletes; ezért az Azonosság Törvénye puszta hazugság. Mert nincs alanya, és nincs
állítmánya; s nincs ezek egyikének sem ellentéte.
Szentek, Szentek, Szentek ezen Igazságok miket számon ejtek, tudva, hogy hazugságok, törött tükrök,
zavaros vizek; rejts el, Ó Hölgyünk, a te Méhedben! mert lehet, nem élem túl az elragadtatást.
A hazugságok hazugságra halmozásának ezen kinyilvánításában, melyek ellentétei szintén
hazugságok, úgy tűnik, mintha Az, mit kijelentettem nem volna igaz.
Áldott, kimondathatatlanul áldott, ezen illúziók legutolsóbbika; hadd játsszam az embert és lökjem el
magamtól! Ámen.
---------------------------------------------------------------------------------------------11. kommentár
A „Szentjánosbogarat” talán úgy fordíthatjuk, mint „egy kis fény a sötétben”, bár lehet benne ezen
fény természetére is halvány utalás.
A Tizenegy a mágia nagy száma, és ezen fejezet egy legfelsőbb mágikus módszert jelez; de valójában a
Liber AL I:60 miatt hívják tizenegynek.
A fejezet első része az univerzumot annak legfelsőbb értelmében írja le, egészen a Tiferetig; ez a Liber
Legis új és tökéletes kozmogóniája.
Káosz és Babalon a Chokmah és Binah, de valójában egyek; ragaszkodik a szöveghely a szupernális
Triád lényegi egységéhez.
Pan egy általános név, mely magában foglalja manifesztált oldalának ezen teljes rendszerét. Azokról,
kik a Mélység felett állnak, ezért úgy beszélik, Pan éjében élnek; csak a Minden megsemmisülése éri el őket.
Így a Templom Mestere Pan éjében él.
Most, a Mélység alatt, a Templom Mesterének manifesztált része, szintén eléri a Samadhit, mint a
Megsemmisülés útját.
A 7. bekezdés az ezt megelőző kinyilvánítás reflekciójával kezdődik. Ezen reflekció azonnal
megcáfoltatik, hiszen írója a Templom Mestere. Ezzel belép saját Samadhijába, és ellentmondást
ellentmondásra halmoz, így egy magasabb szintű elragadtatást minden mondattal, míg fegyvertára kiürül, és
az Amen szóval belép a legmagasabb állapotba.
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Néhány gondolat az Ellenőrizetlen Személyes
Gnózisról (UPG-ről)
Írta: Sophie LaMort
Kép: Adobe Stock

Ha összeülnek emberek egy beszélgetésre és szóba kerül a mágia, gyakran felmerül, hogy kinek
milyen személyes tapasztalata van. Kinek mi vált be egy rituálé során, hogyan kapott üzenetet vagy jeleket
álmában, milyen módon kommunikálnak vele az entitások akikkel dolgozik. Az UPG (Unverified Personal
Gnosis) ezeket az élményeket foglalja magában. Az UPG-t az Urban Dictionary így definiálja:
A kifejezést az újpogány vallási vitákban gyakran használják, hogy meghatározzák egy konkrét
kijelentés minőségét; azt jelenti, hogy a kérdéses információ csak személyes kinyilatkoztatáson alapul, nem
pedig széles körben elfogadott történelmi tényen vagy ellenőrzött dokumentáción.
Az UPG egy ellenőrizetlen személyes gnózis – olyan információ és bölcsesség, amely olyan eszközökön
keresztül jut el az egyénekhez, amelyeket nem lehet objektíven megerősíteni. Olyan dolgokról van szó,
amelyeket álmokban, transzban vagy jóslás útján tanulunk meg. Ez nem valami, amit kitalálunk, vagy amit
igaznak gondolunk. Ez olyasvalami, amiről elhisszük, hogy igaz, mert megbízunk a forrásban, bár nem tudjuk
„bizonyítani”, hogy igaz, sem magunknak, még kevésbé másnak. Ha többen kapják ugyanazt az üzenetet, az
SPG – Shared Personal Gnosis lesz. Ha elég sokan megértik az üzenetet és elfogadják azt, akkor az a vallási
hagyomány részévé válik. Valamennyi vallás minden természetfeletti eleme eredetileg valakinek az UPG-je
vagy valakik SPG-je volt.
Ahhoz, hogy valakinek UPG élménye legyen egyáltalán nem kell aktívan foglalkoznia mágiával. Talán
pont ez jelenti az egyik nehézséget abban, hogy az, aki ilyet tapasztal el tudjak különíteni, hogy mi az az
információ amit valóban lehet tényként kezelni és mi az ami csak számukra igaz, de nem általánosan
elfogadott nézet.
Természetesen vannak, akiknek problémájuk van ezzel és nem ismerik el a személyes gnózison
keresztül szerzett információk valódiságát. Azoknak, akik így vélekednek van egy nagyon komoly
kijelentésük: Ha elfogadjuk az UPG-t, akkor nem kritizálhatjuk senki ötleteit, legyenek bármennyire is
nevetségesek. Vizsgáljuk meg ezt a nézőpontot egy kicsit közelebbről. Vannak vallások, például a Wicca is,
ahol az avatottak az istenpár papságához tartoznak, személyesen kommunikálnak velük. Ha kemetista vagy,
szerencséd van. Az egyiptomiak nagyjából mindent leírtak, és szó szerint kőbe véstek. Sok minden még
felfedezésre és lefordításra vár, de kemetista barátaink sok jó forrásanyaggal dolgozhatnak. Ha a görög vagy a
római vallás követője vagy, akkor közel sincs annyi, de még mindig sok van. Ha skandináv vagy kelta ösvényt
követsz, sokkal kevesebb jut. Egyes hagyományoknak gyakorlatilag semmijük sincs. De még ott is, ahol
megbízható feljegyzések vannak arról, hogy őseink mit hittek és mit tettek, a tény továbbra is fennáll: lehet,
hogy ami nekik működött a mi világunkban már nem tudna. A jó vallás szerves, élő vallás. A Természetből és
az istenekből áramlik az emberi kultúrába. Ahol szilárd tények és bizonyítékok vannak, használjuk ki azokat.
De ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy egy itt és most élő vallást kell építeni.
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Amikor az emberek azt mondják, hogy az UPG elfogadása azt jelenti, hogy nem kritizálhatjuk senki
ötleteit, akkor téves megállapításra jutnak. Az a tény, hogy elfogadom a saját UPG-met és azoknak az
embereknek az UPG-jét, akiket ismerek és megbízok, nem jelenti azt, hogy bárki UPG-jét elfogadom. Láttam
már olyan pogányokat, akiknek az UPG-hez való hozzáállása olyan csapnivaló volt, hogy figyelmen kívül
hagytam mindent, amit mondtak. Nem hiszem, hogy kitalálták az egészet, de azt hiszem, hogy nem azzal
beszéltek, akiről azt gondolták. Az istenek mindig erényesek, de több entitás tud és akar is hazudni. Ha valaki
azt mondja, hogy Morrigan egy szerető Anyaistennő, akkor feltételezem, hogy nem magával a Nagy
Királynővel beszélt. Létezik egy középút aközött, hogy elfogadod, bárki bármit mond neked, és minden UPG
élményt elutasítasz – ezt nevezik ítélőképességnek. A jó belátás az, hogy hogyan különítjük el a hasznos UPG-t
a téves vagy nem hasznos ötletektől.

Sokan jelentéktelen dolgok miatt képesek egymás torkának ugrani; az isten szereti-e a csokit vagy
sem... bor helyett jó lesz-e sör, mint felajánlás stb. Nyilván mindenki kövesse a saját élményét és azt amit az
entitással kommunikált, de ne várjuk, hogy ezt bárki egyetemes igazságként kezelje. Ezen túlmenően,
szerintem ezt annyira kicsinyes dolgok és Ellenőrizhetetlen Személyes Gnózis ennél sokkal fontosabb,
mélyebb dolgokat lehet megtapasztalni, megismerni általa.
Fontos tehát, hogy ahol tudunk, hagyatkozzunk a tényekre és a tudományos forrásokra, hiszen ezek
azok amin keresztül az őseinktől fennmaradt tudást, szokásokat továbbvihetjük. De ne gondoljuk, hogy azok
az istenek aki hajdanán elődeinkkel is ilyen gnózison keresztül kommunikáltak most nem fogják/tudják ezt
megtenni. Ahogy a természethez úgy hozzájuk is kapcsolódunk és ha felkeresnek minket az csodálatos és
semmiképpen sem ignorálandó élmény.

26

Árnyak –2022 Hallo ween

A papság eredete
Írta: Saddie LaMort
Képek: Adobe Stock

A „pap” szó (a pápával és pópával együtt) a görög παππας-ból (pappas) ered, ez a kisgyerekek szava
az apára (vö. „papa”). A 4. századig egyöntetűen ezt a nevet használták a keresztény vallási vezetők, de az I.
Theodosius császár halálával kezdődő kelet-nyugati egyházszakadás eredményeként lassan kizárólag a római
katolikus egyház fejének rangjává vált, míg a keleti ortodox területeken a πατρίάρχης (pátriarchész,
pátriárka) szót használták, ez családfőt, nemzetfőt jelent (a πατριά (patria), család, nemzetség és az άρχειν
(árhein), uralkodni szavak összevonásából. A 19. század végén, tévesen, már a latin „pater”, atya szót hitték a
kifejezés etimológiai gyökerének, így párjaként az anyát jelentő „materből” a korai 17. században
megszületett a „matriarcha”, s amikor 1986-ban Meri Louise Spruit az antiókiai katolikus apostoli egyház
élére került, ezt a címet kapta).
Amint a fentiekből kiderül, a pap szó erősen keresztény töltetű, és láthatjuk, hogy etimológiailag a
papnő egy késői nyelvi konstrukció. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a koncepció ne létezett volna
korábban.
Az ősi időkben a vallás, a mágia és a hétköznapi élet nem különült el egymástól. Teljesen természetes
volt, hogy az emberek áldozatokat hagytak a természet szellemeinek, hogy varázslattal próbálták meg az
időjárást megváltoztatni, vagy gyógyszerek híján a betegségeket meggyógyítani. Ezen törzsközösségekben
jelent meg a sámán, aki kommunikálni tudott a szellemekkel és ezáltal a varázslataitól is több sikert reméltek
az emberek.
Ahogy a törzsek népekké álltak össze és nemzeteket, államokat alakítottak, úgy változott az emberek
hozzáállása is a láthatatlan világhoz. A szellemekből istenek lettek, a sámánok pedig az uralkodó szolgálatába
állva kialakították a papi kasztot. Ez azért hoz létfontosságú változásokat, mert elválik egymástól az államilag
szankcionált csodatevés, és az államilag elítélt varázslás, illetve boszorkányság fogalma. Olyannyira fontos
lett ez a különbség, hogy Hammurabi babilóniai király híres oszlopán a második törvényben meg is jelenik:
„Ha valaki bűbájosság vádját szórja más ellen, de rá nem bizonyítja: az, akivel szemben bűbájosság
vádja forog fenn, a folyóhoz menjen, a folyóba merüljön; ha a folyó elragadja: vádlója fogja házát elfoglalni,
ha azonban az illetőt a folyó pártatlannak nyilvánítja, úgy hogy épen marad: az, aki ellene bűbájosság vádját
szórta, ölessék meg; az pedig, aki a folyóba merült, vádlója házát fogja elfoglalni.” (Hammurabi törvényei, Dr.
Kmoskó Mihály ford., 1911).
Kis kitérőként említjük, hogy az „isten” szó etimológiája erőteljesen vitatott, ám Rédei Károly egy
kiváló tanulmányában igen alaposan körüljárja a kérdést. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótárában a
máig népszerű elmélet szerint az „ős” szóra vezetik vissza, mely eredeti jelentése „atya” („az ős főnév
eredetibb is alakváltozatából keletkezett -t és -n képzővel.” Vol. I, 1967); ez azonban igen valószínűtlen mind
alaktanilag, mind azért, mert semmilyen nyelvtörténeti bizonyítékát nem találták sem az ös-, sem az üsváltozatnak.
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Róna-Tas András a hettita Ištenu továbbélését látja benne, ez két oldalról is támadható:
szemantikailag azért, mert állításával ellentétben ez nem a napisten, hanem a napistennő neve, történelmileg
pedig az általa felvetett kaukázusi és kazár kapcsolatokat, melyeket felvetett, közel 1800 év választja el a
hettita birodalom felbomlásától. Rédei nagyon meggyőzően érvel amellett, hogy feltehetőleg a közép-iráni
ištän („tisztelt, tiszteletreméltó”) lehet a szó valódi eredete – tehát a mágus szó mellett ez is feltehetőleg a
zoroasztrianizmusból jött hozzánk.
Az Ószövetség nagyon fontos tárháza a különböző több ezer éves vallástani dokumentumoknak.
Megtudhatjuk belőle, hogy a vallások fő rendezőelve a nemzet volt. A mostani verzió igyekszik a történeteket
homogén egységként bemutatni, de pontosan tudható, hogy különböző korú, különböző helyekről származó
szövegek keverednek akár egy adott könyvön belül is: Mózes öt könyvét például feltehetőleg minimum öt
különböző Mózes írta, Jób könyve pedig babilóniai és mezopotámiai történetek elemeiből építkezik;
ugyanakkor a Királyok II. könyvében (1. rész) Akházia királyt megbünteti Izrael istene, amiért az ekronbeliek
gyógyító istenéhez, Baálzebubhoz küldet jóslatért. Ebből láthatjuk tehát, hogy a koncepciók a kor népei közt
viszonylag szabadon áramlottak, azonban minden nép identitásához hozzátartozott a saját istenekhez,
istenhez való ragaszkodás.
Ezen gyakorlattal szakítottak a görög misztériumvallások, melyekbe bárki beavatást nyerhetett, ha ki
tudta fizetni. A misztérium szó a görög μυστεριον-ból (müszterion) ered, melynek gyöke a μυειν (müein),
zárt, csukott. Ez vonatkozhatott a szemre, hiszen a rítusokat csak avatottak láthatták, s már akkoriban is
része volt az avatásnak a szem bekötése; vagy a szájra, mivel az avatottakat akkoriban is súlyos titoktartási
eskü kötelezte. A misztériumiskolák egyes istenek élete állomásai szimbólumain keresztül mutatták be a
természet jelenségei és az istenség által képviselt princípiumok misztikus összefüggéseit.
Történelmi sétánk következő állomása a kereszténység születése. A vallás valódi eredete kétséges,
legvalószínűbb, hogy a levantei esszénusok a zoroasztriánus asztrológia szimbólumait szerették volna egy
zsidók által is érthető történetsorozaton keresztül bemutatni, melynek főszereplője, Jézus maga a Nap, s a
tizenkét apostol a tizenkét csillagjegy. Ezt azért fontos megemlíteni, mert Jézus történelmi léte igencsak
megkérdőjelezhető: az evangéliumok közül a legkorábbi, Márk evangéliuma, csak valamikor i.sz. 66-70
között, tehát az állítólagos keresztre feszítés után minimum 36 évvel, a legkésőbbi, Jánosé pedig i.sz. 90-110
közt született. Ehhez hozzátéve, hogy ekkoriban a római birodalomban a felnőttkort megélt emberek várható
élettartama kb. 40 év volt (az elképesztően magas gyermekkori halálozási arány miatt az átlag pedig csupán
20 év), azt, hogy az evangéliumok állítólagos íróit csak az egyházi hagyomány azonosította be, és ezer más
hasonló tényt, jól látható kétkedésünk indoka.
Josephus Flaviust és Tacitust szokták még említeni, mint a történelmiség bizonyítéka: Flavius A
zsidók története c. művében kétszer is említi (a 18. könyv, 3. fejezetében az egész történetét, a 20. könyv 9.
fejezetében pedig Jézus testvérét, Jakabot). Ezen könyv szintén az 1. század legvégén született, és a zsidóság
történetét igyekszik bemutatni, olyan forrásokat használva tényszerűként, mint az Ószövetség; Tacitus i.sz.
116-ban írt Annales-ja 15. könyvének 44. fejezetében pedig pusztán a keresztényeket és hitüket említi, így bár
Jézus kereszthalálát tényként kezeli, nincs indokunk feltételezni, hogy alaposabban utánanézett volna.
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A kereszténységnek két fő vonzereje volt. Egyik, hogy konzekvens egyistenhitet hirdetett (ezt a zsidó
vallás csak ezer évvel később, a kereszténységgel való interakció során vette át – addig Izrael istenét amolyan
főistennek tekintették, minden törzsnek, városnak, háztartásnak megvoltak a maga kisebb szellemei, istenei),
s ezen isten kizárólagosnak lett kikiáltva. Másik, hogy a többi misztériumvalláshoz hasonlóan bárki
csatlakozhatott, innen származik a „katolikus” magyarul egyetemes kitétel.
A kereszténység hamar elterjedt Levante (A Földközi-tenger keleti partján található terület történelmi neve,
magában foglalta Szíriát, Izraelt, Libanont, Jordániát, Ciprust és Törökország Hatay tartományát, egyes
források hozzávették Törökország egészét, Irakot, a Sinai félszigetet, Egyiptomot és Görögországot is) egész
területén, főleg Izraelben, Egyiptomban (a koptok közt) és Görögországban (görögkeleti ortodoxia). Ekkorra a
Földközi-tenger partjai a kultúrák találkozóhelyévé nőtték ki magukat. A klasszikus görög műveltség
keveredett a zsidó és arab miszticizmussal, a perzsa zoroasztrianizmussal és ki tudja, még hányféle más
gondolatrendszerrel, így alakult ki az a kezdeti gnoszticizmus, ami a gyermekcipőben járó kereszténység első
komoly behatása volt.

Kirill moszkvai pátriárka
A gnoszticizmus a görög γνῶσις (gnószisz, tudás) szóból eredezteti nevét. Röviden összefoglalva egy
olyan filozófiai irányzatot jelöl, mely szembehelyezkedett a zsidóság addigi istenképével: itt a monadikus
(egyedülálló és tökéletes) Teremtő kivetülései az Eónok. Ezek bizonyos értelemben angyali jellegű lények,
bizonyos más források szerint a tökéletes Fény alacsonyabb rangú, egyre növekvő sűrűségű másolatai.
Egyikük önálló teremtésbe fog, s megalkotja a Demiurgoszt, az Építészt – ez az Eónok mintájára saját
Arkhónokat készít, majd megalkotja a világot; ezen Demiurgoszt tartja a gnosztikus gondolat az Ószövetség
„féltékeny istenének”, a fizikai világot ennek megfelelően pedig börtönnek, s a megszabaduláshoz vezető utat
pedig az ezoterikus, illetve intuitív tudásban keresi. Érdemes tudni, hogy korábban a gnoszticizmusnak
kereszténység előtti eredetet tulajdonítottak, de a Nag Hammadi könyvtár megtalálásával igen
valószínűtlenné vált ezen elképzelés.
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Egyetlen, a kereszténység születése előttről származó proto-gnosztikus iratot sem találtak eddig, s a
konzekvensen gnosztikusnak mondható gondolatok a második század elejétől bukkannak fel.
A kezdeti kereszténység papsága amúgy is lassan alakult ki. A közösségekben megkülönböztettek
episzkoposzokat (felügyelő), ők látták el az adminisztratív jellegű feladatokat; presbütérioszokat (véneket),
ők végezték a konkrét ritualitást; és a diakonoszokat (szolgák, segédek), akik a közösségi munkákban
segítettek, figyeltek az idősekre, az özvegyekre és a szükséget szenvedőkre. A papi mivolt pusztán abból
fakadt, hogy az illető ismerte a ritualitást és le tudta vezetni az Úrvacsorát, mely a ceremóniák legfontosabb
eleme volt.
A kereszténységnek eleinte nem volt nagy sikere Rómában. Sem Jézus, a felforgató alakja, sem a
római isteneket tagadó monoteizmus nem lelt eleinte komolyabb támogatottságra, s a keresztényeket sokáig
üldözték. Az első császár, aki felvette a keresztséget I. Konsztantinosz volt, aki 313-ban türelmi rendeletet
adott ki a keresztényekkel szemben – innentől a vallás elfogadottá vált.
Valamikor az i.sz. 1. század utolsó negyedében jelent meg Mithrasz, a nap fénye és ereje istenének
kultusza. Fontos e helyütt megemlíteni őket: a 3. századra a római birodalom területén igencsak elterjedt
misztériumkultusz, súlyos avatási rítusokkal és szigorú titoktartással; nem csak elfogadott, de kifejezetten jó
hírben álló vallás volt ez. Konsztantinosz maga is a kultusz híve volt. A keresztények egyre többen voltak, a
császár pedig látta előnyét egy neki teljesen lekötelezett papságú új vallás engedélyezésének. A keresztények
kijelentették, hogy Jézus valójában a legyőzhetetlen Mithrasz egy másik alakja, átvették az összes olyan
külsőséget, amiről az avatatlanok tudhattak (többek közt ekkor tették meg a Mithrasz napját, a vasárnapot az
addig ünnepelt szombat helyett szent napnak), így Konsztantinosz könnyedén engedélyezhette őket, s fel is
vette a vallást.
325-ben Konsztantinosz összehívja az első níceai zsinatot. Ez volt az első kísérlet arra, hogy a
kereszténység hitelveit közös nevezőre hozzák, s mivel a császár maga elnökölt, így az egyház feletti hatalmát
is finoman érzékeltette. Ezen zsinat apropója Alexandriai Szent Alexandrosz püspök és Áriusz, egy népszerű
pap nézeteltérése. Áriusz azt a tant hirdette, hogy minden ősoka Isten, tehát Jézus és a Szentlélek is csak
teremtett lehet – és bár ezen hit olyan népszerűségre tett szert, hogy alig lehetett nem ariánus papot találni, a
püspök barátja, Konsztantinosz által összehívott találkozón csak ketten szavaztak ezen tanok mellett, annak
ellenére, hogy később még két, a zsinaton részt vett papot száműztek, amiért nem tartották magukat az ott
megszavazottak eredményéhez.
A világi hierarchia, mint láthatjuk, az egyházi hierarchiára is hatással lett. Kialakultak a rangok, s a
rangosabb egyházi személyek „szentebbnek” is számítottak, mint az ranggal nem rendelkezők. A testvériségre
épülő kereszténységben megjelent a pappá szentelés, melyhez a pap fejére teszi a püspök a kezét – ez a
dominancia kifejezésének legegyértelműbb gesztusa.
Az európai (s ezáltal a nyugati világbeli) pap koncepciója tehát innen származik.
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