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El sző ó

Mindenkit szeretettel köszöntök a megújult Árnyak hasábjain.
Nagyot  lépett  az  újság  előre,  az  eredeti  nyomtatott  verzió  helyett 
mostantól kezdve csupán Internetes változata létezik. Terveink szerint a 
megjelenések ideje is módosul: az ősi pogány ünnepekhez igazodva évi 
nyolc szám fog megjelenni.
Az  újság  mind  külsejében,  mind  tartalmában  igyekszik  az  eddigi 
megszokott, igényes formátumhoz igazodni. A jelenlegi szám anyagához 
főképp azokból a cikkekből válogattam, amelyek már kimaradtak az előző 
évfolyamból,  bár  eredetileg  is  ide  szántuk  őket.  Ennek  szellemében 
folytatódik néhány sikeres cikksorozatunk is.

Szeretném megköszönni mindazok segítségét, akik cikkeikkel hozzájárultak ahhoz, hogy ez az 
újság folytathassa hagyományait. Ugyanakkor üdvözlöm azokat, akik elsőként kaptak alkalmat, 
hogy megjelentethessék az írásaikat nálunk. Megnyugtató módon rengeteget fejlődtünk, mióta 
utoljára találkoztak velünk rendszeres olvasóink. Előre láthatólag sokkal többen jelezték, hogy 
írásaikat, gondolataikat szeretnék ilyen formában viszontlátni. 
Az  elmúlt  év  során  a  legnagyobb  esemény  köreinkben  kétségtelenül  az  Internetes  honlap 
megalkotása  volt,  mely  sokatok  munkájának  közös  gyümölcse.  Ezúton  szeretném  tudatni 
mindazokkal, akik segítettek, hogy igen nagyra értékelem a munkájukat, és hálás vagyok azért 
az erőfeszítésért, mellyel mindent megtettek, hogy fejlődhessünk.
Az elmúlt év során sok új beavatott csatlakozott hozzánk, igen nagy az érdeklődés az Egyház 
tanfolyamai iránt, és a legtöbben a tanfolyamok befejezése után is velünk maradnak, hogy részt 
vegyenek a közös munkában.
Köszönöm nektek.

A főszerkesztő: Osara
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V mp rok - 4.- r szá í é

Mielőtt rátérnék mai témánkra, elmondom, hogy mik is azok a vámpírokhoz kapcsolódó egyéb 
érdekességek, amiket az előző rész végén ígértem. Az elkövetkező részekben szó lesz különleges 
és híres vámpírokról, mint például Drakula Gróf. Olvashattok a vámpírokról szóló tekintélyes 
mennyiségű  irodalmi  és  képzőművészeti  alkotásokról,  a  róluk  szóló  filmekről.  Szó  lesz  a 
különféle vámpír-, illetve vámpírokat kutató szervezetekről, valamint "vámpíros" játékokról is, 
melyek reneszánszukat élik korunkban.

A mai részben egy olyan vámpírról  lesz szó, aki  különlegességnek 
számít  társai  között.  Ő  ugyanis  alapvetően  pozitív  figura,  azt  is 
mondhatnánk, hogy a szuperhősök közé tartozik. De minden pozitív 
tulajdonsága ellenére azért mégiscsak vámpír és ugyanúgy vért iszik, 
mint a többiek. Igaz, hogy áldozatai sohasem az ártatlanok köréből 
kerülnek  ki.  Figurája  azért  is  izgalmas  számunkra,  mert  története 
érdekes kiegészítése az előzőekben ismertetett vámpírmitológiáknak. 
A hölgy neve  Vampirella  és  elsősorban képregényfiguraként  lehet 
ismerős  sokaknak.  De megjelent  filmen,  könyvben,  és  gyüjtögetős 
kártyákat is kiadtak róla. Szülőatyja, mármint irodalmi szempontból 
Forrest J. Ackerman. Képregényként először 1969. végén jelent meg 
a Warren cég kiadásában, később a 90-es évek elején a Harris Comics 
vette  át  a  sorozatot.  A  képregényről  csak  annyit,  hogy  1969.  óta 
folyamatosan jelenik meg havonta és vannak egyéb sorozaton kívüli 
speciális  kiadások  is.  A  film  1996-ban  jelent  meg  Talisa  Soto 
főszereplésével.  

A  számunkra  leginkább  érdekes  rész  Vampirella  története.  Réges-régen,  valahol  egy  távoli 
galaxisban, vagy talán egy egészen más síkon, de az egészen biztos, hogy egy Drakulon nevű 
bolygón született és élt Vampirella. A bolygó akkoriban maga volt a vámpírok paradicsoma. A 
folyókban víz helyett vér folyt és békében éltek ott egymás mellett a vértestvérek. De mint 
ahogy ez az embereknél is történt, az ideális állapotnak egyszer csak vége szakadt. Valaki többet 
akart, mint egyszerűen csak békében élni. Uralkodni akart társai felett. A vámpírok között, mint 
a pestis, terjedt el ez a lelket megmérgező kór és kitört az őrjöngő küzdelem, az örökös harc. 
Amely tart a mai napig is... 
De  akadtak  olyanok  -igaz,  hogy  nagyon  kevesen-  akiknek  sikerült  elkerülniük  az  őrületet. 
Közéjük  tartozik  Vampirella,  aki  megpróbálta  felvenni  a  harcot  a  gonosszal  szemben.  Az 
őrjöngő egyre több hatalmat és vért akaró vámpíroknak egyszer sikerült kaput nyitniuk Föld 
nevű bolygóra, amely szabad prédaként várt rájuk. De Vampirella utánuk jött, hogy megfékezve 
őket  megmentse  a  kiszolgáltatott  bolygót  és  lakóit.  A harc egyre csak folyt  tovább,  közben 
Vampirella megszerette a Földet és már ezt tekintette igazi otthonának. Barátokat szerzett, sőt 
egy  alkalommal  még  szerelmes  is  lett  egy  Adam Vam Helsing  nevű  emberbe,  aki  egy  ősi 
vámpírvadász  család  sarja  volt.  A  harcaban  segítségére  voltak  barátai,  például  Pendragon  a 
varázsló és Pantha a párducnő. Egy ősszeütközésben Adam meghalt, legalábbis Vampirella azt 
hitte, de a jövő még tartogatott meglepetéseket számára.
Időközben Mistress Nyx állt a gonosz horda élére totális hatalomra törve. A döntő ütközetben 
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mindkét fél hatalmas veszteségeket szenvedett. Az őrjöngő vámpírok csapata Mistress Nyx-el 
visszatért a Drakulonra erőt gyűjteni. Vampirella pedig majdnem végleg meghalt egy hatalmas 
kapura kiszögezve. Anyja, Lilith mentette meg, de neki is vissza kellett térnie a szülőbolygójára 
erőt folytatni a harcot és megfékezni Mistress Nyxet és bandáját. Itt találkozott Vampirella újra 
Adam Van Helsinggel, aki szent háborút hirdetett a vámpírok ellen. Élt tehát, de a szerelemnek 
úgy tűnik végleg vége.  A heves  harcok közben a Földre vezető portál  megsemmisült,  így a 
bolygó megmenekült, viszont Vampirella is ott ragadt. De mindenképpen vissza akar térni, talán 
már itt is van... Eddig tartott a mese, de folytatódik tovább.
Akinek felkeltette érdeklődését a történet, a képregényekben találkozhat Vampirellával. Sajnos 
magyar kiadása még nem jelent meg. Illetve az interneten számos róla szóló helyet találhat. 
Érdemes  megnézni  például  a  http://geffen.com/~fenske/vampirella2.html  címen  található 
Vampirella  oldalakat.  Mielőtt  végleg  elbúcsúznék  egy  most  megjelent  könyvet  szeretnék 
ajánlani. A könyv a Vörös Halál Karneválja című sorozat első része. Raul Weinberg írta a címe 
pedig  Vérháború.  A  White  Wolf  kiadó  Vampire:  The  Masquerade  szerepjátékának  világán 
alapul, amellyel a későbbiekben szintén fogok foglalkozni. Ez a világ a "Sötétség Világa" nagyon 
érdekes  mitológiát  képvisel,  amely  ráadásul  napjainkban  is  élő.  Mind  a  könyvet,  mind  a 
szerepjátékot ajánlom mindenkinek, akit érdekel a vámpírok világa. 

- Admon -
     

Techno-m gia - 2. r szá é

A m gia, mint kommunikat v szitu ciá í á ó

A techno-mágia  operációi  teljes  egészében a  mentális  síkon  zajlanak  le.  Amikkel  a  techno-
mágus  dolgozik,  azok  adatok  és  információs  elemek,  amelyeknek  lételeme  és  egyetlen 
tartózkodási helye a mentálsík. Az operációknál természetesen módon a fizikai és asztálsíkon 
megtapasztalt történések alkotják a segítő vizualizációt, de nem szabad semmilyen körülmények 
között  elfelejtenünk,  hogy  a  mentálsíki  operációk  jóvoltából  az  elménkkel  dolgozunk, 
értelemmel és csakis azzal.
Nézzük most át a techno-mágia alapfogalmait.

MÁTRIX 
A  mentálsík  adatai  mátrixokban  helyezkednek  el.  Nézzünk  meg  egy  táblázatszerkesztő 
programot, és máris gyakorlatban láthatjuk a mátrixot, amely nem más, mint egy struktúrált 
adathalmaz, amelynek minden elemére külön-külön tudunk hivatkozni.  A hexben (lásd ott) 
elhelyezett információ, az emberi tudat és személyiség mind-mind mátrixban helyezkedik el a 
mentálsíkon, és így is közelíthetőek meg. Létezik két- és háromdimenziós mátrix is, az előbbi a 
már  említett  táblázatkezelő  program (gy.k.  Excel)  táblázata,  az  utóbbi  pedig  ugyanez,  csak 
térben  -  képzeljük  ezt  el  kockaként,  pl.  egy  Rubik-kockaként,  amelynek  minden  kisebb 
kockájában adat van.
Vizualizációja:  természetesen  egyéntől  függőek  az  imaginatív  módszerek.  Én magam zölden 
vagy fehéren izzó neon-rácsáhálót vizualizálok. A helyes funkcionálást a szín változatlan, izzó 
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mivolta  és  a  mátrix  mozgása  jelzi  (2  vagy  3  koordináta  mentén  való  egyenletes  forgás). 
Aktivizáláshoz kapcsolható a megnövelt fordulatszámú pörgés, lelassulást vagy hibát, károsodást 
pedig  jelezhet  a  zöld  v.  fehér  szín  sötét  színekbe  fordulása  és  a  fordulatszám  csökkenése. 
Sebesült vagy kritikális sérülést szenvedett mátrix vonalai elgörbülhetnek vagy akár a mátrix 
"szakadása",  egynémely  vonalának,  szakaszának  kihullása  is  előfordulhat.  A  mátrixban  a 
határvonalakon kívül az adatok is látszanak: a rácsvonalak fel vannak töltve valamilyen színnel 
- nos, ez már tetszés szerint alakítható. Azért bizonyos alapvető koncepciókról ne feledkezzünk 
meg,  pl.  támadó  hex  színe  vörös,  gyógyító  hex  színe  fehér  legyen...  a  színek  jelentése  a 
mentálsíkon sem változik! Amint látszik, a lehetőségek száma konvergál a végtelen felé. Ami a 
legfontosabb: légy kreatív és logikus!!! (A kommunikációs sémában a mátrix fogalma analóg az 
üzenet csatornájával, azaz adatközvetítő közegével, médiumával.)

HEX
Láthattuk,  hogyan  az  üzenet  tárolódik  és  továbbítódik  a 
médiumon keresztül és azon által. Ugyanilyen a viszony a hex és 
a mátrix között. A hex maga a varázslat - egyszerre a varázslat 
ténye, információja (tehát léte) és jelensége. A hex maga a mátrix 
tartalma,  tehát  a  vizualizációt  nem  árt  a  mátrixszal  együtt 
elképzelnünk. A hexnek lehetnek bizonyos alapjellemzői, amiket 
az alábbiakban részleteznék: - az első jellemző a hex célja, azaz 
mire  irányul  a  varázslat.  A  hex  célja  csak  objektum  vagy 
organizmus lehet. Egy hex által lehetőségünk nyílik manipulálni 

egy test vagy egy ember belső felépítését, tudatát vagy idegi struktúráját, de nem lőhetünk el 
egy olyan hexet, aminek a fő célja a "De szeretném, ha két hét múlva nyernék a lottón", mivel a 
mentálsíkon  nézve  ennek  bizony  semmi  célja  nincsen.  (Megjegyzés:  ilyen  varázslatot 
ceremoniális mágiával sem lehet hatásosan megoldani....)

OBJEKTUM 
Az  objektum  belsejében  normális  esetben  csak  az  anyagi  minőség  mátrixa  található.  Ezzel 
magyarázható az,  hogy a  kő tényleg csak kőből  áll,  a  fém pedig  csak fémből.  Az objektum 
tudatossága  csak  saját  létére  és  anyagi  milyenségére  terjed  ki.  Más  lapra  tartozik  már  az  a 
szituáció, amikor a kőből nem a kő kisugárzását érezzük (más szavakkal megfogalmazva: érzünk 
valamit abból a kőből), hanem valami másét. Ilyenkor valószínű, hogy valamit előzőleg bezártak 
abba  a  kőbe  (démon,  és  ilyenkor  nem árt,  ha  már  a  kő  megfogása  előtt  magunkra  tettünk 
valamilyen áttörhetetlen védelmet),  jobb esetben valamilyen varázslat tartóeszköze - például 
valaki kémkedik rajta keresztül.

ORGANIZMUS
Egy magasabb tudatossági szinttel rendelkező entitás mátrixában már sokkal több dolog rejlik. 
Anyagi  felépítés,  tudatosság,  személyiség.  aktív  varázslatok,  pajzsok,  az  aura  rétegei,  stb. 
(Minden kvantitatív, azaz adattal jellemezhető dolog.) Itt a hex variációi elméletileg végtelenek, 
gyakorlatban csak a képzelet és az energetikai szint szabhat csak határt.
- a második jellemző a hex értelmezhetőségi foka, azaz a mágikus operáció 'áldozata' mennyire 
képes befogadni a mátrixot.
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A befogadni alatt értelmi befogadást értek. Ha egy beteg felé egy gyógyító mátrixot küldök, 
akkor annak célja és felépítése megfelel a páciens számára, éppen ezért befogadja. Ez a lehető 
legértelmezhetőbb  állapot.  A  másik  véglet  nagyon  hatásos  támadási  módszer  -  értelmetlen 
üzenettel vagy karaktersorozattal nem tud semmit sem kezdeni az emberfia, bármilyen nyelven 
legyen  is  az...  értelmetlen  szöveggel  bombázva  az  emberi  elmét  az  vagy  leblokkol,  vagy 
logikailag  kicsorbul  (persze  ha  a  megfelelő  mechanizmus  van  telepítve  a  hexben).  Az 
objektumot  nem  igazán  lehet  ilyenekkel  megzavarni,  hiszen  a  külső  környezetből  annyi 
behatást  kap,  hogy  a  feszülten  próbálkozó  kiber-adeptus  logikai  csatacirkálói  semmit  sem 
használnak  ellene.  (Ez  nagyjából  megfelelhet  a  beszédhelyzetnek,  illetve  az  abból  fakadó 
kommunikáció hiányának illetve zavarainak.)
-  a  harmadik,  sokkal  evidensebb  jellemző  a  hex  töltése.  Mit  akarunk  azzal  a  bizonyos 
varázslattal elérni, jó-e az a hex, vagy sem. (Ez analóg a kommunikatív funkció fogalmával.)
Rávetítve egy techno-mágikus operációt az alapvető kommunikációs sémára megkapjuk még a 
beszélő (a  hexszel  dolgozó kibermágus) és a hallgató (a hex tárgya,  áldozata,  nevezzük úgy, 
ahogyan akarjuk) szerepkörét.

Gyakorlati szekció I.:
Az őselemek használata támadás során
 
Ennyi  elmélet  után  nyugodt  lélekkel  elkezdhetünk a  gyakorlattal  is  foglalkozni.  Lőjünk fel 
magunk elé egy támadható objektumot. Nevezzünk ezt el agyaggalambnak, hiszen mást nem 
csinál,  csak van,  majd sikeres  támadás után eltűnik.  Ezt  nyugodtan használhatjuk,  ha  nincs 
mester vagy társ a közelben, akivel gyakorolhatnánk.
Vizualizáljuk  a  megtámadandó  objektumot,  és  szemünkkel  fussunk  rajta  végig  (scanning). 
Ennek  fő  célja:  a  gyenge  pont  megtalálása  és  felfedése.  Az  én  módszerem  szerint  egy 
elektronsugár fut végig a scannelendő célponton. Az elektronsugár a nem fontos helyeken csak 
a nyomtatott áramkörökhöz hasonló ábrát ad vissza, létfontosságú helyeken (pl. szív) egy nagy 
mechanikus tömörülést mutat,  mintha egy dugó lenne egy tartóba belenyomva. Ezt a dugót 
kihúzom. Jobb esetben. Lehet védve, lehet ez egy csapda, csali, de az agyaggalamb nem hazudik, 
a  miénk  legalábbis  nem  fog.  A  dugó  kihúzásával  a  gyenge  pont  fel  lett  fedve.  Ezután 
vizualizáljuk egy előttünk pörgő mátrixot, amit feltöltünk valamilyen őselemmel.

1. A célpont olyan, mint a nyomtatott áramkör. Ezért az őselemekkel való támadásra úgy 
reagál, mint ahogy egy elektromos készülék reagálna:

2. A Tűz felemészti és kisüti, halálos támadás.
3. A  Víz  ugyanilyen  erejű,  csak  képes  nagyobb  távban  is  hatni,  gondoljunk  csak  a 

fürdőkádba dobott hajszárító esetére.
4. A Levegő hatástalan, esetleg nagyobb erejű hangrobbanással tudunk valamit kezdeni.
5. A Föld földel, a lehető legjobb (és eddigi kutatásaim szerint az egyetlen őselemi) módszer 

védekezésre.  Az  őselemmel  feltöltött  mátrixot  ráküldjük  a  célpontra.  Ujjbegyből, 
harmadik  szemből,  kézzel  rálökve  -  kinek  hogyan  tetszik.  A  Látással  rendelkező 
mágiahasználók  imádni  fogják  ezt  a  módszert,  hiszen  nemcsak  gyors  és  roppantul 
hatásos, hanem igen látványos is.

- Ananael-
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Az els  percekő

A túlélés első percei két fő részre különíthetőek el. Az első az, amivel minden ember, állat, vagy 
bármi más a leghamarabb él, ami önként adódik, az alkalmazkodás. Bármi történik velünk, ami 
szokatlan, veszélyes, az első reakciónk a mozdulatlanság, várni, hátha elmegy. Mivel a túlélési 
reakciók az ösztönvilágból származnak, így nem beszélhetünk fejlődésről ebben a témában. A 
második világháború harcterein,  a  tűzkeresztségen éppen áteső katonák ugyanúgy reagáltak, 
mint teszi azt most is a majom az őserdőben, ha ragadozót lát, elnémul és megdermed. Ez a 
legelső alkalmazkodási reakció, ami megtörténik, hagyom a dolgokat folyni a saját medrükben, 
hátha elkerülnek.
A második helyre ennek pont az ellentéte szorult, a lázas tevékenység. Ha nem használ az első 
megoldás, cselekedni kezdünk. A katona üvöltve tüzelni kezd, a majom rázza a faágat és visít. Ez 
sem változott túl sokat.
A megoldások közül egyik sem rosszabb a másiknál, mindkettőnek van előnye és hátránya. De 
az előző példákban van egy közös  vonás,  mindegyik nélkülözte  a  tudatosságot.  Lehet,  hogy 
némelyeknek úgy tűnik, hogy most megfogták az érvelésemet. Hisz hogy lehetne egy teljesen 
ösztönös dolgot, amit ugye nem a tudat irányít, mégis tudatosan tenni. A válaszom az, hogy nem 
magát a cselekedetet kell tudatossá tenni, hanem a felkészülést.

Ez  természetesen  feltételez  egy  nagyfokú  előrelátást,  ami  által 
tisztában vagyok a várható nehézségekkel,  még a vészhelyzet előtt 
megkezdem az előkészületeket, tájékozódom, hogy volt e ilyen, vagy 
hasonló eset, ki, hogyan viselkedett közben, mi szükséges a jó példák 
követéséhez,  és  a  rosszak  kikerüléséhez.  Az  elméleti  képzés  után 
jöhet a gyakorlat megvalósítása, beleszőve a megváltozhatatlant, azt, 
hogy én hogyan fogok megdermedni, vagy üvölteni közben.
Gondolom, most sokan azt mondják magukban, hogy én aztán ura 
vagyok  a  saját  belsőmnek,  nekem  nincs  arra  szükségem,  hogy  a 
körülményeimet megpróbáljam magamhoz alakítani vészhelyzetben. 
Nekik  azt  tudom  tanácsolni,  hogy  menjenek  fel  egy  magasabb 
ugrótoronyba,  kössenek  gumikötelet  a  bokájukra,  és  hajrá.  A 
remélhetőleg  sikeres  földetérés  után  azonnal  vegyenek  elő  egy 

mérőszalagot, és mérjék le, hogy mekkora amplitúdóval remeg a térdük. Sajnos vannak olyan 
funkciói  a  szervezetünknek,  amit  az  indiai  jógik  is  csak egy élet  munkájával  tanulnak  meg 
irányítani. Ésszerűbb ezekre inkább felkészülni, semmint letagadni őket, hiszen úgyis csak az 
első ijedtségig tartanak, aztán már magunk is képesek leszünk tudatosan irányítani magunkat. 
Azért hangsúlyozom ennyire ki ezt a részt, mert az első időszak mindig a legveszélyesebb, akkor 
vagyunk a legjobban kiszolgáltatva a körülményeknek, és akkor a legtöbb az áldozat.
A felkészülés úgy teljes, ha mind a három síkon, a test, a lélek, és a tudat szintjén is folyik. A 
képzések mikéntjét,  most hadd ne írjam le,  találja meg inkább mindenki azt,  ami szerinte a 
leginkább a neki való, inkább csak a végeredményre térnék ki bővebben.
A lélek akkor kész, ha már hajlandó mindennek inkább a szebbik, jobbik oldalát észrevenni, 
mint  a  rosszat,  ha  nem  harsányan,  mint  az  üvöltő  szél,  hanem  legbelül  lesz  természete  a 
vidámság, mint a csörgedező erdei pataknak. Ha a nyugalom és az egyensúly kimeríthetetlen 
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kútjává  mélyül.  Akkor,  ha szükség úgy hozzá,  villámként fut  át  rajta  a  harag,  a  vadság.  Ha 
minden a szemnek láthatatlan jelet teljes bizonyossággal ad át neked, és általuk vezeti a lépteid, 
mint egy világítótorony. Akkor érezheted azt, hogy a lelked kész a próbatételre, ami előtted áll.
Ne ijedj meg, hogy még nem vagy kész teljesen. Ezek a tulajdonságok egy mély lelki életet élő 
mesternek a szintjén léteznek csak, te szinte biztos nem tartasz még itt.
A tudatod akkor van kész,  ha még a legszélsőségesebb körülmények között sem torzítja el a 
működését  semmiféle  érzelem.  Ha  hosszú  kitartó  perceken  keresztül  tudsz  egy  dologra 
koncentrálni, és nem engeded el őt semmiféle hirtelen körülmény megváltozására. Ha az agyad 
a  különféle  ismeretek  tárházává  vált,  és  ezeket  minden  különös,  idegen  helyzetben  tudod 
alkalmazni, végtelen számú variációt előállítva általuk, akár valami elképesztően vad újat is. Az 
intelem ugyanaz, ne ijedj meg, ezeket a tulajdonságokat egy jól képzett mágussal egybegyúrt 
reneszánsz ezermester vallhatná csak magáénak.
A harmadik eszköz, amit tökélyre kell fejlesztened, a tested. Ezt inkább nem részletezem, a 
legfelsőbb oktávja, tartalmazza egy indián harcos tűrőképességét,  egy tornász ügyességét, egy 
harcművész képzettségét, és egy jógi kontrollját. Megijednék, ha azt mondanád, hogy te már itt 
tartasz. Azt hiszem, ezzel a felsorolással megmutattam a célt, de az út megkeresése már a te 
dolgod.  Minél  közelebb  jutsz  ezekhez  a  célokhoz,  az  első  percek  döbbenete  és  nekihevült 
rémülete már csak másodpercekké szelídül, és hamarabb kapod kezedhez a saját irányításodat. 

– Saint Witch -
–

ld z tt asszonyokÜ ö ö

Ha eszünkbe jut az a szó, hogy boszorkány, bizonyára egy kampós 
orrú, görbe hátú, sötét köpönyegbe burkolózott öregasszony jelenik 
meg lelki  szemeink előtt,  ahogy éppen egy fortyogó  üst  mellett, 
varázskönyvvel  a kezében mormol valami számunkra érthetetlen 
szöveget. A mezőn táncot jár és kéri az Istenei segítségét egy kiadós 
jégesőhöz, ami majd tönkre teszi a termést. Elapasztja a szomszéd 
tehenének  a  tejét,  kártyából,  tenyérből  megmondja  a  jövőt. 
Paráználkodik az ördöggel, szemmel ver és sorolhatnám még sokáig 
az emberek által elképzelt rémtetteket.
Nos maga az inkvizíció,  illetve az inkvizíció borzalmaitól rettegő 
Istenfélő  polgárok  tettek  arról,  hogy  ilyen  vagy  ehhez  hasonló 
"fogalmunk" legyen a boszorkányokról, illetve a boszorkányságról. 
Sajnos a több évszázados üldözések miatt talán örökre helytelenül 
írták be a tudatunkba ezt a vallást, amelyet tévesen: sátánizmusnak 
kiáltottak  ki.  Noha  a  boszorkányságnak  nem  sok  köze  van  sem,  a  sátánizmushoz  sem  a 
kereszténységhez, mivel az jóval a kereszténység kialakulása előtt jelent meg. Mégis sokaknak e 
két  fogalom  (boszorkányság,  a  szarvakat  viselő  Isten-sátánizmus,  szarvakat  viselő  sátánhoz) 
szinte egybeolvadt az elmúlt évszázadok alatt.
Amikor a boszorkányok üldöztetéséről beszélünk, semmiképpen sem kizárólag a VII. sz. után 
megtörténtekre kell, hogy gondoljunk, hiszen az ókori görög és a római törvények is tiltották a 
varázslás minden formáját, és máglyahalállal büntették a bűbájosok követőit. Európában Nagy 
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Gergely  pápa  (590-614)  élete  utolsó  évében  indította  útjára  az  első  szervezett 
boszorkánypereket.  Majd  ezeket  ezerszámra  követték  az  egyre  kegyetlenebb  kínzási 
procedúrákkal  járó  vallatások,  melyek  során  a  feltételezett  boszorkányt  megpróbálták  szóra 
bírni. A több mint ezer éves üldöztetés alatt közel Tízmillió ember!!! pusztult el. Az 1487 -ben 
kiadott, majd a későbbiekben 29 -szer!!! utánnyomott Malleus Maleficarum (Boszorkánypöröly) 
című könyv sokat segített az inkvizítoroknak, abban, hogy minél több embert kivégezhessenek. 
A könyv tartalmazta: a boszorkányság keresztény szemmel elferdített lényegét, a boszorkányok 
gaztetteivel szemben alkalmazandó vallási "gyógyeszközöket", illetve instrukciókkal szolgált a 
bírák számára, hogyan indítsák el és vezessék le a boszorkánypereket.
Európa  számos  területén  nem  voltak  annyira  szerencsések  az  asszonyok  és  férfiak,  mint 
Magyarországon. (jóval kevesebb férfi esett áldozatul a boszorkánypereknek). A Spanyol, Itáliai, 
Német,  Francia,  és  az  Angol  inkvizítorok  nem  bántak  kesztyűs  kézzel,  a  kereszténység 
eretnekeivel.  Százával  irtották  a  boszorkányokat  és  a  nem  boszorkányokat,  mert  sokan 
keveredtek perekbe anélkül, hogy közük lett volna ehhez a valláshoz. Hazánkban az említett 
országokkal  ellentétben  a  kínzások  valamivel  "emberségesebbek"  voltak  és  a  perek  sem 
végződtek  mindig  halálos  ítéletekkel,  a  máglyán  való  élve  elégetéssel  Magyarországon 
szerencsére "csak" 400-500 esetben született elmarasztaló ítélet, az első az 1500 -as évek elején. 
És  bár  Mária-Terézia  1768  -ban  betiltatta  hazánkban  a  boszorkánypereket,  ennek  ellenére 
olvasni lehet 1812-es becsületsértési periratot is. Ez a tény arra enged következtetni, hogy bár az 
égetések megszűntek, az emberek még mindig elítélően vélekedtek a boszorkányságról. (sajnos 
nem biztos,  hogy múlt  időben tudunk beszélni!).  S  talán  egy kicsit  meglepően hangzik,  de 
Angliában csak 1951! -ben töröltek el egy törvényt, amely büntetést helyezett kilátásba azon 
személyeknek,  akik magukat boszorkányoknak vallották magukat!  A törvény hatályon kívül 
helyezése megteremtette a lehetőséget az újrakezdésre, és az inkognitóba kényszerült emberek 
végre előmerészkedtek a rejtekhelyükről.
A boszorkányság, az XX. század közepén új erőre kapott Angliában, s ebben nagy szerepe volt 
Gerald  Brousseau  Gardner-nek.  S  úgy  tekinthetünk  rá,  mint  a  mai  modern  boszorkányság 
megteremtőjére. Munkássága során előtérbe került egy csoport, mely az óta világméretűvé nőtte 
ki magát: a ma is létező sok boszorkányt magába foglaló közösség: a WICCA.
Talán most, két évszázaddal a gyilkolások után elég higgadtan tudunk gondolkodni ahhoz, hogy 
el tudjunk fogadni egy ilyen ősi vallást, feltéve, hogy nem a régi történeteknek fogunk hinni, 
hanem megismerjük a boszorkányság valódi lényegét. Mert az üldözések vádjainak nem sok 
köze volt az igazi ősi valláshoz. Sok volt a koholt vád (általában az emberek bevádolták egymást 
bosszúból, vagy hogy mentsék az életüket, vagy már nem bírták a kínzásokat, s a bíró csak egy 
nevet akart, aki persze majd újabb neveket fog mondani). Sokan voltak, akik boszorkánynak 
nevezték magukat  csak azért,  hogy rettegésbe  tartsák  ellenfeleiket,  vagy éppen ellenkezőleg 
azért,  hogy  sokan  forduljanak  hozzájuk,  a  jó  pénzkereseti  lehetőség  miatt.  A  jelenlegi 
keresztény vezetés felismerte, s belátta hibáját, miszerint jogtalanul üldözték az asszonyokat oly 
sok  évszázadon  keresztül,  megbánva  bűneiket,  bűnbocsánatot  tartottak  a  tömegmészárlás 
áldozatai részére. Sajnos ez nem elég a teljes rehabilitációhoz, mivel az emberek tudatában a 
régi  korok  emlékei  élnek  mind  a  mai  napig,  s  ezt  a  rossz  beidegződést  csak  egy  radikális 
"tudatmódosítás" lenne képes megváltoztatni! 

- Albertus - 
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A boszork nyok elnevez seiá é

Benandanti - ennek az olasz kifejezésnek a szó szerinti, "durva" fordítása: jól 
járók".  A  Benandantik  Észak-Olaszországban  éltek,  és  egy  ősi 
természetkultuszt  követtek,  mely  a  16.  század  végén  felkeltette  az 
inkvizítorok  figyelmét  is,  mivel  a  kultusz  "boszorkányai  és 
boszorkánymesterei  éjszakai  csatákat  vívtak  egymással  a  gabonaföldek 
termékenységéért."  A kultuszban szláv, német és olasz elemek keveredtek 
egymással.  A  tagok  azt  tartották  magukról,  hogy  burokban  születtek, 
misztikus  gyógyító  képességekkel  rendelkeznek  és  képesek  látni  a 
boszorkányokat.  A magzatburkot gyakran meg is őrizték, és a nyakukban 
hordták amulettként.
Gazarii - Savoy-ban gazarii-nak nevezték a boszorkányokat. A tizenötödik 
század derekán egy névtelen szerző tollából egy értekezés született, mely a 
Gazarii-król szólt. A szerző valószínűleg egy inkvizítor volt. Incantatrix - a 
női varázstudókra használt kifejezés.

Lamia - Habár a lamia szót általánosságban véve inkább a démonokra alkalmazták, különösen a 
succubusokra és Lilith démonaira, szinonim fogalomként néha boszorkányokra is használták. A 
Lamia boszorkány úgy nézett ki, mint egy nő, de lópatája volt.
Maga -  általánosan  elterjedt  kifejezés  volt  azokra  a  boszorkányokra,  akik  saját  kedvtelésből 
űzték a boszorkányságot.
Malefica  -  Olyan  boszorkány,  akit  démon tanított.  Cselekedeteinek  egyedüli  célja  az,  hogy 
ártson másoknak.
 Saga - jövendőmondó boszorkány.
Sortilega - Úgyszintén jövendőmondó boszorkány.
Striga - Más néven stria vagy strix. A striga a klasszikus antik 
vérszívó éjszakai szellem, amely azután a népi hiedelmekben 
változott  boszorkánnyá.  A  strigákat  szörnyetek  nőknek 
gondolták,  akik  iszonyú  madarakká  tudtak  változni, 
mellükben  mérgezett  tejjel.  A  kuvikokkal  is  kapcsolatba 
hozták őket. A középkorban a strigákat úgy ismerték, mint a 
Sátán szolgáit, akik értettek a varázsláshoz és gyermekek vérét 
szívták.
Szemkiharapó -  I.  Elisabeth  királynő  korában  (1558-1603) 
járványszerű kór söpört végig Írországban, mely megvakította 
az  embereket.  Automatikusan  a  boszorkányokat  kezdték  el 
vádolni  a  betegség  miatt,  hogy  gonosz  átkaikkal  okozták  a  vakságot.  Sok  "szemkiharapót" 
letartóztattak,  törvényszék  elé  állítottak  és  kivégeztek.  A  szemkiharapást  tulajdonképp  a 
szemmelverés egyik formájának tekintették. 
Tempestarii -  a  középkori  leírások  szerint  olyan  boszorkányok  voltak,  akik  vihart  tudtak 
támasztani  a  mítikus  Magonia  földjén.  Mikor  a  felhők  ellepték  az  eget,  azokat  nevezték  a 
magóniaiak  hajóinak.  A  Tempestarii-k  segítettek  a  magóniaiaknak  meglovagolni  a  szeleket, 
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valamint tudtak villámot és mennydörgést előidézni.
Tengeri boszorkány - Boszorkány, aki a partok közelében él, és megátkozza a hajókat. Néhány 
tengeri  boszorkányt halott boszorkányok szellemének tartottak.A legenda szerint Sir Francis 
Drake eladta a lelkét az Ördögnek,  hogy képzett hajós és admirális váljék belőle.  Az Ördög 
fantom  tengeri  boszorkányokat  küldött  Drake-hez,  hogy  segítsenek  neki.  A  boszorkányok 
vihart  támasztottak  a  tengeren,  és  a  spanyol  flotta  súlyos  vereséget  szenvedett  Drake  hajói 
ellenében. (1588) A boszorkányok - úgy tartják - azóta is azon a környéken portyáznak, ahol a 
csata zajlott.
Venefica - olyan boszorkány, aki mérgeket használt.
Warlock - Boszorkánymester, gonosz varázsló. A 14. századtól kezdve nevezték így őket. 

Beltane 

Albien és Triana egymás mellett ültek a gombaház tetején, és lógatták 
lábukat  lefelé  a  meleg  nyárdélutáni  napsütésben.  A lány  hajában  egy 
rózsaszín virágocska csillogott, amit kedvese szőtt neki a nap sugaraiból. 
A  szellő  lágyan  rebegtette  a  rét  virágait,  és  az  évezredes  tölgy  is 
jóindulatúan nézett le rájuk. Ahogy egymás kezét fogták, tudták, hogy ez 
mindig így lesz, hiszen az elvarázsolt birodalomban a tündérek örökké 
élnek.
– De jó, hogy megtaláltalak! - mondta Albien
– - De jó, hogy megtaláltalak! - visszhangozta Triana
– - Mi vagyunk - kacagtak fel egyszerre.
– A fiú átölelte a lányt, és apró arcáról sugárzott a szerelem.
– - Boldog vagyok - suttogta a lány hajába.
– - Soha nem voltam még boldogabb - fúrta bele a lány a fiú vállába 

arcocskáját.  
A  nap  ekkor  elérte  a  horizontot,  vörös  fénye  csillogott  a  fűszálakon,  a  leveleken,  a 
virágokon, és megcsillant mindkettőjük pajkos szemében. A lenyugvó istenség sugarai még 
egy utolsó vérszín csókot intettek a két, egymás derekát ölelő apró teremtménynek, majd 
aludni tértek. Még egyszer megcsókolták egymást, hosszan, kicsi szívük minden szeretetét 
odaadva  a  másiknak,  majd  a  fiú  leröppent  a  gombaház  tetejéről,  elkapta  a  kedvesét,  és 
becsukták maguk mögött az ajtót. A házikóból először csak fény, majd a tűzön fortyogó étel 
finom illata szűrődött ki. Nem sokkal később egy aprócska gitár cincogó hangja csendült fel, 
aztán  egy  egészen  apró  gyermek  csilingelő  kacaja  reppent  fel  az  éjbe,  megriasztva  egy 
pillangót, aki gyorsan elszárnyalt a sötétbe elvinni a hírt: itt valami gyönyörű történt. 
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Versek 

Egy éjjelen 

Árnyak játéka éjjel a falon 
motorzúgás, távol halk, hallható dallam 
alvók lapulnak ágyaikban 
ágyaikban olyan kiszolgáltatottak 
a Gyermekek 
s bár szívembe nem költözik megbocsátás, 
szánalom, harag 
ha megállok egyikük ágya fölött, mint 
önnön titkainak rongyaiba burkolódzó sötét árny 
elmerengek sorsukon, 
s fájdalmukra nem emlékezem

-Magiszter- 

Holnap 2 

Lehunyt szemű virág leszek 
vihar nem tép már 
ezzé tettetek 
többé harmatom sincs 
de még szerettek 
szátok mohón issza 
vérem falja testem 
csak egy kicsit másképp 

- Osara- 

Naplemente 

Lánghasú alkony simítja végig arcuk
- fiú, lány, morajlás 
és hullámhabos, langyos parti kövek - 
mintha csak egymást várták volna 

- Osara- 

Malkuth 

Egy vidám hernyó 
faágra lelt 
és ott telelt 
egy levéllel takarózva 
begubózva. 

Majd lepkévé vált 
és tovaszállt 
hogy magát megtömje, 
megteljen bendője: 
legjobb Nayah kendője.

- Saddie - 

Gevurah 

Vért könnyezve létez 
égő lángnak nyelve 
a vörös égbolt alatt. 

Harccal néz az égre 
küldi tiszta fényét 
s fellobban a Hold. 

felül ég, alul tűz 
tiszta fény minket űz, 
Harc a béke, asztrálbéka. 
Megérkezett az Uralkodó.

- Saddie - 

Tiferet

Ki vagy te, hogy hozzám mérjed magad? 
Senki vagy, ha hozzám méred magad. 
Csak akkor létezem igazán, 
ha az Én mértéke önmagam. 

- Saddie - 
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Frater Achad: Liber QNA

"1. Kezdetben teremtette Elohim a mennyet és a földet.
2. Tehát az első név, melyet a Genesis könyve megad, Elohim, a Teremtő Istenség.
3. És ennek a száma 86. Hatalmas és sokadalmas ennek a misztériuma.
4. Azután a Második Teremtéstörténet említést tesz a IHVH=Jahve-ról, a Tetragrammatonról, 
melynek száma 26.
5. És ez a név összeolvasztva az elsővel, mint IHVH ALHIM, melynek száma 112.
6. És a IHVH négy betűjét a zsidók túl szentnek tartották ahhoz, hogy kiejtsék, kivéve évente 
egyszer a Szentek Szentjének Főpapját, és ezért a felolvasások céljából megalkották az ADNI, 
Adonai nevet, melynek fordítása "Úr". És a száma 65.
7. De Ábrahám, Izsák és Jákob, kikkel az Isten megalkotta az első Szövetséget, nem ismerte meg 
Jahve nevét, ezért ők Őt AL SHADDAI, a Mindenható Isten néven ismerték. Az AL számértéke 
31 (hatalmas és sokadalmas ennek a misztériuma), a teljes számértéke pedig az AL ShDI-nak 
345, és ez a HShM (Ha Shema) szónak is számértéke, mely azt jelenti: A Név.
8. De csak Mózesnak (MShH), kinek száma 345, fedte fel az Isten az ő Legmagasabb Nevét, 
melynek száma 543, a 345 Temurahja, amely név az AHIH AshR AHIH (Ehieh Ashur Ehieh), 
melynek jelentése: Létezés a Lét - a legmagasabb Isten neve.
9. Ahogy az Exodus 3.13.-ban meg van írva: 'Ímé, én elmegyek Israel fiaihoz, és azt mondom 
nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők azt mondják nekem: Kicsoda annak a 
neve? mit feleljek nékik? És Isten monda Mózesnek: "Vagyok, aki vagyok." És monda: "Ímígyen 
szólasz majd Israel fiaihoz: Én vagyok (AHIH) az, aki küldött engemet ti hozzátok."
10. És az AHIH számértéke 21, hatalmas és sokadalmas ennek a misztériuma.
11. "És Isten mondá tovább Mózesnek: "Ímígyen szólasz majd Israel fiaihoz: Jahve, atyáitoknak 
istene,  Ábrahám,  Izsák  és  Jákób  istene  küldött  engemet  ti  hozzátok.  Ez  az  én  nevem 
mindörökké, ez az én nevem, melyen megemlékeznek rólam nemzetségről nemzetségre."
12.  És  ismét az  Exodus  6.2.:  "És  szólítván Isten Mózest,  mondá neki:  "Én vagyok Jahve.  És 
megjelentettem magam Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, mint Mindenható AL (Isten), de az 
én Jahve nevemben nem jelentem meg nekik.  És  szövetséget  alapítottam velük,  hogy nékik 
adám Kánaán földjét, az ő bujdosások földjét, melyen jövevények voltak."
13. És az AHIH IHVH (Én vagyok Jahve) számértéke 47, de a kabbalisták számára ezek a nevek 
összeolvadtak AHIHVH-vé, melynek száma 32.
14. Így fedte fel Isten az ő nevét Mózesnek, a hatalmas arcát AHIH-ban és a kisebb arcát a 
IHVH-ben, és mindkét Szent Név a legnagyobb szentségként volt megtartva.
15.  De  az  egész  júdaizmus  és  szent  irodalma  semmi  ahhoz  a  szentséghez  képest,  mely 
Shemaként, Ha Shemaként ismert, melynek értelme: A Név - "Halld, ó, Israel, IHVH ALHIM 
IHVH AchD, Jahve a mi Istenünk, Jahve az Achad, Achad értelme pedig: Egy - Egység.
16.  És  a  Shemának a  szavait  azonnal  követi  a  kommentár:  "És  szeretni  fogjátok  Jahvét  a  ti 
Isteneteket  teljes  szívetekkel  és  lelketekkel,  és  teljes  hatalmatokkal.  És  ezeket  a  szavakat 
parancsolom  néktek  ezen  a  napon,  vésődjenek  a  szívetekbe,  és  adjátok  tovább  a  ti 
gyerekeiteknek, és beszéljetek velük erről, mikor a házatokban vagytok, mikor lefeküsztök és 
mikor felkeltek. És megkötitek őket a kezeteken lévő jelnél fogva, és írjátok ezt fel a házatok 
kapuféfájára és a város kapuira." 
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17. Ez az a parancs,  amit később IHShVH (Jézus) mondott  el,  mint "A Törvény egésze és a 
Próféták".
18. És az Egység (AchD) számértéke 13. Mint ahogy az AHBH, Ahebah, Szeretet is 13. És együtt 
az Egység és Szeretet 26, amely IHVH Jahve száma, ezek szerint az Egyetlen Isten a Szeretet, és 
sokkal értékesebb az ő kiválasztottjainak teljes szeretete - most és mindörökké.
19.  Miután az  Első Parancsolat  a  szomszédság  szeretetét  és  mások szeretetét  parancsolja,  és 
minden teremtmény szeretetét az ő kedvére.
20. És mi van, ha ez a Szeretet kiterjed, kiteljesedik? A kiteljesedett AHBH (13) ALP HH BITh 
HH-vá  válik,  melynek  számértéke  543,  megegyezik  az  AHIH AshR AHIH-hal  (vagyok  aki 
vagyok), a legmagasabb Isten nevével.
21. ACHAD az AHEBAH - Isten a Szeretet.
22. De van még egy nagyobb misztériuma Isten nevének, melyet szintén felfedett Mózesnek 
(345), de ezt a szót ritkán mondják ki, melynek ismerete azonban sok titkos kaput kinyit.
23. Ez a szent név a QNA, melynek számértéke 151.
24. Mit jelent ez?
25. Mikor Mózes eltörte az első törvénytáblákat, melyeket a Sinai hegyén kapott Istentől, más 
táblákkal tért újból vissza, amiket az Isten újraírt. (Exodus, 34. fej. V.1.) Az Isten szövetséget 
kötött vele (10) és feltárta harmadik nevét Mózesnek, eképp: "Mert nem hajolhatsz meg más 
Isten előtt, mert IHVH, kinek neve Féltékeny (v. bosszúálló más fordításokban) QNA, féltékeny 
Isten ő."
26.  A  "féltékeny"  szó  elsődleges  jelentése:  megtartani  vágyó,  félt  valamit,  gondosan  őriz. 
Másodlagos jelentése, ahogy az Isten parancsában alkalmazásra került: teljes szívű imádatot és 
szolgálatot  követel.  És  csak  harmadlagos  és  további  jelentései  utalnak  arra,  hogy:  félelem a 
kiszorítástól,  szerelmes  vetélytárstól,  stb.  De  egyúttal  azt  is  jelenti:  lelkesen  éber.  Intenzív 
rajongás.  
27.  Ez  az  intenzív  rajongás,  ez  a  lelkesedés,  ez  a  hév,  melyet  a  QNA  magában  hordoz  és 
megkövetel másoktól. SZERETNED kell engem teljes szívedből, teljes lelkeddel, teljes elméddel 
és  teljes  erőddel,  mert  ÉN  VAGYOK  A  SZERETET  és  FÉLTÉKENY  VAGYOK,  mert  a 
szenvedélyes szeretet természeténél fogva implikálja a féltékenység lehetőségét.
28. És hogyan adja meg Istennek e Hatalmas Neve nekünk a kulcsot, hogy kiválaszthassuk a 
számot, mely leginkább alkalmas rá, hogy Őt kifejezhesse?
29. A QNA számértéke 151.
30. Az AHIH (Én vagyok) számértéke teljes változatában (ALPh HH IVD HH) 151.
31. A IHVH ALHIM IHVH AchD (Jahve a mi Istenünk, Jahve az Egyetlen) számértéke 151.
32. Ez mutatja, hogy az eredeti ALHIM (a mi Istenünk) az első teremtéstörténetben, AHIH a 
legmagasabb név, melyet Mózes kapott, IHVH a négy betű neve, AChD az igazi Egység mind a 
151-es  számon  keresztül  fejeződik  ki,  mely  egyenlő  a  QNA  Szent  Névvel,  melyet 
"visszautasítanak".  
33. Ez mutatja a Követ, melyet az Építők visszautasítottak, a következőképp: az Eredeti Törvény 
a Zafír Kőtáblákra volt írva. Mózes összetörte és megsemmisítette az eredeti Törvénytáblákat. És 
a  QNA teljes  irata  QOPH NVN ALPh, mely 403, mely az ABN SphIR szavaknak is  száma, 
melyek jelentése "zafír kő".
34. Mivel a szent QNA Név kiejtése CANA (KANA), ez sugallja KANA-án földjét,  az ígéret 
földjét, melyen méz és tej folyik. Szintén eszünkbe juthat az első csoda, melyet IHShVH hajtott 
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végre,  melynek  helye  Kána  városa  Galileiában  volt,  egy  esküvőkor,  ahol  a  Vizet  Borrá 
változtatta (János Ev. II. 1-11.), és ahol Jézus először említi a Mennyek Királyságát, ahol minden 
ember kovászként van jelen három étek mértéke között.
35. De végül több, mint lehetséges a kapcsolat a Liber Legis bizonyos részeivel, melyet az Új 
Eon  Törvénykönyvének  hívnak.  Említést  tesz  ott  egy  nem  ismert  szóról,  melyet  egyszer 
meghatároz (az AL kulcsának felfedezése után), mint egy NEM ismert szót.
36. De utána ennek a könyvnek a végén (III. fejezet 72.) egy bizonyos, rejtélyes szó van, mely 
lehet az a bizonyos NEM ismert a III. fejezet 2.-ből. "Én vagyok a Hatalom Kettős Pálcájának 
Ura: Coph Nia hatalmának pálcája"
37. Most van egy érdekes összefüggés a "Coph Nia" szavak és a Törvény Könyve között, mert 
héber megfelelőjüknek ugyanaz a számértéke.De a Liber Legis kommentárjaiban, melyet a 666 
írt, előfordulnak a Coph Nia szavai: "az eredeti kéziratban kitöltetlenül maradt a helyük, mintha 
nem hallották volna őket jól. A jelenlegi szöveget később írta bele a Skarlát Nő."
38. Még egy szó volt, melyet nem hallottak jól, mikor az eredeti kézirat készült: míg az első 
kiadások  úgy jelentek  meg,  mint  Liber  L.  vel  Legis,  és  csak a  könyv Kulcsának felfedezése 
változtatta meg a címét: Liber AL vel Legis.
39. Azt írja, hogy a Coph szó a héber betűből, a Qoph-ból származik, és az az intelligencia, mely 
a Liber Legist diktálta, a Qoph különálló betűt egy szó első betűjének adja, de elválasztva kell 
ejteni,  hogy különbözővé tegyük a "Kaph"-tól.  A továbbiakben az van írva,  hogy NIA a szó 
többi részének van szánva, vagyis NA, vagyis a szót QNA-nak vagy CANA-nak (KANA) kell 
olvasni. Ha így ejtenénk a szót, akkor akár C-vel, akár K-val írhatnánk a kezdőbetűt, ezért adta 
meg az első hangot "Coph"-ként, vagy "Qoph"-ként. Ez (akárcsak a féltékeny) félreértésekhez 
vezetett.  Ha nem a "féltékeny" (QNA) szó lenne a "nem ismert  szó",  mi okozná az "otthon 
megosztását" a III. fejezet 2.-ben?
40. A 151 szám további összefüggéseit szintén érdemes megfigyelni.
41. A QVMH szó jelentése: egyenesen álló, és "alak".
42.  Van egy szent  és  titkos  szó:  MQVH, mely Jeremiás  XVII.  13.-ban jelenik meg.  "(12)  A 
magasságosnak dicsőséges széke a kezdetektől volt a mi szentségünknek helye (13) Ó IHVH, 
Israel  reménysége,  mindenek  ki  elszakadnak  tőled,  megszégyenülnek"  "akik  éntőlem 
elszakadnak,  a  földön  íratnak  bé:  mert  elhagyták  IHVH-t  (az  Urat),  az  ÉLŐ  VIZEKNEK 
KÚTJÁT." (MQVH=151)
43. Ne feledjünk el "örvendeni" (GIL=43) .."

Itt szakad meg a kézirat, melyet Frater Achad írt 1936. április 23-án. 

- fordította:  
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A mandala l lektanaé

A mandala szó szerinti jelentése: kör. Valójában nem más, mint egy meglehetősen bonyolult 
rajzolat, amely egy külső övből és egy vagy több egymásba rajzolt körből áll, melynek közepén 
egy  négy  háromszögre  osztott  négyzet  van;  a  háromszögek  belsejében,  valamint  a  mandala 
közepén újabb körökben istenalakok vagy jelképeik láthatók. Ez a szerkezet végtelen számú 
változatot  enged  meg:  némelyik  mandala  labirintusra  hasonlít,  mások  palotára,  bástyákkal, 
tornyokkal  és  kertekkel,  virágminták  szerepelnek  kristályszerkezetek  helyett,  és  olykor 
felismerni lehet a gyémántot és a lótuszvirágot is.
A legegyszerűbb mandala a  yantra ("megtartásra szolgáló tárgy",  "eszköz",  "szerkezet").  Ezt a 
hinduizmus által alkalmazott diagramot fémre, fára, bőrre, kőre, papírra rajzolják, vésik, vagy 
egyszerűen a földre írják,  vagy falra karcolják.  A yantra  szerkezetét  tekinthetjük a mandala 
vonalas  paradigmájának:  voltaképp  háromszögek  sora  alkotja  több  egymásba  rajzolt  kör 
közepén, egy négy "kapuval" ellátott négyzet belsejében. A lefelé mutató háromszög a yonit, 
vagyis Saktit jelképezi, a fölfelé mutató pedig a férfielvet, a lingamot és Sivát, míg a középpont 
(bindu) a megkülönböztethetetlen Brahmant. Ezek szerint a yantra szimbolikája a kozmikus 
megnyilvánulásokat jelképezi az őseredeti egységből kiindulva.
A mandala  ugyanezen jelképiséget  alkalmazza  többféle,  de egymással  megfeleltethető síkon. 
Nem más, mint az univerzum térképe. Külső öve egy "tűzkorlát", mely egyrészt megakadályozza 
a be nem avatottak bejutását, másrészt pedig azt a metafizikai tudást jelképezi, amely "elégeti" a 
tudatlanságot.  Ezután  egy  "gyémántöv"  következik,  a  gyémánt  a  legfőbb  tudat,  a  boddhi,  a 
megvilágosodás jelképe. Rögtön a gyémántöv belsejében húzódik egy kör, amelynek mentén 
nyolc temető látható, a szétszórt tudat nyolc aspektusának szimbólumai, a temető ikonográfiai 
motívuma főképp a rémisztő istenségek mandaláin tűnik fel. Ezután egy levélöv következik a 
szellemi  újjászületés  jelképeként.  Ez  utóbbi  körnek  a  közepén  található  a  tulajdonképpeni 
mandala, amelyet "palotá"-nak is neveznek, vagyis az a hely, ahol az istenek képei láthatóak.
A "palota"  szélén nyílik a négy főkapu,  melyeket rémisztő képek védelmeznek:  a kapuőrök. 
Szerepük  kettős:  egyrészt  oltalmazzák  a  tudatot  a 
tudattalan  bomlasztó  erőivel  szemben,  másrészt 
támadó szerepük is van: a tudatnak, ha úrrá akar lenni 
a  tudattalan  világán,  harcot  kell  vívnia.  Olykor  a 
mandala belsejében lévő istenségek is ijesztőek, velük 
találkozik  az  ember  a  halála  után  a  bar-do 
állapotában. A kapuőrök s a rémisztő istenek kiemelik 
a  mandalába  való  behatolás  beavatási  jellegét.  
Minden  beavatás  feltételezi  az  egyik  létmódból  a 
másikba  való  átmenetet,  ám  ezt  egy  sor  kisebb-
nagyobb próbatétel előzi meg, amelyet a jelöltnek ki kell állnia. A beavatás jellegzetes próbája a 
"küzdelem a  szörnnyel"  (ami  a  harci  beavatásokban szó  szerint  értendő).  Tantrikus  síkon  a 
"szörnyek"  a  tudattalannak az egyetemes "üres"-ből  jövő erőit  képviselik,  és  a tét  az  általuk 
keltett félelem lebírása.
Számos mandalának világosan labirintus jellegű a rajzolata. A labirintus rituális funkciói közül 
kettő különösen érdekes ebből a szempontból: egyrészt az, hogy a túloldalt jelképezi, bárki lép is 
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oda be a bevatás révén, az valódi halálnak és feltámadásnak lesz a megvalósítója, másrészt pedig 
egyfajta "védőrendszert" képvisel,  mind spirituálist  (a gonosz szellemek és démonok, a káosz 
erői ellen), mind anyagit (az ellenségekkel szemben). Ebből a szempontból nézve a mandala 
szerepe is kettős: egy földre rajzolt mandalába való belépés beavatással ér fel, másfelől "megvédi" 
a tanítványt minden romboló erővel szemben, egyszersmind segíti az összpontosításban, hogy 
megtalálja saját "középpontját".
A  mandala  liturgiája  bizonyos  számú  rítusból  áll.  Gondosan  kiválasztják  a  mandala 
megrajzolásának  területét,  amelynek  simának  kell  lennie,  kövek  és  fű  nélkül;  ez  a 
transzcendentális  sík  megfelelője.  Tudjuk,  hogy  a  sík  terület  a  paradicsom  és  minden  más 
transzcendens világ megfelelője, míg a hegyrajzi domborzatok a teremtést, az alakzatok és az idő 
megjelenését jelzik. A mandalában tehát a paradicsom képét láthatjuk, annak többféle jelképe is 
megjelenik rajta. Ilyen például a "démonok kiűzetése" is. Tőlük úgy tisztítják meg a területet, 
hogy megidézik a Földistennőt, ugyanazt, akihez Buddha is fordult, vagyis megismétlik Buddha 
példaértékű tettét, a föld pedig "Gyémántfölddé" változik. Megtéve ezeket az előkészületeket, a 
mandalát két kötél segítségével rajzolják meg. Az egyik kötél fehér, ez jelzi a mandala külső 
határait, a másikat öt különböző színű zsinórból fonták. Színes rizsporral is megrajzolható az 
ábra. A háromszögbe becses és illatos anyagokkal, szalagokkal, virágokkal, ágakkal teli vázákat 
állítanak az istenek "leszállóhelyéül".
A beavatás valamely kedvező napon történik, egy tengerhez vagy folyóhoz közel fekvő helyen. 
A ceremónia napjára virradó éjszakán a tanítvány a "nirvánába lépő Buddha" testhelyzetében 
alszik el, másnap elmondja álmát gurujának, s a beavatás csak akkor mehet végbe, ha az az álmot 
kedvezőnek  találja.  A  tulajdonképpeni  szertartás  egy  sor  megtisztulással  és  áldozattal  veszi 
kezdetét. A guru mantrákkal megtisztítja a tanítvány szerveit(U a harmadik szemre, I,A,R,AN a 
szakrális csakrára) és megtisztítja a rituális tárgyakat is, főként a vázákat. A "győzelmi edényt" a 
mandala közepére állítja, és illatszerekkel, tömjénnel tiszteli meg. A fehérbe öltözött tanítvány 
fejére a guru virágfüzér koronát helyez. Ezután a tanítvány virágokkal és arannyal díszített kis 
mandalát rajzol  tisztelete jeléül mestere lába köré,  majd fölajánlja magát neki egy - ha csak 
lehet, a saját családjához tartozó - fiatal lánnyal együtt. A mester öt csepp ambróziát (vagyis öt 
szent anyagot) tesz a tanítvány nyelvére a megfelelő mantrák kíséretében, a tömjént pedig más 
mantrákkal szenteli meg. Azután a "tomboló istenek általi megszállottságot" idézi elő. Vajrapani, 
a haragvó isten hatalmába keríti a tanítványt, miközben a bizonyos mantrákat ismételget, és 
hevesen zihál, majd énekelni és táncolni kezd, a tomboló istenségek hagyományos mozdulatait 
utánozva.  E  rítus  révén a  tudattalan  erői  árasztják  el  a  tanítványt,  aki  szembeszállva  velük 
"elégeti"  minden  félelmét  és  aggályát.  Ezután  megidézi  az  öt  békés  istent,  és  újra  megleli 
nyugalmát. Ha a megszállottság túl sokáig tartana, akkor a guru az OM AH HUM mantra által 
fölszentelt virággal érinti meg tanítványa homlokát. Aztán beköti szemét és egy virágot ad a 
kezébe, amit a tanítvány a mandalába dob; az a rész, ahová a virág esik, arra az istenségre utal, 
aki különösen kegyes lesz a beavatás során.
A mandalába való lépés hasonlít minden "közép felé haladáshoz". A mandala középpontja annak 
a végtelen apró pontnak felel meg, amelyen az axis mundi, a világtengely merőlegesen áthatol. 
Ehhez közeledve a világ közepe felé  halad a tanítvány,  aki  mióta a mandalába lépett,  szent 
térben tartózkodik, az időn kívül, az istenek pedig alászálltak a vázákba. Egy sor meditáció segít 
a  tanítványnak,  mikre  előre  felkészült,  hogy  szívében  megtalálja  az  isteneket:  látomásában 
tanúja annak, hogy az istenek tulajdon szívéből felemelkedve betöltik a kozmikus teret, majd 
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újra visszatérnek belé. Más szóval megvalósítja a világok keletkezésének és pusztulásának örök 
folyamatát,  aminek  révén  beléphet  a  kozmikus  nagy  idő  ritmusába  és  megértheti  annak 
ürességét. 

K nyvismertetö ő 

Részlet Deepak Chopra: Merlin és Artúr király című könyvéből.

"Egy  alkalommal  Artúrban  megfagyott  a  vér  a  félelemtől,  amikor  Merlin  egy  hatalmas 
mészároskéssel őrülten hadonászva futkosott.
- Mit csinálsz? - kérdezte a fiú reszketve.
- Gondolkodom - válaszolt Merlin. - Te nem így gondolkodsz?
- Nem - válaszolta Artúr.
Merlin hirtelen megállt. - Nos, akkor valószínűleg tévedtem. Az volt a benyomásom, hogy a 
halandók  késként  használják  az  értelmüket,  vagdalnak  és  darabolnak.  Kipróbáltam,  milyen 
érzés.  Ami  azt  illeti,  nagy  adag  erőszak  rejlik  abban,  amit  ti,  halandók  ésszerűségnek 
mondotok." 
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