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Augusztus  a  Sziget  hónapja.  Ismét  volt  Wicca  sátor, 
köszönhetõen  a  Cökszpon  Ambient  kedvességének.  Kicsit 
eldugott  helyen  voltunk,  de  zöldben,  kevesebb  porban,  és 
mindannyian  nagyon  jól  éreztük  magunkat.
A Sziget  miatt  csúszott  is  egy kicsit  az  újság  ezen számának 
megjelenése, de bízunk benne, hogy a sok érdekes olvasnivaló 
megérte a várakozást.

Az Ain Soph vizsgái még folynak, de már gratulálhatunk két új 
Daltae-nak,  a  többieknek  pedig  kitartást  kívánunk  a 
felkészüléshez és sok sikert a vizsgákra!
 
Reméljük, jól nyaral mindenki, és elegendõ erõt gyûjt az õszre, 
hogy békében és boldogan ünnepelhessük az év végét. Legyetek 
áldottak! 

A fõszerkesztõ: Osara LaMort
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A kelta geis

A geis  egyfajta  jóslat,  iránymutatás a  névadáskor.  Geis  nélkül 
létezni azt jelentette, hogy hatalom nélkül létezni, erõ nélküli 
alakban tengõdni a világban. Az élet során bármely eskü, ígéret 
vagy  rituális  név  felvétele,  vagy  bármi  más,  ami  az  ember 
természetét  és  cselekedeteit  befolyásolja,  hozzáadódik  geisek 
sorozatához.  Minél  erõsebb  az  illetõ,  annál  több  geissel 
rendelkezik,  de  annál  sorsszerûbb  az  élete  is.  A  legerõsebb 
geissel rendelkezõ hõsök mindig korán, tragikusan pusztultak el, 
de  a  legnagyobb  tisztelettel  viseltettek  feléjük  az  emberek 
haláluk után is.

A  geis  sokszor  köti  meg  viselõjének  életét  szabályaival.  Cú  Chullain  geiseirõl  például  a 
következõket lehet tudni: nem mehetett el olyan tûzhely mellett, melyen fõtt valami, anélkül, 
hogy meg ne kóstolta volna az ételt. Egy másik geis azonban arra figyelmeztette, ne egyen a 
névrokonából,  amit  egy  alkalommal  az  elsõ  szabály  által  megszegni  kényszerült.  Úgy  tûnik 
tehát, hogy a geisek között van bizonyos prioritás.

Néhány modern druida a geist valamiféle átokként, mágikus kötésként, energia blokkolásként 
használja (bár a geis nem csak ezt jelenti). Conaire Mór királynak számos hasonló, korlátozó 
geisét tartották számon, ezek:
- nem mehetett körbe Tara körül az óramutató járásával megegyezõ irányban, és Bergia körül 
azzal ellentétesen,
- el kellett kerülnie Cerna vadászó szörnyetegét,
- minden kilencedik éjjelen tilos volt elhagynia Tarát,
- nem volt szabad olyan házban aludnia, ahonnét napnyugta után tûz fénye szûrõdött ki,
- nem avatkozhatott bele két jobbágya között zajló vitákba,
- uralkodása ideje alatt kerülnie kellett a rablást és fosztogatást, 
- nem követhetett három Vöröset a Vörös Házba, (ez kicsit nehezen érthetõ, a geis értelmére 
annak megszegésekor derül fény. A király ugyanis három vörös lovast követett, akik egy házhoz 
vezették el. A ház egy fogadós tulajdonában volt, akit Da Dergának hívtak, nevének jelentése 
gael nyelven vörös.)
- és napnyugta után nem léphetett be abba a házba egy férfi és egy nõ, ahol õ tartózkodott. 

A király egyébként mindegyik szabályt sorra megszegte. Úgy tartják, az elsõ geis megszegése 
indította el azt a láncreakciót, mely sorban az összes többinek a megszegésére is kényszerítette, 
és ez sokat elárul az egy személyhez fûzõdõ több geis jellegérõl.

Ugyanakkor viszont néha pont az okozza a hõs halálát, ha nem próbálja megtörni saját geisét. 
Cú  Chullain  fia  soha  nem törte  meg  saját  geisét,  Connlát  mégis  saját  apja  ölte  meg,  hogy 
engedelmeskedjen a geisnek, melyet saját maga rótt fiára még annak születése elõtt. Diarmait 
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halálát szintén geise okozta.

A geis  megszerzésére több lehetõség van. Adhat ilyent a  szülõ gyermekének születésekor;  a 
király  vagy  a  fõ  druida  kiróhatja  valakire  büntetésként  valamely  bûnéért;  vagy  egy  druida 
róhatja  rá  a  személyre  jóslatként,  látomása  eredményeként  -  ebben  az  esetben  csupán  azt 
nyilatkozza ki, AMI már az illetõ maga. A kelta mítoszokban igen gyakori, hogy valamilyen 
nõtõl származik a geis, így Cú Chullain és Diarmaid ua Duibhne ersetében is. Ha a hõs elvesztett 
egy kártya- vagy sakkjátékot egy banyával szemben, máris geist bocsátott rá az öregasszony, 
mint kétes díjat gyõzelméért. Tipikus formái ennek a fajta geisnek, amikor a hõsnek küldetésre 
kell indulnia valamely lehetetlen feladatot végrehajtani.

A  geis  általában  olyan  személyes  jellegû  dolog  volt,  amit  titokban  tartottak.
Érdekesség:  a  "geis"  szót  általában tabunak szokták  fordítani  (bár  közelebb  áll  a  "sorskötés" 
fordítás), de szó szerint hattyút is jelent. 

A t nd rek m giagyakorlata - 2. r szü é á é

Michael Ende: A Végtelen Történet

"Mintha  álomban beszélgettek  volna,  Barnabás  mégis  egészen 
biztosan tudta, hogy ébren van és nem álmodik.
- Holdgyermek - suttogta - , ez most a vég?
- Nem - felelte õ -, ez a kezdet.
- Hol van Fantázia, Holdgyermek? Hol vannak a többiek? Hol 
van Atráskó és Fuhur? Minden megsemmisült? És a Vándorló 

Hegy Öregje a könyvével? Nem léteznek már?
- Fantázia a te kívánságaidból támad újra, Barnabásom. S általam lesz valósággá.
- Az én kívánságaimból? - ismételte csodálkozva Barnabás.
-  Hiszen  tudod  -  hallotta  az  édes  hangot  -,  hogy  engem  a  Kívánságok  Aranyszemû 
Királynõjének hívnak. Mit kívánsz magadnak?
Barnabás gondolkozott, majd óvatosan megkérdezte:
- Hány kívánságon lehet?
- Ahányat csak akarsz - minél több, annál jobb, Barnabásom. Annál gazdagabb és sokszínûbb 
lesz Fantázia.
Barnabást lenyûgözte a meglepetés. Ám éppen mert végtelen sok lehetõséggel találta szemben 
magát, egyetlen kívánság sem jutott az eszébe.
- Nem tudok egyet sem - mondta végül.
Kis ideig csend volt, majd megszólalt a madárkahang:
- Ez bizony baj.
- Miért?
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- Mert akkor nem lesz többé Fantázia.
Barnabás zavartan hallgatott. Korlátlan szabadságának érzését feszélyezte kissé, hogy minden 
õtõle függ.
- Miért van olyan sötét, Holdgyermek? - kérdezte.
- A kezdet mindig sötét, Barnabásom.
-  Szeretnélek  még  egyszer  újra  látni,  Holdgyermek,  tudod  úgy,  mint  abban  a  pillanatban, 
amikor rám tekintettél.
Ismét azt a halk, dallamos kacagást hallotta.
- Miért nevetsz?
- Mert boldog vagyok.
- Mitõl vagy boldog?
- Mert éppen most hangzott el az elsõ kívánságod.
- És teljesíted?
- Igen, nyújtsd ki a kezed!
Barnabás úgy tett és érezte, hogy a Kislány Királynõ valamit a tenyerébe helyez. Kicsi volt az a 
valami,  de  furcsamód mégis  súlyos.  Hidegség  áradt  belõle  és  kemény halott  tapintású  volt.
- Mi ez, Holdgyermek?
- Egy homokszem - hangzott a válasz. - Ez az egész, ami határtalan birodalmamból megmaradt. 
Neked ajándékozom.
- Köszönöm - mondta Barnabás ámulva. Valójában nem tudta, mit kezdjen ezzel az ajándékkal. 
Ha legalább valami eleven dolog lenne!
Miközben azon gondolkozott, hogy mit vár tõle Holdgyermek, egyszer csak gyengéd bizsergést 
érzett a tenyerében. Jól megnézte, mi az.
-  Nézd csak,  Holdgyermek!  -  suttogta -,  hisz  ez parázslani  és  villogni  kezd!  És  itt  -  látod - 
picurka lángnyelv csap ki belõle. Ó, hiszen ez egy csíra! Holdgyermek, ez nem homokszem! Ez 
egy fénylõ magszemecske, mely hajtani kezd!
- Jól van, Barnabásom! Látod, milyen könnyen megy."

Changeling szerepjáték könyv

"Ha megszûnünk tovább álmodni, az enyészeté leszünk." 
"A Bûbáj a kezdetektõl fogva kíséri utunkat. Az élet dalának elringató dallama folyóként folyik 
el mellettünk, rajtunk és általunk: maga az élõ energia."
" A Bûbáj, melynek forrása a tündérek õshazája az Álom. Hogyan jut innen a Földre, ezt senki 
sem tudja  igazán,  de  úgy  vélik,  az  emberiség  kreativitásával  és  mûvészeti  képességeivel  áll 
kapcsolatban, az emberi képzelet az, mely számtalan csatornát nyit, szabad folyást engedve az 
Álomnak, táplálva a Bûbájt." 
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A szuggeszci  - 2. r szó é

A szavak általi szuggesztív hatások élettani értékelése tekintetében 
ismét Pavlovtól idézek: "A szó, a verbálszuggeszció, mint olyan, az 
ember  számára  természetszerûen  éppolyan  reális  feltételes  inger, 
mint  minden  egyéb,  ami  az  állatvilágban  is  szerepet  játszik. 
Ezenfelül a szó, illetve a beszéd sok minden egyébnél jelentõsebb és 
átfogóbb  hatású  inger;  nem  ismerünk  hozzá  hasonlót  az  állatok 
egymásközötti  kapcsolataiból.  A  felnõtt  embernél  a  szavak 
valamennyi külsõ és belsõ ingerrel  kapcsolatosak,  amelyek az élet 
folyamán  a  nagyagyvelõ  kéregállományába  bejuthatnak.  A  szavak 
kivétel  nélkül  helyettesíthetnek minden egyéb tényleges  ingert,  s  ebbõl  következik,  hogy a 
szavak a szervezet mindama reakcióit, amelyeket bárminõ egyéb inger valaha is kiválthatott, 
elõidézni képesek!"

" A szavak nagy átfogó területét, belsõ tartalmát tekintve, csak természetes, hogy a hipnotizált 
embernél mindíg megvan a lehetõsége annak, hogy nála a szuggeszció segítségével mindazokat a 
legkülönbözõbb  jelenségeket  elõidézhessük,  amelyek  az  illetõ  teljes  kül-  és  belvilágával 
kapcsolatban egyáltalán szóba jöhetnek."

Tünettani értelemben beszélhetünk ön-, azaz auto-, és kívülrõl jövõ ún. heteroszuggeszcióról. 
Tehát, ha mi "szuggerálunk" mást, az alanyra nézve heteroszuggeszcióról, míg ha önmagunkra 
irányul, autoszuggeszcióról beszélünk. A téma egyik, régen úttörõnek számító egyéniségét, Emil 
Coué-t idézem, Egészség és önfegyelmezés címû könyve alapján:

"...az autoszuggeszció velünk született szerszámunk,...A körülményektõl függ, hogy ez az erõ 
igen kedvezõ, vagy ellenkezõen akár végzetes hatásoknak lesz-e okozója? Mindenesetre e belsõ 
hatalmak lelki fegyelmezése meghatárott elõnyöket biztosíthat mindenki számára...De hányszor 
szenvedünk  életünk  folyamán  a  legkülönbözõ  életjelenségek  kapcsán  csak  azért,  mert 
'rosszindulatú öntudatlan  autoszuggeszciók'  megmérgezik  kedélyünket,  s  mert  nem nyúlunk 
azonnal az egyetlen, de biztos ellenszerhez: a tudatosan alkalmazott jótevõ önszuggeszciókhoz. 
Ezek  segítségével  legtöbbször  nem  is  oly  súlyos  alappal  bíró  szenvedésünk  feltétlenül 
enyhíthetõ, sõt teljesen meg is szüntethetõ."

Ha  összehasonlítjuk  tudatunkat  öntudatlan  lényünkkel,  azt  találjuk,  hogy  az  életünkben 
fontosabb az utóbbi szerepe;...Másrészt azonban - s ez ránknézve most különösen fontos - lelki 
tevékenységünknek ez az öntudatlan része a legnagyobb mértékben hiszékeny, és minent amit 
nekünk/neki  mondanak,  kritika  nélkül  elfogad!  Ezenkívül  a  legjelentéktelenebbnek  tûnõ 
részleteket is megjegyzi, és képes befolyásolni szerveink mûködését is.

"Az ún. képzelõerõ is csupán egyik oldala, részlete öntudatlan énünknek, és szemben az eddig 
uralkodott  felfogásokkal,  megállapíthatjuk,  hogy  minden  cselekvésünk  épp  ebbõl  a 
képzelõerõbõl származik, még akkor is,  ha akaratunk ez ellen tiltakozik, sõt ez esetben még 
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inkább!... Manapság az akarat kifejezés értelmét körülbelül így határozza meg a tudomány: az 
akarat az a képesség, amellyel az ember magát valamely cselekvésre szabadon elhatározza."

Ez az akarat szinte kivétel nélkül alulmarad, mihelyt a képzelõtehetséggel kerül szembe. Ez az 
igazság,  melyet  példával  bizonyítok:  Houdini  esete  a  nyitott  börtöncella-ajtóval.  A  híres 
szabadulómûvész vállalta, hogy kiszökik a cellából.  Több mint fél órát kísérletezett a zárral, 
végül annyira kimerült,  hogy ki kellett  hozni a cellából.  Miért nem sikerült neki? Mert azt 
képzelte, hogy zárva az ajtó. Mindenáron ki akarta nyitni, feszegetni a zárat. Ez a koncepciója 
olyan erõs volt számára, hogy az az egyszerû lehetõség, hogy nyitva hagyták vagy felejtették, fel 
sem merült benne. Kudarcot vallott, pedig tudatosan nagyon felkészült és hatalmas akaraterõvel 
rendelkezett. Egy egyszerû, de hibás elképzelés megakadályozta terve végrehajtásában. Vagy itt 
van  az  az  általánosan  ismert  megfigyelés,  hogy  egy  elfeledni  vélt  személynév  annál 
makacsabban siklik ki tudatunkból,  minél inkább törjük rajta a fejünket. Mihelyt azonban a 
gondolatot: elfelejtettem a nevet, annak képzetével helyettesítjük, hogy rövidesen eszembe fog 
jutni,  és  nem  erõlködünk  tovább,  egészen  biztos,  hogy  eljön  a  pillanat,  amikor  a  név  a 
legcsekélyebb akarati fáradozásunk nélkül egyszercsak elõbukkan a tudatunkból.

Ráadásul  nem csak  egyénekre  hat  a  dolog.  Például:  ha  egy  tiszt  a  harcban  a  legcsekélyebb 
félelmet sem mutatva vezeti az embereit rohamra, közülük senki nem marad el mögötte, ha 
mégoly biztos halálba rohannak is. Mégis ugyanez a csapat, tisztjének "Meneküljön aki tud!" 
kiáltására pánikszerûen, rettegve menekülni kezd. Miért? Mert elsõ esetben az az elképzelésük 
hogy elõre kell rohanni a támadásra, a második esetben pedig az a képzet lebeg elõttük, hogy 
elvesztették  a  csatát,  s  csak  gyors  futással  kerülhetik  el  a  dicstelen  fogságbajutást,  vagy  az 
ellenség  mészárló  dühét.  Minden  emberben  megvan  többé-kevésbé  ez  a  fajta  nyáj-érzület: 
idegen példák ragadnak magukkal akár szándékunk ellenére csupán azért, mert azt képzeljük, 
hogy  nem  tehetünk  másképp.  Bárgyú  és  gonosz  jelszavak  után  rohan  az  emberi  tömeg  a 
vesztébe,  ha  azok,  mint  szuggeszciók  hatnak  a  tömeglélek  gyerekes  képzelõerejére.
A példák egyértelmûen bizonyítják, hogy az ilyen belsõ konfliktusok alkalmával a képzelõerõnk 
felülkerekedik az akaratunkkal szemben, szándékunk ellenére is.

Épp ezért, képesek vagyunk általa testi-lelki gyógyulást is elõidézni. Igen, akár konkrét szervi 
bajokat is gyógyíthatunk vele! A módszer pehig hihetetlenül egyszerû:
 
- Vonuljunk el egy számunkra kellemes helyre, ahol senki sem zavar (és gondoskodjunk róla, 
hogy ne zavarhassanak)!
- Hunyjuk be szemünket, hogy figyelmünket semmi el ne vonhassa!
- Lazítsunk, engedjük ki a feszültséget, lélegezzünk egyenletesen!
- Néhány percig gondoljunk az elérni kívánt eredményre, pl.: ez vagy az a kellemetlen testi 
érzetem megszûnik, ez vagy az az általunk óhajtott jelenség bekövetkezik!
Ha  csakugyan  autoszuggeszciót  gyakoroltunk,  vagyis  a  tudatalatti  énünk  a  kívánt  képzetet 
magáévá  tette,  az  elgondolt  jelenség  bekövetkezik,  eleinte  nem  kis  meglepetésünkre.
Egy szabály azonban döntõ fontosságú: az autoszuggeszció gyakorlásának lehetõleg az akaraterõ 
teljes kikapcsolásával kell történnie!
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Végezetül néhány, tapasztalatokon alapuló törvényszerûség:
1.  Az  akarat  és  a  képzelõerõ  közötti  összeütközésben  szinte  kivétel  nélkül  az  utóbbié  a 
gyõzelem.
2. Az akarat és a képzelõtehetség harcában a képzelõtehetség ereje egyenes arányban növekszik 
az akarat megfeszítésének erejével.
3.  Ha az akaratnak és  a  képzelõerõnek közös az  iránya,  a kettõ ereje nemcsak összegzõdik, 
hanem mindegyik külön-külön, valósággal megsokszorozódik.
4. A képzelõerõ irányítható!

Zárszóul pedig a következõt szánom:
Hittel  és  meggyõzõdéssel  párosult  képzelõerõvel  reggel  és  este  ejtsük ki  hangosan:  "Napról-
napra, minden szempontból jobban érzem magam! Betegségem, fájdalmam, rossz közérzetem 
megszûnik...Hiszek az autoszuggeszcióban, az öntudatlan én építõ munkájában... Problémáim 
megszûnnek,  mindent  a  fényes  oldalról  nézek...  Tervem  sikerülni  fog,  mert  meg  vagyok 
gyõzõdve  sikerérõl...  Energiám,  tetterõm  állandóan  növekszik...  Napról-napra,  minden 
szempontból  jobban  érzem  magam...  Napról-napra,  minden  szempontból  jobban  érzem 
magam..." 

- Ivanits Zoltán -

Az  egyszarv  szimbolik ja  a  k l nb z  ezoterikus  s  vall siú á ü ö ö õ é á  
rendszerekben

1. r sz - Az egyszarv  a nyugati trad ci kbané ú í ó

Általános definíció

A  népi  legendákban  és  címertanban  szereplõ  mitikus 
teremtmény,  amely  általában  ló  alakban  jelenik  meg,  a 
homlokából szarv nyúlik ki. A világ különbözõ részein azonban 
kecske,  kos,  õz,  bárány,  rinocérosz,  párduc,  zsiráf  vagy kígyó 
alakban  is  ábrázolják,  vagy  akár  egyszarvú  sárkányok  és 
keveréklények  is  lehetnek.  A  középkorban  az  unikornishoz 
keresztény asszociációk is társultak - a szarva az Atyaisten és a Fiúisten egységét szimbolizálta - 
de megjelent az udvari szerelem hagyományában is, ahol úgy tartották, hogy csak egy tükröt 
tartó szûz szelídítheti meg.
 
Az unikornist a tisztaság és a spirituális egység szimbólumának tartották, szarvát hímnemûnek, 
testét nõnemûnek tekintették. Az egyszarvú szarvának gyógyerejéhez fûzõdõ képzetek szerint a 
megmérgezett forrás vizét csak az egyszarvú képes megtisztítani. Az egyszarvú a felkelõ Hold 
megtestesítõje, amely vezeti a csillagnyáját, hogy aztán lenyugvóban megtisztíthassa a vizeket. 
Ennek  a  tisztító  szerepnek  felel  meg  az  egyszarvú  fehérsége,  szûziessége,  holdszerûsége, 
szûzanyasága.
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Tibetben, Mongóliában és Etiópiában él még az az õsi szokás, hogy mesterséges eszközökkel 
kétszarvú állatokból egyszarvú állatokat kreálnak. Az állat szarvait kicsi korától kezdve tûzzel-
vassal arra kényszerítik, hogy egymásra csavarodva nõjenek. Ezek az állatok aztán vezérhímek 
lesznek  és  hírnevet,  megbecsülést  szereznek  a  pásztortörzsnek.  Ez  az  egyszarvúság 
megvalósítása, az egyszarvúság iránti igény fizikai megnyilvánulása.

Asztrológia

Az  általános  bolygókorreszpondanciákban  a  Plutó  bolygóhoz 
kapcsolják. Ezzel jelképezheti az összekötõ hidat élet és halál között, 
gyökeres  átalakulást,  válságok  radikális  megoldását,  megalkuvások 
nélkül.  A  Skorpió  zodiákus  kapcsolódik  ide.  A  keleti  eredetû 
Holdházakban  is  megjelenik  az  egyszarvú  szimbóluma:  A  Rák 
mediterrán és  a  Bivaly  keleti  zodiákushoz  kapcsolható  Holdház  a 
gólya  vagy  egyszarvú.  A  Bak  mediterrán  és  a  Kecske  keleti 

zodiákushoz kapcsolható Holdház a kecske vagy egyszarvú.
 
A  nyugati  asztrológiában  általánosan  elfogadott,  hogy  az  adott  jegyben  esedékes  szellemi, 
mentális  vonatkozások  testiségét  a  vele  szemben  álló  jegytartomány  képviseli.  A  görögség 
képzeletében  a  Rák  minõségét  és  benne  a  nõiség  parazita  aspektusát  a  polip  vagy  medúza 
testesíti meg, aminek párjaként a Bak helyén az önzetlen és segítõkész delfin áll. A Rák jelölõje 
ezért sokszor csiga formájú hal, a Baké pedig a delfin farkú, de szarvas keveréklény, mint pl. a 
halfarkú egyszarvú.

A nyugati asztrológiában a csillagos égboltra csak Andreas Cellarius: Harmonica macrocosmica 
címû 1661-es metszetsorozatában került fel az egyszarvú, az Ekliptikától délre, a Rák állatégövi 
cikkelyétõl az Ikrekébe szökken át. Régi zodiákus ábrázolásokon a Bak alternatív jelölõ állata.
 

Alkímia

Az egyszarvúnak az alkímiában több,  egymást  inkább zavaró,  mint 
kiegészítõ jelentése lehet.

Ha szarvassal párosítva és erdõben jelenik meg, akkor azt a tantételt 
illusztrálja,  miszerint  az  ember  hármas  felépítésû:  testbõl  (erdõ), 
lélekbõl (szarvas) és szellembõl (egyszarvú) áll. Az európai alkímiában 
az egyszarvút a Holdhoz és a Merkúrhoz kapcsolják, ezért férfi-nõi 
androgün lénynek tekintendõ.

"Ellentéte" az oroszlán; a sulphur,  a Nap. A mercurius egyébként a 
nagy mû elérését szimbolizálta.
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Tarot

A halfarkú egyszarvú egy Életfával egy 18. századi osztrák Tarot-kártya Nagy Arkánumának 18. 
lapján  is  megjelenik.  A  kép  a  zodiákus  két,  egymással  szemben  álló  Rák  és  Bak  jegyének 
egységét jeleníti meg. És mint a Nagy Arkánum 18 lapja, azaz a Hold a következõket jelenheti: 
Az utolsó bizonytalanság lapja, a Fõpapnõ magasabb formája,  itt  már nem tanítvány, hanem 
tanár, nem mutatják neki a tudást, hanem õ maga az. Az ember itt lép ki az Alvilágból ismét a 
fényre. Az ide rendelhetõ zodiákus a Rák.
 

Görögország

Kephalosz és Prokrisz története: Prokrisz a "mindenek elõtt kiválasztott, aki azonban maga is 
képes  a  változásra"  féltékenységének áldozata  lett.  Kephaloszt  -  a  férjét  -  követte  titkon az 
erdõn. Kephalosz azt hitte, hogy vadat öl meg a moccanó bokorban, az áldozat az ott megbúvó 
Prokrisz volt. Kephalosz azzal a gerellyel ölte meg, amit magától Prokrisztól kapott. Prokrosz 
maga  is  szívesen  vadászott,  holdistennõ  volt.  Ezt  a  jelenetet  Bernardino  Luini  egy  olyan 
változatban festette meg, ami szerint a "a Holdasszony egyszarvúvá változik".

Az egyszarvú által megtermékenyített Életfa Ulph deirai herceg által 
York  város  egyházának  adományozott  görög  eredetû  ivókürtön 
látható.  Itt  az  egyszarvú  mellett  egy  kutya  is  megjelenik,  az 
unikornis farka pedig kígyóban végzõdik. A ló, a kutya és a kígyó 
Hekaté három aspektusa.

Nagy  Sándor  kapott  az  egyiptomi  fáraótól  egy  egyszarvút, 
Buchephalost, aki csak gazdájának engedte meg, hogy a hátára üljön. 
Az õ segítségével nyerte nagy gyõzelmeit, sírja fölé várost emeltek, s 
mikor elpusztult, Nagy Sándor is meghalt. 

Kereszténység

A "Hölgy egyszarvúval", valamint a "misztikus vadászat az egyszarvúra" a késõ középkor egyik 
kedvelt irodalmi és egyházmûvészeti témája volt. Már a görög és latin egyházatyák írásaiban is 
megjelenik. Itt a lányt vagy hölgyet Máriával azonosítják, az egyszarvút pedig Krisztussal.  A 
misztikus  vadászat  pedig  a  megtestesülés  maga.  Az  egyszarvú  tehát  a  Megváltó  egyik 
archetipikus elõképe.
 
A  középkor  ikonográfiájának  visszatérõ  eleme  a  szûzleány,  mint  az  egyszarvú  befogásának 
eszköze. Az egyszarvút ugyanis nem lehet elfogni, ezért a vadászok cselhez folyamodnak. A 
szûz  itt  a  csalétek,  egyben  a  vadállat  megszelídítõje,  aki  vállalja,  hogy  az  egyébként  nem 
veszélytelen vállalkozáshoz kockáztatja életét.  Az egyszarvú ugyanis a lány illatától elbódul, 
majd  ölébe  hajtja  fejét.  Az  egyszarvú  azonban  csak  a  valódi  szüzek  ölén  szelídül  meg,  az 
álszüzeket felnyársalja. A többi már a vadászok dolga. A misztikus szeretõbõl halott áldozat lesz. 
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A történetet az európai középkor számára a Physiologus néven ismert allegorikus bestiárium 
közvetítette.

Az ellentétek - köztük a nemek - egyesítése, mint probléma és mint a keresztény remény alapja 
a lány és az egyszarvú középkori ikonográfiájában, a misztikus vadászatban is megjelenik. A 
reneszánsz faliszõnyegeken az egyszarvút a hölgy társaságában lótesttel ábrázolják. Akkor ezzel 
az  eredendõen  androgün  termékenység-szimbólum  férfias  aspektusára  kerül  a  hangsúly.  A 
szakáll  önmagában  is  a  férfiasság  jele.  Talán  ezzel  van  kapcsolatban  az  is,  hogy  késõbbi 
egyszarvú  ábrázolásokon  -  ahol  a  mitikus  lény  a  lány  párjaként,  vagyis  maszkulin 
princípiumként jelenik meg - a lóformájú állatnak kecskeszakálla van.

A  középkori  ikonográfiákon  nemcsak  szûzlány,  hanem  erdei  vadlány  is  megszelídíti  az 
egyszarvút.  Õk  az  égi  Madonna  árnyékalakjai  a  14-15.  században.  Leonardo  da  Vinci 
bestiáriumában az egyszarvút,  mint  a  féktelenség  megszemélyesítõjeként  írja  le  (dionüszoszi 
jelenség).

Mindez  az  ún.  fejbenézés  motívumához  kapcsolható:  ülõ 
helyzetû nõalak ölében lehunyt szemû férfi vagy hímnemû lény 
fekszik, pl. egyszarvú. A jelenet a szerelem és a halál együttes 
jelképe. Szoláris mítoszokban az éves ciklust lezáró eseményt, a 
Nap halálát jeleníti meg. Idõpontja a téli napforduló, helyszíne a 
Tejútfa  töve:  a  Tejút  és  a  nappálya  egyik  keresztezõdése.
A keresztény hagyomány szerint a galambok szívesen idõznek 
az egyszarvú hátán.

János pap pedig így ír az egyszarvú és az oroszlán kapcsolatáról 
(nem pontos idézet): "Az egyszarvú az oroszlánok ellensége. Amikor egy oroszlán megpillant 
egy egyszarvút, egy fa mögött keres menedéket. Amikor az egyszarvú támad, nagy lendülettel a 
fának rohan,  éles  szarva belefúródik a  fa  törzsébe.  Ekkor a  saját  szarvának foglya lett,  s  az 
oroszlán  veszély  nélkül  ráronthat."  Ugyanez  a  történet  lejátszódik  egy  Grimm-mesében  és 
Shakespeare Julius Cezarjában is. A fa valószínûleg az Életfa elõképe. Az egyszarvú behatol az 
Életfába,  eggyé  válik  vele,  megtermékenyíti.  Tehát  az  egyszarvú  mégsem rászedett  áldozat, 
hanem misztikus nemzõ, aki egyben azonos lehet a nemzettel, mert õ az Életfa áldott gyümölcse 
is. Ebben a történetben nem a két princípium közti vetélkedést, hanem az egymást polárisan 
kiegészítõ princípiumokat kell meglátnunk.

Biblia - Dániel könyve:
"Egyszerre nyugat felõl egy kecskebak rontott neki az egész földnek, anélkül, hogy a lába érte 
volna a földet. A baknak hatalmas szarva volt a két szeme közt."
Ezt a  kecskebakot  késõbb legyõzik.  A szövegrész a  végsõ idõk apokaliptikus jellegû gonosz, 
pusztító világi hatalmait jelképezõ kos és kecskebak harcát írja le. A kecskebak szarva az ijesztõ 
erõfölény és a kíméletlen pusztítás jelképe, maga a kecskebak pedig a keleti görög-makedon 
birodalmat jelképezte.
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A Bibliában az egyszarvú a sötét, archaikus és differenciálatlan természeti, valamint a pusztító 
történelmi és erkölcsi erõk megszemélyesítõje.
 

Wicca

A Holdistennõ-hármasságban a Szûz mítikus lénye, és ezzel a következõket szimbolizálhatja: ég, 
levegõ,  tavasz,  vadászat,  harc,  küzdelem,  gyõzelem,  igazság,  fehér  és  zöld  színek,  íj  és  nyíl 
fegyverek.  Ide  kapcsolódó  istennõk:  a  görög  Artemisz,  a  római  Diána,  az  ír  Eire,  a  kelta 
Morrigan, a héber Sekinah, az egyiptomi Maat és az arab Uzza. Az Arthur-i mondakörbõl a tó 
hölgye, Moirák közül Klóthó, Párkák közül Nona, Nornák közül Urd, Gorgók közül Sztheinó, az 
erõs, Graiák közül Enüó, a harcias, Démétér életszakaszai közül pedig Kóré, a zöld vetés is ide 
rendelhetõ.

A Wicca egyes tradícióiban a víz elem mítikus lényének tekintik.

Arthur  királyt  egy  egyszarvú  táplálta  tejével.  Az  egyszarvú-oroszlán  kettõs  az  angol  királyi 
címer  hagyományos  õrzõje.  Az  egyszarvú  Skócia  Britanniához  való  csatolása  után  került  a 
címerbe, mivel az Skócia nemzeti jelképe volt.
 
Egyéb jeles tudósok írásai

Az  egyszarvúakról  Aristoteles,  Strabo,  Julius  Caesar,  Plinius  is  többször  ír.
Ktesias  monokerosza  egy  ázsiai  vadszamár,  mesés  sebességgel.  Csak  akkor  lehet  a  közelébe 
férkõzni, ha kicsinyei vannak. Rendkívül erõs, elevenen nem is lehet elfogni, csak nyíllal és 
hajítódárdával. Szarva gyógyító erejû. Aki az egyszarvú szarvából készült kehelybõl iszik, azon 
nem fog a méreg.

Aelianus kartazonja gyorsan fut, hangja durva és disszonáns,  szarvának senki és semmi nem 
állhat ellent. Pusztában, magányosan és a többi állattal békében él. Párzás idején megszelídül. A 
szó egyébként valószínûleg a szankszkrit eredetû "kartajan" szóból ered, melynek jelentése "a 
sivatag ura".

Ha  élt  is  valaha  ilyen  lény  fizikai  síkon,  emléke  inkább  az  emberi  lélek  õsi,  archetipikus 
emlékezetét,  vagyis  tudat  alatti  világát  vetítette  ki  környezetére,  és  ezen  belül  a  látomás 
hordozására leginkább alkalmas alakzatokra.

Folytatása következik. 
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A g s k m v szeteé á û é

A  titkokkal,  csodákkal  átszõtt  japán  kultúra  megközelíthetetlen  és 
sokszor érthetetlen a nyugati emberek számára. Leginkább érthetetlen 
és félreérthetõ a nyugati társadalmakban a gésák különleges és érdekes 
szerepe. Tudnunk kell, hogy a gésák a társadalom egészének szerves 
részét alkották. Nem prostituáltakként mûködnek, hanem kultúrált és 
elfogadott szórakozási formaként vannak jelen a japán társadalomban 
évszázadok óta.

A gésák  elõször  a  11.  században  jelentek  meg  Japánban.  A hivatás 
legkorábbi mûvelõi férfiak voltak, de a 17. századtól kezdve nõk töltik 
be ezt a szerepet. A gésákat elsõsorban a teaházak teaszertartásai során 
vették  igénybe  a  gazdag,  többnyire  arisztokrata  japán  férfiak.  A  gésák  virágkora  a  18.  19. 
századra esett, de máig léteznek, bár kis számban.

A  gésa  szó  mûvészt  jelent  (gei=mûvészet,  sha=személy),  ezek  a  szép  fiatal  hölgyek  bájos 
csevegéssel, tánccal, zenével, játékokkal szórakoztatják az ocsaja vendégeit. A jó gésa magába 
egyesíti mindazokat a kiváló tulajdonságokat, amelyeket a nõi ideállal szemben támaszthatnak: 
szép és szellemes; mozdulatai elegánsak, mint gondolatainak kifejezési formái; ért a politikához 
és közgazdaságtanhoz, jártas az irodalomban és a népmûvészetekben; a gésa mindent elnyel, 
amit hall, semmit se ad vissza.

Kyotóban,  Japán  õsi  fõvárosában,  ahol  képzésük  a  szokásosnál 
szigorúbb, maikoknak - "táncoló gyermek" - és geikoknak - "mûvészet 
gyermeke"  -  nevezik  a  gésa-jelölteket,  illetve  a  gésákat.  A  maiko 
tanulókat egy-egy okiján vagy vacsorán keresztül  veszik fel.  Ennek 
módja általában a személyes ajánlás: csak úgy léphetett kapcsolatba az 
okijával, ha bemutatták. Ha a bemutatás megtörtént, a folyamodó a 
szüleivel  együtt  látogatást  tesz  az  okijában.  Ha  megállapodnak,  a 
jelölt, mint sikomi-szan költözik az okijába, ahol elõször szolgálóként 
dolgozik, és közben figyeli a maikokat és geikokat.
 
Mizuno Toshikata  19.  századi regényében a gésák arisztokratikusan 
elegánsak  és  mûveltek,  mesteri  szinten  játsszák  a  koto-t  és  a  go-t, 

értenek a kalligráfiához és a festéshez.

A gésák olyan zenei képzettséggel rendelkeznek, melyet bizton nevezhetünk akár hangmágikus 
tehetségnek is. Minden gésának meg kell tanulni a samiszenen – szó szerinti jelentése: az ízlés 3 
húrja  – játszani,  mely egy gitárszerû hangszer,  keskeny fanyaka van, 3 dugóval hangolható. 
Teste  egy  kis  fadoboz,  melynek  tetejére  dobszerû  macskabõr  van  ráfeszítve.  Õsi  módszer 
segítségével sajátítják el a samiszen játékot, azaz hallás után tanulnak meg játszani a hangszeren. 
A samiszenzene legõsibb formája a szambaszó, eredetileg a sintó fogadalmi tánchoz kötõdött. A 
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hangszeren  játszó  gésa  csak  ujjai  hegyével  érinti  a  húrokat  és  a 
hüvelykujjával  tájékozódik  a  hangszer  nyakán.  A  csúszások 
megkönnyítése  végett  selyembõl  készült  alsó  köntöse  ujját  félig 
ráhúzza a kézfejére. A három húr megfeleltethetõ a három évszaknak: 
nyár, tavasz és tél; akárcsak az õkori görög líra húrjai. Tudományos 
kutatások  bebizonyították,  hogy  a  hang  változást  idéz  elõ  az 
immunrendszerben,  a  vegetatív  idegrendszerben  és  a  endocrine 
rendszerben.  Az  egész  test,  illetve  az  agyhullámok  nyugalmi 
állapotban  másodpercenként  8  ciklust  vibrálnak,  és  ezzel 
összekapcsolnak,  hozzáhangolnak  minket  a  Föld  elektromágneses 
mezõjéhez.
 
A  jó  gésa  a  samiszen  hangjaival  tetszése  szerint  képes  befolyásolni  vendégei  hangulatát.  A 
samiszen hangját gyakorta énekkel kísérik. Az ének kétfunkciós:
- a szöveg mentális információt közvetít
- a szöveg dallama energetikai utakat rajzol fel.

A zene mellett a táncnak is nagy szerepe van a gésák mûvészetében. Bár mindenkinek meg kell 
tanulni a táncok alapvetõ elemeit, csak a legígéretesebb és legszebb gésák fejleszthetik mûvészi 
fokra tánctudásukat. Táncuk elsõsorban esztétikai élmény, másodsorban egy újabb ingerként 
társul a látás a hallás mellé - így további, erõs hatásokat gyakorlohatnak a vendégek érzelmeire, 
gondolataira.

A  gésáknak  a  testtel  kapcsolatos  tudását  leginkább  három fõ 
területre érdemes osztani:  elsõ a saját test tökéletes uralma és 
karbantartása,  a  második  a  kontaktusok  során  bevethetõ 
praktikák,  a  harmadik  pedig  a  szellemi  felkészültség.  Mindez 
megnyilvánul táncukban.

Nem szabad megfeledkezdnünk a gésák szexuális  vonzerejérõl 
sem. Önmaguk ékesítése végett arcukat fehérre alapozták, és az 
ajkakat  égõvörösre  festették.  A  fiatalabb  lányok  csak  a  felsõ 

ajkukat festették, és az erõsebb vonzerõ érdekében, a nyakszirtjükre rajzoltak egy piros vonalat. 
De a gésák kiépítették titkos fegyverüket az "iki"-t,  az erotikus vonzerõt, kisugárzást. Ennek 
érdekében  szigorú  energetikai  képzésben  is  részesültek.  Ehhez  tartozott  a  különbözõ 
masszázstechnikák alapos ismerete is.  A gésa fel  tudta mérni  a férfi  csakráinak állapotát,  és 
például ennek alapján világította meg a fürdõszobát, választotta ki a fürdõ- és maszszázsolajat, 
de  színterápiát  is  alkalmazhatott  a  megfelelõ  lelkiállapot  elérése  érdekében.  Az egész  szoba 
elrendezését  ennek  megfelelõen  alakították,  a  virágszirmok  díszítései  szintén  ezt  a  célt 
szolgálták. 
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Tai Chi Chuan - 3. r szé
 

Alapvetõ mûködés:

A  tai  chi  úgynevezett  belsõ  stílusú  harcmûvészet.
A  chi  áramlása  természetesen  minden  harcmûvészet  sajátja.  Van, 
ahol ezzel nem is foglalkoznak, pl meglepõ módon a wudang tai chi 
nem veszi figyelembe a chi alkalmazását, és van, ahol ez szolgáltatja 
az  alapját.  Jó  tudni  azonban,  hogy  nem szabad  szó  szerint  venni 
mindazt, amit a tai chi-t körüllengi, a misztifikáció itt sem szolgál 
minket, mint ahogy máshol sem feltétlenül. Én úgy gondolom, hogy 
mindenki  fogadjon  be  magába  annyit  ebbõl,  amennyit  meg  tud 
emészteni. Meridiánokról, vagyis energiavezetékekrõl biztos már mindannyian halottatok, ha 
valaki mégsem, akkor elmondom, hogy a kínaiak szerint a test keringése nem csak a véráramot 
vagy az idegi hálózatot foglalja magába, de leginkább ezek mentén helyezkedik el, és energia 
áramlik bennük. A kínaiak sokféle chi-t megkülönböztetnek minõség szerint. Errõl és a tai chi 
gyakorlati mûködésérõl viszont majd máskor írok. 

Biztosan  ismerõs  kép,  mikor  egy  filmben,  mondjuk  a  kínai 
negyedben  nyugdíjasok  balettoznak.  A  tai  chi  gyakorlásának 
egy hihetetlenül fontos része ez.

Többféle  formagyakorlat  létezik,  bár  kétségtelenül  az 
úgynevezett "108-as" forma a legismertebb. A formagyakorlatot 
rendkívül lassan szokás végezni, avatatlan szemnek idegesítõen 
lassan :)  A "száznyolcas"  forma végrehajtása akár 40 percet is 

igénybe  vehet.  Ez  a  lassú  gyakorlási  forma  évekre  elkíséri  a  kezdõt,  bizonyos  tanítási 
módszereknél  tényleg rendkívül  sokat  kell  várni  arra,  hogy a  gyors  mozgást  is  tanulhassák. 
Visszatérve a dolog jelentõségére: bár a formagyakorlatok rendkívül látványosnak hatnak egy 
olyan  ember  számára,  ki  fogékony  rá,  de  mégis  azt  mondhatjuk,  hogy  a  lényeg  nem  a 
mozdulatok  pontos  végrehajtásában  van,  hanem,  hogy  mi  történik  belül.  Sok  dologra  kell 
figyelni, többek között a helyes légzésre, testtartásra, energia keringtetés, megfelelõ tudatállapot 
fenntartására, stb.
 
Irányelvek  a  végrehajtáshoz:  lazaság,  folyamatos  mozgás,  lesüllyesztés,  egyenes  tartás, 
körkörösség, laza keresztcsont, leengedett vállak, lógó könyök, stb.

Eleinte a tanuló a formagyakorlat mozdulatainak a végrehajtásával küzd, nekem pl elég nehezen 
ment  a  mozdulatok  megtanulása.  Ilyenkor  nehéz  bármi  másra  koncentrálni.  Fontos  lépés  a 
helyes  légzést  elsajátítani,  ami  gyakorlással  persze  ösztönössé  válik.  Csak  annyi  izmot  kell 
mindig megfeszíteni, amivel maga a gyakorlat végrehajtható, semmi több. A klasszikus források 
szerint szintén nagyon fontos a lesüllyesztés. Néha egészen extrém mély állásban hajtanak végre 
formagyakorlatot, sõt a forma gyakorlásának bizonyos szakaszaiban direkt elõvesznek bizonyos 
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gyakorlási  módokat és ilyen, akár egészen más különleges formában 
hajtják végre a gyakorlást.

Ebben a stílusban az is fontos, hogy a test nem dõl sem elõre, sem hátra 
(kevés számú kivétellel), a gerinc egyenes, a fej elõre néz. A tekintet 
mindig  követi  a  mozgást.  A  kezek  és  lábak  egymással  összhangban 
mozognak.
 
A lassúságról:  a tai chi szerint akkor lehetsz igazán gyors,  ha lassan 
gyakorlod a mozdulatokat. Ez egy empirikus dolog, magyarázhatnám 
napestig, de mégis többet jelent egy kis tapasztalat. Mindenesetre tény, hogy azok a mozdulatok, 
amik  tai  chin  a  lassú  mozgással  rögzõdtek  be,  sokkal  pontosabbak  és  jobbak  azoknál,  amik 
farkastáncon a gyors végrehajtással. Nem csak a gyorsaság céljából van a komótos végrehajtás, 
hanem a chi áramlás beindítása érdekében is.

A mozdulatok  nem a  harci  alkalmazásban fellelhetõ  mozgások,  nem az  a  céljuk,  hogy  arra 
tanítsanak,  sokkal  inkább,  hogy  a  dolgok  mûködését  biztosítsák.  A  harci  alkalmazásra  való 
rávezetés  a  páros  gyakorlatok  feladata.  Eleinte  egyszerû  kézkörzést  gyakorolnak,  késõbb 
bonyolultabb mozdulatokat tanulnak, és pl vannak olyan páros gyakorlatok, amiket formának is 
fel lehet fogni. Ezeket összefoglaló néven toló kezeknek szokás nevezni. A toló kezek különösen 
fontosak, mert a szabad küzdelemben való jártassághoz ezen keresztül vezet az út. Itt tanuljuk 
meg, hogyan engedjük be és semlegesítsük az ellenfél támadását és hogyan indítsuk ebbõl az 
ellentámadást.  Kezdetben  nagyon  lassan  végezzük,  hogy  össze  tudjuk  hangolni  a  légzést  a 
mozgással.  Tai chiban szokás,  hogy a találatot  lökéssel  jelzik,  a toló kezekben is  a cél pl az 
ellenfél eltolása, mégpedig nem kifejezetten fizikai erõvel, hanem a tai chi speciális technikának 
a segítségével. Ebbõl pl. világversenyeket is rendeznek.

Állítólag a régi idõkben annyi sebesülés származott tai chi edzésrõl, hogy azóta van szokásban az 
ellökés.  Amúgy  is  jellemzõ  az  ellenfél  elrepítése,  kifejezetten  tai  chis  mozzanat,  mikor  az 
ellenfél több métert repül hátra egy lökés következtében.

Kb. ugyanennyire jellemzõ a tenyér használata is. Mivel bizonyos külsõ stílusokkal ellentétben 
itt nem a keménység, hanem az érzékelés a fontos, az ököl, az ízületek nincsenek hihetetlenül 
megedzve. A tenyér amúgy is pillanatok alatt ököllé alakítható.

Hogy összekössem a formát és a harci alkalmazást, még egyszer hangsúlyoznom kell, hogy a 
forma végrehajtásakor az ember nem a harci alkalmazást tanulja. Kezdõ koromban rengeteget 
csodálkoztam,  hogy  ez  a  két  dolog  néha  mennyire  hihetetlenül  nem  hasonlít  egymásra. 
Véleményem szerint ez azért van így, mert maga a forma fontos folyamatok beindítója, másrészt 
pedig egy elvet mutat meg, egy bizonyos fajta mozgásformát, amit aztán többfajta módon is fel 
lehet használni.
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Egészség megõrzõ hatás: 

A  tai  chi  híresen  jó  hatással  van  az  ember  egészségi  állapotára. 
Rengetegen  vannak,  akik  megállnak  a  forma  tanulásánál  és  csak  ezt 
gyakorolják,  manapság  leginkább  ezt  értik  alatta,  bár  néhol  a  páros 
gyakorlás  is  belefér  még  ebbe  a  kategóriába.  Tapasztalataim  szerint 
egyrészt az ellazult állapotban végzett mozgás nagyon jó hatással van az 
emberre, felfrissít, megnyugtat, ellazít, beindítja az energia áramlást. A 
híres történet szerint Cheng Man-Ching, Yang Chen-Fu tanitvanya a 

TBC-bõl gyógyult ki a tai chi gyakorlás hatására. Egészseges maga a rendszeres mozgás, illetve 
az,  ahogyan  mozgunk.  (Nincs  túlzott  terhelés,  nincs  sérülésveszély,  mégis  az  egészet 
átmozgatja).

Jo a keringésnek, az idegrendszernek, fokozott vesztibuláris ingérlest biztosit, hagyja/serkenti a 
szervezetet  úgy  mûködni  amilyenre  a  mûuködése  tervezve  van.  Ezeken  keresztül  az  egész 
testre/lélekre hat. Jó hatással van az izmokra és izületekre is.A Tai Chi-t gyakran ajánlják azzal, 
hogy az ízületek bántalmaira ad gyógyírt (kopás, degeneratív elváltozás), valamint segít azoknak 
is akik életvitelük miatt keveset mozognak és "berozsdásodtak" az ízületeik. Mindenesetre a tai 
chi harcmûvészet, nem egészségmegõrzõ technika.
 

A tai chi fegyverei:
 
Tao  kard  -  széles  szablya,  íves  formájú,  egyélû,  semmiképpen  sem 
kifinomult eszköz, leginkább vágásra alkalmas, amit a viszonylag nagyobb 
súlya is segít. Nem igényel túlzott technikai tudást.

Chien  kard  -  szokás  tõrnek  is  nevezni,  kétélû  egyenes  kard,  roppant 
kifinomult eszköz. Hatalmas gyakorlatot igényel a használata. Csak a felsõ 
harmadát élezték ki teljesen borotvaélesre, a középsõ részt kevéssé, az alját 
pedig  egyáltalán  nem,  itt  lehetett  hárítani  pl.  Roppant  könnyû  és 
hajlékony  fegyver,  nehezen  törik.  Ezt  a  hajlékonyságot  kihasználva  pl 
élesben be tudtak szúrni pl testpáncél rései közé, vagy a remegést kihasználva egy csapással több 
vágást is ejteni. Szakértõk azt tartják, ha a széles kard használatának elsajátításához 100 nap kell, 
akkor az egyenes kardéhoz 10000. Persze ez tipikus kínaias fogalmazásmód :)

Lándzsa - régebben eszméletlenül hosszú volt, akár 3-4 méter, de még jóval több is esetenként. 
Mint a chien kés, ez is meglehetõsen rugalmas, már a méretébõl adódóan is ugye. A hosszú és 
rugalmas  eszköz  természeténél  fogva  mintegy  felerõsíti  és  visszajelzi  a  módszer  egyébként 
nehezen megragadható elemeit.

Bot - bizonyos vélemények szerint nem tartozik az õsi tai chi fegyverek közé. Szinte minden 
esetben  hosszabb  volt,  mint  az  ember,  aki  forgatta.  Használata  a  lándzsavívásból  ered. 
Leginkább csak az egyik végét használják. Mostanság már az embermagasságnál kisebb botok 
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vannak használatban.

Egyéb fegyverek: legyezõ, ernyõ, rövid bot, sétapálca, páros kard, író 
ecset, bambuszfuvola.

Talán  a  legérdekesebb  ezek  közül  a  legyezõ,  illetve  páros  legyezõ. 
Vasvázas  változata  komoly  fegyver  lehet,  de  legalább  jó  szolgálatot 
tehetett  az  elsõ  (váratlan)  csapás  túlélése  érdekében.  Ismert  mindig 
összecsukott, illetve kinyitható változata is. Van amelyik lényegében 
nem más, mint egy rövid bot, de akad olyan, amelyikkel szúrni, vágni 
is lehet.

 
A rövid bot ma igen népszerû. Ha nem is lehet olyan rugalmas, mint a hosszú rúd, de mindkét 
vége használható, ami szakértõ kézben komoly elõnynek számít.
 
A sétapálca voltaképpen egy nagyon rövid bot. Az egyik vége lehet kampós/horgos. Használata a 
chien  tõréhez  hasonló  és  határozottan  önvédelmi  jellegû.  Átalában  is  jellemzõ,  hogy  a 
hosszúkás, egyenes tárgyak esetében a chien tõr vívás mozgásai jól alkalmazhatóak. No persze 
annak éle és hegye is van...

Köszönet Kóka Attilának a rengeteg segítségért.

További források: Tao Te King, www.terebess.hu, taichi.uw.hu 

Harry Potter - m gia s val s gá é ó á

1. r szé
 

Épp  ideje,  hogy  beszéljünk  kicsit  arról,  mi  a  valóságalapja  a  Harry  Potter  filmekben  és 
regényekben  felsorolt  varázslási  formáknak,  bûbájoknak.  Sok-sok  tini  veszi  rendkívül 
komolyan, mások - az ellenkezõ végletbe esve - legyintenek rá.
 
Elõször is tisztázzuk: a Harry Potter gyermekmese. Teljes egészében a fantázia szüleménye a 
Roxfort, a varázslótársadalom és a könyvben leírt varázsigék széles skálája. Ugyanakkor az írónõ 
nyilván merített  a mágia valódi tudományából,  amikor a könyveit  írta -  a csipetnyi  valóság 
belekeverése az emberek mélyebb tudati rétegeit mozgatja meg, õsi múltjuk zenéjére pezsdíti 
vérüket.
Vegyük sorra, milyen mágikus, mítikus elemeket dolgoznak fel ezek a történetek! 
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Mágikus lények
 

Fõnix: a  történetben  fontos  szerepet  kap 
Dumbledore professzor fõnixmarada. 

A  legendák  fõnixe  az  újjászületés  és  a  Nap 
jelképe.  Valóban  azt  tartották,  hogy  ötszáz 
évente  lángok  által  emésztve  pusztul  el,  majd 
hamvaiból újra feltámad. Egyiptomból származik 

ez a mítosz, ahol úgy tartották, hogy három nap alatt kel új életre a madár, melyet ott bennu 
néven ismertek.  Mivel  általában az  áradásokat  követõen jelent  meg,  a  régi  egyiptomiak azt 
hitték  róla,  hogy  a  mindent  megelõzõ  elemben,  a  vízben  született,  mégpedig  önmagától, 
ugyanúgy, mint ahogy a Nap is önmagát szülte.

Az  ókeresztény  mozaikokon  sokszor  ábrázolják  a  fõnix  madarat.  Az  emblémaszerû 
ábrázolásokon  jellegzetesen  helyezkedik  el.  Egy  dombon,  vagy  egy  hegyen  áll  (nagyobb 
kompozícióknál pálmafán ül), feje körül sugárkoszorú vagy nimbusz látható. R. Van Den Broek 
egyik  könyvében  idéz  egy  alexandriai  monofizista  szerzõtõl  az  560-as  évekbõl:  "Továbbá 
minden ötszáz évben felrepül a magasba a fõnix, ez a nagy madár, a templomba megy, ott az 
oltáron helyezkedik el, ahol az áldozatot mutatják be. Elõtte azonban elmegy a paradicsomba, 
ahonnan három ágat hoz az illatozó fáról, a gallyakat az oltárra teszi. Akkor tûz jön le az égbõl 
és elemészti az illatos ágakat és a madár testét. Három nap elteltével azonban megjelenik ott egy 
apró féreg. Azután tollai nõnek és felveszi elõzõ formáját. Ez a madár az Úr feltámadását jelenti 
számunkra.  Ahogyan a  méh a mezõ virágaival  táplálkozik -  ami a  viasz  számára -  és  az  ég 
harmatából - ami a méz számára -, úgy él a fõnix az ég harmatából és Libanon cédrusainak 
virágaiból."
 
Római  Szt.  Kelemen  levelében  ezeket  írja:  "Figyeljünk  fel  arra  a 
csodálatos jeladásra, amely a keleti vidékeken, Arábia tájain történik. 
Van  ott  egy  bizonyos  madár,  amelyet  fõnixnek  neveznek.  A  maga 
nemében  egyedülálló  és  ötszáz  esztendeig  él.  Amikor  a  halál 
felbomlásához  közel  érzi  magát,  tömjénbõl,  mirhából,  meg  más 
illatszerekbõl fészket rak, ebben érkezik el idejének betelése, és akkor 
meghal.  Rothadó  testébõl  féreg  születik,  ez  a  döglött  állat  húsával 
táplálkozik,  tollassá  lesz,  mikor  már  megerõsödött,  felemeli  fészkét, 
melyben szülõjének csontjai maradtak, mindezt Arábia vidékérõl leviszi 
Egyiptomba,  mégpedig  abba  a  városba,  melyet  Héliopolisznak 
neveznek. Egy napon mindenki szeme láttára az oltárra rakja le azokat, 
majd visszatér oda, ahonnan jött. Akkor a papok megvizsgálják a feljegyzéseket és megállapítják, 
hogy ötszáz esztendõ elteltével tért oda vissza."

A nyugati  és  a  kínai  kultúrában  elterjedt  fõnix  kissé  különbözik  egymástól:  míg  a  nyugati 
inkább egy sasra emlékeztet, a kínai fõnix a pávára hasonlít. A nyugati kultúrában a madár az 
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újjászületés  jelképe,  a  kínaiban  az  égi  kegyelem  látható  jele  volt.  A  Kínai  Fõnix  (Feng) 
színpompás  madár,  a  történelem  elõtti  korokban  feltûnt  az  erényes  császárok  kertjében  és 
palotájában. A háromlábú fõnix hím a mítosz szerint a Napban élt.

Hippogriff: A hippogriff  a  Potter-köyvek szerint  különös,  nagy testû  állat,  sas  fejjel,  mellsõ 
lábakkal, szárnnyal, és ló hátsó lábakkal és farokkal. Bárki felülhet rá, ha elõtte pislogás nélkül a 
szemébe néz, és megvárja, amíg az állat meghajol. Csak szõrén (vagyis tollán) lehet megülni.

A legendák griffmadarával rokonítható ez az állat.  "Ezek a 
lények az oroszlán és a sas keverékei: testüket az oroszlántól, 
szárnyukat és fejüket a sastól kapták. Szõrös, csúcsos hegyû 
fülük van, mint a kutyának. Hátsó fertályuk mindenben az 
oroszlánéra  hasonlít,  mellsõ  lábaik  azonban  hatalmas 
saskarmokban végzõdnek. Szárnyukat, fejüket és mellkasukat 
tolltakaró  borítja,  testük  többi  részét  dús  oroszlánbunda. 
Általában nyolcszor akkorák, mint az oroszlán, és erõsebbek 
száz sasnál is. Egyes megfigyelõk szerint kígyófarkuk van, de 

valószínûbbnek tûnik, hogy ezt a testrészüket szõrzet fedi, és sötét árnyalatú bojtban végzõdik, 
akárcsak  az  oroszlánoké."  -  így  írja  le  a  griffmadarakat  Michael  Page  a  Sosemvolt  dolgok 
enciklopédiájában.

A  griff  szó  eredete  az  ógörög  grüpsz  kifejezésre  vezethetõ  vissza,  ami  keselyût,  karmos 
ragadozómadarat jelentett. A latinban - amely nem ismerte és kiejteni sem igen bírta a görög 
pszi hangot - a név gryphusszá torzult.

Az ókori griffek a mítoszok szerint kocsihámba fogva szolgálták Hellasz isteneit; másik hálás 
feladatuk  pedig  a  kincsek  õrzése  volt.  Dionüszosz  például  velük  strázsáltatta  színborral  telt 
amforáit,  melyek  minden  aranynál-drágakõnél  közelebb  álltak  a  szívéhez.
A griffmadárral  ellentétben a hippogriff  létezésében soha senki nem hitt  egyetlen pillanatra 
sem. Kezdettõl fogva költõi konstrukció volt;  eredetét egy poétikus antik hasonlatról veszi - 
nem Rowling találmánya azonban. Elõször Vergiliusznál tûnik fel hasonló:
"Párja  a  lónak  eként  griff  lesz,  az  ebekkel  a  félénk
õz pedig egy forráshoz fog még járni idõvel..."

késõbb pedig Lodovico Ariosto, egy középkori költõ "Az eszeveszett Orlando" (Orlando Furioso) 
címû lovagi eposzában tesz még hozzá:

"Nem volt káprázat mûve paripája,
valódi griff és kanca keveréke,
apai volt a tollazata, szárnya,
elsõ pár lába, a feje, a képe;
egyéb testrészeiben az anyára
ütött, így szolgált hippogriff nevére
a Rifei hegyekbe jönnek olykor,
a jégtenger környéki távolokból."
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Kerti  törpe: Potteréknél  a  kerti  törpék  kicsi,  alacsony,  hegyes  fogú 
lények,  akik  varázslócsaládok  kerteiben  vakondmódjára  feltúrják  a 
kertet, és sok-sok kárt okoznak.

A kerti törpe is tiszteletreméltó ôsökkel büszkélkedhet: apró termetû, 
mitológiai  lények  ôk,  akik  az  egész  világon  ismertek.  Egyik  elôkelô 
törzsüket  gnómoknak  nevezik,  megnôhetnek  akkorára,  mint  egy 
gyerek, de lehetnek ujjnyi magasságúak is.  A föld mélyén ôk ôrzik a 
drágaköveket  és  nemesfémeket,  kiváló  mesteremberek,  akik  az 
embereknek kardot, varázsgyûrût kovácsolnak.

Freya istennõ legértékesebb kincse például a Brisingamen nyakék, melyet négy öklömnyi törpe 
kovácsolt  számára  a  föld  belsejének  drágaságaiból:  aranyból,  ezüstbõl  és  drágakövekbõl.  Két 
törpe, Idune fiai, Brock és Sindre készítették Odinnak a Draupnír gyûrût, Freyjának kedvenc 
nyakékét,  és  Freyrnek  az  arany  vadkant.  Ugyancsak  törpék  kovácsolták  Thór  hatalmas 
kalapácsát, a Mjöllnirt. Dvalin törpe készítette Loki segítségével Odin mágikus lándzsáját, és õ 
fonta újra Thórral és Lokival Sif aranyhaját.

A törpék óészaki neve Dvergur (többes számban Dvergar). Snorri szerint a törpék eredetileg 
férgek voltak, akik Ymir testében éltek, de az istenek emberszerû teremtményekké formálták 
õket, akik a föld alatt vagy a sziklák között élnek.
 
Sok törpe él Svartalfheimrben, a fekete elfek világában, de legkedveltebb lakóhelyük a szikák és 
a  nagy  kövek  belseje.  A  visszhangot  épp  ezért  gyakran  nevezték  dvergamalinak,  a  törpék 
beszédének.

A törpék roppant gazdagok, rengeteg aranyuk és drágakövük van. Tárgyaikon gyakran átok ül, 
különösen akkor, ha emberek kezébe kerülnek.

Mivel az európai törpék jól értettek a kincsek ôrzéséhez, utódaik képmásai - szobormásai - is 
ezzel a céllal kerültek a kertek bokrai közé. Fôleg azokon a vidékeken, ahol az embereknek 
szoros kapcsolatuk volt a föld alatti világgal, mert bányák labirintusaiban próbálták elorozni az 
ôrzött  kincseket,  s  aztán saját  -  föld feletti  -  világukban cinkosságra kényszeríteni a szigorú 
felvigyázókat, vagy megengesztelni ôket.
 

Folytatása következik. 
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Az tkok s hat saiká é á

Ahhoz, hogy az átkok hatásmechanizmusát megértsük, szükség van 
annak  megértésére,  hogy  maga  a  mágia  hogyan  mûködik  -  ezt 
viszont  csak  akkor  láthatjuk  át  mélységében,  ha  elfogadjuk  az 
alapvetõ hermészi törvényt: "Amint fent, úgy lent", konkrétan abban 
az értelmében, hogy a Teremtésben minden, és minden más közt 
valamiféle, a fizikain túli,  misztikus összefüggés van. Amennyiben 
ezen  axiómát  nem  fogadjuk  el,  akkor  a  mágia,  mint  a  valóság 
meghajlításának  tudománya  és  mûvészete,  értelmezhetetlenné, 
elfogadhatatlanná válik.
 
A legújabb kutatások azt mutatják, hogy a mágia végzésének legfõbb 
korlátja mindig maga az emberi tudat. A legkülönbözõbb módokat 
találjuk  ki,  mellyel  saját  mágiánkat  gyengítjük,  hatástalanítjuk, 
onnantól, hogy "a szüleim azt mondták, hogy mágia csak a mesékben létezik", a "templomban 
azt mondták, hogy a mágia a sátán mûve, ezért most biztos a pokolra kerülök" -ön keresztül 
egészen odáig, hogy "biztos nem tudom megcsinálni, hiszen ehhez én nem vagyok elég jó". A 
tudatunk elszigeteli magát a Misztikus Kapcsolattól, és belesûllyed az Én-ség megélésébe.
 
Nem  így  a  tudatalattink,  mely  kapcsolatban  áll  számos  ú.n.  egregorral  (közös  tudatalatti). 
Minden gondolatkörnek saját egregorja van - azoknak, akik ugyanabban az országban élnek, az 
azonos vallásúaknak, azoknak, akikkel egy szobában ülünk, stb. - és ezeken keresztül, mivel 
megvalósul a Misztikus Egyesülés a Mindennel, a valóság meghajlítható. A cél mindig az, hogy 
tudatunk "közölje kívánságát" tudatalattinkkal. Íly módon létrejön a mágikus hatás. 

A  következõ  megértendõ  pont  a  Karma  fogalma.  Kétezer  év  kereszténység  nem  múlt  el 
nyomtalanul, így sokan a Büntetõ és Jutalmazó Istent behelyettesítették gondolkodásukban a 
"Karma" szóra, pedig semmi nem állhat távolabb a valóságtól. A Karma annyit tesz: visszahatás. 
Ez  is,  nem több.  Mindennel,  amit  teszek,  hatok  a  világra,  a  világ  pedig  visszahat  rám.  Ha 
beleverem a fejemet a falba, az fájni fog nekem - de nem azért, mert a fal megbüntetett.
 
Nézzük, milyen módon hat ez az elv a mágiában. Amennyiben én megátkozok valakit, ezen 
energiák hatnak át engem. A rosszindulat elõször engem kezd el emészteni, hiszen én tudatosan 
csinálom. A kívánság elér a tudatalattimhoz, melyet szintén megfertõz, eltorzít.  Csak ezután 
indul útjára az egregorokon keresztül. Lehet, hogy a kívánt hatás létrejön a célszemélyen, lehet, 
hogy nem, de saját magamon garantáltan megjelenik.
 
Lássunk egy másik példát. Tegyük fel, gyógyítok valakit. Ezek az energiák hatják át az aurámat, 
ez  az  információ  jut  el  a  tudatalattimhoz.  A kívánságom ismét  rajtam fogan meg elõször  - 
gyorsabban fogok gyógyulni, nehezebben kapok el betegségeket.
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Ezen  példákon  keresztül  érthetõ  meg  leginkább  azon  talmudi  történet,  mikor  egy  idegen 
felkereste a türelmérõl híres Hillel rabbit, és azt mondta neki: 
-Áttérek a zsidó hitre, ha el mondod nekem a szent könyveitek lényegét annyi idõ alatt, amíg 
fél lábon tudok állni.
Rabbi Hillel gondolkodott egy kicsit, majd így szólt:
-Ne tedd mással, amit nem szeretnél, hogy veled tegyenek. Ez a lényeg, az összes többi csak 
kommentár.
 
A  Hármas  Törvény  a  Wiccára  jellemzõ  egyedül.  Mi  azt  mondjuk,  minden,  amit  teszünk, 
háromszor  száll  vissza  ránk.  Ez  logikátlan  lenne  az  elõbbiek  fényében,  ha  nem  vennénk 
figyelembe, hogy itt a hármas szám szimbolikus. Amit én mással teszek, annak csak a fizikai 
eredményét látom, az ami velem történik, viszont rajtam érzelmileg és tudatilag is kiütközik. 
Fizikai-asztrál-mentál. Ilyen egyszerû az egész.
 
Cikkemet  egy  figyelmeztetéssel  fejezném be.  A  visszahatás  nem elkerülhetõ.  Sokan áltatják 
magukat  azzal,  hogy  márpedig  õk  ki  tudják  védeni,  de  ez  lehetetlen.  Természetesen  nem 
feltétlenül  azonnal  történik  meg,  továbbá  vannak  technikák,  amivel  ideiglenesen  "fel  lehet 
függeszteni" - de ha van hatás, akkor lesz visszahatás. 

A Holdcsom pont szerepe az asztrol gi banó ó á

A  Holdcsomópontok  azt  a  matematikai  pontot  mutatják  a 
horoszkópban, hogy a Holdunk pályája hol keresztezi az ekliptikát.A 
horoszkóp  "sárkány  tengelyét"  képezik  és  egymással  szemben 
helyezkednek el  a  képletben. A felszálló  Holdcsomópont a  sárkány 
feje,  a  leszálló  Holdcsomópont  pedig  a  sárkány  farka.  A  hindu 
asztrológiában ezek zodiákus és  házhelyzete karmikus életfeladatok 
jelölõje - ott Ráhu és Kétu a nevük.

Az új kihívásokat (a feladat, ill. cél), és a régi problémákat jelzik (régi 
beidegzõdésektõl  való  elválás  szükségessége,  a  fejlõdés  érdekében).  A  két  pont  egymással 
szemközt  helyezkedik  el  (oppozícióban  állnak  egymással),  így  egy  bolygónak  az  egyik 
holdcsomóponttal  bezárt  fényszöge  automatikusan  jelenti  a  másik  holdcsomóponttal  bezárt 
fényszögét is.
 
A holdcsomópont-tengely asztrológiai jelentése az élet súlypontja. Megmutatja a megoldandó 
feladatot, ittlétünk okát, célját. Mindennekelõtt arra mutat rá, hogy hol és hogyan ismerhetünk 
rá karmikus kötöttségünkre, és hogy hogyan tudjuk tudatos szabad akaratunkat úgy fejleszteni, 
hogy kiszabaduljunk a karma törvénye alól - tehát feloldjuk azt.
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Elemzésükhöz szintén sokszor kevés a többéves tapasztalat is, mert nemcsak az számít melyi 
zodiákusban, horoszkópházban vannak, és mely bolygókkal alkot, és milyen fényszöget, hanem 
az is, pontosan hol van (az MC pontos helye ugyanígy nagyon fontos, mert percek alatt változik 
a helye).

A hindu történet, mely a Holdcsomópontokhoz kapcsolódik, a következõ: Évezredekkel ezelõtt 
a félistenek és a démonok közösen nekiálltak, hogy kiköpüljék a Nektár-óceánt. A köpülés során 
sokfajta  termék keletkezett,  melyek  közül  a  legfontosabb az örök  életet  adó  nektár  volt.  A 
nektárt  az Úr Visnu nõi alakban megjelent inkarnációja  osztotta  szét  a  félistenek között.  A 
démonok nem voltak igazán boldogok amiatt, hogy õk nem kapnak a nektárból, de egyikük 
kivételével  elfogadták  a  helyzetet.  Ez  az  egy  kivétel  volt  Ráhu,  akit  az  indiai  asztrológia 
könyvek néha Sárkánynak is neveznek.
 
Ráhu elrejtõzött a Nap és a Hold közé, gondolván, hogy Mohini-murti az Úr Visnu inkarnációja 
nem veszi  majd észre a csalást,  és  neki  is  ad a nektárból.  Mohini-murti  persze észrevette  a 
csalást, de nem szólt semmit és neki is adott az örök életet adó nektárból. Alighogy lenyelte a 
nektárt  Ráhu,  a  Nap és  a  Hold észrevették a csalást.  Nagy felháborodás  tört  ki  a félistenek 
között, minek következtében meg akarták ölni õt. Sikerült is levágni a fejét, de mivel már ivott a 
nektárból,  így  nem halt  meg,  és  azóta  is  így,  két  részbõl  állva  kering  az  égbolton  a  többi 
bolygóval  ellentétes  irányban.  Ráhu a  sárkány feje,  míg Kétu a  farka.  Õk ketten soha nem 
tudnak megbocsátani  a  Napnak és  a  Holdnak,  valamint Jupiterrel  is  ellenséges  kapcsolatban 
állnak, mivel õ a félistenek papja. 

Az Õsi Törvény 3. rész

Vallatás 

61.  Tarts  minden  Boszorkánysággal  kapcsolatos  gondolatot  távol  az  elmédtõl,
62. Ha a kínzás túl szörnyû hogy elviseld, mondd: "Mindent beismerek, nem bírom már ezt a 
kínzást. Mit akartok, mit mondjak?"
63. Ha azt akarják, hogy a Testvériségrõl beszélj, ne tedd.
64. De ha azt akarják, hogy képtelenségekrõl beszélj, mint a levegõben való röpködés, lepaktálás 
egy keresztény ördöggel, gyerekek feláldozása, vagy emberhús evés,
65.  Hogy  megszabadulj  a  kínzástól,  mondd:  "Rossz  álmom  volt,  magamon  kívül  voltam, 
megbûvöltek."
66. Nem minden tisztviselõ gonosz, ha van megfelelõ indokod, kegyelmet adhatnak. 
67. Ha bármi igazat is elárultál,  késõbb vond vissza, mondd hogy a kínzás miatt nem voltál 
magadnál, és nem tudtad miket beszélsz. 
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68. Ha elítélnek, ne félj.
69. A Testvériség erõs, és nagy esély van rá hogy megment, ha titkainkat megtartottad. Azonban 
ha  bármit  elárultál,  nincs  remény  számodra  sem ebben  az  életben,  sem az  eljövendõben.  
70.  Légy  biztos  magadban,  ha  a  Testvériséghez  hû  maradtál,  és  az  megmenteni  nem  tud, 
legalábbis gyógyfüvek eljutnak majd hozzád, így ha a máglyán végzed, nem érzel majd semmit. 
Meg fogsz halni, és odaát az Istennõ Extázisa vár majd.

Az Eszközök

71. Hogy a leleplezést elkerüld, az eszközeid legyenek 
általános  dolgok,  amelyek  bármely  háztartásban 
megvannak.
72.  A  Pentákulum  legyen  viaszból,  hogy  bármikor 
össze  lehessen  törni,  vagy  el  lehessen  olvasztani.
73. Ne legyen kardod, csak ha a rangod engedélyezi.
74. Ne legyen név vagy jel az eszközökön.
75.  Írd  a  neveket  és  a  jeleket  az  eszközökre  a 

felszentelés  elõtt  tintával,  de  azután  azonnal  mosd  le.
76. Az egyetlen jelzés a markolat színe lehet.
77. Ne véss semmit az eszközökre, mert az lelephezéshez vezethet.

Rejtõzködés 

78.  Mindig emlékezz,  hogy az Istennõ bújkáló gyermeke vagy,  ezért  ne tégy semmit amely 
szégyent hozna a Testvériségre, vagy az Istennõre.
79. Soha ne átkozódj, szitkozódj, vagy kivánj rosszat másnak.
80. Ha bárki a Körön kívül a Testvériségrõl kezdene beszélni, mondd: "Ne beszélj nekem ilyen 
dolgokról, megijesztesz, az ilyen dolog balszerencsét hoz."
81. A keresztényeknek mindenhol vannak kémeik, akik úgy beszélnek, mint akik vonzódnak 
hozzánk, azt mondják eljönnének a gyûléseinkre, ilyen és hasonló dolgokat: "Az én anyám a 
Régi Isteneket imádta. Úgy hiszem én is elmehetnék veletek."
82. Az ilyenektõl mindig tagadj meg minden tudást.
83. De másoknak mindig mondd ezt: "Bolond beszéd ez a repülõ boszorkányokról. Ahhoz hogy 
repüljenek,  olyan  könnyûnek  kéne  lenniük  mint  a  pitypangmag.  Ráadásul  az  emberek  azt 
beszélik hogy a boszorkányok félszemû öreg banyák, hát mi öröm lehet egy ilyen találkozón?"
84. És mondd: "Mostanában sok bölcs ember azt mondja, nincsenek is ilyen lények."
85. Valamikor a távoli jövõben eljöhet még az idõ, amikor a máglyák lángjai alábbhagynak, és 
újra biztonságban imádhatjuk a Régi Isteneket.
86. Imádkozzunk ezért a szép napért.
87.  Az  Isten  és  az  Istennõ  áldása  legyen  azokon  akik  ezeket  a  törvényeket  betartják.  
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Értékek 

88.  Ha  a  covennek  lenne  bármilyen  tulajdona,  mindenki  egyformán  vigyázzon  rá,  tartsák 
tisztán, és használható állapotban.
89. Mindenki egyformán vigyázzon a coven vagyonára, úgyszintén.
90.  Ha valamelyik Testvér  megdolgozik a  pénzéért,  legyen meg a  fizetsége,  mert  ez  nem a 
Mûvészetért való fizetség, hanem jó és õszinte munkáért.
91. Mert még a keresztények is ezt mondják: "A jó munkáért fizetség jár." De ha bármelyik 
Testvér  fizetség  nélkül  a  Testvériség  javára dolgozik,  az  emelje  az  õ  fényüket.  Így  legyen.  

Folytatása következik. 
- Fordította: Llewynnias -
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