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Wiccafé

Nyílt körbeszélgetés és teázás minden héten, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt, 
haladókat és kezdőket egyaránt, Wicca és mindenféle egyéb. pogány témában.

Helyszín: Fehér Holló teaház, Budapest VIII. kerület, Horánszky utca 1.

Időpont: minden kedden, a társaság általában már 18 óra körül gyülekezik.
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Egy kicsit a Nemzetk zi Pog ny Sz vets gr lö á ö é ő

Mint az köztudott, Angliában az ötvenes évek elején törölték el az utolsó, a boszorkánysággal 
kapcsolatos törvényt is visszavonták. Az viszont kevésbé ismert, hogy mi is volt ez a törvény - 
sokan úgy hiszik, addig bűncselekménynek számított bevallani, hogy a Witch vallást követi az 
ember. Ez koránt sincs így, bár sokkal jobban hangzik az amerikai könyvek verziója, mely a 
Sötét Középkorból visszamaradt törvényeket velejükig romlott inkvizítorok által rozsdás-tüzes 
vaseszközökkel  betartató  korszakot  sugallnak,  mely  egycsapásra  nyári  napsütéssé  változott 
1951-ben.

A valóság azonban az, hogy itt ugyanarról volt szó, ami Magyarországon a mai napig benne van 
a törvénykönyvben (jóllehet már nincs igazán használatban). 1735-ben II. György hozta ezt a 
rendeletet az eredeti, valóban vallási jellegű Boszorkánytörvény helyett:azon személy, ki úgy 
tesz, mintha képes lenne szellemekkel kommunikálni, jövőbe látni, varázsolni stb., azt csalásért 
büntették meg. Ettől függetlenül a törvényt valóban Witchcraft Lawnak hívták. 

Visszatérve történetünkhöz,  Gardner kiadta híres könyveit,  melynek eredményeképp százak 
jelentkeztek, hogy ők bizony boszorkányok, de igazibbak, mint Gardner, meg ősibb a vonaluk. 
Mások inkább elhatárolódtak a Wiccától  és a druidizmust,  vagy az északi  vallást  kezdték el 
gyakorolni. Egyre több ágazat jelent meg, s ezzel egyidőben megjelentek a médiavarázslók is. 
Ők abból éltek, hogy újságról tévére, tévéről rádióra jártak és mindenféle képtelenséggel tömték 
a nép agyát. 

Ezt elégelte meg egy csoportnyi, a két évtized alatt kialakuló különböző irányzatokat képviselő 
ember,  s  létrehozták  a  Pagan  Federationt  (először  Pagan  Front  néven,  mely  nevet  azóta 
különböző  szélsőjobbos  nemzetiszocialista  csoportok  átvették  és  lejáratták).  A  Pagan  Front 
kőkeményen lépet fel a pogányság lejáratásával szemben, ugyanakkor aktívan elősegítették a 
vallási egyenjogúság kialakulását. Jelenleg ha az Egyesült Királyság kormányának bármi kérdése 
van a pogánysággal kapcsolatban, a PF-hez fordul, és csak a PF ajánlásával válhat valaki pogány 
"börtönpappá". 

A PFI-t a nyolcvanas években indította el dr. Vivianne Crowley, mint levelezőpartner-kereső 
hálózatot. A kilencvenes évekre tőle vette át Tony Kemp és hivatalosan a PF egyik "kerületévé" 
alakította  át.  Nevetségesen  hangzik,  hogy  a  világ  többi  része  egy  angol  szerevezetben 
ugyanakkora súllyal esik latba, mint mondjuk London Croyden negyede, de csak a londoni PF 
tagság volt annyi, mint a világ összes többi tájáról származók együttvéve. 1999-ben Tony Kemp 
lemondott, ekkor vette át Morgana a PFI vezetését, mint Nemzetközi koordinátor. Itt egy rövid 
időre megszakítanám a történetet egy kis magyarázat kedvéért. 

A PF koncepciójának alapköve a Három Alapelv volt. Ezek alapján határozták meg, hogy kit 
tartanak  velük  kompatibilis  pogánynak.  Az  évek  folyamán  sokat  változtak  ezek,  az  eredeti 
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verzióban például konkrétan a Wicca Intelmet kellett elfogadni ("Ha azzal nem ártasz, azt tégy 
amit  akarsz"),  míg  a  legutolsó  verzióban  már  csak  ehhez  hasonlatos  pozitív  erkölcsi 
meggyőződést kellett felmutatni. 2006 elején azonban a PF eltörölte az alapelveket, azokat csak 
el kell fogadni, de egyetérteni nem szükséges. 

Mivel a PFI szerette volna magát tartani az alapelvekhez, a békés elválás elkerülhetetlenné vált. 
2006 júniusában külön stichtingként (ejtsd: sztihting, szervezeti forma valahol az egyesület és az 
alapítvány  közt  félúton)  bejegyezték  Hágában  és  jelenleg  különálló,  de  szövetséges 
szervezetként  létezünk.  Jogunk  van  a  PF  tanácsgyűléseire  megbízottat  küldeni,  aki 
tanácsadóként van jelen. 

És hogy mit hoz a jövő? Az csak rajtunk múlik. Jelen vagyunk több, mint 20 országban, az összes 
kontinensen  vannak  képviselőink.  Sikeres  előadásokat  tartottunk  elsőként  a  pogányságról 
Törökországban és Romániában; folyamatosan figyelemmel kísérjük a vallásközi egyeztetéseket 
és  nem hagyjuk,  hogy  a  pogányokat  bármiből  is  kihagyhassák.  Érdekvédelmi  szövetségként 
harcolunk a diszkrimináció ellen. Al alapok a helyükön vannak, de van még mit tenni. 

Németországban kötelező keresztény hittanra járatni a gyerekeket; Ausztriában külön jelezni 
kell  az  állam  felé,  ha  az  ember  nem  vallja  magát  kereszténynek  (és  ennek  természetesen 
államilag el nem ismert társadalmi követkzményei vannak); Magyarországon a sajtó bohócnak 
állítja  be  a  mágiával  fogallkozó  személyeket,  ugyanakkor  nem  hajlandó  helyreigazítási 
kérelmünkre még reagálni sem. Helyt kell állnunk, de kitartók vagyunk. 

Ha úgy érzed,  szeretnél  segíteni,  megteheted.  Nem kell  hozzá  sok:  szervezz a  környékeden 
pogány  beszélgetéseket,  faültetést,  kirándulást.  Van  ötleted?  Szólj,  segítünk  megvalósítani. 
Együtt menni fog! 

http://pwh.freeblog.hu - Pagan Weblog Hungary
http://www.hu.paganfederation.org - PFI Hungary
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Gerald B. Gardner, a modern Wicca atyja 

Gerald Brousseau Gardner a modern nyugati világban a 
boszorkánymesterség újjáélesztőjeként vált ismertté. Az 
angliai  Blundellandban  született,  Liverpool  mellett, 
1884. június 13-án. Apja békebíróként tevékenykedett, 
családja pedig generációkon keresztül favágásból élt. A 
család skót eredetű volt,  gyökerei egészen egy Grissell 
Gardner nevű asszonyig vezethetőek vissza, akit 1610-
ben  boszorkányság  vádjával  égettek  meg  Newburgh-
ben. Gardner nagyapja is állítólag boszorkányt vett nőül, 
s  kinek  jónéhány  távoli  rokona  szintén  rendelkezett 
bizonyos,  nem  mindennapos  pszichikai  adottságokkal. 
Úgyszintén  Gardner  családfájához  tartoztak  oly  neves 
személyiségek,  mint  Liverpool  több  polgármestere,  és 
Alan  Gardner  tengerész  parancsnok,  ki  később 
főadmirális  lett,  akit  főnemesi rangra is  emeltek, majd 
később  a  Csatorna  Flotta  főparancsonoka  lett,  és 
Napóleon ellen küzdött az 1807-es ütközetben.

Gerald három fiúgyermek közül másodikként született, és fiatal korában gyakorta küszködött 
asztmarohamokkal. Annak érdekében, hogy egészségi állapota javuljon, nevelőnője, Josephine 
McCombie  meggyőzte  a  szülőket  arról,  hogy  a  kisfiú  egy  egész  télen  át  Európában 
utazgathasson  vele.  A  fiatal  Gerald  ezen  idő  alatt  rengeteg  lehetőséget  talált  arra,  hogy  a 
könyveket bújja. Josephine később Ceylonba ment férjhez, ahová Geraldot is magával vitte, aki 
ott egy teaültetvényen kezdett el dolgozni. Később Borneón és Malájföldön talált munkát.

Távol-keleti  utazásai  során  közelebbi  kapcsolatba  került  néhány  bennszülöttel,  és 
megismerkedett azok spirituális hitrendszerével, mely sokkal nagyobb befolyást gyakorolt rá, 
mint a kereszténység. Különösen a rituális tőrök és kések kezdték vonzani, legfőképp a maláj 
krisz. 1939-ben Szingapúrban adták ki először első saját könyvét "Krisz és más maláj fegyverek" 
címmel. A könyv megalapozta Gardner szakmai elismerését a krisztőrök területén, és azóta is a 
téma legalapabb műveként tartják számon, 1973-ban még egy második kiadást is megért.

1923  és  1936  között  Gardner  a  brit  kormány  alkalmazásában  állt  a  Távol-Keleten,  mint 
gumiültetvény  felügyelő,  vámhivatalnok,  és  az  ópiumbarlangok  felügyelője.  Jelentékeny 
pénzmennyiséget sikerült felhalmoznia a gumiból, mely lehetővé tette számára, hogy a régészet 
iránti heves érdeklődését táplálja. Állítása szerint ő fedezte fel Singapura ősi városának helyét.
1927-ben feleségül vett egy angol nőt, Donnát, aki visszatért vele Angliába, mikor 1936-ban 
Gardner  visszavonult  a  kormányzati  szolgálatból.  Ezután  legtöbb  idejét  régészeti  célú 
utazgatásokkal töltötte Európában és Kis-Ázsiában. Cipruson történt meg vele az az eset, amikor 
olyan dolgokat pillantott meg, melyeket korábban megálmodott, és mely meggyőzte őt arról, 
hogy egy másik életében, korábban már élt azon a helyen.
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Ezen  tapasztalatai  adták  a  hátterét  1939-ben  íródott, 
következő könyvének, melynek címe "Istennő érkezik". 
A regény Cipruson játszódik, és az i. e. 1450 környékén 
zajló történet Aphrodité istennő kultusza köré fonódik. 
A II. világháború küszöbén járunk már, mikor Gardner 
megismerkedett  azokkal  az  emberekkel,  akik 
megismertették  őt  a  boszorkánymesterség 
hagyományaival.  Ekkoriban  ő  és  felesége  New  Forest 
közelében  élt,  ahol  Gardner  csatlakozott  a  Crotona 
követői  elnevezésű,  szabadkőműves  páholyhoz,  melyet 
Mrs.  Besant  Scott,  a  teozófus  Annie  Besant  lánya 
alapított.  Ez  a  csoport  hozta  létre  "Anglia  Első 
Rózsakeresztes  Színházát",  mely  okkult  témájú 
színdarabokat  mutatott  be.  Egyik  tagjuk  azt  mondta 
Gardnernek,  hogy  ők  egy  korábbi  életükben  már 
találkoztak egymással Cipruson, sőt, pontosan leírta neki 
ugyanazt a helyet, melyet korábban már látott álombéli 
víziójában.

A Crotona Követőin belül létezett egy másik, titkos csoport, mely bizalmába avatta Gardnert. A 
csoport  tagjai  örökletes  boszorkánynak  vallották  magukat,  kiknek  családja  évszázadokon 
keresztül  gyakorolta  a  mesterséget,  s  ezt  a  gyakorlatot  még  a  középkor  és  a  reneszánsz 
időszakaiban zajló,  heves  és  véres  boszorkányüldözések  sem tudták megszakítani.  A csoport 
New Forestben tartotta találkozóit, és néhány nappal a II. világháború kitörése előtt Gardner 
beavatást  nyert  a  covenbe  annak  főpapnője,  Old  Dorothy  Clutterbuck  révén.
1940. július 31-én (Lammas éjszakáján) a coven, immár Gardnerrel együtt, találkozót szervezett 
Dél-Angliában más boszorkányokkal, hogy rituálét mutassanak be, melynek célja az volt, hogy 
Hitler csapatait megakadályozzák az angliai partraszállásban. A rítust követő rövid időn belül a 
coven öt tagja halt meg, amelyért azt a tényt tették felelőssé, hogy a rituálé túl sok energiát 
igényelt tőlük. Garner maga is úgy érezte, egészsége komolyan megrendült.

1946-ban  Arnold  Crowther  mutatta  be  őt  Aleister  Crowleynak,  kit  kora  legelismertebb  és 
leghírhedtebb mágusaként tartottak számon. Crowley az általa akkoriban vezetett Ordo Templi 
Orientis nevű mágikus rend tiszteletbeli tagjává fogadta.

Mivel  a  boszorkányság  még  mindig  az  angol  törvényekbe  ütközött,  Gardernek  a  csoport 
szigorúan megtiltotta, hogy bármilyen anyagot nyilvánosan publikáljon tanaikról. Ezért 1949-
ben Scire álnév alatt publikálta mágikus regényét "A Magas Mágia Segítsége" címen. A munka 
olyan rítusokat is tartalmazott, melyeket ő a covennel tanult, továbbá szót ejtett a Szarvas Isten 
tiszteletéről, az Istennő azonban nem került említésre.

1951-ben, amikor eltörölték a boszorkányságellenes törvényt, Gardner elszakadt a New Forest 
coventől, és létrehozta saját covenját. Még ugyanebben az évben a Man-szigetre utazott, ahol a 
Cecil Williamson által létrehozott Mágia és Boszorkányság Múzeumát látogatta meg, mely egy 
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400 éves, eredetileg egy boszorkánycsalád birtokában lévő földműves házban kapott otthont. 
Williamson eredetileg Folklór Központnak nevezte el az intézményt, és úgy tervezte, hogy az az 
akkoriban praktizáló boszorkányok központjává válik majd. Gardner "bentlakó boszorkánnyá" 
vált, és saját, személyes gyűjteményével egészítette ki a kollekciót, mely rituális eszközökből és 
kellékekből állt. Később megvásárolta az egész múzeumot.

1953-ban  avatta  be  covenjébe  Doreen  Valientét. 
Ekkoriban a csoport rituáléi erősen emlékeztettek 
azokra  a  rítusokra,  melyeket  a  "Magas  Mágia 
Segítségé"-ben leírt.  Doreen segítségével  Gardner 
újrarendszerezte  anyagait,  mivel  az  eredeti 
coventől  örökölt  leírások  és  gyakorlatok 
meglehetősen  hiányosak  és  töredékesek  voltak. 
1954  és  1957  között  közösen  dolgozták  ki 
továbbfejlesztett  rítusaikat  és  hagyományaikat.  A 
munka Árnyak Könyve néven vált ismertté,  és a 
mai gardneriánus tradíció alapjává vált.

Gardner  1954-ben  publikálta  első  tudományos 
muinkáját a "Boszorkányság Napjainkban" címen. 
A  könyv  erőteljesen  alátámasztja  az  angol 
antropológus,  Margaret  A.  Murray  tanait, 
miszerint  a  modern  boszorkányság  egy  ősi, 
szervezett pogány vallás túlélő maradványa, mely a 
boszorkányüldőzések idején titokban maradt fenn. 

A  könyv  előszavát  maga  Murray  írta.  Hatamas  sikere  arra  ösztönözte  a  misztikumok  iránt 
érdeklődő  embereket,  hogy  coveneket  kezdjenek  el  létrehozni  szerte  Angliában.  Gardner 
hirtelen az érdelődés központjában találta magát. Számos közszereplése során a média "Britannia 
Vezető Boszorkányának" kezdte el tituláln, mely címre Gardner egyáltalán nem tartott számot. 
Nem  vonzotta  sem  pénz,  sem  személyes  dicsőség,  inkább  zavarban  érezte  magát  a 
rivaldafényben. 1959-ben jelent meg utolsó könyve, "A boszorkányság jelentése".

1960-ban egy, a Buckingham Palota által adott kerti mulatság keretében Gardnert hivatalosan is 
elismerték a Távol-Keleten végzett, áldozatos civil munkásságáért. Ugyanezen évben elhunyt 
Donna, őt pedig ismét asztma kezdte gyötörni. 1963 telén találkozott Raymond Bucklanddel, aki 
hamarosan  Amerikába  költözött,  nem  sokkal  azelőtt,  hogy  Gardner  Libanonba  utazott. 
Bucklandet Gardner akkori főpapnője, Monique Wilson avatta be a Mesterségbe, s ő az, akitől 
később az amerikai gardneriánus tradíció kifejlődőtt. 

Gardnert Libanonból úton hazafelé, a hajó fedélzetén érte a halál 1964. február 12-én. Temetése 
Tuniszban  volt,  február  13-án.  Végakaratában  múzeumát,  rituális  eszközeit  és  kellékeit, 
jegyzeteit, valamint könyveinek szerzői jogát Wilsonra hagyta. Öröksége más részeinek Patricia 
Crowther és Jack Bracelin voltak a kedvezményezettei, utóbbi volt az, aki Gardner életrajzát 
megírta és megjelentette "Gerald Gardner: Boszorkány" címmel 1660-ban. Wilson és férje rövid 
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ideig üzemeltette a múzeumot, miközben hetente gyűléseket tartottak Gardner kunyhójában. 
Később azonban a múzeumot bezárták, a gyűjtemény legnagyobb részét pedig eladták a Ripley 
szervezetnek, mely szétosztotta azt különböző múzeumoknak.

Doreen  Valiente  úgy  jellemezte  Gardnert,  mint 
egy "mindennemű rosszindulattól mentes" embert, 
ki  a  végletekig  jóindulatú  és  nagylelkű  volt,  s 
emellett  erőteljes,  még  ha  nem  is  kivételes 
mágikus hatalommal rendelkezett.Gardner mindig 
küldetésének  tekintette,  hogy  a  fiatalokat 
megismertesse az ősi Vallással.  Attól félt,  hogy a 
Mesterség főképp az idősek körében marad fenn, 
akik, amikor meghalnak, magukkal viszik a sírba a 
tudást,  s  kihal  velük együtt.  Szomorú,  hogy ő is 
eltávozott,  mielőtt  megérhette  voln,  hogy 
megláthassa, írásai mennyire inspirálták az embereket, s az általa újjáélesztett, ősi hagyomány 
mekkora  mértékben erőre kapott.  Napjainkban a  Mesterség  folyamatosan hagyományozódik 
tovább,  és  szerte  a  világon  elterjedt.  De  minden  mai  Wicca  a  legnagyobb  szeretet  és 
megbecsülés  hangján  emlékezik  meg  róla,  Gerald  Brosseau  Gardnerről,  akinek  oly  sokat 
köszönhetünk. 

________________________________________________________________________________

Ny ri Wicca t borá á

A KWHE Berkano Tradíciója sok szeretettel vár hagyományos Nyári Wicca táborába, melyet 
2009. július 17-től 22-ig tartunk Várgesztesen, egy közel nyolcszáz éves várban.

A programok és a részletek folyamatosan frissülnek a http://www.wicca.hu oldalon.

A tábor egyik napján jelmezes karnevált fogunk tartani, melyre bár nem kötelező, de érdemes 
egy fantasy, gothic, történelmi, mitológiai, okkult vagy hasonló jellegű kosztümmel és sminkkel 
készülni. Ehhez hamarosan a tábor fórumtopicjában gyűjtünk majd nektek képeket, linkeket, 
ahonnan esetleg ötletet vagy gyakorlati tanácsokat tudtok meríteni.

A tábor ára (előleggel együtt):
3 napra (péntek-vasárnap):
Felnőtteknek: 9500 Ft
Érvényes nappali diákigazolvánnyal: 9000 Ft
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6 napra (péntek-szerda):
Felnőtteknek: 19000 Ft
Érvényes nappali diákigazolvánnyal: 17500 Ft

Az összeg tartalmazza a reggeli és a kétfogásos vacsora árát.
Az ágynemű (huzat) ára 600 Ft.
Egyéb költségek: útiköltség

Előleg:
3 napra: 5000 Ft
6 napra: 9000 Ft

Jelentkezés:
2009. május 19-ig lehet jelentkezni!
Kérünk benneteket, a jelentkezési határidőt tartsátok be!
A  jelentkezéseket  előleg  befizetésével  tudjuk  elfogadni,  melyet  át  lehet  adni  személyesen 
Caballusnak, vagy postai utalványon befizetni a következő címre:
Mayer László, 1185 Budapest, Vízöntő u. 9.
Kérünk benneteket,  hogy a  feladó mezőben MINDENKÉPPEN adjatok meg egy emailcímet 
és/vagy  telefonszámot,  illetve  jelezzétek,  hogy  több  fő  esetén  kiknek  külditek!  Előre  is 
köszönjük! A  jelentkezők  számára  külön  e-mailben  küldünk  értesítést  a  szervezett  indulás 
pontos részleteiről, a tábor előtt kb. 2 héttel.

Érdeklődés, jelentkezés:
caballus[kukac]wicca[pont]hu és
osara[kukac]wicca[pont]hu  
A táborba szeretettel várunk mind kezdőket, mind haladókat, akiket érdekel az ezoterika és a 
mágia útja. Nem csak Wicca vallásúak jöhetnek! A jelentkezőket 18 éves kor felett fogadjuk, 
illetve 14 és 18 év között írásos szülői engedély birtokában.

Várgesztesen találkozunk! 
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Exorcizmus  -  rd g z s  a  katolikus  egyh zö ö ű é á  
gyakorlat baná

A latin  exorcismus szó a görög  exorkizó ige 
származéka, amely azt jelenti: „ünnepélyesen 
felszólít”,  „Isten  nevében  kényszerít”.  Ezt  a 
kifejezést a démonok kiűzésére foglalta le az 
egyházi gyakorlat. 

Az ünnepélyes („nagy”) exorcizmus az, amit a 
Rituale  Romanumban  találunk  a  De 
Exorcismis cím  alatt.  Az  egyszerű  („kis”) 
exorcizmus  szerepel  a  keresztelési 
szertartásban, éspedig a keresztelés  előtt;  de 
szerepel már a katekumenátusban is, sőt több 
további  szentelmény elemeként  is  előfordul 
(vízszentelés,  sószentelés).  XIII.  Leó  pápa 
1890-ben  kiadott  „kis  exorcizmusát” 
eredetileg  minden  hívőnek  joga  volt 
alkalmazni.  Ezt  az  engedélyt  azonban 
voltaképpen már az 1917-es kánonjogi kódex 
burkoltan visszavonta, a Hittani Kongregáció 
pedig 1985-ben kifejezetten kimondta, hogy 
a  világi  hívek  már  nem használhatják,  sem 
egészben, sem részben. 

Már a kora középkori teológia fontos tétele, hogy a Sátánnak hatalma van az ember testébe 
hatolni, ezzel őt uralma alá hajtani, és testi funkcióit elrontani, tehát beteggé tenni őt. Ez mai 
napig  változatlan  a  hivatalos  álláspontokban,  csak  kissé  áttolódott  a  hangsúly  a  fizikai 
bántalmakról  az  uralom alá  vetésre.  A  testbe  hatolás  mellett  megkülönböztették  a  kívülről 
támadást, a possessio mellett tehát az obsessiót, vagy circumpossessiót. Reálisan, konkrétan (akár 
többedmagával)  a  testbe  hatoló  démonról  volt  szó,  amely  fizikai  tüneteket  és  betegségeket 
okozott.  Rendszeres  démontanok  határozták  meg  a  démonok  kategóriáit,  testben  elfoglalt 
helyüket  (a  lélekbe  úgymond  nem  hatol  az  ördög,  csak  a  test  valamely  szervébe).  A  késő 
középkorig  elmosódott  a  határ  a  természetes  és  természetfeletti  (megszállottság  okozta) 
betegségokok  között;  a  12.  században  megszaporodó  adatokból  azonban  már  (a  női 
megszállottak számának növekedése mellett) a jellegzetesen démonikusnak tartott betegségek 
sorát lehet kiolvasni: lelki betegségek, epilepszia, őrültség, depresszió, holdkórosság, hisztéria. 

Mivel  nemcsak  a  démon,  hanem  az  istenség,  isteni  szellem  is  beléphet  a  testbe  (isteni 
megszállottság), a szent és ördögi szellem közti határ nem volt éles - az orvosi traktátusok és 
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démontani kézikönyvek fontos pontja volt a fiziológiai modell megrajzolása mellett a szellem 
mibenlétének  meghatározása:  milyen  jegyek  alapján  lehet  megkülönböztetni,  hogy  vajon 
démoni vagy isteni megszállóról van-e szó. Ezek a démontanok szaporodnak a megszállottság-
esetek gyakorisági görbéjének emelkedésével párhuzamosan, egészen a 16-17. század minden 
eddigi mértéket felülmúló megszállottság járványaiig. A késő középkorban, kora újkorban alakul 
ki az ördögi megszállottság új fogalma: ez most már nemcsak fizikai ártás, testi-lelki betegség, 
hanem  ördögi  csalafintaság,  csalárdság,  megtévesztés  is:  tehát  ördögi  kísértés,  azaz 
circumpossessio.  Azt  a  -  Közép-  és  Kelet-Európa  népi  démonképzeteiből  nagyon  ismerős  - 
gondolatot,  hogy a megszálló ördög szexuális  kapcsolatot is létesít  áldozatával,  elveszi a nők 
szüzességét, a 13. századtól követhetjük nyomon. 

A  középkorban  a  Sötétség  Fejedelme  mellett 
alördögök is tevékenykedtek, a hét halálos bűnt a 
hét fő gonosszal társították: a gőgöt Luciferrel, a 
fösvénységet  Mammonnal,  a  bujálkodást 
Asmodeusszal,  a  gyűlöletet  Sátánnal,  a 
falánkságot  Belzebubbal,  az  irigységet 
Leviátánnal, és tunyaságot pedig Belfegorral.  Az 
ember  megkísértése,  rosszra  csábítása  mellett  a 
természeti  csapásokért,  balesetekért  is  a  bukott 
angyalokat,  vagy  gonosz  szellemeket  tették 
felelőssé.  Egykoron  az  éhínségek,  járványok, 
háborúk,  földrengések,  valamint  különböző 
szellemi  és  érzelmi  zavarok  okozójaként  is  az 
ördögöt nevezték meg. 

Minden nagyobb, szervezett vallásban, mely hisz 
a  gonosz  létezésében,  szerepelnek  örödögűzés 
végzésére  való  rítusok.  Régen  sok  kultúrában  létezett  ilyen  rituálé.  Ma  a  Római  Katolikus 
Egyház  még  mindig  hisz  az  ördögi  megszállottságban  és  a  papjai  még  ma  is  végrehajtanak 
“valódi ördögűzést”, melyhez szentelt vizet, igéket, imákat, füstölőt, ereklyéket és keresztény 
szimbólumokat használnak, hogy elűzzék a gonosz lelkeket. 

Az  exorcisták  egyházi  rendje,  amelyet  VI.  Pál  pápa  eltörölt,  valamikor  a  keresztelendők 
előkészítésében  végzett  szolgálatot,  de  már  nagyon  régóta  nem  volt  önálló  funkciója.  Ma 
ünnepélyes ördögűzést, amit grandis exorcismusnak nevezünk, csak a püspöktől fölhatalmazott 
pap végezhet.  A Katolikus Egyháznak legalább tíz hivatalos ördögűzője van Amerikában.  A 
lelkészeken kívül még olyan személyek gyakorolnak ördögűzést, akiknek különleges képességet 
tulajdonítanak és alkalmasak arra, hogy felismerjék az emberbőrbe bújt sátánt. A szertartáshoz 
használnak ősi vallási szövegeket, ikonokat, amuletteket, szimbólumokat, és keresztet. 

A néhai II. János Pál is úgy látta, hogy az ördöggel való küzdelem még ma is aktuális. A sátán 
még ma is jelen van a világban. A lengyel pápa maga is hajtott végre ördögűzési szertartást. 
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Hogy a Vatikán komolyan gondolja az ördögűzés-ügyet, mi sem bizonyítja jobban, minthogy a 
római  Regina  Apostolorum  Pápai  Egyetemen  az  Ördögűzők  Nemzetközi  Szervezete,  illetve 
Gabriele Amort atya szakmai felügyelete alatt ördögűző továbbképző tanfolyamokat tartanak. 

Amort  atya  szerint:  "Az  ördög 
kétféle  módon  fejti  ki 
tevékenységét.  Az  első  a 
közönséges  módszer,  amikor 
folyamatosan  kísérti  az  embert. 
Megpróbálja  eltávolítani  Istentől, 
és  eljuttatni  oda,  ahol  maga  is 
lakozik,  a  pokolba.  Különleges 
eszközöket  is  alkalmaz.  Ezek 
egyike,  hogy  kínokat,  zavarokat 
okoz  különféle  varázslatokkal. 
Előfordul  azonban,  hogy 
megszállja  az  embert,  és  az  ő 

száján  keresztül  beszél.  Amikor  egy  megszállotthoz  intézem  szavaimat,  gyakorlatilag  az 
ördöggel folytatok párbeszédet." 

Ami  a  megszállottság  konkrét  tüneteit  illeti,  a  kora  újkori  traktátusok  fényében  ezek 
leglényegesebbjei: az ördög elveszi a megszállott normális gondolatait, a külsejét, az megvadul, 
ordít,  állatként  viselkedik,  kirohan  a  vadonba,  vagy  öngyilkossági  rohamok  törnek  rá, 
görcsökben fetreng, eltorzul a teste, fél  a szent dolgoktól,  szent nevektől,  szentelményektől. 
Olyan  "pozitívumokat"  is  feltüntetnek  a  manuálok  az  ördögi  megszállottság  Sátántól  nyert 
jegyei között, mint a különleges testi erő, a nyelveken szólás, okkult (látó, jósló) képességek. A 
kézikönyvekben talán kevésbé számon tartott, de ugyancsak kulcstünete a megszállottságnak a 
felemelkedés, lebegés, vagyis a köztudat által elsősorban a szenteknek tulajdonított levitáció.

A  16-17.  századi  manuálok,  valamint  a  ma  is  érvényes,  1614-ben  kelt  Rituale  Romanum 
előírásai figyelmeztetnek, hogy a megszállottság lelki, viselkedésbeli tünetei nem tévesztendők 
össze  a  hisztéria,  tudathasadás,  epilepszia,  depresszió  eseteivel  -  tehát  mindazzal,  amit  a 
középkorban megszállottságként értelmeztek.  Csak azok kerülhetnek a hivatásos gyakorlói elé, 
akik  átestek  a  szükséges  orvosi  vizsgálatokon.  Az  eljárás  elkezdése  előtt  minden  esetben 
meggyőződnek  róla,  hogy  az  alany  viselkedésében  bekövetkezett  változás  nem pszichiátriai 
okokra vezethető vissza. Ennek során elmeorvosok véleményét kérik ki. 

Az exorcizmus rituáléja 21 szabállyal kezdődik, amit az exorcistának szem előtt kell tartania. A 
vizsgálódást  a testi  panaszokkal kell  kezdeni.  A rosszindulatú hatások két leginkább érintett 
pontja a fej és a gyomor.  

A régi római exorcista riuálé előszavában nyomatékosan hangsúlyozta a formulák ismétlésének 
aspektusát, egy világos és fokozódó nyelv szükségességét és az ördögűzők kitartását a démon 
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vagy démonok elleni harcban: „Figyeljen arra, mely szavaknál reszketnek jobban a démonok, és 
azokat  gyakrabban  ismételje;  és  ha  ahhoz  a  helyhez  ér,  melyen  fenyegetés  hangzik  el,  azt 
többször mondja ki, miközben a büntetést rendszeresen egyre növelje; és ha látja, hogy haladást 
ér el, tartson ki két, három vagy négy órán keresztül, sőt – képessége szerint – még tovább is, 
míg nem győzedelmeskedik.” 

Selena Fox: Wicca s m nizmusá á

"A sámánizmus évszázadok óta létezik a törzsi kultúrákban szerte a világon. Mégis, a legtöbb 
antropológiai szöveget olvasván a sámánizmusról, nagyon kevés hivatkozás van - ha fellehető 
egyáltalán ilyen - az európai sámánizmusról. A sámánizmus azonban létezett az európai népek 
körében, nem csak az ősi időkben, de napjainkban is él. A középkorban az üldöztetések miatt az 
Ősi Út javarészt eltűnt a köztudatból.  Nem szűnt azonban meg, hanem titokban tovább élt. 
Napjainkban is hordozzuk még néhányan az európai örökséget, mi, kik a kereszténység előtti 
Európa sámánikus hagyományát újra napvilágra hozzuk.

A Wicca sámánizmus olyan kifejezés, 
melyet néhány évvel ezelőtt kezdtem 
használni  hogy  megkíséreljem 
bemutatni saját mágikus ösvényem és 
spiritualitásom  kapcsolatát  a 
bolygónkon található, más sámánikus 
vallásokkal. A Wicca sámánizmus az 
ősi  tudományban  gyökerezik,  de 
több, mint puszta kísérlet arra, hogy 
újraépítsük  és  megújítsuk  a 
törzsközösségi  Európa  Ősi  Útját.  A 
Wicca sámánizmus az ősit és az újat 
ötvözi,  hogy  illeszkedjen  a  modern 
időkhöz,  melyben  élünk.  Bár  a 

hangsúly az európai szimbológián és hagyományokon van, a Wicca sámánizmus multikulturális 
út, számos hely és kor gyógyító és mágikus munkáját ötvözi.

A  következőekben  szeretném  bemutatni  a  Wicca  sámánizmust,  ahogyan  én  ismerem  és 
gyakorlom. Bár Jim, Dennis, és mások, kik segítségemre vannak a munka különböző területein, 
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nagyrészt osztoznak ezekben az elképzelésekben, most csak a magam nevében beszélek - mert 
ennek a spirituális megközelítésnek a lelke az az elképzelés, hogy minden egyénnek magának 
kell  meglelnie  önnön  kapcsolatát  az  istenivel,  önnön  Énjén  belül,  nem pedig  nekem vagy 
másnak kell ezt megtennie helyette. Ez az ösvény nem a vezető és követőinek útja, hanem olyan 
út, melyen mindenki saját maga válik saját vezetőjévé.

Meghívom a Négy Égtáj Hatalmait - a Földet Északon, mely a Fizikai Test és a Materiálís Sík 
Valósága, a Levegőt Keleten, mely a Gondolatok és az Intellektus Helye, a Tüzet Délen, mely az 
Akaraterő és a Tettek Valósága, és a Vizet Nyugaton, mely az Érzelmek és az Intuíció Világa. A 
munka  helye  a  Mágikus  Kör,  mely  összekapcsol  a  Négy  Égtájjal.  A  szent  helyek  között, 
melyeket használni szoktam, található egy magas szikla, egy kristálytiszta vizű forrás egy rejtett 
völgyben és egy kőkör tölgy- és nyírliget közepén egy dombon.

Én vagyok a csatorna, a lábam 
alatt  a  Föld  bolygó és  a  fejem 
felett  a  Mennyek.  Világfává 
válok,  amikor  sámánkodom, 
összekötvén  az  Alvilág 
Átformáló  Sötétjét  a  Felső 
Világok Felébresztő Fényével.

Én  vagyok  a  Kristály  Fény  a 
Kör Közepében, az ötödik elem, 
a Szellem. Mindig art keresem, 
hogy  Saját  Belső  Énem 
fejezzem  ki,  mely  Saját  létem 
középpontjában  van,  mivel 
Belső Énem az Elemeknek, Női 
és Férfi énemnek, intellektusom és intuícióm Holdas és Napos természetének  Egyensúlya. Belső 
énem a kapu abba a valóságba, ahol Minden Eggyé válik.

A Középpontból az Élet Körét látom. Figyelem, ahogy változnak az Évszakok, ahogyan az Évkör 
fordul és megünnepelem a nyolc szabbatot. Kapcsolódom az Éjszaka és Nappal, Napsütéses és 
Viharos Idő, Növő és Fogyó Hold táncához. Látom a Természet Születésének, Növekedésének, 
Érettségének,  Halálának és  Újjászületésének ciklusát.  Megvizsgálom saját  életem ciklusait  és 
azokét, akik gyógyító segítségért fordulnak hozzám.

Az utazó vagyok a Mindennapi Élet Világa és a Másvilág között, mely az Álmok, Víziók és 
Szellemek földje. Tudatos Felfedező vagyok. A Másvilág éppoly valóságos és fontos számomra, 
mint a Mindennapi Világ.  Áthidalom a Világok közötti  szakadékot, sokkal inkább, semhogy 
egyikben vagy másikban élnék. Céllal utazom a Másvilágra - hogy gyógyulást és tudást hozzak 
vissza, melyet a Mindennapi Életben felhasználhatok, hogy segítsek másokon, magamon és a 
bolygón.
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Minden dologban az Istenit  látom. Barátaim és szövetségeseim között  nemcsak emberek, de 
növények, állatok, sziklák, szelek, vizek, tűz, csillagok és más létformák is fellelhetőek. Azzal a 
forrással kommunikálok, melyet néhányan "Istennek" neveznek, az Anyaistennő és az Atyaisten 
kettősségével, mert mindkét aspektus elengedhetetlen az Egységhez.

Sámánikus  munkám  fő  fókusza  a  Gyógyítás.  Kisgyermekként,  álmokon  és  testen  kívüli 
élményeken keresztül lettem elhívva erre az ösvényre, de nem kezdtem meg a munkát felnőtt 
éveim előtt, mikoris gyógyítani kezdtem saját magam. Mindehhez egyedül utaztam el Árnyék-
Énem  Bugyrába  és  szembesültem  saját  problémáimmal;  kételyeimmel,  félelemeimmel, 
csalódásaimmal,  elutasítsaimmal,  haragjaimmal  és  sérelmeimmel;  az  összes  Saját,  hamis 
énképemmel. Szavak nem képesek leírni azt a gyötrelmet, a tehetetlen gyengeség legmélyebb 
kétségbeesését, melyet ebben az időben éreztem. Mégis, e széthullás szükségszerű volt; képessé 
tett arra, hogy áttörjem a határokat, melyeket saját magam formáltam, illetve hagytam, hogy 
mások megformálják azokat bennem, s melyek visszatartottak attól, hogy eggyé váljak Valódi 
Énemmel. A legmélyebb Sötétségben megéreztem saját Belső Énem Fényét, amint felragyogott. 
A Fényre összpontosítottam, és  lassan kiemelkedtem a Bugyorból,  erősebben és  teljesebben, 
mint valaha, és azzal a hatalommal, hogy képes legyek másokat éppúgy meggyógyítani, mint 
saját  magam.  Ennek  az  átalakulási  folyamatnak  az  eredményeképp  életem  munkássága 
kristálytisztán  megmutatkozott.  Most  másoknak  segítek,  hogy  kiemelkedhessenek  saját 
megativitásuk bugyraiból és ismét egésszé váljanak.

Munkám  mégis  többre 
terjed ki, mint az emberiség 
segítése - Gyógyítást hoz a 
bolygó  egészének  is.  A 
Földdel  való  egységemben 
meghallottam  a  Földanya 
kiáltásait, amint sok emberi 
gyermekének  öncélú, 
mohó,  intoleráns,  romboló 
viselkedését  siratja,  kik 
szennyezik  talaját,  vizét  és 
levegőjét;  akik  játékokat 
játszanak a nukleáris tűzzel; 
akik  az  egész  világ 
spirituális  atmoszféráját 

beszennyezik szűklátókörűségükkel és gyűlöletükkel. Mélységes törődést érzek a túlélés iránt - 
nema bolygó létéért aggódom, hiszen a világ összes embere sem tudná Őt elpusztítani összes 
fegyverével,  túl  erős  és  hatalmas  ahhoz,  hogy  ez  megtörténjen.  Az  emberi  faj  túléléséért 
aggódom  -  megsemmisítjük-e  saját  magunkat,  vagy  felébredünk-e  időben,  hogy  lássuk  a 
nagyobb képet, megtalálunk és alkalmazunk-e kreatív megoldásokat, és belépünk-e az Új Kor 
kiterjesztett tudatosságába.
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Az  Élet  Egyensúlya  helyreállítható  a  Föld  Bolygón,  az  emberiség  és  más  létformák  közt 
helyreállítható a Harmónia; a tudatos Szeretet növekedhet és eluralkodhat a Földön. Számos 
más spirituális tradíció gyógyítójával és papjával együtt a világon én is válaszoltam a Földanya 
segélykérésére azzal, hogy életünket a Planetáris Gyógyító Munkának szenteljük, mindenki a 
maga módján. Ebben a Nagy Műben gyökerezik minden gyógyítás és bármely egyéb munka, 
melyet végzek. Ez a Wicca sámánizmus szíve."

- fordította: Osara LaMort -

A  cikk  először  a  "Circle  Network  News"-ban  jelent  meg,  1984.  őszén.  A  “Circle”  Wicca 
főhadiszállása  egy természetvédelmi terület  Wisconsin államban, akik művészeti  és irodalmi 
tevékenységek, valamint Wicca találkozók nagy támogatói. Nevüket az alapítók által 1974-ben 
létrehozott Circle magazinról kapták. A csoport 1978 és 1983 közt egyházként működött, ’83-
ban nevüket Circle Menedékre változtatták. Alapítói Selena Fox és Jim Alan.
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Nekt r, m z s ambr ziaá é é ó

A  halhatatlan  görög  istenek  nektáron  és  ambrózián  éltek  az 
Olümposz  hegyén.  Épp  ezért  azt  tartották  róluk,  hogy  vérük  – 
melyet  Ikhornak  neveztek  -  is  teljesen  átitatódott  ezen  isteni 
nedűkkel.  Az  Ikhor ugyanúgy  képes  folyni,  mint  a  vér,  mint 
Aphrodité története bizonyítja, aki egy csatában megsebesült. 

Az ambróziát  galambok viszik fel  a hegy csúcsára.  Azt tartották 
róla, hogy ezen illatos étek megakadályozza a romlást is. Nemcsak 
az istenek fogyaszthatták, de lovaik is ezt ropogtatták zab helyett, 
halandó  emberek  viszont  ételként  csak  kivételesen,  az  istenek 
ajándékaként kaphatják meg. A halhatatlanság és a megistenülés 
szimbóluma.  Az  Illiászban  Thétisz  Patroklusz  holttestét  például 
ambróziába mártva akarta az örökkévalóságnak megtartani. Ugyanezen eposzban Zeusz Apollót 
szólítja, hogy egy másik, elesett  hős,  Szarpedon testét olajozza be vele.  Megjegyzendő, hogy 
egyes elképzelések szerint az ambrózia nem étel volt,  sokkal inkább illatosított  kenőcs vagy 
illatszer. Egy homéroszi himnuszban Aphrodité például ambróziaolajjal kente be a testét, hogy 
szebb és csábítóbb legyen. 

A  nektárról  szintén  azt  vélték,  hogy  halhatatlanságot  biztosít  az  isteneknek,  bármely 
halandónak pedig,  aki  fogyaszt  belőle,  különleges  szerencsét  hoz.  Ganümédészt  tartották az 
istenek „nektárkeverőjének”, mulatságaikon ő látta el őket az édes itallal. Ugyanakkor néhány 
forrás a nektárt sem italként, sokkal inkább ételként képzelte el.  Athéneusz például azt írta: 
„nektárt ettem, és jól megrágtam, s most és akkor ambróziát iszom”. 

Mind a nektárnak, mind az ambróziának mézes, édes ízt tulajdonítottak. A méz felfedezését a 
mítosz  Arisztaiosznak,  Dionüszosz  nevelőjének  tulajdonítja,  s  akit  Melisszeusz  titánnal  is 
azonosítottak. (A méz görög elnevezése melissza.) 

A méz fontos alapanyaga volt mindenféle szerelmi varázsitalnak is, mivel az ókorban a méhek 
fullánkjait Erosz szerelemnyilaihoz hasonlították. Galénosz általános erősítő és potencianövelő, 
valamint fiatalító szernek tartotta, míg Pliniusz egyszerűen csak mennyei csodaszernek nevezte. 
Pithagórasz  úgy  tartotta,  hogy  a  méz  szüli  a  gondolatokat,  sõt,  a  megszületett  ideákat 
kristálytisztán  szűri,  Hippokratész  pedig,  az  orvoslás  atyja  forró  mézes  tejet  írt  elõ  légutak 
megbetegedéseire. A mézes tejnek értékes tápanyagtartama és kétségtelen gyógyhatása mellett 
mítikus jelentősége is van; a legenda szerint a nimfák ezzel táplálták a csecsemő Zeuszt. 
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Kecskebak a g r g mitol gi banö ö ó á

A  kecskebak  a  görögöknél  a  termékenység 
szimbóluma  volt.  A  kecskékkel  való  nász 
líbiai  szokása  egész  Észak-Európában 
elterjedt,  és  a  május  elején  tartott  pogány 
ünnepségek  részévé  vált.  Krétán  Dionüszosz 
Zagreusz, az óriás szarvú vadkecske kultusza 
volt elterjedve. 

A  líbiai  trákok  Aigisz  istennőt  tisztelték 
kecske alakban. A szűz Amaltheia nimfát, aki 
Zeuszt  táplálta  csecsemőként,  szintén 
nősténykecske  alakjában  képzelték  el.  Az  ő 
szarvából alakult ki a bőségszaru képzete.  Az 
egyik  mítoszváltozat  szerint  Zeusz bénítólag 
ható  védelmi  fegyvere,  az  aigisz, Amaltheia 
pajzsra feszített bőre. 

A  kecske  Aphrodité  szerelemistennő  szent 
állata  is,  de  Athénéhoz  is  társították,  és  őt 
magát  gyakran  kecskebőrbe  öltözve 
jelenítették meg. Ez a nősténykecske formájú 
istennő volt Aszklépiosz egyik nevelőanyja is. 
A szabály szerint azonban az istennőnek nem 
áldoztak  kecskét,  és  azt  sem engedélyezték, 
hogy az állat belépjen az istennő athéni Akropoliszán álló szentélyébe. Ennek okául azt hozták 
fel, hogy a kecske megsértette Athéné szent fáját, az olajfát. Az egyetlen kivétel az volt, amikor 
a kecskét évente egyszer "szükségszerű áldozatként" felhajtották az Akropoliszra. 

A  görög-római  mitológiában  Dionüszosz  (akinek  a  tiszteletére  rendezett  termékenységi 
szertartásokból alakult ki a görög dráma) kíséretéhez tartozott Pán, Hermész kecskelábú fia, 
továbbá a termékenységet megszemélyesítő szatüroszok, akik kecskebőrbe öltözve énekelték a 
„kecskedalt”,  a  tragódiát.  A  szatírokat  hegyes  füllel,  időnként  szarvakkal  és  rövid  farokkal 
ábrázolták. Általában véve az erdei istenségek jelképeit viselték magukon, így nevezték Pánt az 
Erdők  Urának.  A  Pán-kultusz  helyszínei  nem  templomok,  hanem  az  isten  egyéniségének 
megfelelően  barlangok  voltak.  Pán  tisztelői  fenyőágakkal  és  cserfalombokkal  koszorúzták 
magukat, és tehenek, bakok, juhok mellett tejet, mézet és mustot áldoztak neki. 

Pán megszeretett  egy Szürinx  nevű nimfát,  aki  azonban elmenekült  előle.  A pásztoristen  a 
folyónál  utolérte  a  nimfát,  de  az  istenek  megszánták  és  nádszállá  változtatták.  Pán ebből  a 
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nádszálból szerkesztette meg a pánsípot, azaz a szürinxet. 

A kecskét egyébként már a történelem előtti időkben háziasították, a görög mitológia szerint 
Zeuszt is kecsketejjel nevelték. A nagy görög természettudós és orvos Hippokratész is fontos 
szerepet  tulajdonított  a  kecsketejnek.  Különböző  megbetegedések  gyógyítására,  az  anyatej 
pótlására, és kiváló szépségápolóként is számon tartották. 

Finom gy gyte kó á

Egymagukban  teaként  iható,  kellemes  ízû 
gyógynövények: 

• Akácvirág: köhögés, hurut ellen 
• Bodzavirág: vértisztító, meghûlés, hurut ellen 
• Borsmenta: emésztési zavarok, felfúvódás, görcsök, 

gyomor-, epe-, és bélbajok ellen 
• Citromfû: nyugtató, fejfájás csillapító, idegerõsítõ, 

görcsoldó, emésztésjavító 
• Csipkebogyó: hólyaghurut esetén, vizelethajtó, 

emésztést javító, erõsítõ, magas C-vitamin tartalmú 
• Hársfavirág: meghûlés, köhögés, fejfájás ellen, 

izzasztó 
• Kamilla: gyulladáscsökkentõ, nyugtató, görcsoldó, 

emésztõ szervek zavarai ellen 
• Kakukkfû: köhögés, légzõszervi panaszok ellen, 

ízületi betegségek ellen, étvágytalanság esetén  
• Levendula: nyugtató, görcsoldó, vérnyomáscsökkentõ 
• Majoranna: nyugtató, görcsoldó, hasmenés, köhögés ellen, 
• Málnalevél: hasmenés, köhögés ellen, vértisztító, koffeinmentes teapótló 
• Szederlevél: hasmenés, gyomorbajok enyhítésére, koffeinmentes teapótló 
• Zsályalevél: légzõszervi  panaszok  esetén,  hólyaghurut  ellen,  izzadást  csökkentõ  

Ezekbõl a gyógynövényekbõl nyugodtan ihatunk az élvezet kedvéért, vagy fekete tea helyett a 
teázás öröméért, csak ne essünk túlzásokba, napi egy-két csésze tea fölötti mennyiséget ezekbõl 
a  fûvekbõl  csak  akkor  igyunk,  ha  egy  hozzáértõ  szakember  áldását  adta  a  kúraszerû 
alkalmazásra.  Egyféle  gyógynövénybõl  készült  teát  egyhuzamban  csak  2-3  hónapig  igyunk, 
aztán tartsunk szünetet, próbáljunk ki más gyógyteát is. 
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Olt r Beltane nnep reá ü é

Beltane  a  szerelem,  a  termékenység,  szép,  májusi  örömünnepe.  Színei  elsősorban a  fehér  és 
piros.  Hozzá  illő  virágok  a  rózsa,  az  orgona,  a  harangvirág,  egész  csokrok,  virágkoszorúk 
ékesíthetik az oltárt. Szintén hangulatos és ideillő a cseresznyevirág.
Fehér vagy piros  oltárterítőn hasonló színű gyertyákat helyezhetünk el.  Ha csak lehetséges, 
rakjunk máglyát is,  gyútjsunk örömtüzet,  de legalább az oltáron lobogjon minél több vidám 
gyertya. A színes szalagok is jól illenek az oltárra, valamint az Isten és az Istennő képei, szobrai, 
lehetőleg olyanok, ahol párként vannak ábrázolva.
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Kezd  Wicca k pz ső é é

A KWHE Berkano Tradíciója alapszintű wicca képzést indít. A nyolc kelta ünnephez és a mágia 
nyolc  ösvényéhez  kapcsolódva  egy  év  alatt  körbejárjuk  a  Wicca  legfontosabb  területeit.  A 
képzés  célja,  hogy  megalapozott,  széleskörű  ismereteket  nyújtson  a  Wicca  vallásról.

A képzés 8 alkalomból áll,  melyek kb. hathetente kerülnek megrendezésre.  Az egyes wicca 
ünnepekhez és a mágia 8 ösvényéhez kapcsolódva egy-egy témakört dolgozunk fel előadások és 
gyakorlatok segítségével. 

A képzésbe, moduláris jellege miatt, az év során 
bármikor  be  lehet  kapcsolódni.  A  képzés 
folyamatos,  tehát  a  később  csatlakozók  is 
elsajátíthatják majd a teljes tananyagot. 

Szeretettel várunk minden olyan jelentkezőt, aki 
érdeklődik a Wicca iránt. Ha nem tartod magad 
wiccának, de szeretnéd jobban megismerni ezt a 
vallást,  vagy  érdeklődsz,  de  még  nem  tudtad 
eldönteni, hogy ez-e a te utad, akkor is szívesen 
látunk, hiszen ez egy remek alkalom arra, hogy 
jobban megismerhesd a Wicca vallást, filozófiát, 
életmódot,  és  más érdeklődőkkel  és Wiccákkal 
találkozhass.  A  jelentkezés  feltétele  a  betöltött 
18.  életév.  16  és  18  év  között  írásos  szülői 
engedély szükséges.

A képzés önköltséges, ami azt jelenti, hogy a résztvevőknek kell fizetniük az olyan járulékos 
költségeket, mint például egy kirándulás során az útiköltség, vagy ha egy teázóban találkozunk, 
akkor a fogyasztás, esetleg terembérlet. A lehetséges költségeket előre igyekszünk közölni. Maga 
az oktatás ingyenes.

Jelentkezés:
A képzésre jelentkezni Caballusnál lehet személyes üzenetben vagy a  caballus (kukac) wicca 
(pont) hu e-mail címen, illetve személyesen, a keddi teaházi találkozók alkalmával (Fehér Holló 
Teaház,  Budapest,  1085.  Horánszky  utca  1.,  minden  kedden  19  órától.)  A  képzésen  való 
részvételre személyes találkozó után nyílik lehetőség.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
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