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Yule az germ n sag kbanó á á

A Heimskringla első könyve, az Ynglinga saga említi először Yule ünnepét, 840-ben. Nagyjából 
1000 utántól egyértelműen a Yule vált az évkör legfőbb ünnepévé. 

A  Jó  Hákon  Sagája  Norvégia  királyának,  I.  Hákonnak  tulajdonítja  az  ország  kereszténnyé 
válását,  szintén  ő  volt  az,  aki  Yule  ősi  ünnepét  összefésülte  a  a  keresztény  karácsony 
gondolatkörével. A saga szerint, amikor Hákon megérkezett Norvégiába, már keresztény volt, 
de mivel az ország egésze pogányságban élt,  elrejtette e tényt a törzsfők elől,  hogy elnyerje 
jóindulatukat. Idővel törvényt hozott, hogy a Yule ünnepségeket ugyanakkor tartsák, mint a 
keresztények saját ünnepüket. 

Yulét korábban télközép idején ülték meg három éjjelen át, legalábbis a saga szerint. Hákon azt 
tervezte, amint megszilárdítja uralmát az egész ország felett, "zsoltárokat kezd prédikálni". Népe 
közül sokak megkeresztelkedtek, és abbahagyták a pogány áldozatok bemutatását. Hákon ideje 
nagy részét  Trondheimben,  Norvégiában töltötte.  Mikor úgy vélte,  hogy elegendő hatalmat 
gyűjtött össze, püspököket és más papokat hívatott Angliából, akik a keresztény egy isten hitét 
kezdték buzgón terjeszteni. 
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A pogány Yule szokások leírásaiban a következőeket találhatjuk: 
"Ősi szokás volt, hogy amikor áldozatot mutattak be, az összes földmíves összegyűlt a pogány 
templomban, és magával hozta midazon ételt, amire szüksége volt, amíg az ünnep tartott. Az 
ünnepen mind barnasört ittak. Sok állatot leöltek, lovakat is; a belőlük kifolyt vért  hlautnak 
nevezték (áldozati  vér),  az  edényt  pedig,  mely a  vért  tárolta,  hlautbollinak;  a  vér  hintésére 
szolgáló áldozati ágakat pediglen hlautteinarnak. Ez utóbbiakkal hintették be vérrel a bálványok 
lábait,  és  a  templom falait  kívül  és  belül;  mintahogy a  résztvevőket  is.  De az  állatok  húsát 
megfőzték  és  felszolgálták  éteknek  az  ünnepre.  Tüzeket  gyújtottak  a  templom  padlóján, 
középen, és kannákat függesztettek fölé. Az áldozati kelyhet körbehordozták a tűz körül, és a 
törzsfő, ki az ünnepet vezette, megáldotta a kelyhet és az áldozati ételt." 

Az első pohárköszöntő Odin tiszteletére hangzott, "a király erejére és győzelmére", a második 
Njörd és Freyr istenek tiszteletére "a jó aratásért és a békéért", a harmadikat pedig magára a 
királyra  itták.  Úgyszintén  ittak  az  eltávozottak  emlékére,  ezt  a  pohárköszöntőt  minninek 
nevezték. 

A Svarfdaela Saga megemlít egy történetet, melyben egy berserker harcos három napig tartó 
párbajt vívott az ünnep tiszteletére. A Grettis Saga úgy hivatkozik a Yuléra, mint a "legnagyobb 
vidámság és boldogság ideje az emberek között". Ez utóbbi saga nem sokkal azután keletkezett, 
hogy Izland keresztény hitre  tért,  és  azonosítja  Yulét  a  karácsonnyal:  "Egyetlen  Keresztény 
ember sem eszik húst ezen a napon (Yule előestéjén), mert másnap Yule első napja van, amiért 
is az embereknek ma koplalniuk kell."

A Hold s a Nap olt raié á

A gyakorló Wiccák általában - ha csak tehetik - oltárt állítanak fel otthonukban. 

Az oltáron a leggyakrabban minden nap használatos eszközeik állnak, továbbá az Isten és az 
Istennő szobrai vagy képei, gyertyák, és díszek, melyek az évszakhoz kötődnek.

Érdekes ötlet, amit érdemes lehet megvalósítani, hogy az oltár kisebb részegységeként külön 
oltárt, oltárrészt  szentelünk a Holdnak és a Napnak, az Istennőnek és az Istennek. Ez a két 
oltárrész lehet az oltár egy-egy elkülönített területe, vagy két, megemeltebb helyen lévő rész, 
esetleg a két oldalon elhelyezett egy-egy segédoltár. 

Érdemesebb a középső részt meghagyni munkaterületnek, és bal oldalra kijelölni a Hold, jobbra 
a Nap oltárát.
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A Holdoltár

A  Hold  oltárán  helyezzünk  el  fehér  vagy  ezüst 
gyertyákat.  Ha külön terítő  kerül  rá,  az  is  lehet 
fehér  vagy  ezüst,  sötétkék  vagy  fekete,  esetleg 
csillagokkal díszített. 

Díszítésül  felhasználhatóak  az  Istennő  képei, 
szobrai,  szélcsengők,  kristálygömb,  tükrök, 
rákpáncél, a Hold egyéb szimbólumai. 

Amennyiben  az  eszközök  nem  a  középső 
oltárrészen, oltáron foglalnak helyet, ide kerülhet 
a kehely. 

Az oltárt díszíthetjük még a Hold köveivel: opál, 
holdkő,  kvarckristályok,  gyöngy,  akvamarin, 
berill,  és  a  Holdhoz tartozó,  szárított  virágokkal: 
zsálya, viola, levendula. 

A Napoltár

A Nap oltárára arany vagy sárga gyertyák kerülnek, terítője harmonizál a Holdoltáréval. Ha a 
Holdoltáré ezüst vagy fehér, akkor a Napoltáré arany, ha a Holdoltáron fekete vagy sötétkék 
terítő áll, akkor inkább fehér sárga, vagy narancs illik a Naphoz. 

Rá kerülnek az Isten szobrai, képei, szarvak, sas- vagy kakastollak, fallikus szimbólumok.

Ha kelyhet a Holdoltárra tettük, akkor itt foglal helyet az athame.

Tehetünk még a Napoltárra Nap köveket: heliotróp, rubin, topáz krizolit, és a Naphoz tartozó, 
szárított virágokat: harangvirág, kamilla, lótusz.
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A sk t j v si nnepe: Hogmanayó ú é ő ü

Skócia  lakosai  az  új  esztendő  eljövetelét 
egy különleges  szertartással  köszöntik.  A 
Hogmanay nevű  ünnepben  a  viking 
hódítások,  a  középkori  babonák  és  ősi 
pogány  rítusok  szerteágazó  hagyományai 
keverednek. 

A Hogmanay legősibb elemei a keresztény 
korszakot  megelőző,  a  téli  napfordulót 
ünneplő pogány szertarásokra vezethetők 
vissza. A római téli fesztivál, a hedonista 
Saturnalia és a vikingek Yule nevű ünnepe 
egyaránt  hozzájárultak  ahhoz,  hogy 
Skóciában  is  meghonosodott  az 
évköszöntő vigasságok hagyománya. 

A Hogmanay évszázadokon át a karácsonynál 
is  fontosabb  szerepet  töltött  be  a  skótok 
életében.  Egyes  történészek  szerint  ennek  az 
lehetett az oka, hogy a reformáció hatására a 
skót földön elsősorban a  katolikus egyházhoz 
társított  karácsonyt  "túlságosan  pápista" 
ünnepnek tartották. Más kutatók abban látják 
a  magyarázatot,  hogy  az  ipari  forradalom 
végsőkig kizsákmányolt munkásainak még arra 
sem  jutott  idejük,  hogy  a  karácsonyt 
tisztességesen  megüljék.  
Jézus  születésének  ünnepe  csak  a  19.  század 
közepére  érte  el  az  Európa  többi  országában 
megszokott  népszerűséget.  A  csillagszórók 
fénye azonban még ma sem homályosítja el az 
újévi  szertartások  örömtüzeit.  Az  elmúlt 
években  a  skótok  szilveszteri  mulatságai 
fölvették  a  versenyt  a  világ  legnagyobb 
metropoliszaiban látható parádékkal is. 

Edinburgh  és  Glasgow  szabadtéri 
évbúcsúztatóit  az  angolszász  világban 
legfeljebb  a  New  York-i  Times  Square 
népünnepélyeihez  hasonlítják.  S  bár  a  fagy 
gyakori vendég a szilveszteri felvonulásokon, a 
közös ünneplés öröme mégis tömegeket vonz 
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az utcára. A közös italozás nem maradhat abba, amíg a hajnal - az első az új esztendőben - be 
nem köszönt. 

A skót felföld újévi hagyományai azonban nem csak utcai mulatozásból állnak. A legérdekesebb 
Hogmanay szokások egy része az otthonokban zajlik, és nem korlátozódik a nagyvárosokra. A 
különböző szertartások akár január végéig elhúzódhatnak. 

Az "első láb" szokása szerint, aki először lépi át otthonunk küszöbét éjfél után, újév éjjelén, az 
egész  esztendőre  meghatározza  a  szerencsénket.  Az  ideális  vendég  ezért  ajándékokkal 
megrakodva érkezik - lehetőleg legyen nála egy üveg whisky, egy kis szén a családi tűzhelyre, 
elegendő aprósütemény és némi pénz - sőt az sem árt, ha nem túl világos az arcbőre. Hogy 
miért? Nos, a választ valahol a 8. században kell keresnünk, amikor a szőke vikingek látogatása 
nem tűnt jó ómennek az új esztendőre. 

Az "első láb" szokása ma is élő hagyomány. A barátok röviddel éjfél után meglátogatják egymás 
otthonait,  együtt  esznek valamit,  és  ajándékokat  cserélnek.  Végül  nem múlhat  el  az  ünnep 
anélkül, hogy el ne hangozzék az Auld Lang Syne (Gyertyafény keringő), a tradicionális népi 
dallam, melyet ma főleg a skótok Petőfije, Robert Burns szövegével ismerhetünk: 

"Jut még eszedbe kedvesem, a boldog ifjúság, 
Az erdőszéli kispatak, s egy régi jó barát. 
Ó, gondolj, gondolj néha rám, a sors bármerre hajt, 
Emlékül küldöm kedvesem, a régi-régi dalt. 

Mily fürge táncban kergetőztünk, fönn a dombtetőn, 
Most fáradt lábban bandukolva járunk reszketőn. 
Ó, gondolj, gondolj néha rám, a sors bármerre hajt, 
Emlékül küldöm kedvesem, a régi-régi dalt. 

Mily vígan szelte csónakunk a tónak kék vizét, 
Most zúgó tenger habja választ tán örökre szét. 
Ó, gondolj, gondolj néha rám, a sors bármerre hajt, 
Emlékül küldöm kedvesem, a régi-régi dalt." 

Egy másik szokásnak megfelelően alaposan kitakarítják a házat, és borókát égetnek, hogy egész 
évre megszabaduljanak az ártó szellemektől. 

A Hogmanayhoz kapcsolódó tradíciók általában valamilyen módon a  tűzhöz is kapcsolódnak, 
ami ismét a viking és felföldi pogány rítusokra vezethető vissza. Az antropológusok szerint a tűz 
a nap visszatértét szimbolizálta a téli napforduló után, és persze elűzte a gonosz szellemeket is. 

Hitelesnek tartott feljegyzések szerint a dél-skóciai Biggar településen évszázadok óta minden 
szilveszterkor  hatalmas  örömtüzet gyújtottak,  bár  mindig  voltak  olyan  helybéliek,  akik 
tiltakoztak a veszélyesnek ítélt szokás ellen. 

Stonehavenben,  a  Skócia  keleti  partján  található  kisvárosban  az  ősi  tűzgolyók  szertartása 
keretében minden évben hatvan városlakó vonul végig az utcákon, fejük felett jókora lángoló 
gömböket lóbálva. 
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Ennél még "szélsőségesebb" az Up Helly Aa néven ismert rituálé, melyet a Shetland-szigeteken 
láthatunk január utolsó keddjén. Ez a szokás a 1800-as évek elején alakult ki: több település 
teljes lakossága viking öltözékbe bújik, és egy ceremónia keretében elégetik egy viking hajó 
másolatát - majd észvesztő mulatozásba fognak. 

Senki nem ismerheti pontosan az egyes hagyományok keletkezési helyét és idejét, legfeljebb azt, 
hogy  több  ezer  év  történelme  formálta  a  skót  ünnepi  naptár  központi  fejezetét.  Még  a 
Hogmanay  szó  eredete  is  vitatott.  Csak  néhány  a  lehetőségek  közül:  eredhet  a  kelta  "oge 
maiden" ("új reggel"), a szintén kelta "hogunnus" ("új év"), a flamand-holland "hoog min dag" ("a 
szeretet nagy napja") kifejezések bármelyikéből, vagy akár az ófrancia "aguillanneuf" szóból, ami 
egyaránt utal az év utolsó napjára és az ezen a napon átadott ajándékokra. Ez utóbbi lehetőség 
tűnik a legvalószínűbbnek, mivel régi skót szokás szerint a gyerekek az esztendő utolsó estéjén 
ajtótól ajtóig szaladtak, ajándékot kértek miközben azt kiabálták: Hogmanay! 

Bárhonnét ered is, a Hogmanay ma szerves része a skót kultúrának. S ha a fent elmondottak 
nem illusztrálták volna az ünnep dimenzióit, gondoljunk csak arra: a skótoknak nem elég egy 
nap,  hogy  magukhoz  térjenek  a  ramazuriból:  Skóciában  január  másodika  is  hivatalos 
munkaszüneti nap. 
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Herne, a Vad szá

Herne,  a  Vadász  a  Szarvas  Isten  egyik  megnyilvánulási 
formája,  alakja az angol folklórból származik.  A druidák 
úgy ismerik õt, mint Hu Gadarn, a Termékenység Szarvas 
Istene. 

Herne eredetileg II.  Richard király (1377 - 1399) udvari 
vadásza  volt  Windsor  erdejében.  Amikor  a  királyt  egy 
fehér szarvasbika támadta meg, ő mentette meg az életét, 
de  önmaga  is  halálos  sebet  kapott.  Egy  helyi  varázsló, 
kinek  neve  Philip  Urswick  volt,  mágikus  erejével 
felgyógyította,  ennek  során  a  szarvas  agancsait  Herne 
fejére  kötözte.  Mivel  azonban  a  varázsló  titokban 
megegyezett  a  többi  vadásszal,  aki  irigy  volt  Herne 
sikereire,  cserébe  úgy  intézte,  hogy   Herne  elvesztette 
kivételes vadásztudományát, s ezzel együtt a király kegyét 

is. A következő napon felkötötte magát egy magányos tölgy ágára, testének azonban nemsokára 
nyoma veszett. Azon az éjjelen a tölgyfába villám csapott. 

Ezután  úgy  tűnt,  átok  sújtotta  az  összes  többi  vadászt.  Felkeresték  hát  a  varázslót,  aki  azt 
tanácsolta nekik, hogy keressék fel éjfélkor Herne tölgyét, s amikor így tettek, Herne szelleme 
szarvasganccsal  ékítve  megjelent  előttük,  és  felszólította  őket,  hogy  a  következő  éjszakán 
térjenek vissza lovakkal és kutyákkal, vadászatra készen. 

Így is tettek, s amikor a következő éjjelen Herne megjelent előttük, azonnal vad vágtára váltott, 
kényszerítve a vadászokat, hogy kövessék. Amikor a vad vágta végül megtorpant, a varázsló állt 
előttük, aki arra ítélte a vadászokat, hogy minden éjjel Hernével lovagoljanak. A király végül 
megelégelte a dúlást, amit végeztek, és maga lovagolt ki, hogy találkozzon egykori vadászával. 
Herne megígérte, hogy II. Richard uralkodása idejére felfüggeszti a Vad Hajszát, de bosszúja 
kielégítéseképp azt kérte, hogy a király ugyanannak a tölgynek az ágára akassza fel az összes 
vadászt, akik végzetének okozói voltak. A király halála után pedig, mind a mai napig látható 
éjjelente,  különösen  vihar  idején  a  Vad  Hajsza,  élén  a  szarvasagancsos  Hernével,  amint 
végigvágtáznak az erdőn, vadakat űzve.

Herne történetét Shakespeare is megörökítette, a Windsori víg asszonyok történetében:

Egy régi mondaként itt Herne, ki
Régente fő vadász volt Windsoron,
A tél szakában csöndes éjfelen
Bogos szarvakkal jár egy tölgy körül,
S ott fát kiszárit, megront tehenet
S lánczot csörtetve szörnyü rémesen
Tejet vérré varázsol. Hisz hallátok
Ti is e kísértet hirét, s tudjátok,
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Hogy babonás, szédelgős öregek
Is igy hallák s beszélik el nekünk
Herne meséjét igazság gyanánt. 

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

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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A term szet m gi jaé á á

Valószínűleg  a  legnagyobb nehézség,  amivel  a  modern embernek szembe kell  néznie,  ha  a 
természet erői felé fordul, maga a mágia valóságossága: hogy létezik valamiféle láthatatlan erő, 
ami bizonyos törvényeknek engedelmeskedik, és ismerői fel tudják ébreszteni és használatba 
venni ezen erőt. Bárki képes elsajátítani ezt a tudást, aki nyitott szemmel és füllel  jár, és él 
benne az igény a körülötte történő változások megélésére és megértésére.

A természet mágiája gyakorlati életünk egyik, szinte észrevétlen aspektusa, hiszen a mágia egyik 
fő jellemzője a változás és általakulás. 

Az  első  lépés  a  mágia  megértéséhez  a  világban  zajló 
változások  felismerése.  Senki  sem  tagadhatja,  hogy 
gyermekkora  óta  sokat  változott,  nem  csak  fizikai 
megjelenésében,  de  gondolkodásmódjában, 
viselkedésében, érzéseiben is. Megváltoztatjuk magunkat, 
partnerünket,  otthonunkat.  Ezen változások  nagy  része 
azért jön létre, mert döntéseket hozunk, és végigjárjuk a 
változás  útját.  Mások  tőlünk  függetlenül  történnek,  a 
körülmények hatására,  mint  egy munkahely  elvesztése, 
vagy  egy  haláleset.  Sok  példát  találhatunk  a  saját 
életünkben. 

A mágia ősi örökségünk, mégis, nem könnyú megérteni 
és megtanulni. Napjainkban egyre nagyobb az igény és az 
érdeklődés a régi utak felé, s sokan tudjuk, érezzük, hogy 
léteznek  olyan  ősi  törvények,  erők,  a  valóság  más 
dimenziói, melyhez valahol lelkünk mélyén keressük az 
elveszett kulcsot.

Kevesen ébrednek rá arra, hogy a kulcs Belső Énünkben van éppúgy, mint az ajtó, mely erre a 
világra nyílik, a tudatalatti elmében, ahová a hétköznapi ember álmai, ábrándjai révén jut el. 
Dion  Fortune,  Anglia  egyik  legnagyobb  mágikus  alakja  azt  írta:  "a  mágia  tudatosságunk 
változásainak  használata  akaratunk  irányításával...",  s  ez  az  egyszerű  állítás  a  mágikus 
művészetek megértésének alapja. Tanuld meg ellenőrizni és megváltoztatni a tudatosságod, és 
megváltoztathatod az egész világot. 

A mindennapi életben kétfajta tudatszintet, tudatosságot ismerünk - az ébrenlétet és az alvást -, 
de nem ismerjük fel a tucatnyi fokozatot, mely a kettő között elhelyezkedik. A mágikus munka 
első  feladata  ezek  felismerése.  A  meditáció  és  az  elme  tréningje  fokozatosan  meghozza  a 
kontrollt  ezen szintek felett,  és  a  gyakorló  képessé  válik  arra,  hogy mágikus  tudatállapotba 
kerüljön, amikor a változások lehetségessé válnak.

Mindezt borzasztóan könnyű leírni, mintha csak azt mondanánk: zongorázni úgy kell, hogy a 
billentyűkre teszed az ujjad,  és  lenyomod őket.  A valóságban ez ennyire nem egyszerű.  Az 
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érzékelés változásainak elsajátítása és kontrollálása nagyon nehéz, és hosszas gyakorlást igényel. 
Egyszerre  kell  hozzá  ellazulás  és  feszült  figyelem,  komoly,  de  egyben  játékos  és  rugalmas 
hozzáállás.  Ha  azonban  egyszer  már  megtaláltuk  a  helyes  egyensúlyt,  minden  egyszeriben 
könnyebbé válik, amint ráléptünk az ösvényre. 

A  mágia  legtöbb  eleme,  ha  helyesen  alkalmazzák,  azaz  a  megfelelő  józan  ésszel  és 
fokozatossággal, akkor hasznos és építő hatású, ha azonban ostobán, azonnali "megvilágosodást" 
keresve esnek neki, veszélyes, sőt romboló hatású lehet. Ezért lépésről lépésre, fokozatosan kell 
felfedeznünk a tudat új útjait. Nem biztos, hogy minden egyes lépcsőfoka élvezetes, sőt, lehet 
ijesztő vagy összezavaró is, ha azonban a gyakorló komoly szándékkal és szilárd elhatározással 
birkózik meg a feladatokkal, akkor a belső világ erői hihetetlen örömet, élményt és megértést 
adnak neki.

A mágia tanulmányozásának első lépése a természet megfigyelése. Ha az évszakok és áramlatok 
erejét akarjuk látni, meg kell ismernünk őket, és nem csak felszínes módon. Alá kell merülnünk, 
míg  ismerősnek  és  kényelmesnek  érezzük  minden  elemét.  Sokan  állítják  magukról,  hogy 
sámánok,  boszorkányok,  s  közben  halvány  fogalmuk  sincs  arról,  hogyan  hangolódik  össze 
lelkük  az  évszakok  vagy  a  Hold  változásával.  Mások  varázslatok  tucatjait  róják  fel  Árnyak 
Könyvéjükbe, de nem vesznek róla tudomást, mi történik közben körülöttük, a természetben, a 
szobán kívül, ahol misztikus rítusaikal tartják varázspálcával hadonászva. 

A  természetben  mindenre  kaphatunk  választ,  ő  az  Anyánk,  szerető  ölében  mind  otthonra 
találunk,  megérezzük,  hol  a  helyünk  a  világban.  Anyagunk  egy  a  csillagok  anyagával, 
ugyanazok az atomok alkotnak minket,  mint  a  világ többi  részét.  Minden fa,  növény, állat, 
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drágakő és ember része ennek az ősi örökségnek. 

A természet átváltoztatja a dolgokat, egyiket a másikba, de egy idő után mindig újra visszatér és 
kezdi  a  körforgást  elölről.  Mivel  a  természet  részei  vagyunk,  a  teremtés  minden  elemét 
magunkban  hordozzuk.  Ez  a  kapcsolat  segít  megváltoztatnunk  a  világot,  s  ezért  tudnak 
ugyanezen erők minket is változtatni. 

Nem csak azt kell megértenünk és felfedeznünk, hogy a természet részei vagyunk, hanem azt is, 
hogy pontosan kik vagyunk, milyen jó és rossz tulajdonságaink vannak, milyen elfeledett, vagy 
figyelmen kívül  hagyott  képességek  rejtőznek  bennünk.  Ez  bármely  mágikus  tanulás  egyik 
legnehezebb feladata,  de  a  kulcs  személyiségünk és  mágiánk erejéhez:  tökéletesen tisztában 
lenni jellemzőinkkel és potenciális képességeinkkel.

Minden  jó,  mágikus  iskola  ragaszkodik  hozzá,  hogy  a  tanulás  megkezdése  után  a  tanulók 
figyelmesen vizsgálják meg, kik is ők, honnan jöttek, és hová tartanak. Ez néha fájdalmas lehet 
de elengedhetetlen, ha a belső utakon akarunk járni. 

Le  kell  ásnunk  személyes  történetünkbe,  megismerni  önmagunkat,  szükségleteinket, 
ambícióinkat, álmainkat, vágyainkat, lehetőségeinket és félelmeinket. Ennek legjobb módja a 
mágikus  napló.  A  cél  nem  a  hibáink  vég  nélküli  sorolása,  vagy  önmagunkról  alkotott 
dicshimnuszok zengése, hanem őszinte vallomások.

Fontos, hogy erre elegendő időt szánjunk. Tekintsünk vissza életünkre, sikereinkre és hibáinkra 
a legkorábbi emlékeinktől kezdve a mai napig. Mik voltak gyerekkori ambícióink és céljaink? 
Mi lett mára belőlük? Hány dolgot tettünk félre,  amit igazán szerettünk csinálni? Mennyire 
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befolyások a családunk, a barátaink gondolatai és elvei, mennyire sikerült saját etikai kódexet 
kialakítanunk? Hogyan változtak a céljaink? Mihez akarunk most kezdeni magunkkal?

A  másik  fontos  terület,  amit  meg  kell  vizsgálnunk,  a  természettel  való  kapcsolatunk.  A 
legegyszerűbb szinten ez annyit jelent, mennyire élvezzük a kerti munkát, a természetben tett 
sétákat, mennyire tekintjük élő, érző lénynek a fákat, növényeket, köveket, hogyan érzünk a 
virágok, gyógynövények felől, csak ízesítik és szépítik ételünket és díszítik a sötét sarkokat, vagy 
szerepet játszanak életkedvünk helyreállításában? Ha segítséget várunk a természettől, meg kell 
fogalmaznunk a vele, és sok más dologgal kapcsolatos nézeteinket.

Folytatása következik.

M gikus n v nyeká ö é

Nagyon hasznos, ha tartunk otthon különböző mágikus 
növényeket,  kiegészítő  kellékekként  a  varázslatokhoz. 
Használhatjuk  őket  gyógynövényekként  is,  továbbá 
rituálék  és  mágikus  munkák  fontos  kiegészítői  is 
lehetnek.

A rítusokban a legjobb, ha a növényeket kiegészítőként 
használjuk,  a  többi  eszköz  mellett.  Például,  ha  üstöt 
használunk  egy  rituáléban,  belehelyezhetünk 
mindenféle növényt, és elégethetjük őket.  Ez a legjobb 
módszer  arra,  hogy  energiájukat  hozzáadjuk  a  rituálé 
varázslatához. A füst erősíti a mágiát, továbbá alkalmas 

arra  is,  hogy elménket  -  mely  a  mágiát  irányítja  -  a  megfelelő  irányba terelje.  Vigyázzunk 
ugyanakkor arra, hogy ne legyen túl erős, zavaró, nehogy pont ellenkező hatást érjünk el vele.

Másik jól ismert módszer,  amikor a növényeket kis  vászonzacskóba tesszük, és a varázslatot 
ezután ehhez a zacskóhoz kötjük. Ezután a zacskót hordhatjuk a zsebünkben, vagy nyakban, 
talizmánként.  Használjunk  ehhez  sötétebb  színű,  vastag  vászont,  ami  segít  abban,  hogy  az 
energiákat megkösse és ne hagyja elszivárogni.

Ha a kört egy speciális célhoz vetjük fel, a növényekből néhány szálat tehetünk abba a vízbe is, 
amit a kör megtisztítására szánunk, hogy még jobban elősegítse a mágiát. 
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Használhatjuk továbbá a növényeket áldozatként is az oltáron, az istenek és istennők számára, 
akiket meghívünk a rítushoz. Helyezhetjük őket külön erre a célra tartott áldozati edénybe, 
vagy az üstbe, vagy egyszerűen az oltárra; lehet a rituálé közben, vagy már korábban, reggel, 
vagy előző este, hogy a növények energiái átitassák a helyet, mire elkezdjük a rituálét. Jó dolog, 
ha  a  növények elhelyezése  közben megfogalmazzuk a  célt,  amit  szolgálni  fognak,  rövid  kis 
imával kísérve.

Ezeken  kívül  rengeteg  egyéb 
felhasználási  lehetőség  sorolható 
még  fel.  A  növényekből 
készíthetünk  potpourrit,  olajokat, 
hajöblítő  vizet,  kenőcsöket, 
szappanokat,  fürdősót,  és 
gyógyteákat.  Hagyományosan 
ezekhez  porítani  szokták  a 
növényeket,  melyeket  szintén 
megtehetünk  rituálé  keretében, 
erősítve  energiáikat,  egy 
mozsárban  összetörve  őket, 
esetleges  egyéb  hozzávalókkal 
együtt.

Fontos dolog, hogy miután felhasználtuk a növényeket valamely mágiához, NE dobjuk ki őket, 
és  NE  használjuk  őket  más,  későbbi  mágiához.  Elégetésük  ilyenkor  szintén  nem  ajánlott. 
Gyűjtsük őket össze, és adjuk őket vissza a Földnek, ahonnan kaptuk. 
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Az v Kereke - Medit ciÉ á ó

Helyezkedj el  kényelmesen, tölts  néhány percet csendesen, hogy elméd és tested ellazuljon. 
Hunyd be a szemed, és engedd, hogy a képek felépítsék képzeleted.

Sötét van, és fagyos szél fúj. Egy hatalmas erdőben 
állsz,  érzed  a  hideg,  kemény  földet  a  lábad  alatt. 
Felnézel,  és  látod  a  csillagokat,  de  nincs  Hold. 
Türelmesen várakozol. Hangot hallasz mögötted, s 
hátranézel a vállad fölött. Rájössz, hogy egy tisztás 
szélén állsz, a közepén tűz ég, és egy öregember ül 
előtte.  Rongyos  állatbőröket  visel,  hosszú,  kócos 
haját  fújja  a  szél.  A  tisztás  távolabbi  végén  egy 
barlang  bejáratát  látod,  előtte  a  Szarvas  Isten 
máltóságteljes alakja áll.

Visszafordulsz  előre,  és átkémlelsz a  fák között,  a 
keleti  horizont  felé.  Mert  ma  van  a  leghosszabb 
éjszaka,  a  sötét  ideje,  mielőtt  a Nap újjászületik  a 
Téli  Napfordulón, és türelmesen vársz az újonnan 
megszületett Nap első sugaraira. Végül meglátod a 
halvány derengést az égbolt alján, azután, miközben 
a Nap első sugarai felkúsznak az égre, olyan, mintha 
újszülött  sírását  hallanád.  Megfordulsz,  és 

visszanézel  a  tisztásra.  Látod,  hogy  egy  öregasszony  jön  ki  a  barlangból,  kezében  újszülött 
gyermekkel. A Szarvas Isten előrenyúl, és megsimogatja a gyerek arcát, azután az öregasszony a 
gyerekkel együtt odaül a tűzhöz, az öreg mellé.

Ahogy a  Nap folytatja  útját  az  égen,  tudod,  hogy nagy misztériumnak voltál  szemtanúja,  a 
születés misztériumának. Elhagyod a tisztást, és az erdőn keresztül saját kunyhód felé tartasz, 
ahol  magad  is  megmelegedhetsz  a  tűz  nellett,  mert  átfagytál  a  hosszú  várakozásban,  a 
legsötétebb éjszaka jeges hidegében.

Napok telnek el, és bár a föld még kemény és hideg, az éjjelek pedig hosszúak és sötétek, tudod, 
hogy az évszakok lassan változnak, és tudod, hogy a tél vége felé jár. Egy éjjelen csengő hangját 
hallod az erdő mélyéből, és elindulsz a hangok felé. Telő hold fénye világítja meg az utad, és 
ismét a tisztáson találod magad. A barlang felé kémlelsz, és látod, hogy nagy, vörös kendő függ a 
bejárata előtt, és az öregasszony egy másik nővel áll a barlang szájánál. A másik nő fiatalabb, de 
asszony már, és rájössz, hogy ő az öregasszony lánya.

Ahogy ott ácsorogsz és figyelsz, látod, hogy az öregasszony az, aki a csengőket rázza, és lányával 
együtt lágy, ősi dalt énekel; a dalt, mely felébreszti a Szűzet, hogy hírnöke legyen a tél végének 
és a tavasz lezdetének. A két nő felnyúl, és egyetlen mozdulattal letépik a kendőt, szétszakítják, 
és mögötte ott áll a Szűz. Tiszta és ártatlan, fiatal lány, szeme bekötve, ruhája fehér. Kezeiben 
sárga virágokat tart, a Nap növekvő hatalmának szimbólumát.
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Az Anya és a Vénség összefonják kezeiket a Szűz mögött, és kihúzzák őt a barlangból. A tűz felé 
vezetik, miközben az Anya halkan beszél hozzá. Látod, ahogyan a Szűz bólint. A Vénség utána 
feltenni  látszik  neki  egy  kérdést,  és  bár  nem hallod  a  választ,  úgy  tűnik,  hogy  a  lány  jól 
válaszolt, mert a Vénség bólint, és leoldja a kötést a szeméről. A Szűz pislog és kinyújtózik. 
Lassan táncolni kezd a tűz körül., tele örömmel, mert felébredt, tudatában saját hatalmának, és 
ébredő asszonyi erejének. Az élet táncát táncolja, a szabadon áradó vér és vizek táncát. 

Megfordulsz és elhagyod a tisztást ismét, egy utolsó pillantást vetve a boldogan táncoló Szűzre. 
Amint visszaballagsz az erdőn át,  érzed,  ahogyan a földek megtelnek hatalommal,  és tudod, 
hogy a Föld életre kel a lábad alatt. A fákon sárga rügyeket látsz, a tavasz ígéretét, a tél végének 
hírnökeit.

Nap nap után egyre  melegebb az idő,  a  földet 
felébresztette  téli  álmából  a  Szűz  tánca  a  tűz 
körül, a Nap lassan a mágikus Napéjegyenlőség 
felé közeledik, mikor éj és nap egyforma hosszú, 
de a fény erősödik.  A Napéjegyenlőség hajnala 
tiszta  és  ragyogó.  A  szél  friss  és  illatos, 
körülötted  a  tavasz  énekel.  Az  erdő  mélyéből 
kürt hangját hallod, és mélyen magadban érzed, 
ahogyan valamiféle borzongás, zsongás válaszol a 
hívására.  Gyorsan  befutsz  az  erdőbe.  Amint 
közeledsz  a  tisztáshoz,  érzed,  hogy  nem  vagy 
egyedül.  Az  erdő  minden  teremtménye 
összegyűlt  a  tisztás  szélénél.  Ők  is  a  kürt 
hívására jöttek.

A tisztás közepén meztelen, fiatal férfi áll, bőre 
ragyog a Nap fényében. A szeme be van kötve, 
előtte az öregember áll, mögötte pedig a Szarvas 
Isten  méltóságteljes  alakja.  Ő  volt  az,  aki 
megfújta a kürtöt.  Az öregember körbetáncolja 
az ifjút, lassan, lépegetve, közben csörgőt ráz és 
halkan kántál. Azután megáll. A Szarvas Isten súg valamit az ijfúnak, aki bólint válaszul. Az 
öreg azután feltesz neki egy kérdést, és miután meghallgatja a választ, bólint, kinyúl és leveszi a 
szemkötőt. Az ifjú pislog és kinyújtózik. A Szarvas Isten átnyújtja neki a kürtöt. A szájához 
emeli, és egyetlen fújásától az egész erdő visszhangzik. Az ifjú nevetve beugrik a fák közé, és 
minden madár  és  állat  követi,  mert  ő az  Erdő Ura.  Önnön véredben érezed a  sürgetést,  és 
mielőtt még rájönnél, mi történik,  magad is követed az ifjút, amint rohan keresztül az erdőn. 
Futása vad és szabad tánc, érzed, ahogy a fák, a föld válaszol neki, ahogyan felmelegíti őket a 
Nap ereje. A Föld és az Ifjúság felébred, és termékennyé válik. 

Ahogyan a fák között futsz, a szemed sarkából fehér villanást látsz. Megfordulsz, és a fák között 
bújva  meglátod  a  Szűzet,  figyel,  várakozik.  Kíváncsian  nézi  az  Erdő  Urát,  lenyűgözi  ereje, 
vonzza szépsége. Az ifjú is meglátja a lányt, de ezen a napon még túlságosan telve van örömmel, 
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saját,  teremtő  erejének  megnyilvánulásával,  és  tovább  fut.  Végül  elfáradsz  követésében,  és 
visszasétálsz a kunyhód felé az erdőn át, ahol megpihenhetsz.

A növekvő tavasz folyamán a Szűz és a Fiatal Úr folyamatosan figyelik egymást az erdőben. 
Mindkettő tudatában van a másik jelenlétének, de mindkettő túlságosan is megrészegült saját 
erejétől. De ahogyan a Nap egyre erősödik, végül elérkezik a pillanat, amikor az Erdő Ura és a 
Szűz  rájön,  hogy  végzetük  vár  rájuk,  és  vágyaik  egymáshoz  vezetik  őket.  Keresni  kezdik 
egymást, és végül megünneplik az élet Nagy Misztériumát, a Föld Házasságában egyesülve.

A tavasz ereje teljében jár, a termékenység ereje tombol. Ahogyan a tisztás felé haladsz, érzed, 
ahogyan a Nap melegíti az arcod, és érzed ahogyan az élet morajlik a Földben a lábad alatt. A 
tisztás  közepén egy nagy fatuskó áll,  tavaszi  virágokkal  ékesítetten,  vörös  és  fehér  szalagok 
lobognak  körülötte.  Rengeteg  ember  gyűlt  össze  közelről  és  távolról  a  mai  napra,  hogy 
megünnepeljék a növekvő Napot és a termékeny Földet. Férfiak és asszonyok ragadják meg a 
szalagokat, és az Élet tiszteletére táncba kezdenek, mely a teremtés szent spirálját formázza a fa 
körül. Te is megragadod a saját szalagod, és táncolni kezdesz az ősi ütemre. Ezt a táncot azóta 
járják az emberek, mióta az első Férfi és Nő egyesült.

Éljenzést hallasz, kiáltásokat és nevetést, és ott, a tömeg közepén, kéz a kézben jő a Fiatal Úr és 
felesége,  aki  többé már  nem szűz.  Együtt  ünnepelik  meg az  Ősi  Törvények szerint  a  szent 
misztériumot, szerelemben egyesültek, s így a Föld Királyává és Királynőjévé váltak.

Telnek a hetek, és a Nap egyre erősebb, ahogyan a Király is növekszik erőben és hatalomban. A 
Királynő  terhesség  jeleit  kezdi  mutatni,  mint  ahogyan  a  Föld  is  terhes  gabonától  és 
gyümölcsöktől.

Végül elérkezik a nap, a Nyári Napforduló ideje. A Király és a Királynő, csakúgy, mint a Nyár, 
ereje teljében van, a Király hatalommal telt, a Királynő méhében növekszik az élet. Ezen nap 
tiszteletére a  Király és  a  Királynő nagy ünnepséget  rendez az erdei  tisztáson. Az egész nap 
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ünnepléssel és játékokkal telik, miközben a Király és a Királynő mindenkinek áldást oszt.

Végül  a  Nap  lassan  ereszkedni  kezd  a  nyugati 
horizonton. Hirtelen zavar  támad a  tisztáson.  Látod, 
ahogy  az  emberek  futni  kezdenek,  és  hallod 
sikolyaikat. Azután besétál a tisztásra egy sötét  alak, 
fekete köpenye örvénylik körülötte, fején sisakot visel, 
mely  eltakarja  arcát.  Magával  hozza  az  erdő  összes 
árnyékát. A Király felé lép, és hangos, tiszta hangon 
kihívja  őt,  hogy  megküzdjenek  a  királyság  feletti 
utalomért, és a Királynőért.

A  Királynak  meg  kell  védenie,  amiért  oly  sokat 
küzdött,  hogy  létrehozza,  és  meg  kell  védelmeznie 
feleségét,  még  meg  nem  született  gyermekükkel. 
Elfogadja  a  kihívást,  és  a  nagy  csata  megkezdődik, 
miközben  a  Nap  leereszkedik  Nyugaton.  A  kihívó 
felhasítja  a  Király  combját  kardja  egy  vágásával,  de 
közben  elveszti  egyensúlyát,  és  sebe  dacára  a 
Királynak  sikerül  őt  a  földre  döntenie  és 
lefegyvereznie. A kihívó kegyelemért könyörög, de a 
Király  fél  ettől  a  sötét  és  rettenetes  alaktól,  és  nem 

hallgat  a  könyörgésre,  mélyen belemártja  kardját  az  ellenfél  szívébe.  Így,  annak érdekében, 
hogy védelmezzen, a Király öl, és a sötétség árnyéka ereszkedik a Földre. A kihívó vére áztatja a 
földet, és a Nap eltűnik a nyugati horizont alatt.

Visszatérsz a kunyhódba, a Királyt is elviszik, hogy bekössék sebét. A következő napon a Nap 
ugyanúgy felkél, mint eddig, és ugyanolyan erősnek tűnik, mint eddig, de láttad és érezted a 
sötét árnyékot, és most érzed a Földben a változást. Növekedés helyett a dolgok érni kezdenek. 
A nyári Nap heve beérleli a gabonát és a gyümölcsöket, de a növekedés már befejeződött. És 
ahogyan a Föld életet ad gyümölcseinek, úgy a Királynő is életet ad fiának. A gabonát learatják, 
az árpából sör készül, és ünnepet tartanak ismét, hogy megköszönjék a Földnek ajándékait, és az 
egészséges, szép fiúgyermeket.

De mivel életet adott a fiúnak, a Királynő többé már nem egyszerű feleség, Anyává válik. Tudja, 
hogy fia a Föld új reménysége, mert a Király sebe, melyet a Nyári Napfordulón kapott, soha be 
nem gyógyuló seb, mely lassan felőrli erejét. A Királynő tudja ezt, s ezért uralkodásra neveli fiát. 
A Király azonban csak azt látja, hogy ahogyan fia erősödik, ő úgy gyengül. Figyeli,  ahogyan 
egyre gyengül a Nap ereje, és közeledik a Napéjegyenlőség, mikor ismét nap és éj egyforma 
hosszú lesz, de a sötét az, ami erősödik.

Végül elérkezik a Napéjegyenlőség éjjele. A Király érzi, ahogyan a tisztás vonzza maga felé, és a 
telő  hold  idején,  egyedül  megy  oda.  Emlékszik  beavatására  a  Tavaszi  Napéjegyenlőségkor, 
szerelmére a Szűz iránt,  boldog egyesülésükre a  Házasságban. Emlészik,  milyen büszke volt 
termékeny  erejére  a  Nyári  Napfordulón,  és  szomorúan  emlékszik  arra  is,  hogyan  kellett 
szembeszállnia a sötét ellenféllel, aki Királyságát és Királynőjét fenyegette. És végül, emlékszik 

rnyak 2009. Yule  IX. vfolyam 8. sz mÁ – é á



fia születésére, az örömre, mely mostanra bánattá vált. A Király a tisztásra ér, melynek közepén 
fia várakozik, lándzsával kezében.

A szeme sarkából a Király mozgást lát az árnyékok között, és emlékszik arra, hogyan látta meg 
ő, az Erdő Ura először szeretett feleségét, mikor újonnan ébredt, a fiatal Szűzet. Most is felesége 
rejtőzik  az  árnyak  között,  fekete  köpenyt  visel,  csuklyája  takarja  az  arcát.  A  Király  és  fia 
szótlanul néznek egymással  farkasszemet.  A Király előhúzza  kardját  és  támad.  Kard lándzsa 
ellen,  hatalmas csata  veszi  kezdetét  a tisztáson.  A fény és sötét  egyenlő erőkkel  küzd,  de a 
sötétség erői emelkedőben vannak, és ahogyan az éjszaka előrehalad, a Király fáradni kezd. A 
seb, melyet a Nyári Napfordulón szerzett, és mely soha nem gyógyult be, gyötri, ereje, mint a 
Napé, egyre gyengül.

Kis szünet áll be a harcban, a Király mélyen fia szemébe néz. Felfedezi benne a misztériumot, 
sötétség és fény egyenlő erejét, és megérti, hogy nem egymással harcolnak, hanem mindegyikük 
saját  magával.  Mert  a  sötétség  és  a  fény  egy  és  ugyanaz,  éppúgy  mint  a  Király  és  fia.  A 
felismeréssel a Király boldogan emeli  magasba a kardot, és belép a lándzsa elé.  Miközben a 
lándzsa mélyen belefúródik, belemártja kardját fia szívébe, és mindketten holtan zuhannak el, 
vérük a Földet öntözi.

A tisztás szélén a Királynő figyel, és mikor látja férjét/fiát meghalni, sikolya visszhangzik az 
erdőben. A barlang szájában a Halál és Feltámadás Ura áll, de a Királynő nem látha. Mert férje, 
fia, szeretője a Túlvilág Urává vált, ő maga pedig még ezen a világon van. A növő hold figyeli, 
ahogyan a Királynő megtépi haját, és mint a megszállott, futni kezd az erdőben, gyászától űzve. 
Mert ő is látta a misztériumot, és most már ő is érti, hogy fény és sötét egy és ugyanaz. Tudja, 
hogy  férje,  fia,  szeretője  a  fátyol  mögé  lépett,  és  hogy  termékeny  ideje  leáldozott.  Mert  a 
Királynő most már Boszorkány, az ősi Vénség, aki ismeri élet és halál misztériumát, és végigjárta 
a beavatás útját. Újta során valóban megtalálta az isteneket, és tudja, hogy az Év Kereke ősi 
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hatalmat  rejt.  A keréken végigjárva  egyesült  a  misztériummal.  Volt  Szűz,  feleség,  Királynő, 
Anya és Vénség. Végigjárta az évszakokat. Látott tavaszt, nyarat, őszt és telet, és megérti az ősi 
igazságot, mely bennük rejlik.

Végül  elérkezik  a  sötét  Hold 
ideje,  amikor  a  Nap  ereje  a 
végéhez  ér,  és  a  fátyol 
elvékonyodik  a  világok között. 
Az  erdőben  egyedül  állva,  a 
Vénség  ismét  a  tisztás  felé 
indul.  Egyedül  van,  mert 
rettegik  mindazok,  akik  még 
nem járták be a kört. Most itt az 
ideje  a  mágiának. Ősi  Samhain 
tüzet gyújt, a szent fák ágaiból. 
Egy  minden  évszaknak,  egy 
minden  útnak,  egyet  az 
éjszakának  és  egyet  a 
nappalnak,  egyet  szerelmének 
és egyet fiának, egyet a kígyónak és egyet a dalának.

Ahogyan felemeli karjait az idézéshez, hatalmas vihar tör ki. A végső megértéssel megnyitja a 
fátylat maga és az istenek között. Megnyitja az Alvilág fátylát, és szólítja a holtak szellemet. 
Mert tudja, hogy ahhoz, hogy beteljesítse a misztériumot, most egyesülnie kell a Túlvilág Urával 
szerelemben.  A  vihar  kitör,  villámlás  és  mennydörgés  szabdalja  az  éjszaka  sötétjét.  a  fák 
megroppannak a szélben. A széllel érkeznek a holtak szellemei, élükön a Szarvas Istennel. Káosz 
uralja a világot.

Ahhoz, hogy a misztérium teljessé váljék, a Vénségnek magához kell ölelnie a Lángok Urát, a 
Halál  és Feltámadás Urát,  és  vele  kell  mennie az  alvilágba.  Ahhoz,  hogy eggyé váljon vele, 
Istennővé  kell  válnia.  Saját  akaratából  ezért  az  igaz  beavatás  halálában  részesül,  és  belép  a 
barlangba, hogy csatlakozzon a Szarvas Úrhoz az alvilágban. Ott szerelemben egyesülnek. Mert 
a szerelem mindennek a kulcsa, mely uralja az életet. Mikor az istenek szerelemben egyesülnek, 
az új élet magva vetődik el a Nagy Anya méhében.

És a föld álomba merül, az Isten és az Istennő pedig egymás karjaiban fekszik, a Föld mélyében, 
rejtetten. A Nap minden nap egyre gyengül, az éjjelek hosszabbá válnak, a napok rövidülnek. A 
tél ragadja markába a földet, hideg szelek fújnak az erdőben. A sötétség teljessé válik. De mi 
nem könnyezünk és nem gyászolunk, mert tudjuk, hogy az Isten és az Istennő szerelméből a 
Nap új életre fog kelni. 

Végül elérkezik a Téli Napforduló ideje, az év leghosszabb éjjele. A tisztás szélén állsz ismét, és 
látod az újjászülető Nap első  sugarait  a  keleti  égbolton,  hallod az újszülött  gyermek sírását. 
Elindulsz a felkelő Nap felé, és ahogyan kiérsz az erdőből, és megfordulsz, látod, hogy az egész 
nem más  már,  csak  tűnő árnyék.  Előtted  a  jól  ismert  világ,  melyben  élsz,  és  melybe  ideje 
visszatérned.  A  Másik  Világ  is  valós,  és  bármikor  visszatérhetsz  oda,  mert  az  istenek 
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misztériumai arra várnak, hogy megértsük őket, ha van szemünk, hogy lássunk. Folytatod az 
utad a mindennapok világa felé, és észleled magad körül a hangokat, fényeket, tudatában leszel 
a  helynek,  ahol  ülsz.  Tölts  néhány  csendes  pillanatot  a  visszatérés  örömének  csendes 
ízlelgetésével, utána nyisd fel a szemed, és nyújtózz ki.

rnyak K nyveÁ ö

Az Árnyak Könyve minden Wicca fontos eszköze. Egyfajta útmutatás, tapasztalatok és rítusok 
lejegyzése, melyek egyre gyarapodnak és bővülnek az út során.

Minden  Árnyak  Könyve  egyedi.  Természetesen  egyes  irányzatok  és  covenek  tagjai  másolt 
Árnyak  Könyvéjével  rendelkeznek,  melyben saját  hagyományaikat  örökítik  tovább,  de  még 
náluk is nagyon gyakori az, hogy az Árnyak Könyve kiegészül egyéni feljegyzésekkel.

Az  Árnyak  Könyve  kinézetére  semmilyen  megszabás  nincs.  Ugyanakkor  vonzódunk  a 
titokzatoshoz,  a  régi  mesék  legendás  varázskönyveihez,  ezért  a  legtöbb  Árnyak  Könyve 
régiesnek, misztikusnak néz ki. Mivel a legtöbben kézzel írják, ezért lapjai is lehetnek mártott 
lapok,  melyet  rajzokkal,  festményekkel  díszítünk.  A  továbbiakban  lássunk  néhány  nagyon 
szépen kivitelezett Árnyak Könyvét, melyekből ötleteket lehet meríteni a kivitelezéshez!
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