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A hermetizmus

A hermetizmus őrizte meg az egyiptomi hagyományokat a legtovább, melyben neoplatonikus, 
zsidó és korai keresztény elemekkel keveredve találhatjuk meg a kései ókor Alexandriájának 
hellenista szellemiségét.

A  hermetikus  könyvek  Hermész  Triszmegisztosz,  a  "háromszorosan 
legnagyobb Hermész" nevéhez fűződnek. A név Thot-ot jelöli, vagy más 
néven Tehuti-t, a bölcsesség egyiptomi istenét, aki, mint már láthattuk, 
számtalan  írásművet  hagyott  az  utókorra  a  titkos  tudományokról 
(orvoslásról, alkímiáról, stb.).
Leghíresebb  műve  a  Tabula  Smaragdina,  vagyis  a  Smaragdtábla.  A 
hermetikusok  körében  analógiák  tana néven  ismert  szöveget 
tartalmazza,  amely a  modern mágusok alapelvét  fekteti  le:  "Ami fent 
van, megegyező azzal, ami lent van, és ami lent van, megegyezik azzal, 
ami  fent  van,  így  jön  létre  az  egység  csodája."  A  Tabula  Smaragdina 
legkorábban  rögzített  változatát  1828-ban  találták  meg  egy  sírban, 
Thébában. A szöveg három síkon értelmezendő. Tartalmazza a Bölcsek 

Kövének  alkimista  receptjét,  a  halhatatlanság  kulcsát  és  a  mágia  működésének  legfőbb 
misztériumát.  Albertus  Magnus,  a  híres  mágus  antik  forrásokra  hivatkozva  azt  állítja,  hogy 
eredetileg Hermész Triszmegisztosz egyiptomi sírjában (mely egyes alkimista legendák szerint 
azonos  a  Cheops-piramissal)  talált  rá  Nagy  Sándor  a  Smaragdtáblára.  Hermész  Atlantiszból 
érkezett  mágus  volt,  akit  később az egyiptomiak azonosítottak Thot  istennel.  Némely tudós 
szerint azonban Hermész valójában egy bizonyos Hermón nevű pap volt, aki i. sz. 100 körül élt 
Alexandriában.  A  hermetikában  a  próféta  vagy  spirituális  vezető  szerepét  játssza.  Tanait 
ezoterikus tudomány gyanánt tanították az óegyiptomi papi iskolákban, és isteni inspirációból 
származtatták.  
A hermetikus írások gyűjteményét  Corpus Hermeticum  néven, 
vagy az első értekezés címe után Poimandrész néven emlegetik. 
Ezek egy egységes  szellemiség alapjait  fektetik le  prédikációk, 
dialógusok  és  levelek  formájában.  Hermész  Szent  Könyveit  a 
templomok legbelsőbb szentélyeiben tartották, és a legmagasabb 
rangú papok kivételével senki nem olvashatta azokat. Tíz kötet 
az  Istenek  kinyilatkoztatásairól,  a  világ  keletkezéséről  és  a 
papság rendszabályairól szólt,  további  négy a csillagászatról és 
asztrológiáról,  kettő  az  Istenekhez  szóló  fohászokat, 
himnuszokat,  valamint  az  uralkodói  vezetés  alapelveit 
tartalmazta.  Ezen  felül  tíz  kötet  az  imádságok  formuláit,  a 
felajánlások, ünnepek és körmenetek szabályait foglalta össze, a 
többi  részben  pedig  a  filozófiáról,  orvoslásról,  anatómiáról  és 
más tudományokról írt Hermész.
Platón a Szent Könyvek himnuszairól azt írta, hogy azokat az egyiptomiak személyesen Isisnek 
tulajdonították és tízezer évesnek hitték.
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Miután Diocletianus császár minden Egyiptomból származó alkimista könyvet elpusztíttatott, a 
néhány  fennmaradt  eredeti  egyiptomi  írást  a  II.-III.  században  felbukkanó,  Alexandriából 
származó  hermetikus  szövegek  olvasztották  magukba.  Ez  a  tizennyolc  fejezetből  álló 
gyűjtemény görög, valamint arab közvetítés útján terjedt szét.
A  hermetikus  iratokon  az  ősi  bölcseleti  vallások  páratlan  igazsága  vonul  végig.  A  lélek 
istenséghez való visszatérésének feltétele egyrészt a megnyilvánult világ feletti ráeszmélés és a 
szeretet mindenen uralkodó hatalama, másrészt az isten ismerete. A hermetikus tanítás beszélt a 
Kozmosz  és  az  Ember  négyszeres  természetéről,  melyek  közül  kettőt  halhatatlannak  és 
állandónak tekintettek,  kettőt  pedig halandónak és átmenetinek.  Az előbbiek a szellem és a 
lélek,  az  utóbbiak  az  étertest,  és  maga  a  fizikai  test.  A  lélek  állandó  jelképe  a  víz,  mely 
esszenciájában mindig tiszta marad. A világ ciklikussága a lélekben is megismétlődik: a lélek 
egyik létállapota az Anyagba való alámerülés, ami által fájdalmat és megaláztatást vesz magára, a 
másik állapot pedig az Anyagból való kiemelkedés, a megtisztulás és megvilágosodás. A lélek a 
megismerés vágyától hajtva merül alá a megtestesülés börtönébe, majd a teljes tudás birtokában 
szabadul. Aki tehát birtokolja a hermetikus titkot, az többé nincs alárendelve saját sorsának, 
hanem kikerül az örökös körforgásból. Ez az elmélet mutatkozik meg a világ számos vallásának 
lélekvándorlási teóriáiban. A lélek kettős arcát az egyiptomiak is felismerték. Isis a belső fény, a 
világos, a tiszta lélek, Mephtys pedig a sötét, félelmetes, ösztönös sejtelmek úrnője.
A hermetikus könyvek az Istenség három kifejeződési formáját ismerik el: az egyik a felsőbb, 
elvont, végtelen Isten, mely örökké önfenntartó és meg nem nyilvánult, ez a hinduk Nirvana 
Brahmanja, a Lét Passzivitása, a bezárkózó Isten (Deus implicitus).
A második az Istenség  megtestesülése  a  világegyetemben a makrokozmosz,  a  megnyilvánult 
isten, a Saghuna Brahman, a kibontakozó isten (Deus explicitus).
A harmadik az Isten az emberben, a mikrokozmosz, a Megváltó megtestesülése, vagyis Osiris.
Ahogy Hermész írja:  "A földi  ember egy halandó isten,  és a  mennyei  isten egy halhatatlan 
ember." Ismerni Istent annyi, mint birtokolni, azaz Istenné válni.
A hermetikus titok képviselője Isis: "Én, Isis vagyok minden, ami volt, van és lesz, s halandó fel 
nem fedheti fátylamat." Isis fátyla a kabbalisták "Parokeh"-je, a lepel, mely elválasztja egymástól 
az Élet Fáján a Tiferetet az alsóbb szféráktól. A misztikusnak át kell hatolnia a Parokeh-en, hogy 
az újjászületést, a beavatást megtapasztalja.
Thot nevéhez fűződik a beszéd, az írás, és a huszonkét őshang megtalálása, mely a beszéd alapját 
képezi. Így a hermetizmus a kabbalával, és a héber ABC huszonkét betűjével is összefüggésbe 
hozható.
A hermetikába való beavatást az alábbi módon fogalmazza meg Eduard Schura: "Az isteni élet a 
valóság  árnyékaiban  jelent  meg előtted.  Thot  megismertette  veled  a  láthatatlan  eget,  Osiris 
világosságát, a világegyetem rejtett istenét, aki milliók lelkéből lélegzik, éltetve általuk a bolygó 
glóbuszokat és a születendő testeket. Rajtad áll felé haladni, utadat úgy megválasztani, hogy a 
tiszta szellemhez emelkedj. Mert íme, te az élve feltámadottak közé tartozol. Ne feledd, hogy 
két fontos kulcsa van a tudásnak. Íme az első: A külső olyan, mint a dolgok belseje, a kicsi, mint 
a nagy, csak egy a Törvény és Egy, aki működik. Az isteni háztartásban semmi sem kicsi és 
semmi sem nagy. S ez a másik: Az emberek halandó istenek, és az istenek halhatatlan emberek. 
Boldog, ki érti ezeket a szavakat, mert mindezek birtokában van. Emlékezz, hogy a misztérium 
törvénye rejti  a nagy igazságot.  A teljes tudás csak testvéreink előtt tárható fel,  kik kiállták 
ugyanazokat a próbákat, mint mi. Az igazságot az értelemhez kell szabni, el kell fátyolozni a 
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gyöngék  elől,  kiket  megzavarna,  elrejteni  a  gonoszok  elől,  kik  csak  töredékeit  fogják  fel,  s 
azokból a rombolás fegyvereit kovácsolják. Zárd a szívedbe és műveidből szóljon. A tudás lesz az 
erőd, a hit a kardod és hallgatásod legyőzhetetlen vértezeted."

– Osara -
–

Tealev l- s k v zacc-j sl sé é á é ó á

Ezt az ősi jóslási formát is, mint oly sok másikat, a babonaság álarca mögé rejtették az inkvizíció 
elől,  és  a  cigányok  örökítették  tovább,  bár  erősen  leegyszerűsített  formában.
Eredetileg az aztákok használták. Őrölt kakaóbabot forráztak le, és a főpap ebből jósolt (a kakaó 
szent ital volt náluk, csak arany kehelyből lehetett fogyaszatani, és csak a főpap ihatott belőle). 
Innen  meglehetősen  zavaros,  nehezen  kinyomozható  körülmények  között  Indiába,  majd 
Babilóniába  került,  ezután  elterjedt  a  semita  törzsaek  körében  is.
Európába a teával együtt érkezett el ez a jsólási forma.

Maga a jóslás a következő műveletet takarja: a tealevelekre (vagy kávéra) forró vizet öntünk, 
majd ezt leisszuk vagy leöntjük róluk. (Hagyományosabb a folyadék óvatos lehörpölése - így a 
jóslási ceremónia még inkább ünnepélyessé válik.)

A  csészében  maradó  teafű  vagy  kávézacc  mintáit  ezután 
különbözőképp  értelmezzük.  Igen  fontos  az  ábrák  elrendezése  a 
csészén belül. A csésze füle az ÉN-t jelképezi, a csésze pereme a MOST-
ot. A bal oldal a múlt, a jobb oldal a jövő. A szimbólumrendszer az 
álomfejtés  és  a  szimbólumfejtés  szabályai  szerint  működik.

Gyakoribb jelek magyarázatai:
Kígyózó vonalak: utazás, út.
Pontok, pöttyök: pénz áll a házhoz.

Körök: befejezettség.
Egyenes vonalak: egyenes út, akadálymentesség.
Kereszt a körben: kényszerű bezártság; börtön vagy kórház.
Rövid vonalak: változás - de idő kell még hozzá.
Betűk: fontos személyek nevének kezdőbetűi.

– Mergandevinasander -
–

rnyak 1998. december  I. vfolyam 12. sz mÁ – é á



Szexu lm giaá á

A  szexuálmágia  az  idők  folyamán  szinte  minden  tradícióban 
bevett  gyakorlatnak  számított.  Elsősorban  termékenység-  és 
bőségnövelő szerepe miatt alkalmazták előszeretettel, magasabb 
szinten  azonban  a  teremtési  folyamat  modellezésére  és 
spirituális fejlődésre is szolgált.
Legismertebb  formája  a  tantra,  a  kundalini  jóga  egyik  fajtája. 
Gyakorlói a Sakti-t, azaz a női energiát (Anyaistennő) gerjesztik 
szexuális egyesülés útján a férfierő, vagyis  Siva erejének segítségével. Követői, a tantrikusok a 
világegyetemet  Sakti  és  Siva  játékának  tekintik,  és  úgy  vélik,  a  kötöttségektől  való 
"megszabadulás" az élvezeteken keresztül is végbemehet.
A gyökércsakrában alvó  Kundalini kígyó felébresztésével elnyerhetjük a megvilágosodást úgy, 
hogy  a  gerinccsatornán,  pontosabban  az  Uma-nak  nevezett  -  nem  fizikai  -  központi 
energiacsatornán  keresztül  felvezetjük  a  legfelső,  azaz  a  koronacsakrába  az  energiát,  és 
összekapcsolódunk  a  legmagasabb  kozmikus  síkkal.  Elképzelhetjük,  hogy  ebben  a  misztikus 
állapotban mennyire más élményt jelenthet egy szeretkezés.
Ahhoz,  hogy ezzel  a  technikával  a  megfelelő hatást  érjük el,  meg kell  tisztítanunk minden 
csakrát, és magát a teljes energiarendszert is. A gyakorlatok elsőre általában az elfojtásokat és 
blokkokat  fogják  oldani,  egészen  addig,  amíg  már  alkalmassá  válunk  a  magasabb  síkok 
megértésére és az üresség teljességének megtapasztalására.

Feküdjünk le, és kezdjük el a  csakralégzést (tűzlégzés). Minden csakrával, a gyökértől kezdve 
"lélegezzük  be"  az  energiát,  ötször,  majd  ugyanennyiszer  ki.  Ez  megnyitja  az  egyes 
energiaközpontokat, ami elengedhetetlen a folytatáshoz.
Ha megfelelő gyakorlatra tettünk szert, folytathatjuk a  nauli-val, azaz a haskörzéssel,  amivel 
megnyithatjuk és aktiválhatjuk a Manipura (napfonat) csakrát, a tűzközpontot. (Az anális zár 
növeli a hatást.) Lélegezünk ki, közben húzzuk be a hasfalat, és mozgassuk körkörösen a hasat 
felfelé.  Belégzéskor  toljuk  ki  a  hasfalat,  és  a  hasat  engedjük  le  kis  körökben.  Egy  perces 
gyakorlás után végezzük el a gyakorlatot ellentétes irányú körzéssel is. Kezünkkel a has körül 
közben segíthetünk az energia áramoltatásában. Befelé mozgásnál a kéz be és fel, kifelénél ki és 
le mozdul a hastól.
Következő feladatunk az energiacsatornák összekötése. Ezt akkor kezdhetjük el, ha a gyökér- és 
szakrális csakra már megfelelően megtelt energiával. Ekkor húzzuk fel az energiát a legalsóból a 
harmadik csakrába (bal kéz közben a Manipurán, jobb kéz a Muladharán (gyökércsakra)). Ha 
megtettük,  vigyük  fel  a  másodikból  is  a  harmadikba,  majd  a  harmadikból  az  összeset  a 
negyedikbe, a negyedikből az ötödikbe, és az ötödikből a hatodikba. Kezünkkel kövessük az 
energiát, közben folytassuk a koncentrált légzést és a hullámmozgást.
Gyakorlás közben újra visszatérhetünk a Muladharához, hogy még több energiához jussunk. Ha 
elrontottunk valamit, vagy megszakadt a kapcsolat, menjünk vissza egészen addig a pontig, ahol 
még érzékeljük az összeköttetést. Ahhoz, hogy feljuthassunk egészen a hetedik csakráig, nem a 
központi csatornát, hanem a gerinccsatornát (Sushumna) kell használnunk.
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Az Uma nem fizikai, hanem pszichikai csatorna. (Ezt nyitja többek között a tibeti Gtum-mo 
jóga is.) A gerinccsatorna ennek akarati, vagyis a fizikai oldala, amin feljutva stimulálhatók a 
fejben lévő, fizikailag létező mirigyek, vagyis a tobozmirigy (a pénisz megfelelője a fejben), és a 
hipofízis (a vagina megfelelője).

Kobra légzéssel toljuk fel a gerincvonalon már rendesen 
mozgó energiát a fejbe. A Kozmikus Orgazmus akkor 
érhető el, ha az összes csakra egyszerre, és nem egymás 
után nyílik  fel,  létrehozva ezáltal  egy magasabb fokú 
vibrációt. Mivel a férfiak és a nők ellentétes polaritású 
energiával rendelkeznek, ezért a nők a Sakti energiát a 
földből, míg a férfiak a Síva energiát az égből kell, hogy 
megszerezzék. A férfiak az elülső csatornán húzzák le a 
gyökércsakrához  a  Síva  energiát,  aminek  folytán 
polaritásuk  megfordul.  Majd  onnan  vigyék  fel  a 
gerincvonalon (hátsó vonal) egészen a koronacsakráig. 

A gyakorlat először olyan érzelmeket hozhat a felszínre, amik feldolgozásra várnak. Ne ijedjünk 
meg  az  érzések  erősségétől,  tudatosítsuk,  és  igyekezzünk  úgy  elengedni,  hogy  ne  maradjon 
bennünk negatívum.
Figyelnünk kell a gyakorlatok végzésekor, hogy ne vigyük túlzásba, és ne ragadjunk le az alsó 
csakrák nyújtotta élménynél. Ahhoz, hogy az orgazmussal ne veszítsünk energiát, az esemény 
előtt vigyük le az erőt a gyökércsakrába, majd Kobra Légzéssel juttassuk fel a koronába. Tartsuk 
be a fokozatosságot, a túl gyors csakranyitás károsodásokat okozhat.
A megfelelő gyakorlattal rendelkező párok üljenek le egymással szemben, talpukat összeérintve, 
hogy zárják az energiaáramlást (nem szervek összeérnek). A férfi a koronacsakrából belélegez, 
és leviszi a gerincoszlop mentén a gyökérbe. Amikor leért a gáthoz, feszítse meg, majd próbálja 
megmozdítani  a  péniszt,  és  összehúzni  a  heréket  (vér  áramlásának  fokozása).  Lélegezzen ki 
lassan, elöl felfelé, majd hatoljon be a nő testébbe. Eközben a nő belélegez az elülső csatornán 
felfelé. Közben érintsék össze nyelveiket.
A következő kilégzést együtt végezzék a koronából lefelé. A nő lélegezzen be a koronába, és a 
gerincoszlop mentén vezesse le az energiát. Amikor leért, érintse meg partnere térdét. Amikor a 
férfi megérzi ezt az érintést, lélegezzen be a gyökéren keresztül (elöl) fölfelé. Amikor a férfi a 
belégzést végzi, érintsék össze újra a nyelveiket.
Együtt  végzik  ezután  a  következő  kilégzést  lefelé,  végigfolyatva  testükön  az  energiát.  
Ezután váltás következik, a férfi belélegez a koronából a gyökérbe, miközben összeszorítja a 
gátizmokat, visszatartja a lélegzetét, és megérinti partnere térdét. Ezután a nő belégzést végez az 
elülső  csatornán  felfelé,  miközben  nyelveiket  újfent  összeérintik.  Kilégzés  együtt,  majd 
belégzés, miközben folytatják a mozgást.
Az energia ekkorra már belefoglalja a párt egy gömbbe, amiben tovább végezhetik a közösülést.
Akik az  energia  érzékelésében  és  mozgatásában jártasak,  saját  módszereket  dolgozhatnak  ki 
ebből az alapgyakorlatból.
A fent leírtak szexuális egyesülés nélkül is végezhetők, ebben az esetben a párok üljenek le 
egymással szemben, saját talpukat érintsék össze, térdeiket fektessék le kétoldalt a padlóra, és 
így végezzék a gyakorlatokat, érzékelve a saját és a másik személy energiáit.
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A  szexuálmágia  természetesen  a  nyugati  mágikus  tradícióban  is 
létezik,  bár  kialakulásában  a  fent  említett  tantra  játszotta  a 
legnagyobb szerepet. Híres és hírhedt gyakorlója Aleister Crowley, 
a Fenevad, aki az Ordo Templi Orientis és a Thélema keretein belül 
terjesztette és használta a tantrát, és a saját maga által kifejlesztett 
módszereket.  Ezek  között  szerepelt  a  vaginoszkópia  és  a 
falloszkópia, amik a partner nemi szervének nézése, fixálása általi 
transzba jutást jelentik.
Az 1896-ban Karl Kellner által alapított, és 1905-től Theodor Reuss, 
majd 1922-től Crowley vezetése alá kerülő OTO rend tagjai kilenc 
beavatási  fokozatot  használtak.  Szertartásaik  során  szexuális 
energiát  gerjesztettek,  de  csak  az  utolsó  három  fokozathoz 
kapcsolódtak ténylegesen szexuális  jellegű tanítások és rítusok. A 
hetedik  szinten  az  elméleti  szexuálmágia  volt  terítéken,  a 
nyolcadikon a maszturbáció egy istennel vagy istennővel elképzelve, és végül a kilencediken 
tényleges közösülésre került sor, ahol a párok egy istent és egy istennőt személyesítettek meg.
A  Wiccának  is  vannak  olyan  irányzatai,  melyek  szexuálmágiát  alkalmaznak.  A  modern 
boszorkányság  megalapítójának,  Gerald  B.  Gardnernek  is  hozzátartozott  a  gyakorlatához  az 
ilyen irányú energiacsere, és egy időben kapcsolatban állt az OTO-val is. Állítólag nem vetette 
meg a szado-mazochizmust és a voyeur tevékenységet sem.
Egyes  gardneriánus  covenekben,  melyek  Sky  Clad-nek,  vagyis  Égbe  Öltözöttnek  nevezik 
magukat  és  meztelenül  végzik  szertartásaikat,  szintén  dívik  a  szexuálmágia  praktikáinak 
gyakorlása,  bár  ez  nem  minden  csoportban  törvényszerű.  Elméletük  szerint  a  rituális 
meztelenség elsősorban a tagok közötti egyenlőség és a természetközelség miatt szükséges. Ha 
jobban belegondolunk, a ruhátlanság nem is rossz módszer, főleg akkor, ha esetleg a rituálén 
hirtelen rájuk jön a "megvilágosodhatnék".
A  Wicca  szertartásokon  az  ősi  termékenységvallásból  fennmaradt  egyesülési  rítus  minden 
esetben szerepel, bár erősen szimbolikus formában. A főpapnő által képviselt istennő, és a főpap 
által megjelenített férfi isten két mágikus eszköz segítségével végzi a pólusok egyesítését. A női 
princípium megfelelőjébe, azaz a kehelybe (mely általában vörösbort tartalmaz) érintett, férfi 
princípiumot képviselő tőr rituális  egyesülése hozza létre az isten és az istennő (a tantrában 
Sakti és Síva házassága) energiáinak találkozását. A kehelyből kiemelt tőr hegyén fennmaradt, 
"megtermékenyített" bor felajánlása az égnek és a földnek létrehozza a felső és az alsó síkok 
összekapcsolódását, elősegíti a termékenységet, modellezi a teremtést, bár a megvilágosodáshoz 
természetesen ennyi nem elég.
Tessék tehát szorgalmasan gyakorolni...

– Nayah -
–
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Lebor Gabala - Az r sziget megh d t saí ó í á

A Nemedek s a Fir Bolgok - 2. r szé é

Az  előzőekben  a  Cessairokról  és  a  Partholónokról  volt  szó.  Most  a 
harmadik és negyedik honfoglaló népet vesszük sorra.

A harmadik honfoglaló nép a  Nemed, kiknek neve a Nemeton, vagyis 
szent ember,  szent hely szóból származik,  ami az isteni világgal  való 
szoros kapcsolatra utal. Sokan voltak, és rengeteg hajóval indultak el a 
Földközi-tenger felől, miután egy nagy torony tetejéről megpillantották 
Írország földjét,  és alkalmasnak találták arra, hogy új hazájuk legyen. 
Útközben sokan elsodródtak közülük, és csak egy hajó érkezett meg a 
szigetre, harminc évvel a Partholónok után. Ők voltak az elsők, akik 
neveket  adtak a  dolgoknak,  és  megteremtették  ezáltal  az  életet,  azaz 
befejezték a Teremtést.

Ami névvel rendelkezik, a fölött  csak az nyerheti  el  az uralmat,  aki  tudja az igazi nevét.  A 
legtökéletesebbet  soha  nem  lehetett  megnevezni,  a  gallok  Teutates  istene  is  egy  ilyen 
félreértésből származik. A "teuta" ugyanis a törzs istenét jelentette, nem az isten kiejthetetlen 
nevét, ahogyan a történetrók lejegyezték.
A Nemedek erdőirtásokat végeztek, erődöket és kőköröket építettek ittlétük alatt. Létrehoztak 
négy  új  tavat  és  tizenkét  mezőt  is  a  meglévők  mellé.  Az  utánuk  érkező  népek  már  nem 
alakították ilyen módon a szigetet. A Nemedek osztották fel a szigetet északi és déli félre is. A 
felső volt  a tökéletes,  az  alsó pedig az alárendelt  fél.  A két  magasabbrendű osztály északon 
lakott,  a  tanultak  és  a  harcosok  kasztja.  Délen  a  bőségért  felelős  osztály,  a  felsőbbeket 
kiszolgálók  és  a  túlvilági  átmenetet  biztosító  népek  éltek.  Mindkét  helyen  két-két  királyi 
székhelyet hoztak létre. A szigeten három nagy részt különítettek el: Északot, Délt és Közepet.
Nemed  felesége,  Macha,  miután  az  usteri  történet  szerint  terhesen  futni  kényszerült, 
tündérikreket,  egy  fiút  és  egy  lányt  szült.  Az  ikerszülés  a  teljességet  és  a  tökéletességet 
jelképezte.  Még  a  XVI.-XVII.  században  is  nagy  jelentőséget  tulajdonítottak  az  ilyen 
gyermekeknek.  Ők  voltak  az  Isteni  Tudás,  az  alkímiai  hermafrodita  szimbólumai.
A népet szerencséjük háromszor segítette a fomoriak ellen. A kelta hit 
szerint ez nagy jelentőségű, ugyanis amit háromszor elvégeznek, vagy 
háromszor  történik  egymás  után,  az  sikeres  és  eltéphetetlen  lesz, 
hacsak egy még nagyobb mágikus hármasság felül nem kerekedik rajta.
Ezután Nemed a saját igájába hajtotta, és megszelídítette az óriás népet, 
és  négy  fomoiri  építésszel  bevehetetlen  erődöt  építtetett.  Miután 
végeztek,  Nemed  megölette  az  építészeket,  hogy  másnak  ne 
készíthessenek ilyet. Ez az erőd Emhain Macha felé van, ami később az 
ulsteri királyok törvényülő helyévé vált.
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Nemed  halála  előtt  egy  kis,  délnyugaton  fekvő  szigetre  ment,  és  ott  is  halt  meg.  Ebben 
hasonlatosság van közte és Donn isten között, aki egy kis, sziklás szigeten élt, amit Tech Duinn-
nak, Donn házának neveztek. A monda szerint, ha az írek meghalnak, ebbe a házba mennek 
először,  mert  ez  a  holtak  találkozóhelye.  A  galloknál  Donnt  Dis  Paternek  nevezték  és  azt 
tanították, valamennyi ember az ő leszármazottja.
Nemed halála után a fomoiriak legyőzték a nemed népet, és adóként a termés kétharmadát és a 
Samhain  napján  született  csecsemőket  követelték.  A  sok  vereség  és  veszteség  után  a  nép 
fellázadt az elnyomók ellen. Megtámadtak egy nyugati szigeten, Tur Inis-en (Szigeti Torony) 
álló tornyot, amit egy vezér őrzött. Miután sikerült megölniük, egy másik fomoiri sziget vezére 
hajóhaddal érkezve szinte kiirtotta a nemedeket. A harminc túlélő egy része észak felé ment, 
hogy nagy varázserőt nyerjen, a másik délre, Görögország felé menekült, ahonnan később Fir 
Bolg néven tértek vissza.
A megmenekült nemedek Görögországban szolgaként, alattvalóként éltek. Nevüknek jelentése, 
a zsák népe (fir=emberek, törzs) arra utal, hogy új hazájukban meredek sziklákra kellett földet 
hordaniuk,  hogy  termékennyé  tegyék  a  görög  király  területeit.  Ebből  az  ötletből  született 
Tolkien  híres  könyvének,  a  Gyűrűk  Urának  Zsákos  Bilbója,  és  a  Zsákos  hobbitok.  Más 
magyarázat  szerint  nevük  a  Bolg,  Beleg,  Belga  szavakból  származik,  ami  eredetileg  belga 
törzsnév lehetett.

A Fir Bolg nép Lughnasadkor, vagyis augusztus 1-én lépett ír földre. Ők 
szervezték  meg  az  igazságszolgáltatást,  és  felosztották  a  szigetet  öt 
tartományra.  Ezek  ma  a  már  említett  Ulster,  Connaught,  Leinster, 
Munster  és  Meath  (Mide)  nevet  viselik.  A  XII.  századig  a  kódexek 
általában egy négy részre osztott körrel ábrázolták az országot, ékkővel 
a  közepén,  ami  szintén  atlantiszi  eredetre  utal  (akár  maga  a  négyes 
felosztás),  mivel  a  napkerék  és  a  közepébe  helyezett  kristály  volt  az 
alapja  az  atlantiszi  beavatási  koronának  is.
A Fir Bolgok vezették be a szakrális királyságot, és nevükhöz fűződik a 
rituális  királygyilkosság.  Hitük  szerint  a  jó  termés,  a  gazdagság  és  a 

boldogság a királytól függött, ha hagyták volna megöregedni és megbetegedni, akkor a nép sorsa 
is rosszra fordult volna.
Öt vezetővel  érkeztek,  akik az öt  tartományt uralták.  Királyuk, Eochaid Mac Eire igazságos 
uralkodó  volt.  Vezetése  alatt  nem esett  eső,  csak  a  harmat  látta  el  a  földeket  csapadékkal. 
Minden évben arattak, és az országban senki nem hazudott.
Éochaid egyszer azt álmodta, hogy fekete madársereg lepi el a mezőt, és ő a legnagyobb madár 
szárnyát levágta.  Tanácsadója véleményét kérte, aki azt mondta, ismeretlen harcosok jönnek 
majd  felhőkön  keresztül,  akik  Connaught  tartomány  egyik  hegyén  szállnak  majd  le.  A 
mitológiában a fekete madarak általában túlvilági eredetre utalnak, és az északról érkező Tuatha 
Dé Danann nép nem anyagi formáját mutatják.

A következő számban a Tuatha Dé Danannról, azaz Danu istennő népéről lesz szó.
- Nayah - 
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Gyakorlati m gia - A gondolatker k s a telekin zis elm leteá é é é é

Sok mágustanonc álmodozott már arról (és valószínűleg még hosszú ideig fog is), hogy fantasy-
be,  illetce sci-fibe illő módon pl.  tárgyakat  emel fel  "puszta akaratával",  vagy gyertyát  gyújt 
egyetlen  csettintéssel.  Az  álmodozást  először  rendszerint  próbálkozás  követi,  majd  az  első 
csalódások után jobb esetben elmélyült gondolkodás követi,  rosszabb esetben a fiók mélyére 
kerül ez a téma. 
Mi hát az igazság? Miért nem működik ez a fajta mágia? Mikor fog működni? Hogyan? - ez és 
ehhez  hasonló  kérdések  fogalmazódhatnak  meg  a  materiálisabb  szemléletű  mágusok 
koponyájában.  Cikkemet  e  kérdésfeltevőknek  és  érdeklődőknek  írom  hát  elsősorban  - 
figyelemfelkeltés  és  kis  koponyatágítás  céljából,  hiszen  azt  már  mindjárt  az  elején  le  kell 
szögeznem:  nekem sem működik egy levitációs  varászlat  sem,  és  jónéven  veszek bármilyen 
segítséget, ami előremozdíthatja a következő gondolatmenetet.

Először  is  egy konkrét  példát  (gyakorlatot)  írnék le,  ami viszonylag  egyszerű,  és  ez  alapján 
elméleteket is lehet kreálni.
Talán sokan ismerik a "Mozgató gyakorlat"  c.  könyvet,  amelyben egy "Gondolatkerék" nevű 
eszköz található. A felépítése roppant egyszerű: Egy hungarocell darabba tűt szúrunk (a hegye 
álljon ki),  és  a hegyére egy papír,  vagy alumínium darabból készült  egyenlő szárú keresztet 
helyezünk úgy, hogy egyensúlyban legyen. A feladat ezek után egyszerű: fizikai ráhatás (fújás, 
érintés)  nélkül  próbáljuk  meg  elforgatni  a  keresztet  valamelyik  irányba.  Legegyszerűbb,  ha 
leborítjuk  egy  lefelé  fordított  pohárral  (hogy  biztosan  ne  érje  külső  fizikai  hatás).
Hozzáállás illetve módszer szerint én többféle dolgot próbáltam ki:
– - a Levegő elem, vagy puszta energia segítségével próbálni "elfújni" a keresztet
– - eggyéválni vele, majd mint saját magunk, forogni a tűn.
– - És talán a legérdekesebb: kozmikus szinten ugyanúgy forog a kereszt, ahogyan áll is, tehát 

ezt a forgást kell kiválasztani a Mindenből, és lehozni az összes síkon keresztül egészen a 
fizikai síkig, és így megteremteni az újabb egységet.

Ha igazán akarjuk a dolgot... akkor bizony nem történik semmi (főleg az utolsó módszernél). Ez 
nem vicc, ugyanis az akarat csak fizikai síkon gyakran akaratosságként  nyilvánul meg, és az 
diszharmóniához  vezet,  amit  a  kereszt  pontosan  olyan  szinte  kompenzál,  amekkora  az 
akaratosság mértéke: még jobban azt csinálja, amit eddig – áll
A cél tehát nem a harmónia megszüntetése, hanem egy újabb, másabb megteremtése. Érdekes 
azonban megfigyelni saját magunk gondolatait is a gyakorlatozás közben, amely talán hozzásegít 
ahhoz, hogy megtudjuk, az adott módszer miben hiányos.
Ha  a  fenti  módszert  vizsgáljuk,  számomra  az  alábbi  tapasztalatokat  adta:
- bármennyi energiát is koncentráltam a kerék mozgatásához, hiába izzott is szinte láthatóan az 
energia, nem történt semmi. Talán az energiaszint volt kevés, én mégis úgy érzem, valami más 
hiányzott...
- az azonosulás érdekes érzés, se sajnos az nem elég, hogy a fizikai sík kivételével (asztrálisan, 
mentálisan, stb.) mindenhol pörög az a kerék... vagyis én, mivel mi fizikailag nem vagyunk az a 
kerék, így a tökéletes egység nem jöhet létre...
-  a tökéletes  egység eléréséhez kissé  át  kell  formálnunk a gondolkodásmódunkat.  A lényeg, 
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hogy az "ami fent, úgy lent" alapján a Mindenből, a Térből kell lehozni a fizikai síkig a forgó 
mozgást, amihez viszont el kell engedni a felsőbb síkon a mozgást. Még egyszerűbben: nem kell 
akarnunk a forgatást ahhoz, hogy létrejöjjön... viszont ha nem akarjuk, akkor nem is jön létre...

Remélem, nem okoztam nagy agyi megterhelést és zavart leendő "gyakorlati mágusoknak" ezzel 
a kis eszmefuttatással. Érdemes próbálkozni, és megosztani egymással felmerült gondolatainkat, 
hátha egy alkalommal sikerül.. és akkor utána már bármikor sikerülhet újra.
–

– Doodoo -
–

A naprendszer s az asztrol gia hat rmezsgy iné ó á é

A nyugati tudomány - mind az ekzakt, mind az ezoterikus - sokáig hét nagy, mozgó égitestet 
ismert  a  Föld  egén:  a  Napot,  a  Holdat,  a  Merkúrt,  a  Vénuszt,  a  Marsot,  a  Jupitert  és  a 
Szaturnuszt. A hét égitesthez a hét egy-egy napját lehetett hozzárendelni. (Ezt a hozzárendelést 
az  európai  nyelvek  közül  talán  a  francia  őrzi  a  legjobban.)  A  világ  nagyon  "kerek"  volt.

Az  Uránusz  bolygóként  történő  azonosítása  (Herschel,  1781), 
melyet  a  Neptunusz  (Galle,  1846)  és  a  Plútó  (Tombaugh,  1930) 
felfedezése  követett,  új  fejezetet  nyitott  az  asztrológiában.  Ezt  a 
három bolygót, mint a Merkúr, a Vénusz és a Mars felsőbb oktávját 
sorolták be. Az ekzakt tudomány számára a Neptunusz és a Plútó 
felfedezése  az  égimechanika  diadala  volt:  létükre  az  Uránusz 
pályaháborgásaiból  következtettek.  Felfedezésük  nem  a  véletlen 
műve  volt,  hanem  helyüket  meglehetősen  pontosan  előre 
kiszámították, "csak" megtalálni kellett őket.

A vizsgálatok kimutatták, hogy az Uránusz és a Neptunusz nagyon hasonló a Jupiterhez és a 
Szaturnuszhoz,  csak  kisebb  tömegű,  a  Plútó  azonban  lényegesen  különbözik  tőlük.  Például 
nagyobb excentritású, azaz viszonylag elnyúlt ellipszis alakú pályán kering a Nap körül, míg a 
jupitertípusú bolygók közel  körpályán mozognak.  Ennek eredménye,  hogy a  Plútó  1989.  és 
1999.  között  közelebb  tartózkodik  a  Naphoz,  mint  az  amúgy  csak  háromnegyed-akkora 
magytengelyű  pályán  keringő  Neptunusz.  A  Plútó  tömege  sokkal  kisebb,  sűrűsége  viszont 
nagyobb az óriásbolygókénál. A Naprendszer kutatásával foglalkozók között ma már arról is vita 
van, hogy a Plútó nagybolygónak minősül-e, ugyanis hét hold, köztük a Hold is nagyobb nála.
A  Plútó  kutatása  húsz  éve  újabb  fordulattal  szolgált.  1978-ban  Christy  amerikai  csillagász 
felfedezte, hogy a bolygónak egy 6,4 óra keringési idejű holdja van, mely az alvilág révészéről a 
Charon  nevet  kapta.  Az  azóta  elvégzett  kutatások,  melyekben  egyebek  között  a  Hubble 
Űrteleszkóp  is  részt  vett,  felfedték,  hogy  itt  nem  is  bolygó-hold  rendszerről,  hanem 
kettősbolygóról van szó. A Plútó sugara 1160 km, a Charoné pedig 635 km, tömegarányuk pedig 
8:1,  tehát  közel  egyforma  nagyok.  Összehasonlításképpen:  tömegéhez  mérten  a  Föld 
rendelkezik a második legnagyobb holddal, de a tömegarány még itt is 81:1. Az asztrológia tehát 
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el kell hogy gondolkozzon azon, hogy amit Plútó-hatásnak nevezett, az valójában Plútó/Charon 
hatás. Az értelmezést tovább nehezíti, hogy az egymástól húszezer kilométerre levő két égitest 
eltérő sűrűsége, albedója (felszíni fényvisszaverő képessége), valamint pályaelemei (a Charon 
közel  merőlegesen kerint  a Plútó Nap körüli  haladási  irányára!)  azt  valószínűsíti,  hogy nem 
együtt keletkeztek, hanem a Plútó befogta a Charont.
Az asztrológiát az is elgondolkoztathatja, hogy a Plútó/Charon 
rendszer rezonanciapályán kering a Neptunusszal (ami általában 
stabilizáló hatású). A rezonanciapálya fogalma azt jelenti, hogy 
két  égitest  keringési  ideje  kis  számok  arányával  kifejezhető. 
Jelen esetben ez 3:2, azaz a Neptunusz háromszor kerüli meg a 
Napot, amíg a Plútó kétszer.

Megvan  tehát  a  Merkúr,  a  Vénusz  és  a  Mars  felső  oktávja,  de  hol  van  a  Jupiteré  és  a 
Szaturnuszé? 1977-ben Kowal amerikai csillagász egy a Naprendszerhez tartozó, de korántsem 
bolygóméretű égitestet  észlelt.  A későbbi  vizsgálatok kiderítették,  hogy az objektum elnyúlt 
ellipszispályán kering a Nap körül, melynek napközelpontja 8,5 csillagászati egységnyire (=Nap-
Föld távolság), ami a Jupiter és a Szaturnusz közé esik, maptávolpotnja pedig 18,8 csillagászati 
egységre van a Naptól, azaz az uránuszpályáig ér ki. Keringési ideje 50,7 év, sugara 150-200 km, 
tömege a Földének mintegy százezred része. A felszíne erősen illékony, kóma veszi körül, mint 
az üstökösöket. Az égitest a Chiron nevet kapta.
Chiron egy tanító-gyógyító kentaur (lótestű, emberfejű lény) volt a görög mitológiában. A név 
utal az égitest kettős természetére: félig kisbolygó, félig üstökös. Az asztrológia Chiront, mint a 
Jupiter felsőbb oktávját azonosította, amely a tanítást és a gyógyulást hozza el az emberiségnek. 
Ő a hírnök, aki  kívülről elhozza a Naprendszer belsejébe az univerzális  tudást.  Azt a fizikai 
síkról induló felfelé törekvést képviseli, csak magasabb, "ezoterikusabb" szinten, mint a Jupiter.
Az égitest tömege kicsi, de a gravitációs hatás nem tévesztendő össze az asztrológiai hatással, az 
utóbbi  teljes  értékű.  Ugyanakkor  a  hatás  arányos  a  távolsággal,  így  a  Chiron  befolyása 
napközelsége idején, azaz a kilencvenes években különösen erős. Nem érdektelen az a tény sem, 
hogy a Chiron pályája instabil: legfeljebb néhány millió éve keringhet rajta. Nem mehetünk el 
amellett, hogy a Plútót és a Chiront is miért akkor "kapta" az emberiség, amikor kapta. Ahhoz, 
hogy  a  Plútót  1930-ban  felfedezze  az  emberiség,  szükség  volt  arra,  hogy  a  bolygó  pályája 
napközelpontjában legyen, és hogy a Neptunusz közelében legyen, gravitációs hatásával zavarja 
annak  mozgását,  mely  végül  felhívta  rá  a  figyelmet.  Főleg  az  utóbbi  feltétel  teljesülésének 
hiánya 30-40 évvel eltolhatta volna időben a Plútó felfedezését, bár ma már akkor is meglenne, 
ha éppen a naptávolpont környékén tartózkodna. Hasonló a helyzet a Chironnal is, bár itt csak a 

napközelség  számít.  Egy  pályája  naptávolpontján  tartózkodó 
Chiron még 20 évig rejtőzködhetett volna az emberiség szeme 
elől.
A fenti eszmefuttatás elkerülhetetlen volt, mielőtt feltesszük a 
kérdést, hogy hol van a Szaturnusz felsőbb oktávját megtestesítő 
égitest.  Az egyik lehetséges válasz az, hogy az emberiség még 
nem  észlelte,  még  legmodernebb  műszerei  számára  is  túl 
halvány,  várnunk  kell  arra,  hogy  közelebb  jöjjön,  fényesebb 
legyen, hatását erősebben kifejtse, várnunk kell, hogy odaadják 
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nekünk az égiek.
Egy másik lehetséges válasz az, hogy már ismerjük, de az asztrológia még nem azonosította. A 
Chiron példája világosan mutatja, és a kozmogóniai elméletek is azt valószínűsítik, hogy további 
nagybolygó felfedezésére már nem számíthatunk a Naprendszerben. Azonban számos Chiron-
méretű  égitestet  ismerünk a  Naprendszer  külső  térségeiben!  1992.  és  1998.  között  még hét 
kisebb  Kentauridát  fedeztek  fel  (részben  már  űrbéli  megfigyeléssel),  melyek  a  Chironhoz 
hasonlóan elnyújtott  ellipszispályán keringenek a Nap körül,  napközelpontjuk a Jupiter  és  a 
Szaturnusz,  maptávolpontjuk  pedig  az  Uránusz  és  a  Neptunusz  pályája  között  van.  Kettő 
közülük  már  nevet  is  kapott,  természetesen  kentaurok  nevét:  Pholusz  és  Nesszusz.
Jó  néhány  tagot  számlál  már  a  Plutonidák  csoportja  is.  Ezek  a  Plútóhoz  hasonlóan  a 
Neptunusszal  3:2-es  rezonanciapályán keringenek  a  Nap körül,  de  a  Plútónál  sokkal  kisebb 
tömegek. Egyéb, kisebb égitesteket tartalmazó csoportok is ismeretesek.
Van  egy  harmadik  lehetséges  válasz  is,  ami  megengedi,  hogy  mindkét  különböző  válasz 
alapvetően igaz legyen. A Hubble Űrteleszkóp észlelései egyértelműen bebizonyították, amit a 
csillagászok  már  évek  óta  sejtenek,  hogy  létezik  a  Kuiper-öv.  Ez  a  neptunuszpályán  kívül 
meringő,  legalább  hetvenezer,  100 km-nál  nagyobb  (és  nyilván  még több  kisebb)  átmérőjű 
égitest  laza  társulását  jelenti.  Innen a  nagybolygók zavaró hatása -  a  Véletlen fizikai  szintű 
megnyilvánulása!  -  könnyen  ki  tud  piszkálni  egy-egy  objektumot.  A  Kuiper-övet  vélik  a 
rövidperiódusú üstökösök és a kentauridák "forrásának", de lehet, hogy a Charont is innen fogta 
be a Plútó.
Várjuk, hogy a Szaturnusz felsőbb oktávját is megleljük, és ezzel teljessé váljon a második oktáv. 
Vajon van-e harmadik oktáv is,  melyhez talán már nem is a fizikai síkon található égitestek 
tartoznak?

– Aster-Sol -
–

Milyen a V z nt  korszak embere?í ö ő

A mágusok  körében  sokat  emlegetett  atlantiszi  Aranykor  jellemzője  a 
fejlett mágikus kultúra volt. Minden utána következő korszak csak ennek 
mágikus lenyomatát őrizte.  Most érkezett el az idő arra, hogy a mágia 
újra előtérbe kerüljön, mert a mai korszak embere számára már nincs más 
lehetőség  a  fejlődésre.  Az  anyagi,  fizikai  gondolkodás  kevéssé  vált.
A huszadik század végén, azaz a Vízöntő korszak kezdetén elérkezett az 
idő,  hogy  átértékeljük  a  mágiával,  a  hermetikus  tanításokkal  és  a 
vallásokkal  kapcsolatos  nézeteinket.  Az  eddigi  korszakok  mindegyike 
"megteremtette" a maga számára a papokat, mágusokat és vallásokat, amik 
most  hirtelen  minthja  ömlesztve  árasztanának  el  bennünket.  Ahhoz, 
hogy megértsük ennek a hirtelen jött "megvilágosodásnak" az okát, meg 
kell ismerkednünk néhány alapfogalommal.
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Az egyes világkorszakok a földre vetítve kb. 2160 évet ölelnek fel. A Kos korszak, azaz a Jézus 
születésekor véget érő korszak jellemzői a véráldozatok, és a mostanában lezáruló Halak korszak 
születésekor  véget  érő  korszak  misztikus,  kicsit  ködös  mártíromsága  a  jelen  korszakban  is 
fellelhető. Mostanában már rengeteg út áll rendelkezésünkre, hogy elérjük a spirituális fejlettség 
magasabb fokát, de mégsem mindegy, ki melyiket választja.
Egyes vallások,  szekták hittértítése  sok ember számára teszi  egyértelművé az egyetlen,  igazi 
tanítás létjogosultságát, ez azonban még a Halak korszak lenyomata. A 
sátánisták véres rítusai  is őrzik egy régi (Kos) időszakban helyes, az 
akkori ember spirituális fejlettségéhez legközelebb álló hit tanításait, 
persze  modernizált  változatban, keresztényellenes  tanításokkal 
kombinálva. Gondoljunk csak az ókori kelták emberáldozataira. Az ő 
papjaik  csak  a  bűnözőket  és  hadifoglyokat  áldozták  fel  a  vérre 
szomjazó  istenek  kiengesztelésére,  és  valljuk  meg,  a  híres  római 
gladiátorküzdelmek  sem  szívderítőek  a  maiak  számára.
Mindig  voltak  a  fejlettebb  emberek  számára  idejétmúltnak  tűnő 
nézetek, amikre a lemaradottaknak még igencsak szükségük volt, hogy 
bepótolják  azt,  amit  a  megfelelő  időben  nem  tudtak  megérteni, 
megtanulni.  A  Kos  korszak  jellege  a  fentiekből  kifolyólag 
egyértelművé teszi a harciasabb, tűzzel-vassal, törvények betartásával térítő vallások létét.
Ezeket  nevezzük  a  Törvény  vallásainak.  Ide  sorolhatjuk  a  Hiduizmust  (bizonyos  marga-k 
követése),  a Hinayana Buddhizmust (a Négy Nemes Ösvény és a Nemes Nyomcrétű Ösvény 
betartása), a Kínai Univerzalizmust (a Tao, azaz a Világtörvény betartása). A Júdaizmus és az 
Iszlám már átmenetnek számít a két korszak között. Mindkettő alapját a törvény képezi, de nem 
a  tanítók  segítő  útmutatásai,  hanme  próféták  kegye  is  segíti  a  továbbjutást.
A Halak korszak békésebbnek látszó rendszereket termelt ki az emberek számára, egy megváltó 
kegyelme  révén,  nem  önerőből  juttatta  tovább  a  keresőket.  A  Kegyelem  Vallásai  közül 
Európában elsősorban a kereszténység játsoztta a legnagyobb szerepet (Jézus szenvedései által), 
máshol  a  Mahayana  Buddhizmus  (Buddha  segítségével)  vagy  a  Shiíta  Iszlám  (az  Imám 
visszatérésével).
A Vízöntő korszak embere számára nyilvánvaló, hogy minden út akkor helyes, ha harmóniában 
van választójával, azaz a "vándorral". A jelenlegi világkorszakban nem lesz egy uralkodó tanítás, 
vagy egy próféta, akinek a kegyelme révén elnyerhetjük az üdvösséget. Az anyagba süllyedés és 
az ego olyan méreteket öltött, hogy mostanra már minden embernek a maga "megváltójává" kell 
válnia. Azok, akik a korszak elején megtanulták a kor üzenetét, megalapozzák a többi ember 
számára azokat az utakat, melyek közül az alacsonyabb fejlettségi szinten álló társaik - esetleg 
egy későbbi inkarnációjukban – választhatnak.
Fontos  lépcsőfok  a  kor  üzenetének  megértésében  a  tolerancia,  egy  egyes  hitek,  nézetek 
elfogadása. Az az ember, aki megérti, hogy minden ember más, megérti azt is, miért van szükség 
a világban esetleg sátánista egyházakra. A Kos korszak ma élő embere még nem tudja, amit a 
többség már megtapasztalt, hogy "piszkos lesz a keze, ha sárba nyúl". Mi, akiknek már nincs 
szükségünk erre a tapasztalásra, mert "emlékszünk rá", nem ezt az utat fogjuk választani, ám 
elfogadjuk  annak  jelenlétét,  mivel  elősegíti  azok  fejlődését,  akiknek  esetleg  még  azt  kell 
megtanulniuk, hogyan győzzék le magukban "az ördögöt". A Vízöntő korszak embere tisztában 
van  azzal  is,  nem  ítélkezhet,  mert  a  Karma,  az  Egyetemes  Törvény  mindig  harmóniára, 
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kiegyenlítődésre törekszik (és feltételezi, hogy semmi sem véletlen).
Egy rohanó üzletember autóbalesetet szenved, és eltöri a lábát. Ez általában balszerencsének (az 
üzletember szerint valószínűleg anyagi kárnak is)  tekinthető.  A Karmát ismerve azonban ez 
nem egyértelműen probléma. Az üzletember nem ért rá orvoshoz járni, rohant, csak az anyagi 
síkon elérhető "boldogság" és eredmények érdekelték. Lehet, hogy az örökös hajsza és a stressz 
(a meg nem oldott feladatok súlya) már olyan mértékben veszélyeztette, hogy ha a baleset miatt 
nem  kényszerül  pár  hónap  pihenésre,  valószínűleg  egy  szívinfarktus  végez  vele.  Ebben  az 
esetben nem tudta volna megtanulni azt, ami a feladata, a balesettel azonban kapott még egy 
esélyt arra, hogy végiggondolja az életét. Sok példát találhat a környezetében mindenki arra, 
hogy  súlyos  betegségből  felgyógyult  emberek  hogyan  fordultak  bizonyos  (saját  magukhoz 
legközelebb álló) szellemi utak felé.
A másik pólus, vagyis a túlzottan "jó", mindenkit szerető és elfogadó csoportok a felszín alatt 
esetleg olyan gyengeségeket mutathatnak, melyek kegyetlenebbé, "rosszabbakká" tehetik őket 
az  ártatlan  macskákat  gyilkolászó  sátánistáknál  is.  A  kereszténység  középkori 
boszorkányüldözései  és  a  jelenleg is  fennálló merevség,  a  hatalmat féltő  korlátozás,  vagy az 
egyes szekták viselt dolgai jó példák erre.
A Vízöntő kor embere tehát elfogad minden embert és élőlényt, mert tisztában van azzal, hogy 
mindennek  van  szerepe  és  helye  a  világban.  Nem  akar  kényszeresen  "szeretni",  de  saját 
fejlődésével  egyre  jobban  megérti  a  kozmikus  szeretet  lényegét.  Nem  akar  téríteni,  mert 
tisztában van azzal, hogy minden irányzatra szükség van, mivel az egyén került előtérbe, és az 
egyén szabad választással rendelkezik. Elsősorban saját személyiségét, ha úgy tetszik, igazi egóját 
kell  kifejlesztenie,  pontosabban  felismernie  ahhoz,  hogy  ezt  az  egót  megszüntethesse.  Az 
átlagember  látszat-egója,  mivel  nem  élő,  nem  irányított  és  ne  uralt,  még  fel  sem  oldható.

A Newe Age irányzatokkal  most ismerkedők 
legfontosabb feladata,  hogy megfelelő tanítót 
találjanak maguknak.  Sok olyan ember él,  és 
tevékenykedik  jelenleg,  akik  az  atlantiszi 
tudás  hordozói,  ők  már  az  Aranykorban  is 
értették  és  használták  a  mágiát.  Ezt  persze 
ránézésre  elég  nehéz  eldöntenie  annak,  aki 
még nem tudja, mi a feladata, hiszen ha tudná, 
már  nem  kellene  fizikai  mester  mellett 

tanulnia.  Legfontosabb,  hogy  az  ember  magáénak érezze  a  tudást,  aminek birtokába  jut,  és 
megbízzon  a  mesterében.  Természetesen  a  bizalmon nem a  vakhitet  értem,  minden  ember 
egyéni és önálló akarattal kell, hogy rendelkezzen. Az alapok megtanulása után elsősorban arra 
kell törekednie, hogy megfelelően nyitott legyen, de értékelje az információt, amit kapott, és 
megtanulja  különválasztani  a  neki  szóló,  és  az  őt  egyenlőre  meghaladó,  vagy  már  ismert 
tanításokat.
A tudás egyetemes, nem egy torta, amiből egyre nagyobb szeletet hasíthatunk ki. A tudás az 
őskorban is, és most is ugyanolyan, az emberek spirituális fejlettsége határozza meg egyedül, 
mennyit láthatnak meg vagy be belőle. Az igazi hermetikusok soha nem azért fátyolozzák el a 
tudást, mert irigyelték a többiektől, hanem a többiek azért nem fértek hozzá, mert még nem 
voltak "szavaik" azokat értelmezni, befogadni.
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Sokan vannak olyanok, akiknek nem tanulniuk, hanem (előző életeikből) emlékezniük kell a 
tudásra. Az ő dolguk előbb-utóbb szintén a tanítás lesz. A Vízöntő korban mindenki azt tanítja, 
amit  már  tud,  és  olyanoknak  adja  át  ismereteit,  akiknek  éppen  őrá  van  szükségük.
Csak az alsóbb síkokon látszik különbség az emberek között. 
Egyik  sem  jobb  vagy  rosszabb  a  másiknál,  a  "legutolsó" 
gyilkosnak  is  szerepe  van  a  világban,  így  a  tudás  sem  tesz 
hatalmasabbá valakit a többieknél. Mindenki akkor cselekszik 
helyesen,  ha  azon  a  helyen  tevékenykedik,  ahol  a 
leghasznosabb (persze nem a fizikai fogalmaink szerint értve).

Ahhoz,  hogy ezt  valaki  felismerje,  a  saját  karmáját  megértse, 
sok tanulásra van szükség. Mindenki csak akkor ismeri a világot és a benne élő lényeket, ha 
előbb  saját  magát  megismerte. Egy  orvos  sem  gyógyíthatna,  amíg  beteg,  egy  tanító  sem 
taníthatna úgy, hogy nem tud megfelelő példát mutatni a tanítványainak. Ez nem azt jelenti, 
hogy neki már istennek kellene lennie, természetesen vannak/lehetnek problémái, mert még ő 
is a fizikai síkon él, de azokat tudatosan oldja meg. Nem maradnak benn elfojtások és félelmek, 
amiket esetleg kivetít a környezetére, súlyos károkat okozva ezzel tanítványai fejlődésében.
Magasabb szintről nézve azért ez sem elitélendő. Természetesen vannak a világban olyanok, 
akik  megfelelő  ismeretek  nélkül  próbálnak  meg  tanítani.  Rájuk  is  szükség  van,  mert  akik 
hozzájuk  fordulnak,  esetleg  épp  azt  tanulják,  hogyan  ismerjék  fel  a  magasabb  igazságokat, 
hogyan  ne  hagyják  elrontani  a  karmájukat.  E  nélkül  az  ember  nélkül  nem  lenne  módjuk 
felismerni, mit nem kell/szabad tenniük. Persze ezek jóval bonyolultabb dolgok, mintsem egy 
mondattal elintézhetnénk az emberek sorsát, de a példa kedvéért, leegyszerűsítve segíthetnek 
megérteni az eddig elmondottakat.
Aki mágiával (vagy valamiféle szellemi úttal) foglalkozik, előbb-utóbb eljut odáig, amikor már 
nem csak különcnek tartanák, hanem egyszerűen nem értenék az emberek, ha mindenkinek 
tanítani próbálna. Minél "feljebbről" látja egy mágus a dolgokat, annál nehezebb leadogatnia azt 
azoknak, akik alacsonyabb szintről nézik a világot. A tanítónak azzal kell foglalkoznia, hogy ha 
már sikerült bizonyos fokig elszakadnia az alsóbb síkoktól, ne essen az "elszállás" hibájába, ne 
felejtse el, még itt (is) él, de tanuljon meg hallgatni is. A kényszeres közlési vágy valamiféle 
hibára, esetleg kisebbrendűségi komplexusra hívhatja fel a figyelmet, amit sürgősen orvosolnia 
kell. A túlzott titokzatoskodás és a misztikus köd sem feltétlenül a tudás jele, sőt sok esetben az 
ismeretek hiányára utalhat.

Minden (már) tudatos embernek be kell tartania a Vízöntő kor egyetlen törvényét, a harmóniát 
(középút vagy kiegyenlítődés), mert a tanítás (és maga az élet is) nagy felelősséggel jár.

– Nayah -
–
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Versek

Holdfénytánc

A Hold tükréből csillan meg a fényem
Sugaram az űrben suhan feléd
Alvó tested az ablakból csodálom
Majd halkan odaszállok föléd
Fényem végigcsordul egy hajszáladon
A szőke tincs aranylón felragyog
Homlokod bőrét megsimogatom
Érzem már, megint boldog vagyok
Arcodon simítok végig fényemmel
Pillád egy pillanatra megremeg
Hirtelen hosszú órák suhannak el
S én csak ragyogtam, míg néztelek
Újra útra kelek testeden, s fény
Melledre csókol lágyan, kedvesen
Arany csíkokká foszlok s megpihenek
Álmodva remegő édes testeden
S célba ér a fényem, puhán megnyitom
A kaput, mely új és új gyönyörre hív
S táncol az érzékek zenéjére
A Fény, a Test, a Lélek s a Szív

- Menekülő Ember -

Kristályok

Kristályok voltunk
Összecsaptunk
Mert vonzottuk egymást
De nem válhattunk eggyé

Most a törött darabkák
Egymás mellett fekszenek
És már egyik se tudja
Melyik volt TE és melyik ÉN

- Menekülő Ember -

Végül

Némán bolyongtam egy nyugtalan tájban
Egyedül voltam, pedig voltak körülöttem
Vadul kerestelek, csak vitt tovább a lábam
Az éj torz és hideg sötétjében
A hold egy sötét tóból a felhők mögé szaladt
És te ott álltál mellettem - villámlás az éjben
Csodálkozva ismertük fel önmagunkat
A másik tágra nyílt szemében
Megcsodáltuk egymást a nyári hold tükrében
De nem az arcunk látszott, hát kinyíltunk
És megláttuk egymás meggyötört lelkében
A sosem volt és elvesztett világunk.
Szép volt és kegyetlen, ahogy újra és újra
Öleltük és öleljük egymást összebújva
Soha el nem engedve lépjük át a fényt
Közös kis világunk édes ezüstküszöbét

- Menekülő Ember -

Az ötlet

Hazugságokat mondok
Magaménak, s bolondok
Szép igazát hiszem el.
Ragadó aggyal lehet
Szépre, s jóra gondolni?
Jelent jövőbe tolni
És várni szerencsémet?
Rajzolhatok szép képet,
Álmot, mely emel falat
Szemem elé, s eltakar
Mindent, mit látnom kéne.
Küzdelem! Ledől végre
A gát? Halkan feltárult
Egy ajtó, s feltűnt az út.

- Cauldron -
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Tény

Bennünk van a szenvedés hatalma,
Az erő, mely mindenhol jelen van.
Minden megszűnik, ha már nincs hit, akarat
Nincs szeretet, vágy mi előre hajt.
Halkan zene árad bensőnkből.
Fényes, hangos kisülés kívülről.
Végtelen a fény. Szemedben tova
Fut a pillanat, s máris egy csillag
Körül táncol vadul, míg a világ
Egyetemes békés rendje fent áll.
Mélykék kristály veti sugarait
Az űrbe szét, mutatva álmait.
Talán láthatnád, ha nem ily parány
Semmi volnál, mint egy élő tárgy.

- Cauldron -

Mindenség

A felejtő elme, derengő,
Lebegő gondolat erdő.
Az űr sötét alvó csendje,
Napok, bolygók békés rendje
Csak néhány fa mit kivágnak,
Új gondolatok a mának.
Jövőnk nem érdekel senkit
S lassan pusztul el a zenit.
Nova robban, vörös hajnal.
A napok között halnak
Meg és születnek életek.
Ősanyagok és képletek.
Kicsiny dolog az értelem
S a csendes űr csak végtelen.

- Cauldron -

 
A nagyobb pr b k l lektanaó á é

A mágia használójának és gyakorlójának fejlődése közben folyamatosan teszteken kell átmennie. 
Ezeket  kaphatja  tanítóitól  -  gondolok  itt  például  a  covenek  írásos  tesztjeire,  vagy  bizonyos 
feladatok  gyakorlati  megoldására  -,  adódhatnak  ezek  még  azonban  "fentről",  a  szellemi 
mesterektől, vagy "csak úgy", amikor tudjuk, hogy valamit meg kell oldanunk, de nem tudjuk, 
hogy kitől  kaptuk  azt  a  bizonyos  feladatot.  Ezt  az  utóbbi  két  esetet  nevezik  "próbának".  A 
nagyobb próbák a mágiahasználó fejlődésének főbb pontjaiban - energetikai vagy tudásbeli szint 
lépése (gondolok itt a Neofita és az Ipsissimus közti tízlépcsős tudásbeli ranglétrára) - érkeznek. 
Ebben a cikkben tanácsokat és megjegyzéseket fűznék a próba jelenségéhez:

1. A próbák mindig személyre szabottak.
Megeshet olyan, hogy a próbázó valaki mással csöppen a próbája kellős 
közepébe.  Több  ember  zavarja  a  próbázót,  elvonhatja  gondolatait, 
befolyásolhatja akaratát, rossz irányba vezetheti gondolatmeneteit. Ezek 
általában  a  próba  után  derülnek  ki.  Ilyen  esetekben  a  próbázó 
ragaszkodik társához - mert mégiscsak társas lény az ember -, és ezt kell 
megszüntetnie  magában.  A  próbázó  feladata  teljes  időtartama  alatt, 
minden körülmények között próbázó, és ezt nem vetheti le magáról.
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2. A próbát nem kell várni, az jön magától is.
A próba  mindig  időben érkezik  ahhoz,  hogy a  próbázót  a  megfelelő  környezetben hozza  a 
megfelelően nehéz helyzetbe. A próba mindig a tréshatárának széléig korbácsolja a próbázót, 
így az hiába pakolja tele magát grimoire-okkal, varázstárgyakkal és ékszerekkel, kegfeljebb csak 
maga ellen dolgozik, mert tolja tűréshatárát egyre kifelé...  Nem szabad próbázni menni úgy, 
hogy várjuk azt. Jobb ilyenkor Tarot-t húzni az eljövendő eseményekre, majd múlatni az időt, 
amíg úgy nem érezzük, hogy eljött a mi időnk. Nem szabad a próbát kergetni.

3. A félelem az elme gyilkosa.
A próba feladata vagy célja lehet az is, hogy legyőzzük a félelmeinket. A félelem pedig borzasztó 
dolgokat  tud teremteni.  Nem szabad paranoiásnak lennünk,  semmi esetre  sem. Ha már úgy 
tűnik,  hogy  minden  kötél  szakadt,  akkor  nézzünk  a  tenyerünkre,  és  konstatáljuk,  hogy  az 
életvonalunk  még  ad  nekünk  jó  negyven-ötven  évet.  Ne  féljünk  semmiféle  démontól, 
szörnyszülöttől  vagy  szellemtől,  már  csak  azért  sem,  mert  ha  elkezdünk  félni  tőle,  akkor 
megjelenik,  és  akkor  félhetünk  tőle  csak  igazán...  ajánlhatom  a  Frank  Herbert  Dűnéjéből 
elhíresült Mentátok félelem elleni litániáját.

4. A próba nem akkor ér véget, amikor várjuk.
Ha menet  közben kiderül  esetleg,  hogy próbánk végét  egy rituáléval  kell  lezárni,  akkor  ne 
dőljünk hátra elégedetten az utolsó szavak elmondása után, mert ki tudja, hogy mi történhet 
még.  Ajánlatos  a  védőköröket  és  a  személyes  védelmeket  az  utolsó  lehetséges  pillanatig 
fenntartani. A próba kitolódhat még két-három napig is...

5. Minden fontos lehet.
A legtöbb motívum fontos lehet egy próba során. Jegyezz meg mindent, ami fontos lehet, és 
tanuld  meg  ezeket  az  információmorzsákat  szintetizálni!  Ennek  fontos  része  az,  hogy  nem 
tulajdonítasz túlságosan nagy jelentőséget egyes elemeknek, mert később fogsz csak (esetleg már 
túl későn) rájönni arra, hogy a paranoia nem minden esetben kifizetődő.

6. Itt élsz a Földön, ne felejtsd el...
Hajlamosak lehetünk elfelejteni próba közben, hogy a fizikai síkon élünk - készülj fel a fizikai 
síkon  jelentkező  kellemetlenségekre,  akadályokra,  sőt  veszélyekre  is.  A  legjelentéktelenebb 
incidens is kiakaszthat, ha váratlanul ér.

– Ananael -
–
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A Hold miszt riumaé

A Hold a mágia, a termékenység és a természet titkos erőinek istennője. A Napkultusz mellett, 
annak duális párjaként tisztelik az egyes vallásokban.

Isis,  a  Nagy  Anyaistennő  misztériuma  az  egész  világon  létezett 
különböző  neveken.  A  görögök  Démétérrel  azonosították.  Az 
ősidőkben gabonananyaként képzelték el Isist, később ez annyira 
átformálódott, hogy ezeket a vonásokat már alig tudjuk felfedezni 
Isis, a kifinomult, misztikus anya, királynő és feleség alakjában, akit 
az erkölcsi tisztaság és az időtlen, szent rejtélyek nimbusza övez. 
Így  megtisztulva  és  átlényegülve  nyert  teret  a  korhely  rómaiak 
szívében,  ahol  emelkedettségét  és  tisztaságát  köpönyegül 
használták  a  könnyed  életű  férfiak  és  nők.  Igaz  hívei  viszont 
nyugalmat  és  ünnepélyességet  leltek  benne,  akik  visszariadtak  a 
többi, keleti istennő véres és szabados szertartásaitól.

A  középkorban  ez  az  alak  Szűz  Mária  képében  született  újjá,  borotvált  papokkal,  reggeli 
imákkal,  csilingelő  zenével,  szentelt  vízzel,  ünnepélyes  körmenetekkel  és  az  Istenanya 
ékkövekkel  kirakott  szobrával.  A  csecsemő  Hóruszt  szoptató  Isist  az  első  keresztények 
Madonnaként részesítették imádásban.
Sais szentélyében egy Isis szobron a következő felirat volt olvasható: "Én vagyok minden, ami 
volt, van és lesz, és senki halandó nem lebbentheti fel fátylamat." Isis az örök szűz, ártatlanságát 
a titkok fátylával takarja. Fátyla bíborvörös, az anyagi világ határait ábrázolja, mely mögött a 
felsőbb világok rejtőznek. Isis az összekapcsoló erő szellem és anyag között, ő a titkos tudás, az 
ajtó szimbóluma, és a lépcső, mely a tudás felé vezet. A valódi Isis nem csak egy titkot hordoz 
magában. Leleplezéséhez túl kell  lépni a földi halandóság korlátain.  Isis a legmagasabb fokú 
beavatás szimbóluma.
Amon és Mut fiát, Khonsut szintén holdistennek tekintették az egyiptomiak, de egyúttal ő volt 
a reggeli nap is, a napév tavaszi napja, a növekvő hold a holdhónapban és a tavaszi holdtölte a 
holdévben. Szimboluma volt azoknak az erőknek, melyek a tavaszi hónapban a felkelő hold és a 
felkelő nap fényét okozták.  Úgy ábrázolták,  mint járó férfit,  sólyomfejjel,  a  holdkoronggal a 
fején.
Az  akkád  mitológia  szintén  két  holdistent  ismert:  Szin  a  férfi 
holdisten,  akinek  különálló  mítosza  ma  már  kevéssé  ismert,  és 
Istár  a  termékenység-  és  anyaistennő,  aki  (kisebb  eltérésekkel) 
Isisnek feleltethető meg.
A görögök Holdistennője Héliosz testvére, Szeléné, kinek tisztelete 
egybeforrt  Artemiszével,  az  érintetlen  erdők  és  mezők  szűz 
istennőjével. Szeléné sejtelmes, szerelmet ígérő istennő, álomszerű 
lénye  rokon  az  éjszakával.  Szerelmesének,  Endümionnak  örök 
életet  szerez,  de  ezt  álomban  kell  eltöltenie.  Álmában látogatja 
meg Szeléné.
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A rómaiak Dianával azonosították Szelénét.
Hecate szintén görög holdistennő,  a  hold borongós,  sötét,  mágiával  teli  fényét  jeleníti  meg. 
Halálmadarak  által  kísért  öregasszony,  a  túlvilági  élet  mágikus  úrnője.
A Wicca vallása a háromarcú Holdistennőt tiszteli. A hold leső fázisa, a növő hold felel meg a 
mitológiák  legyőzhetetlen,  harcias,  szűz  istennőinek,  felfegyverzett  valkűrjeinek  és  égi 
vadászainak (Artemisz, Diana, Kóré, Morrighan, Maat). A második fázis, a telihold megfelel a 
szépséges  szerelemistennőknek,  buja  nimfáknak  és  termékeny  anyaistennőknek  (Aphrodité, 
Vénusz,  Démétér,  Macha,  Isis,  Istár).  Végül  pedig  a  hold  harmadik  fázisa  megfelel  a  nagy 
hatalmú  boszorkányistennőknek,  félelmetes,  alvilági  királynőknek,  és  a  sötét,  terméketlen 
halálistennőknek (Hecate, Proserpina, Lilith, Badb, Nebt-Het).

A következő számban az ég és a föld kapcsolatáról lesz szó.

– Osara -
–

Modern egyiptomi m gia - 5. r szá é

A sorozat befejezéseként egy összetettebb rituálét mutatok be.

Az Újszülött Fiúgyermek Áldása és Elnevezése

Az  oltárt  a  szentély  nyugati  falán  állítsuk  fel.  Díszítsük  Osiris  képmásával,  gyertyával  és 
virágokkal,  felajánlásként az istennek. Minden oldalán gyújtsunk gyertyákat,  és serpenyőben 
égessünk füstölőt az egyik oldalon.
A földön, az oltár előtti  kis tartókban álljon méz és búza. Az oltár mások oldalára,  a földre 
helyezzünk fehér gyertyákat, és kis edényeket,melyekbe a felajánlásokat tesszük a ceremónia 
alatt.
A résztvevők megidézik Osirist és Nephtyst, és megtestesítik őket a 
ceremónia  közben.  A  gyermek  Hóruszt  jeleníti  meg,  őt  Isis 
megtestesítője tartja a karjában.
A  rituálé  a  (korábban  már  bemutatott)  Száj  Megnyitásával  veszi 
kezdetét.  A  Neptyst  megjelenítő  mágus  mutatja  be,  a  négy  szél 
isteneinek  neveit  énekelve,  miközben Isis  szavalja  hozzá  a  szöveg 
strófáit.
Az oltár felé fordulva a résztvevők előadják Isis és Nephtys siratását 
(korábban szintén esett  róla szó) imaként Osirisnek, a föld elemet 
reprezentálva.  A  máz  és  a  búza  egy  részét  felajánlják  az  oltáron 
Osirisnek: beleszórják a gyertya lángjába.
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Isis felmutatja a gyermeket Osirisnek, és szavalja:

"Ő lesz... (a mágikus név), Ő lesz a szeretett Heru, Őt táplálja anyja melle, Ő száll fel majd atyja 
trónjára,
Dicsőség a szeretett Herunak!
Dicsőség ... (a mágikus név)-nak!"

A  résztvevők  dél  felé  fordulnak,  ahol  a  Thotnak  elhelyezett  gyertya  áll,  a  levegő  elemet 
reprezentálva.  Nephtys  szavalja  az  imát,  miközben  méz  és  búza  felajánlást  tesz:  

"És eljött Dzsehuti! Dzsehuti, kinek szavai maat-tá (igazsággá) válnak.
És ő így szólt:
"Amikor eljő az éjjel, a hajnal követi és elűzi azt."
Dzsehuti, jöjj elő a mennyekből,
hogy megmentsd a gyermeket anyjának, és védelmezd őt ezután."

Forduljunk  kelet  felé,  ahol  az  Isisnek  elhelyezett  gyertya  áll,  a  víz  elemet  szimbolizálva. 
Nephtys megteszi a felajánlást, miközben Isis az imát szavalja:

"Jöjj, Ast! Az élet eljön az egyiktől a másikhoz.
Védelmezd ezt a gyermeket, akár a sajátod,
rejtőzz el Asar gyermekével, tápláld és erősítsd őt,
mint ahogy Herut tápláltad és erősítetted a rejtekhelyen a nádasban.
Végtagjai megerősödnek, úgy, mint teste és elméje;
és majd apja trónjára helyeztetik
és uralkodik a Két Föld felett.
Nekünk, Ast! Te, kinek lehelete az élet."

Észak  felé  fordulunk,  ahol  a  Nephtysnek  szentelt  gyertya  áll,  reprezentálva  a  tűz  elemet. 
Nephtys megteszi a felajánlást, és így szól:

"Most emelkedik a láng, amely Nebt-Het,
és beragyogja az Örökkévalóság Megnyitóját.
Járulj Asar mögé.
Jöjj, hogy megvédj minket, és kölcsönözd nékünk erődet mindezek után.
Jöjj békében, hogy lássuk a két nővér ölelkezését,
és mi megöleljünk téged.
Meggyógyítasz minket akkor is, ha szenvedünk."

Az ünnepség a Száj Megnyitásának elküldő formulájával ér véget.

- Osara -
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