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Hangok a sötétb l I. - Sátán eredeteő

Aki  kicsit  is  komolyabban  szeretne  mágiával  foglalkozni,  tudja,  hogy 
árnyékszemélyiségünkkel, sötét oldalunkkal találkozni nem pusztán hasznos, hanem 
egy id  után elkerülhetetlen is. A mágikus fejl dés teljes embert kíván, s azok, kik aő ő  
szeretetfény  illúzióin  lebegnek,  az  önmagukkal  való  szembenézést  elkerülve  csak 
félemberekként  tengethetik  életüket.  A  sötét-én  legjelent sebb  szimbólumai  Sátán.ő  
Lucifer, Belzebub, az ördög... Legtöbben ezen archetipusokat közép-európai kulturális 
környezetünkben egyfajta félreértelmezett keresztény kontextusban ismerik. Cikkem 
hiánypótló célzattal született. Ismerjük meg kicsit jobban a “gonoszt”, lássuk jobban át, 
honnan is érkeztek, milyen úton, s ezáltal talán közelebb kerülhetünk saját magunk 
megismeréséhez is.

Sátán Perzsia sivatagaiból származik. Babilónia többezer istensége közül az egyik, az 
utókor számára kevésbbé ismert.  a Sivatag Tüze volt, ki senki el tt nem hajt fejet, kiŐ ő  
gyönyör , de kegyetlen. Kés bb fontos lesz, hogy a hajnali ég lila, kék és arany színei,ű ő  
illetve  a felkel  nap szétterül  sugarai  egy páva farktollait  juttathatják a  poetikuső ő  
lelk  megfigyel  eszébe. A korabeli sumér szövegek közül egyet találunk csak, amiű ő  
“Sharanhoz” szól (balbale Sharankam), az is vészesen töredékes, a 16 ránk maradt sor 
azonban egyértelm en fényességr l, ragyogásról beszél, s Inanna gyermekér l. ű ő ő

Mikor  Perzsiában  elterjedt  a 
zoroasztrianizmus, a Mágusok vallása, a 
régi  istenek egy  része  teljesen feledésbe 
merült,  másik  részük  Yazataként,  azaz 
isteni  lényként  továbbra  is  fennmaradt. 
Shaitan  a  usztító  princípium  egy 
mellékneveként  fennmaradt  a  Nirang-i 
Abezar  töredékben:  “Megtört,  megtört 
légyen  a  Sátán  Ahrimán”   (“shkasteh 
shekasteh  shaotãn,  âhreman”).  Bár 
jelentéktelennek  látszik,  fontos  lesz  a 
zoroasztriánus kapcsolat.

Jób  könyvében  szintén  találkozunk, 
immáron  Satan  néven,  ezzel  az 
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istenséggel. A név arámiul (és héberül is) annyit tesz: vádló. A koncepció szerint Satan 
Isten parancsait  teljesíti  a  többi  angyallal  együtt,  neki  pusztán az a  feladata,  hogy 
bebizonyítsa  az  emberr l:  el  fog  bukni.  A  szöveg  szerint  “Jöttek  Istenhez  az  Úrő  
angyalai, s a Vádló is köztük” (Héber-magyar T'nach, Raj Tamás szerk.), tehát Satan, a 
Vádló  Isten teljes  jogú  angyala  ezen verzió  szerint.  Két  fontos  dolgot  kell  tudni  a 
szövegr l. El ször is egy mezopotámiai herceg története és egy még ennél is régebi,ő ő  
babilóniai  Samas-himnusz  szövegének vegyítéséb l  keletkezett,  másodszor  pedig  aő  
zsidóságnál  Isten  valóban  mindenható,  nincs,  ki  ellene,  vagy  a  tudta  nélkül 
cselekedhetne. 

A T'nachban Jób könyvét tekinthetjük 
Sátán  nagy  pillanatának.  Zakariás 
könyvében  felbukkan,  ahogy  Jósua 
f papot  vádolja,  de  egy  mondattalő  
kés bb már meg is  van dorgálva;  aő  
Krónika I. Könyvének 21. fejezetében 
“Támada pedig a Sátán Izráel ellen, és 
felindítá Dávidot, hogy megszámlálja 
Izráelt“,  de ugyanez a sztori Sámuel 
II. Könyvének 24. fejezete szerint úgy 
néz  ki:  “Ismét  felgerjede  az  Úrnak 
haragja  Izráel  ellen,  és  felingerlé 
Dávidot   ellenek...“  -  ebb lő ő  
egyértelm en  látszik  Sátán  a  fentű  
említett függése Isten döntéseit l, deő  
jelent s  szerep  nem jut  neki  ennekő  
ellenére sem. 

Annál  jelent sebbnek fogta fel  párezer  évvel  kés bb egy  viszonylag  kis  létszámú,ő ő  
ámde írói szempontból annál termékenyebb, és történelmi szempontból hihetetlenül 
jelent s misztikus gondolkodású, zsidó szekta, az esszénusok. Gondolkodásukra sokő  
egyéb közt nagy hatást gyakorolt a perzsa asztrológia. Sajnos tanításaik csak töredékes 
formában jutottak el hozzánk, bár ezen töredékek Európában a legnépszer bb vallásiű  
könyv  jelent s  részét  képezik.  Az  eredeti  allegorikus  szöveg  tizenkét  könyvön  átő  
ismerteti  a  Nap  útját  a  különböz  csillagjegyek  szempontjából,  rámutatva  aő  
tökéletesedés  módjaira,  a  transzcendencia  a  fizikai  világ  fölé  helyezésének 
fontosságára,   s  mindezt  a  Nap és  a  csillagjegyek megszemélyesítésítése  útján.  Az 
eredeti tizenkett b l összesen csak négy szöveg vált ismertté – Máté, Márk, Lukács éső ő  
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János  könyve.  Igen,  a  kereszténységr l,  és  az  Újszövetség  alapját  képez  négyő ő  
könyvr l beszélünk, s ezen szövegekben rendszeresen találkozhatunk Sátánnal, mintő  

a  fizikai  sík  allegóriájával,  aki 
egyértelm en  gonosz,  Isten  ellen  akarű  
tenni és csak Jézus az, aki le tudja gy zni. ő

Amint láttuk, Jób könyvén kívül Sátán neve 
az  Ószövetségben  összesen  háromszor 
szerepelt  (Zakariásnál  kétszer,  a 
Krónikában  egyszer);  az  újszövetségben 
Máténál  háromszor,  Márknál  ötször, 
Lukácsnál hatszor, Jánosnál pedig egyszer 
(plusz a Jelenésekben még tízszer) – ezen 
felül Pál még további tízszer a különböző 
levelekben. Ennyivel jelent sebb lett az újő  
vallás szempontjából az ellenségkép.

Alig 600 évvel kés bb Mohammed megalapítja az Iszlám vallást, amelynek szinténő  
fontos  eleme  a  “shaitan”.  Shaitannak  hívnak  mindent,  ami  az  emberre  káros, 
hátráltató,  ami  gonosz,  vagy  veszélyes,  de  van  valaki,  aki  mindezeknek  a 
megszemélyesítése.  Allah  megteremtette  a  dzsinneket  t zb l,  vízb l,  földb l,ű ő ő ő  
leveg b l,  mejd  megteremtette  az  embert  agyagból  és  elmondta  addigiő ő  
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teremtményeinek, hogy ez a csúcspont,  mindenki  hódoljon az embernek.  Egy t z-ű
dzsinn,  Iblisz  felháborodott.  “Én  t zb l  vagyok,  tehát  tökéletesebb,  mint  ez  aű ő  
mocsokból  összetapasztott  félmajom,  dehogy  hódolok  be”.  Allah  Ibliszt  hiúságáért 
eltávolította magától, s azóta a dzsinn azt keresi, hogyan árthatna az embereknek, s tő  
hívják nagy s-sel Shaitannak. Jelent s eltérés aő  
kereszténységhez  képest,  hogy  Shaitan  nem 
er s,  csak  a  körülményeken  keresztül  tudő  
manipulálni,  akkor  is  csak  gyengén,  s  a 
legtöbb,  a  mecsetek  mellett  kapható 
varázskönyvben  varázslatok  tucatjai 
találhatóak, melyekt l menekül. ő

A kurd yezidik szintén nagyon érdekes vallást 
követnek.  Nevük  egyértelm en  a  perzsaű  
yazata,  “isteni  lény”  szóra  vezethet  vissza.ő  
Titkos fekete könyvükben van leírva a vallásuk 
lényege. k a Páva-angyalt, Melek T'aus -t tisztelik, kinek története szinte pontosanŐ  
megegyezik Ibliszével, egy jelent s különbségt l eltekintve. Azért, mert  nem voltő ő ő  
hajlandó az embereknek hódolni, Allah minden más angyal fölé helyezte, s így  lett aő  
második  leghatalmasabb  létez .  A  yezidik  jelenleg  szentségtörésnek  és  haláloső  
sértésnek veszik,  ha  bárki  azt  sugallja,  hogy k sátánisták lennének,  bár  a  Feketeő  
könyvben egyértelm en le van írva, hogy a Páva-angyalt így hívják. ű

Mivel  a  legtöbb  népszer  vallás,ű  
melyben  felbukkan,  Sátánt  negatív 
figuraként  kezeli,  ez  a  hozzáállás 
szükségszer en  kiváltotta  azű  
ellenállás széles skáláját a szimpátiától 
a Sátánimádatig. Annak ellenére, hogy 
a  társadalom jelent s  része  Sátánt  aő  
mai  napig  ijeszt nek  és  gondosznakő  
tartja,  rengeteg  csoport  ápol 
valamiféle  kapcsolatot  –  Sir  Francis 
Dashwood  Pokolt z  klubjától,  melyű  
Sátánt,  mint  a  földi  élvezetek 
megtestesít jét,  s  ezáltal  az  Igazságő  

lel helyét tiszteli Anton Szandor LaVey materialista sátánizmusáig, az Order of theő  
Nine Angles “hagyományos sátánizmusától”  a manapság olyan népszer ,  s  Doreenű  
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Virtue munkássága szintjén mozgó “spirituális sátánizmusig”. Ami összeköti a komoly 
irányzatokat képvisel  sátánistákat, az az ember- és állatáldozatok tökéletes hiánya.ő  
Sátán mindenképp az er t, a hatalmat képviseli és szereti, aki a gyengébbet bántja, aző  
pedig gyenge és gyáva, s a sátánisták ezen tulajdonságokat megvetik. 

Bár  manapság  még  valószín tlenül  hangzik,  a  sátánizmus  egyre  népszer bb  aű ű  
világon  mindenhol.  Nem  lehetetlen,  hogy  még  a  mi  életünkben  a  sátánizmus 
rehabilitálva lesz és elfoglalhatja helyét a világ többi vallása közt.

A kristálygömb és használata

Milyen kristálygömböt szerezzünk be?
A  legtöbb  helyen  kétféle  kristálygömböt 
szoktak  árulni,  üvegb l  és  hegyikristálybólő  
készültet.  A  hegyikristály  nyilván  jobb, 
tisztább,  és  sokkal  er sebb  is,  mivel  aő  
hegyikristály  rezgései  feler sitik  a  látást.ő  
Ugyanakkor  a  hegyikristály  gömb  annyira 
drága,  hogy  a  legtöbb  ember  számára 
megfizethetetlen.  Nyugodtan  használjunk 
tehát üvegb l készült gömböt, az sem rossz,ő  
és a céljainknak tökéletesen megfelel. 
A  legjobb  az  áttetsz  kristálygömb,  deő  
vannak  más  anyagból  készült  gömbök  is, 
például  ólomkristály,  kvarckristály,  ezek 

ritkábban  kaphatóak  és  szintén  túl  drágák,  továbbá  az  ólomkristály  ólomtartalma 
miatt  sem annyira  ajánlott;  vannak  még obszidián,  ametiszt,  turmalin,  berill  vagy 
kalcit gömbök is, ezeket sem annyira javasolom, rosszabb fénytörési képességeik miatt. 
Lehet velük flancolni, de a tisztánlátást zavarhatja, f leg a kezd  számára. ő ő

A gömb mérete nem igazán jelent s, a benne megjelen  képek szempontjából teljesenő ő  
mindegy,  mekkora  az  átviv  felület.  Kisebb  (kb.  4-5  cm  átmér j )  gömbök  iső ő ű  
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tökéletesen tudnak m ködni. Vannak olyan látók, akik kifejezetten kedvelik a kicsi,ű  
tenyérben elfér  gömböket. A túl nagy gömböket nem annyira javasolom, f leg azért,ő ő  
mert  nem  praktikusak,  túl  nehezek,  és  túl  nagy  a  rajtuk  tükröz d  felülető ő  
mennyisége. Talán a legjobbak a kb. 10-15 cm átmér j  gömbök – de ismétlem, nemő ű  
annyira  fontos  a  méret.   Ebb l  a  szempontból  a  túl  nagy  gömb  csak  feleslegeső  
pénzkidobás.
Érdekességképp jegyezném meg, hogy a legnagyobb, teljesen áttetsz , buborékmenteső  
kristálygömb kvarcból készült, és Washingtonban található, a Természettudományok 
Nemzeti Múzeumában.

A gömb alakja már fontosabb tényez . Minélő  
szabályosabb  gömbforma,  annál  jobb,  bár  a 
manapság kapható  legtöbb kristálygömb alja 
lapos,  hogy  könnyen  megálljon  a  lapos 
felületeken.

Sokkal inkább számít az, hogy mennyire tiszta 
a  gömb  belseje.  Egyesek  szerint  semmilyen 
buboréknak nem szabad benne lennie, én ezt 
kicsit  túlzottnak  tartom.  Minden  gömbben 
vannak kisebb buborékok, zárványok, ez nem 
baj, s t egyeseket még segítenek is ezek a kiső  
szennyez dések a jobb látásban. A lényeg az,ő  
hogy  ne  legyen  benne  nagyobb,  csúnya 
zárvány, mely már zavarja a látást.

A  gömb  állványának  kiválasztásához  legalább  annyira  mérlegelnünk  kell,  mint  a 
gömb  vásárlása  esetén.  Egyesek  kifejezetten  kedvelik  a  háromlábú  állványt, 
szimbológiája  miatt.  Véleményem szerint  sokkal  fontosabb az,  hogy az  állvány jól 
megtartsa a gömböt, legyen inkább „fészek”-hez hasonló, melyben biztonságosan ül a 
gömb. Anyaga hagyományosan fém vagy fa.

Hol tartsuk és hogyan ápoljuk a gömböt?
A kristálygömb tárolása szintén igen fontos és megfontolandó dolog. Soha ne tároljuk 
a kristálygömböt olyan helyen, ahol teljes és direkt napfénynek van kitéve! Amellett, 
hogy a napos jelleg  energia nem is tesz jót neki, felgyújthatja a lakást, ha jól vanű  
megcsiszolva, hiszen akkor úgy m ködhet, mint a nagyitó. Inkább tartsuk letakarva aű  
saját  állványán,  és  id nként  tegyük  ki  a  Hold  fényére,  hogy  jól  feltölt dhessen  aő ő  
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megfelel  rezgésekkel. ő

Ha  növelni  akarjuk  a  feltölt  hatást,  akár  körbe  is  rakhatjuk  csiszolatlan,ő  
természetesen hasadt (!) hegyikristályokkal, melyek hegye a gömb felé mutat (lásd a 
képen) és hagyjuk így egy teljes, holdfényes éjszakán át.

Egyébként  nem  igényel  különösebb  gondoskodást,  érdemes  gyakran  leporolni,  és 
vizzel  lemosni.  Ha valaki  más megfogdosta,  akkor  lehet  sós  vizzel  lemosogatni,  és 
holdfénnyel megtisztitani. Ez nem azért van, mert a másik ember energiája feltétlenül 
„bepiszkolja”,  sokkal  inkább  azért,  mert  a  kristálygömb  ráhangolódik  használója 
energiájának  rezgéseire,  és  a  másik  ember  érintése  „elhangolja”.  Ha  másvalaki 
használja  a  gömböt,  azután  szintúgy  érdemes  megtisztitani,  és  újra  a  saját 
energiánkhoz igazitani.

Hogyan használjuk?
Használatkor  a  kristálygömb  alá  teritsünk  egyszin  anyagot.  Néhány  szerz  aztű ő  
javasolja, hogy valamely szigillum vagy pecsét kerüljön a gömb alá – kezd knek ező  
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nem javasolt,  különösen akkor,  ha nincsenek egész pontosan tisztában az adott  jel 
értelmével,  a  dolog  több  kárt  okozhat,  mint  hasznot.  A  legtöbb  szakértó  ellenben 

egyetért  azzal,  hogy  a 
tisztánlátást  végezzük  csendes, 
félhomályos  szobában,  ezek  a 
körülmények  el segitik  aő  
transzállapot könnyebb elérését.

A  kristálygömb  több  dologra  is 
használható:

– tisztánlátásra
– szellemekkel  való 

kapcsolattartásra
– energia 

fókuszálására
– asztrális utazásokhoz, meditációhoz.

Van, aki szeret imát mondani a kristálygömb használata el tt, de tulajdonképp nemő  
szükséges.  Mások  szeretnek  zenét  hallgatni  közben,  izlés  kérdése.  A  gömb  mögé 
tegyünk egy kis mécsest vagy gyertyát. A szemünk, a gömb és a mécses lángja legyen 
egy egyenes vonalban.

Mindenképp próbáljunk  meg ellazulni,  miel tt  nekilátunk,  majd  a  gömböt  fogjukő  
körben  oldalról  két  tenyerünkkel  (nem  szükséges  hozzáérni,  lehet  néhány  centi 
távolságból is), adjunk neki energiát, mintegy „melegitsük” kezeinkkel. Próbáljuk meg 
érzékelni a gömb rezgéseit, ahogyan ráhangolódik az energiánkra.
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Miután úgy érezzük,  hogy megvan a kapcsolat,  vegyük el  kezünket,  és  kezdjük el 
mereven  nézni  a  gömb  belsejét.  Ne  a  felszinét  nézzük,  azon  a  szoba  képei 
tükröz dhetnek, és zavarhatják a látást. Nem szabad görcsösen nézni, bámuljunk beleő  
lazán, kicsit hasonlóképp, mint amikor a három dimenziós képeket nézzük. 

Néhány  embernek  segit  az,  hogy  elképzelik  a  gömböt,  mint  egy  kaput,  melyen 
keresztül betekinthetnek a múltba és a jöv be, mások egyszerúen csak pihentetik rajtaő  
a  szemüket,  és  hagyják,  hogy  a  képek  megjelenjenek  a  tudatukban.  Egyesek  úgy 
érzékelik, hogy a képeket a gömb belsejében látják, mások inkább saját agyukban vélik 
azokat jól látni. Nagyon emberfügg , többek között attól is függ, mennyire gyakorlottő  
a használó egyéb meditációs és koncentrációs technikák használatában. 

Ha  elkalandozik  a  figyelmünk,  gyengéden  hessegessük  el  a  fellép  gondolatokat,ő  
lazuljunk el,  és  forditsuk ismét  a  figyelmünket  a  gömbre,  nem történt  semmi baj, 
kezd knél  gyakran  el forduló  jelenség,  gyakorlással  egyre  kevesebbszer  történikő ő  
majd. 

Az els  néhány alkalommal még csak hagyjuk, hogy megjelenjenek a képek, és neő  
próbáljuk meg értelmezni  ket.  Kezd knek igen gyakran jelennek meg szemek éső ő  
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arcok,  ez  is  természetes.  A  másik  gyakori  dolog,  amit  igen  sokszor  megjelenik 
kezdetekben,  a  felh k.  Kés bb,  amikor  már  jobban  megy  a  dolog,  elkezdhetünkő ő  
feltenni  kérdéseket  a  múlttal  vagy  jöv vel  kapcsolatban,  és  utána  fürkésszükő  
türelmesen, míg meg nem érkeznek a válaszképek.

Egy gyakorlás kezdetben ne tartson 5-10 
percnél tovább, kés bb lehet növelni aző  
id tartamot. ő

Miközben  a  gömböt  nézzük,  ne  csak  a 
szemünkre  figyeljünk.  A  kristálygömb 
híd az anyagi és a spirituális világ között, 
minden  érzékünknek  közvetit 
információt.  Érezhetünk  hideget  vagy 
meleget,  különböz  kellemes  vagyő  
kellementlen illatokat. 

Mikor végeztünk a gyakorlattal, tisztitjuk meg a gömböt az esetleges ujjlenyomatoktól, 
és letakarva tegyük vissza a helyére.

Atargatisz és a hableányok

Atargatisz egy,  az ókori világban igen közismert,  szíriai 
istenség volt. Hellászban és a Római Birodalomban is Dea 
Szüria  (Szíria  Istenn je)  néven  emlegették;  melynekő  
rövidített  alakjai  a  Deaszüra,  Derketó  vagy  Derketisz 
voltak.  A  hellenizmusnak  köszönhet en  népszer ségeő ű  
n ttön  n tt;  alakja  határozott  körvonalat  nyert,  ső ő  
halszer  lényb l  sell vé  konkretizálódott.  Viszont  aű ő ő  
kultúrák ilyetén keveredése azt  vonzotta magával,  hogy 
Atargatisz  kultusza  önmagában  nem  maradt  jelent s,ő  
hanem  szinkretizmusok  révén  a  legkülönfélébb 
istenségekben  manifesztálódott  tovább.  Ezekt l  mostő  
eltekintünk,  figyelmünket  inkább az  eredeti  mitológiára 
fordítjuk.
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A mítoszok szerint Baál-Hadad, a kánaáni viharistenség felesége, k ketten pedig aző  
uralkodó pár. Atargatisz halandóból vált Aszkalón város f istenn jévé. Egy napon aző ő  
irigy Istár varázslatának hatására vad szerelembe esett egy szép ifjúval, aki áldozni 
ment a tóhoz. A szülés után az istenn  mély depresszióba esett, akaratlanul megölteő  
gyermeke apját, a kislányt pedig egy sivatagos helyre tette ki (ahol galambok takarták 
be szárnyaikkal).  Szégyenében a tóba vetette  magát,  hogy egy hal  formáját  felvéve 
folytassa életét; ám a víz sem volt képes elrejteni az isteni szépséget, ezért hableánnyá 
változott.  Gyermeke,  Szemiramisz  kés bb  Szíria  királyn je  lett.  Els  férje  pedigő ő ő  
Óannész, akir l alakja miatt érdemes pár szót ejtenünk.  egy olyan mitikus lény, akiő Ő  
részben  ember,  részben  hal  küllemében  jelenik  meg:  gyakorlatilag  egy  óriási  hal, 
amelynek feje alá emberi f  n tt, míg halfarka el tt lábai vannak. Története szerintő ő ő  
nappal  a  szárazföldön  tanította  az  embereknek  mind  a  tudományokat,  mind  a 
m vészeteket; míg éjjelre visszavonult a vízbe. Nagyrészt ezen vonásai miatt szeretnekű  
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párhuzamot vonni közte és Atargatisz között.

Ejtsünk  hát  pát  szót  magukról  a 
hableányokról, kik közül  volt a legels !ő ő  
Néha veszedelmes lényekként ábrázolják 

ket,  akik  haragossá  teszik  a  vizeket,ő  
hajókat  döntenek  pusztulásba,  a 
legénységet pedig a tengerbe fullasztják. 
De él róluk egy másik kép is, mely mint 
jóindulatú,  áldást  osztó,  az  emberekkel 
szerelembe  es  teremtményekkéntő  
határozza meg a sell ket. ő

Ezen  archetípusok  jól  megfigyelhet ekő  
Thesszáloniké,  Nagy  Sándor  húgának 
történetében,  aki  halálát  követ en  aző  
Égei-tengerben sell ként létezett tovább.ő  
Mikor  meglátott  közeledni  egy  hajót, 

odaúszott,  s  csupán egyetlen kérdést  intézett  a  legénységhez:  „Alexandrosz életben 
van?” A helyes válasz pedig a következ  volt: „Él és uralkodik, meghódítja az egésző  
világot.” Mikor ezt hallotta, lelke megnyugodott és hálája jeléül elcsitította a tengert. 
Bármely más felelet esetén éktelen haragra gerjedt, rettenetes vihart támasztott, biztos 
halálra ítélve ezáltal a hajót s annak minden utasát.

A  melusine  az  európai  legendák 
jellemz  alakja; egy n i szellem,ő ő  
aki  friss  vizek,  szent  források 
vagy  folyók  közelében  él.  A  mi 
szempontunkból  azért  fontos 
megemlíteni,  mert  általában  két 
halfarokkal  ábrázolták  vagy  egy 
kígyó altestével (néha szárnyakat 
is kapott). Sell szer  farkai pedigő ű  
végtelen jelet  formáztak.  Túl  sok 
információval  azonban  nem 
rendelkezünk  róla.  Többnyire 
nem  fajként,  hanem  konkrét 
személyként  szerepel  a 
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történetekben.  Anyja  tündér  volt,  aki  megtiltotta  hitvesének,  hogy  gyermekei 
fürdetésének id pontjában belépjen a helyiségbe.  Ám Elynas ezt  megszegte,  így aző  
anya elhagyta t és magával vitte három utódát is, Melusine-t, Melior-t és Palatyne-t,ő  
akik Avalon szigetén n ttek fel.  Amikor  a  15 éves  Melusine  megtudta,  hogy apjaő  
megszegte ígéretét, bosszút esküdött. N véreivel elfogták felmen jüket és egy hegybeő ő  
zárták,  minden  vagyonával  együtt.  Pressyne  dühében  azzal  büntette  lánya 
tiszteletlenségét,  hogy  derékt l  lefelé  minden  szombaton  átváltozik.  Egy  naponő  
Melusine férje sem tartotta be szavát,  de  megbocsátott neki.  Viszont amikor egyő  
nézeteltérés alkalmával az egész udvar el tt  „kígyó”-nak nevezte asszonyát,   egyő ő  
sárkány formáját felvéve messzire repült és soha többet nem tért vissza. 

Szíria  Istenn je  holdistenség  aspektusa  miatt  érdemel  kiemelt  figyelmet.  Léteő  
varázslatos párhuzamokra mutat rá az égitest és sellő mivolta között. N ként  márő ő  
nem  csupán  egy  halistenség  volt,  mint  Óannész.  Hozzá  kapcsolódott  az  éjszaka 
titokzatossága,  a  sötétségben  megbúvó  csáber  és  szépség.  De  mindezek  mellettő  
egyben megtestesít je volt az elérhetetlen szerelemnek is,  hiszen félig egy vízalattiő  
lény  testével  rendelkezett;  vezeklésül  korábban  elkövetett  meggondolatlan 
cselekedetéért - amit ugyan mágikus befolyás hatása alatt vitt véghez, lelkiismerete 
mégsem  nyugodhatott  e  teher  súlyától.  S  a  galambok,  amelyek  gyermeke  testét 
védelmezték és táplálták az éget  napon? Valójában mind az  szent állatai,  akikő ő  
szeretettel gondoskodtak a csöppségr l, míg mások rá nem leltek és gondjaikba nemő  
vették. Halálakor a királyn  galambbá formálódott s az égbe szállt, ahol istenn véő ő  
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változott.

Ezeken túl a bolygó isteneként hozzá kapcsolható az asztrológia tudománya is. Sokan 
azt  hangoztatják,  a  Vénusz  szintén  személyéhez  rendelhet ,  hiszen  kifejez je  éső ő  
megtestesít je  mind a szépségnek,  mind pedig a szerelemnek.  Így válik Atargatisző  
sorsistenn vé is,  ki  magát a végzetet  irányítja.  De hozzá kapcsolható még a jósláső  
területe  is,  hiszen  a  sötét,  tükröz d  felületek  kiválóan  alkalmasak  divinációső ő  
munkára.  pedig az éjszaka és a vizek Úrn jeként megteremtette az ehhez szükségesŐ ő  
feltételeket.

Természetesen  alakjához 
tartoznak  a  változó  holdfázisok 
hatásai is: az apály-dagály, a n iő  
ciklusok,  a  Termékenység  maga. 
Erre  gyönyör  példaű  
szimbolizmusa,  mely  a  tiszta 
vízben él  halak sokaságára épül.ő  
Hiszen  ez  maga  a  védelmező 
magzatvíz, az élet vize; amelyb lő  
minden rezgés és energia árad, és 
ami  szükséges  ahhoz,  hogy  az 
él lények  -  légyen  az  növényő  
vagy állat – sokasodjanak.

 Védelem, vizsgáljuk meg ezt egy 
picit  jobban!  Nem  csak  a 
hajtásokat  óvja  tápanyagával, 
hanem a közösséget  is,  a  várost, 
Szíriát.  T le származik a jólét,  aő  

település megélhetése, az utódok megszületése; az élet minden alapvet  szükségleteő  
itt,  ebben az  egyetlen istenségben van elrejtve.  S  ,  mindenek anyja,  a hazájábanŐ  
maradt, az éj sötét fátylába burkoltan, egy tó legeslegmélyén...
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Csenge Boszorkánykonyhája – Gyógynövényekkel a hajhullás ellen

Egészséges  haj  esetében  a  hajápolás  els  és  legf bb  feltétele  a  tisztántartás.  Aő ő  
rendszeres  hajmosás  mellett  hetenként  legalább  kétszer  fésüljük  ki  hajunkat  s rű ű 
fés vel.  A  kefét  csak  ritkán  használjuk.  Nem  árt  havonta  finoman  bedörzsölniű  
fejb rünket tiszta alkohollal.ő

Hajhullás esetén viszont a hajápolás sokkal körülményesebb. A hajhullás a gyökerek, a 
hajhagyma betegsége és gyógyítása épp oly hozzáért  és alapos kezelést igényel, mintő  
szervezetünk bármely része. A hajhullás a szabálytalan vérkeringés, a sok izgalom és a 
tisztátlanság  következménye.  És  ragályos.  Ezért  sosem  szabad  más  fés jétű  
használnunk. A hajhullás gyógyítását a tisztántartással kell kezdenünk. Legjobb olyan 
növényi eredet  szereket használni,  melyek tisztán tartják,  és egészségessé teszik aű  
fejb rt, táplálják a hajhagymát. A vérkeringést serkent  szerek pedig megállítják aő ő  
hajhullást, el segítik a haj növekedését.ő

Hajhullás elleni pakolás
Keverjünk  össze  két  ev kanál  mézet  egy  ev kanál  olívaolajjal  és  egy  ev kanálő ő ő  
citromlével. A kapott keverékkel kenjük be jól a fejb rt, majd körkörös mozdulatokkalő  
masszírozzuk meg az ujjbegyünkkel. Ezt a pakolást hagyjuk 20-30 percig a fejünkön, 
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ha lehet a napon, majd mossuk meg hajunkat a szokásos módon. 

Csalános hajpakolás
Vegyünk egy-egy rész csalánlevelet, 
rozmaringot  és  kakukkfüvet  és 
tegyük  egy  nagy  porcelán  vagy 
üvegedénybe.  Aztán  öntsünk  hozzá 
két  rész  olívaolajt  és  négy  rész 
ricinusolajt  és  egy  fakanállal 
keverjük  jól  össze.  Légmentesen 
zárjuk be és hagyjuk állni két napig. 
Akkor  sz rjük  le  úgy,  hogy  aű  
növényekb l  is  jól  kinyomkodjuk  aő  
levet. Az így nyert anyagot fejmosás 
el tt  apró,  körkörös  mozdulatokkalő  
masszírozzuk  a  fejb rre.ő

Csalánvíz hajhullás ellen
Jó maroknyi csalángyökeret egy liter 
vízben  felforralunk,  majd  egy 

palackba öntjük  s  tiszta  alkoholt  adunk  hozzá.  Néhány napig  állni  hagyjuk,  majd 
átsz rjük.  A csalánvizet  mindig rázzuk fel,  használat  el tt.  A  fejb rt  minden esteű ő ő  
beecseteljük a csalánvízzel,  de ne dörzsöljük.  Az eredmény hamarosan mutatkozik.
A higított borszesz szintén jó hatással van a fejb rre.ő

Mézes er sít  hajvíző ő
Fél liter desztillált vagy felforralt és leh tött vízben keverjünk el két ev kanál mézet ésű ő  
egy teáskanálnyi glicerint. Az így nyert keverékkel minden reggel és este masszírozzuk 
be finoman a fejb rünket. A glicerin er síti a hajat és szép fényt ad, a méz pedig aő ő  
hajhagymákat er síti.ő  
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Beszéd Földanyáért

„Mind emberi lények vagyunk,
Mindenki, te, én, a szomszédaink. 
Nem számít, hol élsz a világban, 
Legyen akár Afrika vagy Dél-Amerika, 
Legyen akár Ázsia, Európa vagy az USA, 
Mind  n vérek  és  fivérek  vagyunk  aző  
emberiségben. 

Minden ember a világon. 
Akár gazdag vagy szegény, 
Bármilyen  b rszín ,  vallású  vagyő ű  
politikai nézet , ű
Mind ezen a bolygón élünk, 
Föld Anyán. 

Itt  az  id ,  hogy  megválaszoljunk  párő  
kérdést. 

Valóban  el  akarjuk  pusztítani  az 
otthonunkat? 
Valóban háborút, éhséget és katasztrófákat akarunk? 
Valóban olyan állapotban akarjuk a bolygót a következ  generációra hagyni, hogyő  
semmi esélyük ne legyen a túlélésre? 

Ha  mi  mind,  együtt  és  külön-külön  magunkba  nézünk,  és  szinték  vagyunkő  
magunkhoz: 
Nem hogy úgy gondolom, hanem tudom, vagy a válasz egy világra szóló NEM volna, 
nem akarjuk ezt. 
A  szívünk  mélyén  mind  békére,  boldogságra,  szeretetre  és  egészséges  bolygóra 
vágyunk. Mind ezt szomjazzuk. 

Ez egy közös vágyunk, de ez a vágy megbúvik és elfeledetté vált. 
A fejl dés és a magasabb életszínvonal iránti törekvés miatt. ő
Fejl désünk iránya és törekvéseink hamarosan, nagyon hamar el  fognak pusztítaniő  
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minket és bolygónkat is. 
Nem állíthatjuk meg a fejl dést, de megváltoztathatjuk annak irányát. ő

Hogy ez megtörténhessen, hogy az emberiség és Föld Anya újra mosolyoghasson, 
Egyesülnünk kell egy közös akaratban. 
Félre kell tennünk a politikát, vallást és irigységet, az egónkkal együtt. 

És akkor együtt és külön-külön képesek leszünk magunkba szállni és megtalálni 
A közös er t, amelyet szeretetnek hívnak. ő
Ha megtaláltuk a szeretetet magunkban, képesek leszünk szeretni 
Ami körülöttünk van, ember és természetet. 

És be kell fejeznünk a természet ellen folytatott harcunkat. 
Föld Anya sír, 
Félelemt l reszket, hogy elveszíti szerveit. ő
Miközben mi ásunk és fúrunk, hogy megszerezzük, amit jogosnak gondolunk 
A nagyobb vagyonért. 
Föld Anya sír, 
És hamarosan elfogynak a könnyei, 
És akkor már túl kés  lesz. ő

Eljött az id , hogy egyesüljünk, és egymás mellé álljunk egy utolsó csatában. ő
Egy csatában puskák és fegyverek nélkül, 
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Egy csatában harag, utálat és öldöklés nélkül, 
Egy csatában, ahol nem a hatalom a cél. 

Ebben az utolsó csatában az egyetlen fegyverünk a szeretet. 
Szeretet az emberiség iránt, Szeretet Föld Anya iránt, 
Szeretet az eljövend  generációk iránt. ő

Kérlek, én kérlek titeket együtt és külön-külön 
A világon, fogjátok meg egymás kezét és emeljétek a magasba 
És imádkozzatok az eljövend  létünkért, ő
Amíg A Világ Dob hallatja hangját és érezzük 
Szívdobbanását. 
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Ez Föld Anya szívdobbanása, ez a mi szívdobbanásunk 
Együtt és külön-külön a világon. 

Ez az élet saját szívének dobbanása. 
Segítsetek, hogy ez a szív tovább doboghasson. 

Morten Wolf Storeide 
Norvégia 2006

Fordtotta: Tarond

Cornwall boszorkányainak öröksége

Cornwall  valóban  sok  népi  mágiát  gyakorló  ember  otthonául  szolgált,  olyan 
tradícióban  tevékenyked két,  mely  virágkorát  a  XIX.  században  élte.  Ezenő  
mágiahasználó  emberek szolgáltatások széles  választékát  ajánlották fel,  beleértve  a 
gyógyítást,  átoklevételt,  gonosz  szellemek  ki zését,  védelmet  (mágikus),  szerelmiű  
b bájokat és elveszett vagy ellopott tulajdonok visszaszerzését. A klienseket gyakranű  
mágikus  anyagokkal  látták  el  kis  földet  vagy  el re  elkészített  porokat  tartalmazóő  
zsákok formájában.  Az  írott  b bájok,  amelyeket  bonyolult  módon varrtak  bele  kisű  
négyzet  alakú  erszényekbe,  szintén általános  vonása  a  Cornish  (=cornwall-i)  népi 
mágiának.
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Néhány  Cornish  mágiagyakorló  bizonyos 
fokú hírnévre is szert tett, ezek közül talán 
a  két  legjelent sebb  Tamsin  Blight  éső  
Boswell Nagyi. Tamsin Blight vagy Tammy 
Blee.  amely  néven  ismertté  vált.  1798-tól 
1856-ig  élt,  és  talán  a  leghíresebb 
történelmi  mágus  volt  Cornwall-ban. 
Mesterségét  Helston  környékén  zte,ű  
hírnevét félelem és tisztelet övezte, mivel a 
Tradicionális Cornish Boszorkányok mindig 
is h ek maradtak a gyógyítás és az átkozásű  

m vészetéhez egyaránt. A kliensek gyakran messzir l keresték fel egy-egy tanácsért.ű ő  
Bizonyos alkalmakkor pedig az emberek kígyózó sorokban vártak a kis háza el tt egyő  
új  b bájért,  vagy  egy  régi  megújításáért,  f leg  tavasszal,  amikor  a  Cornishű ő  
hagyományok  szerint  a  boszorkányok  ereje  megújul.  Tudjuk,  hogy  portékái  közé 
tartoztak  az  írott  és  lezárt  b báj  zsákocskák  ugyanúgy,  mint  kis  zacskók,  melyekű  
fogakat, csontokat vagy sírról vett földet tartalmaztak, illetve mágikus porok is, pl. a 
„Boszorkány por”. Szintén hírnévre tett szert az átoklevételek és a gyógyítás területén, 
amelyeket  nem  csak  embereken,  de  lovakon  és  szarvasmarhákon  is  alkalmazott. 
Jöv be  látásának  képességét  is  sokra  tartották,  ezt  mutatja  az  is,  hogy  veleő  
tanácskoztak  az  egyes  elt nt  vagy  ellopott  tárgyak  hollétér l,  illetve  ellenségesű ő  
boszorkányok  kilétér l.  Ezen  munkájához  hallucinogén  anyagokat  használt,  hogyő  
segítsék a látomásait és a szellemekkel való kommunikációját. A férje, Jemmy Thomas, 
magát  szintén  boszorkánynak  vallotta,  bár 
mágikus  tehetségének  hullámzó  volt  a 
megítélése.  Ennek  ellenére  gyászjelentésében 
ünnepelték a képességeit,  amelyek segítségével 
embereket  és  állatokat  gyógyított, 
megszelídítette  az  engedetlen  állatokat.  Ezen 
képességek  mind  hagyományos  részei  a  népi 
mágiának egész Nagy-Britannia területén.

A következ  jegyzet a XIX. századi néprajztudóső  
William  Bottrell-t l  (1816-1881)  származik,ő  
akinek  a  munkásságának  hatalmas  részét 
alkotja  a  tradicionális  Cornish  „boszorkány-
tan”-nak (witch-lore). Ez a jegyzet leny göz  betekintést ad Tammy és Jemmy Pellarű ő  
mágia  gyakorlatába,  amit  a  háztartásukban  végeztek:
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A következ  történet az éves West-Country látogatást írja le a helston-i Pellar-éknál,ő  
amit az emberek védelmük megújítása céljából tettek meg:

„… Az si  hagyományok szerint szokás  volt  többő  
részén  a  nyugati  országrésznek,  hogy  éves 
zarándoklatukat  az  emberek  egy  ismert  fehér 
boszorkányhoz tegyék meg, azért hogy megújítsák 
az  úgy  nevezett  „védelmüket”.  Ezt  a  gyakorlatot 
mindig tavasszal  tartották,  mivel  úgy hitték,  hogy 
amikor a Nap visszatér, a boszorkány (tehát a Pellar 
házaspár)  több  er vel  rendelkezik,  amivel  megő  
tudja ket védeni a balszerencsét l, mint bármelyikő ő  
másik évszakban.
… A ritka vidám alkalmak egyike szokott lenni az, 
amikor  az  emberek  elmentek  a  varázslóhoz 
tavasszal,  ilyenkor  ugyanis  biztosan  találkoztak  a 

bölcs  ember  lakhelyénél,  minden  korosztályú,  lakhely  és  társadalmi  osztályúű  
emberekkel.  A  Scilly  Szigetek  lakói  is  tömegesen  keresték  fel  Cornwall  fehér 
boszorkányait,  hogy  fenntartsák  védelmüket,  b bájokkal,  igézetekkel  és  ellen-ű
átkokkal. Sokan a Hayle tulajdonú hajók kapitányai közül úgy, mint a St. Ives-é és a 
Swansea-é,   felkeresték  a  Pellar-ékat, 
miel tt egy útra vállalkoztak volna. Tehátő  
tengerészeken keresztül, a bádogosokon át 
sokan  megjelentek  náluk,  így  valóban 
sokszín  volt ez a társaság.ű

…  Habár  már  a  délel tt  közepénő  
megérkeztek  Pellar-ék  házához,  tömegek 
gy ltek össze, akik hosszú ideje vártak márű  
arra,  hogy  sorra  kerülve  bebocsátást 
nyerhessenek a bölcs emberhez. A varázsló 
csupán el zékenységb l csak az el térbenő ő ő  
fogadta  az  embereket  és  ajándékaikat. 
Kevesen maradtak vele több, mint fél órán 
át, ami alatt néhányan kis zsákokat kaptak, 
amiben föld, fogak, csontok vagy sírról vett 
föld volt található. Ezen becses ereklyéket a 
nyakba felfüggesztve kellett hordani, annak 
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érdekében, hogy meggyógyítson vagy megvédjen olyan görcsökt l  és  más rejtélyeső  
panaszoktól,  amikr l  azt  tartották,  hogy  a  boszorkányság  okozza.  Másokat  egyő  
darabka pergamennel láttak el, amire az ABRACADABRA vagy a következ  b báj voltő ű  
felírva.
SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS

Ezen papírba zárt b bájok, olyan különös odafigyeléssel lettek hajtogatva, mint egyű  
szeret , és le lettek pecsételve, majd a nyakon függesztve viselte az a személy, akitő  
megátkoztak,  megbabonáztak,  vagy  más  módon  megbetegítettek.  Az  utóbbi 
b bájoknak hatalmas er t tulajdonítottak, mivel a mágikus szavak visszafelé olvasvaű ő  
ugyanazon szavakat adják ki. A homokszer  anyagot, amit boszorkány pornak hívtak,ű  
és nagyon hasonlított egy porrá tört téglához, szintén gyakran adtak a klienseknek. 
Egy  a  Pellar  vénvonalból  származó vénasszony,  aki  a  „f  boszorkány”  anyja  vagyő  
n vére  lehetett,  szintén  fogadott  néhány  n t  az  emeleten,  akiknek  estét  egyő ő  
egyszer bb b bájjal hatásosan orvosolni lehetett, de az ilyen emberek közül is többenű ű  
a  férfit  részesítették  el nyben,  mivel  úgy  vélték,  hogy  csak   elég  er s,  hogy  aő ő ő  
b bájokat levegye róluk.ű

A földes por helyett néhányan egy írott varázslatot kaptak, aminek a szövege a vevő 
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érzelmeit l  is  függött.  A  legtöbb nagyon buzgón keresztény  személy  olyan  leírástő  
kapott, ami tartalmazta a kényelmüket szolgáló sorokat, miszerint a fehér boszorkány 
az Úr által kér segítséget, hogy jót tehessen velük.

A kevésbé keresztény érzelm eket azonban olyan b bájjal látta el, amin a következű ű ő 
felirat volt szó szerint olvasható, a papír egyik oldalán, egy vagy másfél inch (kb. 2,5-
4 cm) hosszan:
NALGAH

Következzék egy olyan kép leírása, ami a varázsló 
saját  kreációja  volt.  Ez  egy  olyan  tárgy,  amit 
halandó szem nem láthatott ezen égbolt alatt, sem 
a  földön,  sem  a  vízben,  sem  a  föld  alatt.  Az 
egyetlen  tárgy,  ami  ehhez  fogható,  egy  olyan 
valami,  ami  keresztre  hasonlít  egy  kerubbal  és 
egy kitárt szárnyú sassal a közepén. Ezek alatt egy 
tojás található, amin egy angyal vagy madárszerű 
alak költ. Van egy másik tojás is a végén, az egyik 
lény  kinyújtott  lábánál.  Ez  a  kép  egy  páratlan 
b báj része. A „TETRAGRAMMATON” szó ez alattű  
az  ábra  alatt  olvasható.  A  hátoldalán,  pedig  a 
következ  szöveg látható:ő

JEHOVAH.
JAH. ELOHIM.
SHADDAY.
ADONAY.
LEGYEN ÁLDÁSOD EZEN A SZEGÉNY ASSZONYON.

Mivel a b báj már viseltes állapotban került a tulajdonunkba (évek óta használtákű  
már miel tt a kezünkbe került), ezért nehéz volt kivenni az írást.ő

Egy másik amulett, amit általában Pellar-ék a pácienseknek adtak, egy férfi sírjáról 
vett földet tartalmazó kis zsákocska volt, amit a nyakba akasztva kellett hordani.

Folytatása következik.

- Gemma Gary - 
Forditotta: Willow
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