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Ostara és a hozzá kapcsolódó népszokások

Ostara a tavaszi napéjegyenlőség ünnepe. 
Az igazi tavasz első napja. Március 19. és 
21.  közé  szokott  esni.  Ekkor  egyforma 
hosszú a nappal és az éjszaka, a fény és a 
sötétség egyensúlyban van, de a fény van 
nyerőben.  Kettősség  jelenik  meg,  mert 
egyensúlyi és fordulópont is egyben. Ezen 
az éjszakán a fény legyőzi a sötétséget és a 
természet megélénkül.  

Minden természetvallás megünnepli ezt a 
napot,  amikor  a  Természet  felébred 
hosszú  téli  álmából,  egyre  több  növény 
ébredezik  (pl  hóvirág),  a  Föld  újra 
termékennyé  válik,  elkezdődhet  a  vetés, 
az  ültetés,  kihajtanak  az  ősszel  földbe 
rejtett  magok.  Ami  most  éled,  annak 

gyümölcsét élvezhetjük később.

Ez az analógia az emberi életre is levetíthető. Imbolc a tervezgetésről szól, 
Ostaránál  már döntéseket kell  hozni és  elkezdeni dolgozni  azon,  hogy a 
kemény munka majd gyümölcsöket is hozzon.

Beltaine  mellett  ez  az  egyik  legnagyobb  termékenységi  ünnep.  Ám  ez 
Beltaine  ünnepével  ellentétben  a  kezdetekre,  a  termékenység 
megjelenésére koncentrál, mikor a test, a Föld felkészül az anyaságra.

Az ünnep eredete nem teljesen tisztázott. Egyesek az angolszász Istennő, 
Eostre  nevéből  származtatják  és  ősi  kelta  ünnepnek  tartják.  Mások  a 
germán  Istennő,  Ostara  nevére  vezetik  vissza  és  germán  eredetűnek 
tekintik.

A legtöbb wicca tradícióban ezen az ünnepen azt ünnepeljük, hogy a szűz 
Istennő  és  az  ifjú  Isten  először  találkozik,  szerelembe  esnek  és  ez  első 
egyesülésük ideje is, amikor az Istennő rögtön meg is fogan és éppen kilenc 
hónap múlva, Yule idején születik újjá a Fény Ura, hogy újból fényességet és 
reményt hozzon az életünkbe.

Talán  Ostara  az  az  ünnep,  amihez  a  legtöbb  népszokás  kapcsolódik. 
Lássunk néhányat a teljesség igénye nélkül.

Mindenki jól ismeri a nyulat, aki Ostara idején hozza a tojásokat. A nyulak, 
tojások  mindig  is  a  termékenység  szimbólumai  voltak.  A  nyulak  a 
szaporaságuk miatt, a tojás pedig az újjászületés jelképe. Sárgája többnyire 
a  Napot  szimbolizálja,  a  fehérje  a  Fehér  Istennőt,  az  egész  pedig  az 
újjászületést.  Nem  csoda,  hogy  a  világ  minden  népének  mitológiájában 
kiemelkedően fontos helyet kapott. Számos eredetfejtegetés létezik, hogy 
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miért is a nyúl hozza/tojja a tojást Ostara idején. Népi hiedelem volt, hogy a 
mezei  nyúl  tojással  szaporodik,  az  igazság  valójában  az,  hogy 
összetévesztették egy talajon fészkelő madár fészkével a vackát.

Tojással kapcsolatos szokások: 

• Tojásgurítás (pace egging):  dombról legurították a tojást és az nyert, 
akié a legmesszebb gurult. Magyarországon is létezett ez a szokás, de 
nálunk a domb alján kapkodták össze a tojást.

• Tojáskoppintás  (egg  tapping):  Mindenkinek  volt  egy  tojása,  amit  a 
másikkal összekoppintott és az nyert, akié tovább ép maradt. Szintén 
Magyarországon is létezett ez a szokás.

• Magok  ültetése  tojáshéjba,  melyek  később  kiültethetőek  a  kertbe, 
hiszen a tojáshéj lebomlik.

• A  tojáshéj  gyertyakészítésre  is  kiváló,  csak  fel  kell  használni  a  régi 
gyertyák maradék viaszát.

• A locsolkodásnak is  ősi  hagyománya van.  A fiúk  régebben kútvízzel, 
mostanában  kölnivel  köszöntik  kora  reggel  a  lányokat,  hogy  a 
következő évben is frissek, illatosak, és szépek maradjanak. Fizetségül a 
lányok saját kezűleg díszített tojásokat adnak a legényeknek.

• A tojás díszítésének még mindig töretlen sikere van és rengeteg féle 
módszer létezik a festéstől a patkolásig.
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A varázsszövegek útja a b bájos hagyományokban – 2. részű

A  szerző,  Daniel  A.  Schulke  a  Cultus  Sabbati  elnök-Magisztere,  ami  a  
hagyományos  boszorkányság  egy  mágikus  rendje  Nagy-Britanniában  és  
Észak-Amerikában. A cikk az azonos című előadás alapján készült, amelyet a  
szerző  az  Ezoterikus  Könyvek  Konferenciáján  adott  Seattle-ben,  2009  
szeptemberében. 

A  görög-római  eredetű, 
ólomba vésett „átoktáblák” 
– amelyekre gyakran kutak 
mélyén,  vagy  temetőkben 
bukkantak  rá  –  egyes 
formái átmenetet képeznek 
a  szóbeli  és  a  fizikailag  is 
megnyilvánuló  varázslatok 
között.  Ezeket  gyakran 
talizmánként is használták. 
A  velszi,  gyógyításra 
„szakosodott”  tündér-
orvosok  hagyományi 
például  elegyítették  a  szóbeliséget  és  a  vajákosságot.  A  „Physicians  of  
Myddfai”, egy gyógyító varázslattal foglalkozó kézikönyv a 18. századból (de 
a hagyományok szerint az 1200-as évekből eredeztetik) olyan varázslatokat 
tartalmaz, amelyeket almába kellett vésni: 

„Bármiféle  nyavalya  ellen,  három egymást  követő napon vésd  bele  három  
almába az alábbiakat: 
Az első almába O Nagla Pater
A második almába O Nagla Filius
A harmadik almába O Nagla Spiritus Sanctus
És a harmadik napon meggyógyul.”

(For all sorts of ague, write in three apples on three separate days.
In the first apple O Nagla Pater
In the second apple O Nagla Filius
In the Third Apple O Nagla Spiritus Sanctus.
And on the third day he will recover.)

Ennek  az  Igének  a  latin  elemei  számos  más  bűbájos  hagyományban  is 
felismerhetők. Itt írott formába is öntötték őket, mégpedig az alma húsába 
vésve, hogy így segítsék a gyógyulást. További érdeklődésre tarthat számot, 
hogy  csakúgy,  mint  a  Long-Lost  Friend  esetében,  néhány  velszi  tradíció 
különleges  erőt  tulajdonított  a  varázskönyveknek,  vagy  azoknak  a 
személyeknek,  akik  birtokolták azokat.  Huw Lloyd – a 15.  században élt 
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dyn hysnbys vagyis bölcs ember – erejét is részben annak tulajdonították, 
hogy birtokában volt néhány varázskönyvnek, amelyek közül kettő állítólag 
a Brigde-tó tündéréé volt. 

A varázskönyvek birtoklása az orosz varázslásban is  különleges mágikus 
szerepet töltött be, és chernoknizie néven („a fekete könyv művészete”) volt 
ismert. Az így használt szövegek voltak a  Charovnik –  a varázskönyv nem 
maradt fenn – amelyek instrukciókat adtak, „hogyan hagyd el a testedet,  
mintha halott lennél, és hogyan szárnyalj, mint egy sas, sólyom, holló vagy 
bagoly;  vagy hogyan fuss,  mint a  párduc,  vagy mint egy vadállat,  farkas, 
vagy  medve;  vagy   hogyan  tudnál  siklani,  mint  egy  kígyó.”  W.F.  Ryan 
hozzáteszi, hogy míg a legtöbb betiltott orosz varázskönyv bizánci eredetű 
volt, a Charovnik –ban tisztán kivehetőek az orosz sámánisztikus elemek.
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A  skandináv  svartebøker („Fekete  könyvek”)  egy  másik  európai 
varázshagyományt  alkotnak,  amely  már  összemosódik  a 
„varázskézikönyvek” szöveges megjelenési formájával. Mivel alapjában véve 
varázsigék  gyűjteményéről  van  szó,  így  a  tartalmuk  igencsak  változatos 
lehet; néha a varázserő eredetét az Ördögre vezetik vissza. 

A  Rustad  Kéziratként (Rustad  Manuscripts) 
ismert oldal az egyik ilyen norvég svartebøk–ból 
(a keletkezését 1790 és 1820 közöttre teszik és 
1999-ben  Elverum Fekete  Könyvei –  The Black  
Books of Elverum –  címen publikálták) az alábbi 
geoglifikus varázslatot használó varázsszöveget 
teszi közzé: 

„Hogy kioltsd egy tolvaj szeme világát: 
Vedd egy csirke zsírját,  higanyt és  emberi  vért;  
tedd  mindezt  egy  vasárnap  reggelen,  a  reggeli  
mise alatt. Keverd össze, hogy egynemű masszát  
kapj. Aztán rajzolj egy szemet ebből a keverékből  
egy  asztalon,  és  írd  köré  az  itt  következő  

szavakat: 
DIABOLA, APURT, SIO
Aztán  fogj  egy  rézszöget,  amelyet  vasárnap  reggel,  még  napkelte  előtt  
kovácsoltak  három  kalapácsütéssel  az  Ördög  nevében.  Tedd  a  szöget  a  
szemhez  és  üss  rá  háromszor  ugyanazzal  a  kalapáccsal  és  mondd  a  
következőket: 
„Sátán, Belzebub, Belial, Astarath és a Pokol minden ördöge.” 

(Take the fat from a chicken and mercury and man’s  blood,  on a Sunday  
morning during the church service. Blend together to make a dough. Then  
drawn an eye with this mixture on a table with these words around it,  as  
follows:
DIABOLA, APURT, SIO
Then take a copper nail that has been forged on a Sunday morning, before  
the sun goes up, made with three blows from a hammer in the Devil’s name.  
Then set the nail against the drawn eye and strike three blows with the same  
hammer and say:
“Satan, Beelsebub, Belial, Astarath, and all the Devils that are in Hell)

Megfigyelhető  ebben  a  varázsigében  a  jól  ismert  keresztény  formulák 
megfordítása,  amely  sok  népi  mágiára  is  jellemző,  és  amit 
„boszorkányságnak”  titulálnak.  Érdemes  megjegyezni,  hogy  az  Ördög  – 
néha  kifejezetten  Luciferként  nevezik  meg  a  szövegekben  –  ebben  a 
kéziratban  a  varázserő  forrásaként jelenik  meg,  miközben  keresztény 
erőket idéznek meg. Szintén számos olyan Ige van, amely feliratokat, írott 
elemeket is tartalmaz, ideértve például az égő ház ajtajára vésett „I ERBUM 
DIE MANET ME TERUNEM”  feliratot, amellyel a tüzet akarták megállítani, 
vagy a nyárfalevélre írt varázsigét, amelytől mindenki táncra perdült,  aki 
csak a házban tartózkodott. 
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A  mágikus  vésetek  és  feliratok  egy  különleges  fajtája  az  ún.  anglesey-i 
Hendy Head – egy rejtélyes kőfej,  ami jól illeszkedik a Wales-ben gyakori 
régészeti  leletek,  az  ún.  „Kelta  fejek”  sorába.  Az  említett  kőfej  kultikus 
tiszteletnek örvend: a szájában van egy fúrt lyuk, amelybe a hívek egy fém 
csőszerűséget tesznek ( ennek a velszi neve lefordítva nagyjából „kapocs a 
Pokol bugyraihoz”), és ebbe helyeznek egy tekercset az alábbi imádsággal: 

„Ó Gwydion, védelmezd szolgádat, aki veled volt a csatában Llifon partjainál.  
A  titkos  utak  őrzője,  védd  meg  őt  az  árulástól,  hogy  visszatérhessen  az  
örvényen át, ha készen áll rá. 
A Fekete Kútnál született, három korszakkal és tizenhárom ciklussal a Nagy  
Romlás után. Ezt az eszményi tó partján ötven rátermett nővér erősíti meg.”

(O Gwydion,  protect your servant, he who was with you in the battle of the 
shores of Llifon. Keeper of the secret routes, protect him so that he might be 
saved from the Betrayal so that he can return through the vortex when he is 
ready.
He  was  born  in  the  presence  of  the  Black  Well,  three  ages  and  thirteen  
circuits after the Great Crisis. This is affirmed by one hundred less fifty of the  
suitable sisters on the shores of the perfect lake.)

A  Hendy  Head és  az  ehhez  köthető 
kultusz  meglehetősen 
ellentmondásos téma a tudósok és az 
okkult  tanokat  követők  körében 
egyaránt,  különösen annak eredetét 
és a szertartások korát illetően. Jelen 
írásnak azonban nem tiszte, hogy ezt 
a  kérdést  megvizsgálja.  Csak  azért 
említettem  példaként,  mert  az, 
ahogyan  az  írott  szöveget  speciális 
módon,  közvetítőként  használja  a 
szertartást végző személy és a lélek 
között,  kísértetiesen  hasonlít  más, 
régóta  létező  varázshagyományok 
szöveghasználatához  (például  a 
pennsylvaniai  németek 
Himmelsbrief-jéhez).  A  földrajzi 
elhelyezkedés – Wales-ben, ahol a varázslásnak és a talizmánként használt 
írott szövegeknek szintén kialakult története van - szintén elgondolkodtató, 
akárcsak az ima szövege, amelyet a tekercsre írtak. 

Az általam folytatott kutatás ebben a témában gyakorlati és elméleti jellegű 
egyszerre,  hiszen  annak  a  boszorkányságnak  a  gyökerei,  amelyhez 
tartozom,  olyan  varázshagyományokból  erednek,  amelyek  nem  pusztán 
történelmi leletek, hanem a beavatottak által gyakorolt élő mágia. Bár ez a 
hagyomány  vezette  be  a  „sabbatikus  boszorkányság”  („Sabbatic  
Witchcraft”) fogalmát, hogy leírja a főbb területeket, amellyel foglalkozik – 
vagyis  a  „Sabbath  Boszorkányai”  közösséget  –,  továbbra  is 
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varázshagyomány  maradt.  A  kezdeti  kapcsolat   azzal,  amit  a  kutatók 
jelenleg  „varázshagyománynak”  neveznek,  éppen  ezért  alapvető  és 
stimuláló  ereje  a  Sabbatikus Kultusznak,  és  ennek nyomai fellelhetőek a 
publikált szövegekben is. 

Az általunk követett hagyomány éppen annyira épül a szóbeliségre, mint az 
írott  hagyományokra,  és  az  1990-es  évek  elejétől  kezdve  egy  sor 
varázsszöveg  látott  napvilágot  –  mind  belső,  mind  külső  használatra. 
Mindezen szövegek közül is kiemelkedő az álom nyomán született művek. 
Mind az  Azoëtia és a Viridarium Umbris, mind Andrew Chumbley könyve, a 
One: The Grimoire of  the Golden Toad (Az aranyvarangy grimoire-ja)  egy 
(irányított,  varázs)álombeli  kinyilatkoztatásból  ered.  Hasonlóképpen 
ölthetnek testet  más,  már kész vagy még csak készülő grimoire-ok is.  A 
varázsszövegek más fajtái  –  amelyeket  én magam is  ismerek –  lehetnek 
például  a  jelekkel  ellátott  ostyák,  és  a  varázsszövegek,  amelyeket  a 
beavatottak közösségeiben használnak.
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Mégis,  a  könyv vonzerejét,  sőt,  az  Igéhez  való  ragaszkodást  is  csupán a 
boszorkánynégyszög  perifériájának  kell  tekintenünk;  egy  közvetítő 
eszköznek,  amelynek valódi  olvasata  a  felszín alatt  rejlik.  A  (nyomtatott 
vagy  eredeti)  varázsszövegekkel  szembesülő  olvasó  szempontjából  a 
szöveg  érzékelése  valójában  a  Szimbólumok  és  az  Anyag  (egyidejű) 
megnyilvánulása,  és  hogy ezek  alapján  mit  súgnak az  ösztönei.  Az  ilyen 
szövegek  lehetséges  útjaival  tisztában  lévő  alkotó  számára  ez  az  a 
termékeny  talaj,  amelybe  a  magokat  elvetheti.  A  tudósnak,  aki  ezeket  a 
szövegeket  szélesebb  összefüggéseiben  akarja  látni,  a  más  létező 
szövegekkel  való  összehasonlítás,  valamint  az  írás  elemzése  segítheti  a 
megértést – egy bizonyos mértékig. 

Az  olvasás  során  ténylegesen 
tapasztaltakhoz  egy  sor 
„titkos  történet”  is  járul  a 
varázsszövegek  esetében, 
amelyeket  csak  a  készítői  és 
használói  ismernek,  és  ami 
szükségszerűen  titokzatossá 
teszi magát a mágiát. Ez a fajta 
árnyék-narratíva  a  mágia 
művészetén belül, zárt körben 
bontakozik  ki;  ide  tartoznak 
például  a  rituálék  során 
tanúsítandó helyes viselkedési 
formák,  cselekedetek;  a 
használatával  és 
hatékonyságával  kapcsolatos 
események;  a  megjelenő 
szellemi lények természete és 
más,  különféle  dolgok, 
amelyek  a  rituálé  szöveges 
megnyilvánulásához  vezettek. 
Ez  utóbbit  megfontolva,  a 
nyomtatásban  leírt  varázstevékenység  esetében,  akár  meg  is 
változtathatnak,  sőt,  akár  ki  is  hagyhatnak  egyes  szavakat  a  szövegből, 
amelyeket  túl  szakrálisnak  ítélnek,  vagy  amelyeknél  az  esküjük  erre 
kötelezi  az  Ige  használóit.  Vegyük  csak  például  a  héber  istennevet, 
amelynek az írásmódja a héber jelek egy bizonyos kombinációja (IHVH), de 
amelynek a pontos kiejtése csak a magas rangú papok számára ismert. 

Ehhez hasonlóképpen,  jelentős  különbségek vannak aközött,  hogy valaki 
olvassa a varázsigét, vagy kimondja; vagy a szöveges formába öntött rítus 
és aközött, ahol a mágus hangja segít egyensúlyban tartani a szöveg rituális 
csúcspontjainak megértését. 

Van egy alapvető és könnyen mérhető különbség a varázsigék olvasása és a 
szívből jövő, kimondott imádságok között: a két folyamat alapjaiban tér el 
egymástól, és más aspektusát igényli a mágus tudatának, mint ahogyan más 
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az eredménye is. Egy mágikus szöveg memorizálása elősegíti a pontosságot 
és áldozathozatal is (az Ars Memoria oltárán), de csak alig teszi lehetővé 
olyan  tudatállapot  elérését,  amelyben  a  mágus  megtapasztalhatja  a 
szellemek és erők jelenlétét. 

Más  szóval,  elkerülhetetlen  az  erő  degradálódása,  amikor  egy  varázsige 
írott  formában jelenik meg;  többlettel  is  telítődik  (mint  például  az  írott 
szöveg  megtestesülésének  szépségével),  de  ennél  sokkal  több  vész  el 
(például a vokalizáció, a normál érzékelésen túli benyomások, a mágikus 
kapocs vagy a kulturális kontextus). 
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Bárhogyan  is  igyekeznek  az  etnográfusok  és  antropológusok  ezeket  a 
varázslatokat  az  eredeti  környezetükben  tanulmányozni,  a  megfigyelők 
szinte minden esetben kívülállók,  akik 
nem  rendelkeznek  a  belső 
perspektívával,  amelyet csak idővel,  és 
csak a gyakorlati használat során lehet 
elsajátítani.  Mint  ahogyan  nem 
rendelkeznek  azokkal  a  mélyen 
személyes  kapcsolatokkal  sem  a 
varázslathoz,  mint  például  rokonság, 
baráti kör vagy éppen a származás; de 
híján  vannak  a  személyes  spirituális 
élményeknek  és  a  megnyilvánulásnak 
(gnózis) is. Összefoglalva, a nyomtatott 
szöveg,  tézis  és  szintézis  korlátozza  a 
varázsige szövegen túli megértését. 

A  bűbájt  használónak  ezért  érdemes 
ilyen  dolgokat  is  fontolóra  venni, 
amikor  bármilyen formában találkozik 
az  Igével  (Logosz).  A  kölcsönösség  a 
varázsszövegek verbális és írott formái között, csakúgy, mint a Kör ki nem 
mondott és a le nem írt beszámolói között, mindig is a szóbeszédet fogják 
erősíteni,  és  korlátozni  a  tollforgatókat.  Ha  a  mágikus  szövegeket 
dinamikusnak, folyékonynak és egy nagyobb folyamat (az ősi emlékezet) 
részének fogjuk fel,  akkor a szöveg írott megnyilvánulása nem pusztán a 
világiasság szelleme. Ennek révén egyre közelebb kerülhetünk a szavakban 
rejlő erőkhöz,  amelyeket  az Aethyr-ök róttak fekete lapokra,  és  amelyek 
olvasásával felébreszthetjük a Megvilágosodást.  

Daniel A. Schulke

Forditotta: Tora

Hangok a sötétb l 4. rész – Azazelő

Aki  kicsit  is  komolyabban  szeretne  mágiával  foglalkozni,  tudja,  hogy 
árnyékszemélyiségünkkel,  sötét  oldalunkkal  találkozni  nem  pusztán 
hasznos, hanem egy idő után elkerülhetetlen is. A mágikus fejlődés teljes 
embert kíván, s azok, kik a szeretetfény illúzióin lebegnek, az önmagukkal 
való szembenézést elkerülve csak félemberekként tengethetik életüket. A 
sötét-én  legjelentősebb szimbólumai  Sátán,  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”, 
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lássuk jobban át, honnan is érkeztek, milyen úton, s ezáltal talán közelebb 
kerülhetünk saját magunk megismeréséhez is. 

Kifejezetten ismert démonnak számít 
Azazel,  pedig  a  hivatalos  Bibliában 
épp,  hogy  meg  van  említve.  Mózes 
harmadik  könyvében  jelenik  csak 
meg  ez  az  entitás  –  neve  jelentése 
egyébként “Az, kit Isten megerősít” -, 
összesen  háromszor.  Jom  Kippur 
alkalmából  kell  hozzá,  a  pusztába 
kiküldeni egy kecskét. Hogy ki ő, mit 
csinál a pusztában és mire kell  neki 
kecske,  az  nincs  megmagyarázva, 
azonban  ezen  kecskét  a  bűnök 
jóvátétele indokán kell elkergetni, és 
innen származik a bűnbak kifejezés. 

Többet  tudunk  meg  Énok 
apokrifjéből,  ahol  Azazel  az  egyik 
figyelő  angyal  azok  közül,  akik  az 

emberek  asszonyait  vették  maguknak  feleségül.  Ebben  a  történetben 
Szemjasza vezetésével szállnak alá az angyalok, s tudományokat tanítanak 
az  ember  nőknek,  Azazel  például  fegyverkészítést  és  az  arc  festését 
(úgyhogy a modern kozmetikai ipar sokat köszönhet neki). 

Nachmanidész,  13.  századi  misztikus  Azazelt  a  tisztátlanság 
megtestesítéseként látta, és Samaellel azonosította. 

A  kereszténység tovább cizellálta  a  képet.  Alexandriai  Ciril  az Azazelnek 
küldött kecskét Krisztus előképeként értelmezte,  Órigenész szerint pedig 
Azazel maga a Sátán. Démonunk még az iszlám vallásban is feltűnik, bár 
nem a  Koránban,  de  a  szájhagyomány szerint  Iblisz  dzsinn eredeti  neve 
Azazel volt.  
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Liber Penne Praenumbra

Alább  kommunikáció  olvasható,  melyet  egy  Cincinatti  területén  dolgozó 
mágus  kapott  és  jegyzett  le.  Megírása  nem  személyes  erőfeszítés 
eredménye. 

Írnok - Nema [a.k.a. Maggie Cassady]
Soror Anadharaha
Sol in Sagittarius
Anno Heru LXX
Cincinnati

Maat Aeonja bejövetelének hivatalos átirata
1. Az Akasha-visszhangba van így bevésve:
2. Ugyanazon száj, Ó Napnak Anyja, lehelli ki a szót és fogadja a nektárt.  
Ugyanazon lélegzet által, Ó Szívnek Ellensúlya, teremtetik és pusztíttatik el 
a megtestesült. 
3.  Csak  egy kapu van,  bár  kilencnek tűnik,  Csillagok Pantomim-táncosa. 
Míly gyönyörű szöveted és hálód, az űr tűz-sötétjében csillámlón! 
4. A kettő, kik semmik tiszteleg neked, Haditot mozgató Fekete Láng! Minél 
kevesebbet és kevesebbet nő az Egy,  annál jobban és jobban testesülhet 
meg  Pra-NU.  Hogy  hasznosat  szóljatok,  eljövendő-idők  gyermekei, 
jelentsétek ki akaratotok és adjátok nekünk Szerelmetek!
5. MAJD SZÓLT Ő KI MOZDUL
6.  Okádok  rátok,  Heru  Gyermekei!  Mind  ti,  kik  szeretitek  a  Törvényt  s 
megtartjátok,  Semmit  megtartva  magatoknak,  ti  vagytok  megáldva. 
Kerestétek  a  Mi  Urunk  szétszórt  darabjait,  fáradhatatlanul  összeállítva 
mind, mi volt. És a Holtak Birodalmában megfogantátok a Holttól a Fénylőt. 
Ezután életet adtatok és tápláltátok őt. 
7. Tej-földeteken lesz méz is, az Isteni Gynander hullajtja alá harmatként. A 
gyönyör és öröm a Munkában rejlik, az Egész messze túlszárnyalja a Részek 
összességét. A Részek Ura királyságába helyeztetik, ahogy teszi Fenevad és 
Madár. A Nap földje csak a Gyermekeknek áll nyitva. Figyelmezz az Örök 
Gyermekre – az ő Útja szabadon-folyik, és lényed Természetéhez illik. 
8. Egy Hang kiált a Kristály Visszhangban:
9. Mit jelent eme elő-mutatás?  Az idő maga bolydult fel? A Sólyom csak 
öttucatnyit s tizet repült kijelölt útján! Elmosolyodik, gyönyörű, mint az Éj: 
10. Lásd, kitárja szárnyait most röptében, az Arany Fényt hullajtva s rázva 
az emberek szívére. És miben száll, s míly módon? A Toll és a Lég övé, hogy 
szálljon, hogy vigyék örökké MOZGÁSát. 
11. A korok oszlopai mozdulatlanok, biztosan állnak helyükön. A Sólyom 
Napja  még alig  látta  hajnalát,  és  látni  fogja  jogos  hosszát  az Idő és  Tér  
Törvényei szerint
12. Majd szólt a Hang:
13. Akkor a Látomás hagyott cserben? Görbén látnálak Téged, annak híve 
Téged, kicsoda Te Nem vagy?
14. Táncolt és forgott, csillagfényt szórva csendes nevetésébe.
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15. Az Vagyok, Kinek látszom, egyes időkben, ugyanakkor hármas fátylat 
hordok. Ne légy összezavarva! Minden felett, az Igazság győzedelmeskedik. 
Én vagyok a Korlátlan. Ki mondja nekem, hogy nem, hogy “Te nem léphetsz 
át!”? Valóban, ki mondhatja, “A te időd még nem jött el”, mikor az Idő maga 
fő szolgálólányom, és a Tér Templomom háziszolgája?
16. Bizony, Ó Akasha Hangja, általam szólalsz meg. Ugyanazon száj által, 
mely a Levegőt lélegzi, ömlenek elő a kétkedés szavai. 
17. Csendben, akkor, ismerj Engem. Mert feladattal jöttem ebben az időben, 
hogy repülni segítsem a Sólyom Szerelmeseit. 
18. A REPÜLÉS SZAVAI
19. Ki Röptében Bizonytalan, Alá Kell Amiatt Hullania. 
20. Az Istenek Hatalmassága a MOZGÁSban.
21. Mikor először keltetek ki, Heru Imádottjai, a kagylóhéj, mely hosszan 
óvott,  megtört.  Az  Akarat  Szárnyain  jutottatok  előre,  erőt  és  hatalmat 
nyerve,  ahogy  szálltatok.  Megszereztétek  a  Tollas  Birodalom  minden 
Bölcsességét, mely által oly tökéletessé váltatok, mint a Nap. A barátok és 
tanítók mind szinte testvéreitekké váltak. 
22.  A királyi  Hattyú,  a  a  Gém és a Bagoly – a  Holló és a  Kakas segített 
titeket. Maga a Sólyom szépsége lett adva, erényei a Pávának, a a Kolibrinek 
és  Búvármadárnak.  A  Sas  felfedte  belső  természetét  és  annak 
Misztériumait  –  lássátok,  tanúi  voltatok,  hogyan  lett  Oroszlánjával 
Hattyúvá. És a Mélység Íbisze megmutatta a Tudást.
23.  Szálltatok,  ó  Királyok  és  Remeték!  És  most  is  szálltok,  NU  hajló 
gyönyörűségével.  De  ott  vannak  köztetek  és  alattatok,  kik  elfognák 
szárnyaitok és lerántanának titeket az égből. 
24.  Nézzetek  alaposan  befelé!  Jól  ítéljétek  meg  Szíveteket!  Ha  tiszták 
vagyok, nem lesz nehezebb, mint én. Nem fog lerántani a Mélységbe. Mert 
az Arany Könnyű, de az Ólom halálos a szárnyalásnak – futassátok fel saját 
mélyeteket, Igazságban és önismeretben. Ha bármi hátráltat, magatokból jő 
az. Lássátok most ezen tanítást a Templomban. 
25. Így szólva Ő-Ki-Mozdul felvette a hatalmas Fekete Láng alakját, mely a 
középső  szárból  nőtt  ki  és  az  Ürességbe  áradt  ki..  Heru  Gyermekei 
csendben figyelték és hallgatták, ahogy szavai szívükben alakot öltenek. 
26. Lásd! A Csillagok ezen lencséje, mely most előttetek forog az Űrben – az 
emberek helyesen nevezték Andromédának. Ezen keresztül áradok a szent 
Holdkutyához,  s  ezáltal  Rához,  és  ezáltal  hozzátok,  ó  Papok.  Nem 
pihenhettek  nyugton  a  Királyságban,  hanem  erőfeszítés  által  meg  kell 
haladnotok,  mi  már meg lett  téve.  Észak Úrnőjének Szerelmében és Dél 
Hercegének  Akaratában,  tegyetek  mindent  mindenkoron.  A  Hét-sugarú 
Csillag  hatalmában  értitek  meg  a  Fenevadat.  És  a  Szív  HADából 
gyönyörködjetek csillag-boltozatú kedvesetekben. 
27.  Tegyétek mindezt,  majd  lépjetek  túl  rajta.  Hagyjatok el  mindent,  mi 
megkülönböztet titeket bármely más dologtól, bizony, vagy a semmitől. Ha 
a madarász csapdába csalna titeket, hagyjátok toll-köpenyeteket kezében 
lógni  és  emelkedjetek  meztelenül  és  láthatatlanul  túlonnanra!  De  most! 
Mint  papok  a  Templomban  vagytok  itt,  mint  Királyok,  és  Harcosok, 
Mágusok mind. Az Út a Munkában rejlik. A Mélység Rejtettje most átadja a 
kettőt,  melyben a  kovácsolódik  a  magasabb Alkímia:  a  Földet  támasztja 
Chthonos – tanuld meg alaposan és minden béklyó meglazíttatik az Akarat 
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munkájának.  A  Szellemet  Meghaladja  Ychronos,  kinek  természete  az 
időtartam és annak elmúlása.
28. A kettő egy, és a Királyság lényegét alkotja. Ki Uralja őket, a Világ Ura. 
Ők  az  Átalakítás  legfőbb kulcsai,  és  a  többi  Elem hatalmának kulcsai.  A 
Harcos-Papok megkapták a Kulcsokat, és köpenyükben helyezték el őket, 
hogy jól rejtve szívükön hordják azokat. A Fekete Láng táncolt és csökkent, 
apróvá vált, írótollá, pihedíszesen, hegyesen. Mivel semmi nem volt, mire 
írni  lehetett  volna,  a  Papok egyike  előlépett  s  testének bőrét  az  oltárra 
helyezte  mint  élő  pergament.  Ő-Ki-Mozdul  írt  arra  egy  Szót,  de  nem 
mutatta  meg  előtte.  Türelemmel  vártak  mind  a  Királyok  és  Remeték, 
teljesen bizonyosan a végső Megértésben. 
29.  A  Toll  ismét  megnőtt,  és  szélei  összeforrtak,  s  szemeik  előtt  a 
Yonilingammá vált. Ősi Baphomet, a Kecskeszarvú képe jött, ki szólt: 
30.  Régidőktől  ismertétek  a  Kettőt-az-Egyben  összeforrva.  Teljes 
mértékben éltetek és szerettetek, mint NU és HAD, mint PAN és BABALON. 
Az  én  saját  kinézetem  Misztériumát  szintén  ismeritek,  mert  az  ilyen 
Igazság Kelet és Nyugat ősi Rendjei számára való volt. 
31.  Az  Emberi  Faj  két  részre  oszlott  létezése  során.  Az  Apa és  az  Anya 
Gyermeket nemzett. A Gyermekeknél idősebb vagyok, ez igaz – de most a 
fiatalabb emelkedik Saját Napjára. 
32.  A  valódi  Alkímia  természete,  hogy  nem  egyedül  a  Munka  anyagát 
változtatja  meg,  de  megváltoztatja  ezáltal  az  Alkimistát  is.  Ti,  kiknek 
Akarata, hogy ezáltal Dolgozzatok, lássátok inverz képemet, és gondoljátok 
meg alaposan értelmét a Munkátokhoz. 
33. A KÉP FELMUTATÁSA
34. A Yonilingamból Felhő kúszott elő, ibolyaszín és fénnyel-átszőtt. Annak 
ködös szívében hang emelkedett, lágyan vibrálva, mégis mindent betöltve. 
Gyémántos  és  villámló  szivárvány-fényekkel  szárnyain,  a  közepén  ott 
lebegett egy szerény MÉH. Arannyal és barnával csíkozva, lágy szőrrel és 
gyömbölyded  alakkal,  szemeit  az  összegyőlt  Papokra  és  Királyokra 
ragyogtatta. 
35.  Szólt  ekkor  Ő-Ki-Mozdul  a  környező  ködből:  ez  a  jelképe  az 
elkövetkezendő  Munkának.  A  Hatalmas  Gynander  annak  Földi 
formájában.A  Mágus  úgy  kötődik  a  MÉHhez,  az  Aeon  kibontakozásával, 
ahogy egy vezető és jel az Emberi Fajhoz. 
36. Mit mutat, akkor, a MÉH saját természetéből?
37. Lásd, nem férfi, se nem nő önmagában. Nappal folyamatos repüléssel 
dolgozik, egy egótlan te-vő, kinek Akarata és a Boly Akarata csak egy.
38. Összegyűjti a virágnektárt, a Bolyhoz repül, s ott, tiszta Komm-Únióban, 
saját testében Átlényegíti. A Nektár immár Méz. Méhről méhre, átadódik, a 
Bolymisztériumok  szólnak  minden  szájból  minden  szájba.  Ugyanazon 
szájból,  mely  előtte  begyűjtötte,  adja  elő  a  Mézet,  a  Központok  titkos 
Alkímiája  változtatja  Ezüstből  –  Arannyá.  A  Boly  most  él,  halhatatlan. 
Királynővel  és  dolgozókkal,  herékkel  és  építő-méhekkel,  katonákkal, 
pótanyákkal  –  mind  egy.   Folyamatos  élet-megújításban,  a  Boly  Egy 
Lényként lélegzik – mert valóban az. A Boly Akaratában teljesedik be a Méh 
Akarata.  Mind  megszabott  helyükön,  a  Méhek  rendezett  harmóniában 
dolgozzák ki Akaratukat. 
39. A kép elhalványul. Most az egyenes Toll megmozdul, hogy táncol-ion, a 
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középső oszlopból hosszú szárnyak bomlanak ki, átalakulva a sötét Keselyű 
alakjába. 
40. De tudjátok meg, ó Sólyomnak Gyermekei, az Ember nem Méh. Lássatok 
Bennem másik képet szívetek tanulságára. 
41.  Szemeik előtt emelkedett a Csend Tornya,  melybe a Tűz Szerelmesei 
fektették halottaikat. 
42. A Keselyű forma lágyan fénylett benne, s leette a húst a holttestekről a 
csontig.  A  szél  süvöltött,  kiest,  ezen  rettenetes  helyen,  szaggatva  a 
szemfödelet a hófehér csontokról. 
43. Csendben, a Szányakkal Bíró szemlélődött, csőrét véres hús mocskolta. 
Baljós tekintete minden ott összegyűlt Pap szemében kutatott.  Tökéletes 
békében figyelték  keresését,  mert  mind,  mint  Harcos,  testvérévé  tette  a 
Halált. Megfontoltan ekkor, kitárta szárnyait és felröppent azon helyről.
44. A SZÓ ÁTADÁSA
45.  Ezután  az  Örökkévalóság  uralkodott,  Végtelen  a  fátyol,  mely  rajtuk 
függött. 
46.  Valahol,  valamikor,  a fátyol  fellebbent egy pillanatra,  és  Ő-Ki-Mozdul 
előlépett.  Gyönyörűbben,  mint  halandó  nő  valaha  volt,  gyöngy-  és 
ametisztragyogással fénylett. Finoman szőtt gyolcs volt köntöse, arannyal 
és ezüsttel övezve, s fején csillagokkal ékes kék nemes-kendő. Koronája egy 
egyszerű toll volt csupán, szabadon, s kezében az Ankh és gyógyító Pálca..
47. Odalépett minden Harcos-Paphoz, megölelte s megcsókolta őket. Majd, 
leülve közéjük, egyenrangú harcostárként beszélt. 
48. "Mind, ti, kik a Magas Művészetet jól művelitek, halljátok. Semmi nem 
lesz  elrejtve  látásotok  elől.  Minden  formulát  és  Szót  felfedeztek,  azok 
avatnak be titeket, kiknek Munkája, hogy az Akarat Törvényét segítsék. 
49.  "Jól  dolgoztatok  mindabban,  mi  adva  lett;  az  Élet  Fáján  vagytok 
megalapozva. A Tetragrammatonban folytattátok utatokat; mindenben, mit 
a  Fenevad  adott,  jól  munkálkodtatok.  Hadittá  váltatok,  és  NUvá,  és  Ra-
Hoor-Khuittá. Mint Heru-Pa-Kraath csendben maradtatok. Ismeritek PAN-t 
mint  szeretőt  és  mint  isten-alakot,  és  BABALON  menyasszony  és 
Önmagatok nektek. 
50.  "Shaitan  seregeit  nemzettétek,  előhívva  a  kilencvenhárom 
összefüggéseit,  melyben Akaratotokat munkába állíthatjátok.  Ismeritek a 
különlevést  az  Egység  gyönyöréért,  és  az  Alkímia  Tudomány  a 
Művészetetekhez. 
51.  “Azoknak,  kik  tudnak,  és  akarnak,  és  mernek,  és  hallgatnak,  nincs 
tovább. 
52. "a halálban Élet van – mert mostis így van, ahogy mindig is volt.  Az 
Akart Halál örökkévaló – tartsátok így. Az Ego Önvalóját, a Mayától született 
sajátfit születésekor kell megölni. Az álomtalan Szemnak virrasztania kell, ó 
Harcosok, mert az illúzió önteremtő. 
53. “A folyamatos figyelem az első Cselekedet – a Mélységet percek alatt 
szelitek át, minden nap
54. Ha a Maszkot táncolnátok, maszkoljátok a Táncot. Tökéletesnek kell a 
Művészetnek  lennie  eme  szempontból;  és  egyensúlynak  kell  a 
Középpontban  maradnia,  vagy  akaratlan  Életet  adtok  saját 
teremtményeiteknek. Óvatosan járjátok a Munka ezen ösvényét, Mágusok. 
Az eszköz, melyet az Akarat készített, rossz parancsoló. 
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56. “Most a Misén, a Sast azzal kell etetni,  minek készítésében osztozott.  
Ugyanazon száj által, mely a hegyen hördül, adatik a Nincs Különbség szó-
cselekedete.
57.  És mikor az Akarat  kinyilvánítja,  csatlakozik a MÉH, hogy hozzáadja 
aranyát a vöröshöz és fehérhez. Shaitan esszenciája Nektár itt, a Templom a 
Boly. Az Oroszlán a Virág, most idejekorán a Sas a MÉH természetét idézi. 
58.  “  A  három-termű  szentélyben  gyűlik  az  első  nektár.  PAN  pálcája 
idézésére ébred a kapu-nyitó boldogság. És a harmadik, legbelső teremben, 
legmagasabb  gyönyörben,  a  Szothisz-ajándék,  kvintesszenciális  mézbor, 
buggyan elő, hogy csatlakozzon a Sas-könnyhöz és Oroszlán-vérhez. 
59.  "Solve  et  Coagula.  Komm-Unió  ezáltal,  melyből  a  Kozmosz  maga 
feloldódik, és újraalakul az Akarat által. És most, ha bármi parancsolható 
így a Királyságban, hogy három vagy annál több nulla, a régebbi igazságok 
mellett."
60. Ekkor felbolydultak a Harcos-Papok, és közülük egy névtelen lépett elő. 
61. “Ismerünk téged, Úrnő, bár neved kimondatlan maradt mindeddig. De 
mondd már – mi lett az emberbőrre írva? Mi a szó, mit most adsz? "
62.  [Az  Úrnő]  elmosolyodott  és  köpenyéből  előhúzott  egy 
pergamentekercset,  mely  Csillagot  formázott.  Kigöngyölítve  azt, 
megfordította, hogy mindenki láthassa.
* * * * *
63. I P S O S
* * * * *
64. “Mi ez a szó, Ó Úrnő – hogyan használható?”
65. "Csendes bölcsességben, Király és Harcos-Pap. Csillogjon elő a tett és 
legyen rejtve a szó; a tett elég lámpa, hogy elfátyolozza az arcot. 
66. "Ez a huszonharmadik ösvény szava, melynek száma ötven és hat. Ez a 
kimondatlan  Hon,  melyben  a  Maszk  Táncát  tanítom  Én.  Tahuti  figyel  a 
Majom nélkül; a Keselyű is én vagyok. 
67. "Ez a Levegő Kelyhe és a Víz Pálcája, a Föld Kardja és Tűz Pentákuluma. 
Ez a homokóra és a farkát harapó kígyó. Ez az Óceánná váló Gangesz, az 
Örök Gyermek Útja.  
68. "Ez megnevezi Saját Énem Forrását – és a tietekét. Ez a forrása ezen 
üzenetnek, mely átfolyik az Andromédán és Szeten.  Az istenek mely faja 
beszél az Emberekkel, Ó Akarattal Rendelkezők? Szavuk egyszerre a Név és 
Tény. 
69. “Ez számotokra mantra és vers. Kimondani annyi, mint a biztos változás 
mellé  állni.  Legyetek  körültekintők  használatában  –  mert  ha  igazsága 
kitudódik, még őrületbe és kétségbeesésbe hajszolja a rabszolgákat. 
70.  "Csak  egy  valódi  Pap-Király  tudhatja  teljesen,  és  maradhat 
egyensúlyban  repülő  MOZGÁS-ában.  Ez  mind,  mit  most  szólok.  A  Toll 
Előárnyékának Könyve ezzel teljes. 
71. "Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze. Szerelem a törvény, szerelem 
az akarat alatt."

Forditotta. Saddie LaMort
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Az Isten arcai – 1. rész

A Wicca istensége számos alakot ölt fel, számos arccal mutatkozik meg. A 
Wicca egyetlen Istenként tiszteli, az Istennő párjaként, de változatos formái 
hasonlóságot  mutatnak  a  történelem  különböző  koraiban  felbukkanó, 
különböző istenségekkel. 

Korábban már áttekintettük az Istennő három aspektusát, most pedig az 
Isten három fő megnyilvánulási formáját fogjuk megvizsgálni, a Fényistent, 
az Erdő Istenét és az Alvilág Urát.

Az égi aspektusok

Legfőbb és legismertebb megnyilvánulása a Napisten.
Egyiptom  istenségei  között  sok  Napisten  aspektust  találhatunk.  Ra,  az 
egyik legősibb istenség, az idők során több más istennel is egybeolvadt, igy 
Amonnal  (Amon-Ra),  Hórusszal  (Ra-Harakhte,  Heru-Ra).  Kultuszának 
legelső kimutatható jele  a II.  dinasztia idejéből  származik.  Hatalma a IV. 
dinasztia idejére teljesedett ki, a fáraó hivatalos titulusába is bekerült a “Ra 
fia”  név.  Az  V.  dinasztia  idejére  állami  istenséggé  vált.  Kultuszának 
központja Heliopolisz volt.
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A Halottak Könyve szerint minden reggel az Égistennő szüli meg őt a keleti  
égbolton, és az Ősvízből bukkan elő. Ra naponta végighalad az ég óceánján 
bárkáján, éjjel pedig az Alvilágon át hajózik. Legtöbbször napkorongként 
ábrázolták,  melyet  az  uraeusz-kigyó  ölel  körbe  védelmezőn kiterjesztett 
szárnyaival.

Utu a sumér napisten, Nanna Holdisten és Ningal termékenységistennő fia. 
Ő az igazságszolgáltatás és a végrehajtás védnöke is. Ábrázolásain szarvas 
sisakot és valamilyen éles fegyvert visel. 

Akkád megfelelője Samas. Neve egyszerűen “nap”-ot jelent. Leggyakrabban 
említett tulajdonsága az igazságosság: ahogy a nap eloszlatja a sötétséget, 
úgy Samas is  napvilágra hozza az igazságtalanságot.  Egyben a démonok 
elűzőjének is tartották, így a betegek is őhozzá folyamodtak.

A  görögök  szintén  számos  Napistent  tiszteltek.  A  leginkább  szorosan 
Héliosz tartozik ide. Héliosz minden reggel útra kel nővére, Éosz, a Hajnal 
nyomában,  tüzes  szekerét  szárnyas  paripák  repitik  az  égbolton.  Estére 
elérkezik az óceánhoz, ahol megfüröszti lovait, majd pihenőre tér aranyos 
palotájában.

Apollót  szintén  tisztelték  Napistenként,  de  egyúttal  az  isteni  rend,  a 
költészet, a jóslás, a zene, a tánc, a művészetek, az ijászat istene is volt, a 
csordák és nyájak őrzője. Gyakori jelzője a Phoibosz (ragyogó, fénylő). 

A  gall-kelta  Belenus a  tűz  istene,  viharisten,  a  villámok ura,  de  egyben 
gyógyitó fény-és napisten is. Szent állata a sólyom. 

Walesben a Napisten neve Bladud, akit életerős, fiatal férfiként ábrázoltak, 
lángoló hajjal.
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A germánok Napistene a fenséges  Baldr,  Odin és Frigg fia, akit mindenki 
szeretett.  A nap, a fény és a béke szépséges istene, az Edda szerint tiszta 
ragyogásához semmi rossz nem férhet. Oly szép, oly ragyogó, hogy fényt 
áraszt magából, ő a legbölcsebb az Ázok között, a legügyesebb a szólásban 
és a legjóságosabb is. Loki ármánykodása révén a vak Hödur isten megölte.

A  germán  Heimdallr a  fény  és  a 
szivárvány  istene,  hallása  és  látása 
felülmúlhatatlan.  Kevesebbet  alszik, 
mint  egy  madár,  még  a  fû 
növekedését  is  hallja,  és  több  száz 
mérföldre is ellát, még a sötétben is. 
Õ  õrzi  a  Bifrost  hidat,  amely 
Asgardrba vezet. 

Szúrja a hindu napisten. Arany színű 
hajával  és  fénylő  karjaival  áll 
szekerén,  amelyet  hét  ló  húz. 
Lótuszvirágot tart kezében, miközben 
megállás  nélkül  körbejárja  a  földet, 
hogy fényt és világosságot árasszon a 
világban. Néha vörösre festett testtel 
ábrázolják.

Az Isteni Gyermek, hasonlóan a Napistenekhez, életadó tulajdonságokkal 
rendelkezik, ezért ezeket az aspektusokat is érdemes itt tárgyalni.

Az egyiptomi kultuszkörben  Hórusz  tartozik ide.  Hórusz Ozirisz és Izisz 
gyermeke,  gyermeki  formája  az  Újbirodalomban  Harpokratész,  a  Csend 
Istene. Ebben az alakban gyógyitó, védelmező istenség, gyakran ábrázolták 
anyja ölében ülve. 
Hórusz  felnőttként  leggyakrabban sólyomfejú  emberként  jelenik  meg az 
ábrázolásokon, fején Egyiptom kettős koronájával. A szárnyas napkorongot 
is  az  ő  szimbólumának  vélték,  melynek  neve  Behedti  (Ég).  Igy  szoros 
kapcsolatban  áll  az  Égisten  aspektussal  is,  az  Újbirodalom  korában 
azonositották őt  Su-val,  a  levegő istenével.  Továbbá,  mint Harmakhet  (a 
horizont Hórusza) napisten, sólyom vagy oroszlán alakban.

Szintén  ehhez  az  aspektushoz  sorolhatóak  az  Égisten,  Levegőisten  és 
Szélisten aspektusok. 

Egyiptomban  Su-t  tartották  a  levegő  istenének.  Neve  “üresség”-et,  de 
“fény”-t is jelent. Su és párja, Tefnut nászából születik Geb, a fold istene és 
Nut, az ég istennője. Általában fején tollat – nevének hieroglif szimbólumát 
–  viselő  férfiként  ábrázolták,  de  megjelent  az  ábrázolásokon  oroszlán 
formájában  is.  Az  Újbirodalomban  úgy  vélték,  hogy  kozmoszt  megújító 
tulajdonságokkal  rendelkezik,  mint  az,  az  isten,  aki  az  univerzumot 
levegővel, az élet leheletével tölti ki.
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A görög  Aiolosz  a négy égtáj szeleinek ura. A négy szelet külön néven is 
tisztelték,  mint  Boreász,  Zephürosz,  Eurosz  és  Notosz.  Aiolosz  egy 
barlangban őrzi a szeleket, és csak az olümposzi istenek kérésére engedi el  
őket aszerint, hogy szellőt vagy szélvihart kivánnak. Hésziodosz szerint a 
jótevő szelek a hajnalistennő, Éosz gyermekei (a fentebb emlitett négy fő 
széllel  együtt),  a  gonosz  szelek  pedig  Typhón  fiai,  aki  maga  a  tomboló 
szélvihar. Aiolosz a rómaiaknál Aeoluszként jelent meg.

Az Ég istene a görög mitológiában Uranosz, aki az istenek első családjához 
tartozott.  Miután  fia,  Kronosz  letaszitotta,  új  istencsalád  emelkedett  fel,  
kiknek vezetője Zeusz, az ég, a villámok és a mennydörgés ura. Zeusz óvja 
az  emberek  közösségeit,  a  társadalmi  rendet,  az  oltalomra  szoruló 
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idegeneket  és  a  koldusokat,  oltalma  alatt  áll  a  vendégjog  és  az  esküvel 
megkötött szerződés, a királyoknak ő adományozza hatalmukat, felügyel a 
végzet beteljesedésére és őrzi a világ örök rendjét.
Zeusz  kedvenc  madara  a  sas,  fája  a  tölgy,  fegyverei  a  villámok  és  a 
mennydörgés, pajzsa a lebírhatatlan aigisz.

Zeusz római megfelelője Jupiter, a jóságos égi atya, a viharok ura. Kultusza 
az etruszk hóditás után terjedt el Rómában, s hamarosan a római vallás 
főistenévé nőtte ki  magát.  Székhelye a Róma legfőbb isteneinek szentelt 
Capitoliumon állt.

A  germán  Thór Ódhinn 
legidősebb  fia,  a  viharok, 
mennydörgés,  eső  és  az  időjárás 
istene.  Fogatát  két  bakkecske 
vonja,  melyeket  megehet,  és  ha 
bőrüket,  csontjukat  meghagyja, 
másnapra  feltámadnak. 
Kalapácsa,  a  Mjölnir  mindig 
visszatér kezébe. Thór csodás öve 
megsokszorozza  erejét,  így  ő  a 
legerősebb isten.

A  gall  Taran nevének  jelentése 
Mennydörgő.  Égisten,  szakállas 
óriás, a viharok atyja.

An a  sumér  mitológiában  a 
megszemélyesített  „ég”.  Az  Uruk-
korban ő volt a pantheon főistene, 

az  istenek atyja,  a  hatalmon levő  istenhármas vezető  tagja.  Akkád  neve 
Anum.  Ő  teremtette  meg az  eget  és  rendelte  el  az  Anunnaki  –  földi  és 
alvilági – istenek megszületését.

Enlil, An fia, a szelek, a levegő és a viharok istene. Fő jelzői a „nagy hegy” 
(Kurgal),  „minden  országok  ura,  istenek  atyja”,  „sorsszabó  uralkodó,  a 
megmásíthatatlan  szavú  úr”.  A  róla  szóló  mítoszokban  lényege  a 
termékenység, életerő, fékezhetetlen elemi erő, vad bikához, üvöltő szélhez 
hasonlítják.

Marduk az ókori Babilon teremtő istensége volt, az istenek atyja.

A maják égistene Itzam Na, aki minden dolog megtestesítõje lett: a bõséges 
termés, a Nap, a Föld és az esõ istene. De õ volt az egek ura, az idõ, az éj és a  
nappalok váltakozásának is az istene,  az írnokok védelmezõje,  õ adta az 
embereknek a tudást (írást) és a naptárakat, a gyógyítás hatalmát, õ az, aki  
alkot, létrehoz, de semmit sem rombol le. 

Az  égi  istenségek  másik  megnyilvánulási  formája  a  Világteremtő, 
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Kozmikus Atya.

Egyiptomban  Ptah, Memphisz főistene volt az egyik 
legfontosabb,  teremtő  istenség.  Kék,  fejre  simuló 
sapkában,  álló  múmiaként  ábrázolták,  kezében 
dzsed-oszlopot, uasz-jogart és ankhot tart. Kézműves 
istenként  is  tisztelték,  az  ókori  görögök  pedig 
Héphaisztosszal, az istenek kovácsával azonositották, 
igy a földi és alvilági aspektusokhoz is egyaránt köze 
van.
A  leírás  szerint  Ptah  a  gondolat  és  a  szó  erejével 
teremtette  a  világot.  „Megszülte  az  isteneket, 
megalkotta a városokat, megalapította a nomoszokat, 
elrendelte az isteneket szentélyeikbe.  Meghatározta 
áldozati  kenyerüket,  megalapította  szentélyeiket, 
megformálta testüket, hogy elégedett legyen szívük.”

A perzsák bölcs, teremtő istensége Ahura Mazda. Ő 
teremtette az anyagi világot, vele együtt az embert is.

Brahma a hinduizmus teremtő istene. Hagyományosan négy karral és négy 
megkoronázott,  szakállas  fejjel  ábrázolják,  mindegyik  arc  a  négy  véda 
egyikét szavalja. Kezeiben vizesedényt (az élet teremtésének eszközét), a 
védák szövegkönyvét, rózsafüzért és a szent lótuszt tart.

A  keresztény  Isten szintén  a  Világteremtő  Atya  egyik  legelterjedtebb 
aspektusa, mig Jézus az Isteni Gyermek.

Egy  inka  mítosz  szerint  az 
emberiséget  három  tojásból  alkotta 
meg  Pachacamac,  a  teremtő  isten. 
Aranytojásból az inka családját és az 
uralkodó  réteget,  ezüsttojásból  az 
asszonyaikat,  az  emberiség  többi 
része pedig a réztojásból jött elő.

A  Mágia  és  Bölcsesség  Istenei 
igazából  egyik  aspektushoz  sem 
kötődnek  szorosan  a  három  közül. 
Azért  itt  tárgyalom  őket,  mert  az 
isteni  tudást  a  Logosszal,  a 
demiurgoszból kiáradó isteni fénnyel 
és bölcsességgel azonositom.

A  varázserő  egyiptomi  istene  Heka. 
„Én  vagyok  az,  aki  élteti  az  isteni 
kilencséget,  én  vagyok  az,  aki  (ha) 

akar,  cselekszik,  az  istenek  atyja…  Az  enyém  volt  minden,  mielőtt 
keletkeztetek, ti istenek, ti, kik engem követve szálltatok alá. Én vagyok a 
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Varázslat”.

Thot  az egyiptomi mitológiában a tudás istene. Az orvosok patrónusa is 
volt, az Ebers-papirusz receptjeit az előszó neki tulajdonitja. Ibiszként vagy 
páviánként  ábrázolják,  néha  emberfejjel,  kezében  papiruszt  és  irónádat 
tart. 

A sumér Enki a bölcsesség, a mágia és a művészetek istene, az isteni erők 
tulajdonosaként a világ sorsának megszabója, kormányzója.

A  germán  mitoszkörben 
Ódhinn,  a  főisten  a 
transzcendentális bölcsesség, s 
ily  módon  a  mágia  Istene  is, 
különösen  a  rúnáké.  A  seidhr 
mágia  legjelesebb  férfinemû 
gyakorlójaként  kapcsolatba 
kerül a halállal, a túlvilággal is. 
Ódhinn Freyától tanulta meg a 
seidhr  mágiát,  s  ennek 
segítségével utazik az Yggdrasil 
kilenc  világa  között,  így 
látogathat el  Helbe is,  hogy az 
eltávozottak  lelkeitõl  keressen 
tudást.

Quetzalkoatl az  azték 
mitológiában a tudás és tanulás 
istene,  az  első  istenpár 
harmadszülött  fia.  Sok 
megjelenési  formája  van,  de 
legfontosabb  jelentéseként  a 

természet erejét szimbolizálja: az összetekeredett tollas kígyó felemelkedik 
a földről, farka vizet ér, vihart és port kavar, mielőtt esőt hozna. Nem kívánt 
emberáldozatokat, oltárára virágokat és gyümölcsöket hordtak.
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