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A Wicca nnepei I. r sz - A Yuleü é

A Yule (dec. 21.) õsi, pogány ünnep. A Yule vagy Jul szó egy idõszakot 
jelent, azt a téli periódust, amelybe az ünnepek, az év fordulója is esik. 
Ez a Nagy Istennõ gyermekeként újjászületõ Napisten ünnepe, a téli 
napforduló, a fény újjászületése. A az Istennõ életet ad a Napistennek 
Yulekor,  majd  az  Isten  felnõ,  megtermékenyíti  az  Istennõt,  ezután 
megöregszik,  meghal  Samhainkor,  hogy  aztán  Yulekor  ismét 
megszülessen.
 
A Yule legfontosabb szimbólumai a kerék, a koszorú, örökzöldek, Yule-
tuskók,  kis  cserepes  fa.  Hozzá  tartozó  színek:  zöld  és  vörös.
A  Yule  ünnepének  legfontosabb  kelléke  a  Yule-fa,  melynek  tipikus 
példája az örökzöld, melyet késõbb ki lehet ültetni a kertbe. A Yule-fa 
szoros összefüggést mutat a germán pogány hagyománnyal: ajándékokat 
hagyni az elf-elnek, hogy elnyerjék jóindulatukat. A fa díszítése is szakrális célokat szolgál, a 
díszek  maguk  is  szimbolikus  értékuek,  legfõképpen  az  újjászületõ  Napot  szimbolizálják, 
valamint a kozmikus év egyes elemeit,  a Holdat,  csillagokat, a földet, az egyes hónapokat, a 
világkígyót, az idõt.

A Wiccák nem vásárolt díszekkel díszítik a fát, mint a keresztények karácsonyfájukat, hanem 
saját  készítésû  tárgyakkal  szokták  ékíteni.  Ezek:  szárított  rózsabimbók,  fahéj  rudacskák, 
áfonyaláncok  és  pattogatott  kukorica  fûzérek,  diók,  szalmacsillagok,  illatos  füvekkel, 
virágszirmokkal  és  fûszerekkel  megtömött  kis  zacskók,  vagy  kristályok.  Ezeknek  együttes 
elkészítése szintén hozzáadhat  az  ünnepi  jelleghez.  Mindehhez almát,  mandarint,  narancsot 
tesznek hozzá.

A  kelták  ezen  az  ünnepen  az  ajtókra  örökzöld  ágakat  aggattak,  fagyönggyel,  magyalággal 
díszítették azt.Ennek a szokásnak a "maradványa" az adventi koszorú, melynek kerek formája az 
év  körét  jelképezi.  Az  ünnepség  alatt  leginkább  méz-  vagy  almasört  fogyasztottak,  melyet 
fakupában  hordoztak  körbe.  Az  ivászat  során  himnuszt  énekeltek  a  fához,  jó  egészséget, 
termékenységet  és  hosszú  életet  kívánva  neki.  Aztán  lövöldözéssel,  vagy  más  módon  zajt 
csaptak, hogy ezzel elriasszák a gonosz szellemeket. Tósztot mondtak a fa tiszteletére, majd ittak 
a fakupából.  Mikor mindenki befejezte a tósztját,  a maradék sört  a földre loccsantották a fa 
törzse köré, s közben kenyeret vagy süteményeket aggattak az ágaira.

Itáliában Yule-kor "La Befana", a kedves boszorkány utazik seprûnyélen, a kéményen át berepül 
a  házba,  és  ajándékot  visz  az  itáliai  gyerekek  harisnyájába.  A  legenda  szerint  La  Befana 
söprögetett  otthonában,  amikor  betért  hozzá  a  Három  Bölcs,  és  hívták  õt,  nézze  meg  a 
Fénygyermeket. "Most nem érek rá", felelte La Befana. Késobb meggondolta magát, de akkor 
már késõ volt. Ezért azóta is minden Karácsonykor elindul, hogy megkeresse a Gyermeket, és 
minden házban ajándékot hagy "neki".
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A skandináv népek mítoszaiban a Julbock, Julbukk, Joulupukki, avagy Yule-bak a hátán viszi a 
Yule-manót, amikor körbejár, hogy elvigye a jelent, és elfogadja zabkása-ajándékát. A Yule-
manó neve a svédeknél Jultomten, a norvégoknál Julesvenn, Dániában és Norvégia egy részén 
Jule-nissen.
 
Régi  szokás  Yule  alkalmával  meggyújtani  egy  termetes  fadarabot  vagy  tuskót,  ez  általában 
tölgyfa  vagy  fenyõ.  A  tuskó  legyen  nagyon  száraz.  Feldíszíthetõ  piros  textil-  vagy 
papírszalagokkal,  száraz  magyallevelekkel,  természetes  száraz  anyagokkal.  A  fahasábba  bele 
lehet  karcolni  a  fehér  nyelû  késsel  a  sugárzó  Napot,  vagy  a  Szarvas  Isten  nevét,  jelképét. 
Sötétedéskor érdemes meggyújtani, és hamvadása közben lehet elmélkedni, hogy a fa izzásában 
a Nap sugarai térnek vissza a Földre, és melegebb napok köszöntenek ránk. Közben mindenki 
tölgyfagallyakat vagy makkot dob a tûzbe, ez szimbolizálja az elõttünk álló évet és reményt hoz 
a  jövõ  évre.  Hagyjuk  leégni  a  tuskót,  csak  egy  egészen  kis  darab  maradjon  belole.  Õsi 
hagyomány szerint õrizzük meg a hamut és a maradék tuskót, hogy jövõre azzal gyújtsuk meg 
az új Yule-tuskót.

A hagyományos Yule-i ételek: mogyoró, dió, olajos magvak, gyümölcsök (alma, körte, narancs), 
pálinkába áztatott, köménymaggal fûszerezett sütemény vagy mézeskalács, valamint disznósült.
A hagyományos italok: ízesített sör borral, cukorral és fûszerekkel elkészítve. A "báránygyapjú" 
nevû ital  cukrozott  és fûszeres  forralt  sör,  almahússal sûrítve.  A hibiszkusz-,  a gyömbér- és 
egyéb gyümölcsteák is a Yule tartozékai.

Az oltárt ágakkal, szárított levelekkel díszítik. Az üstbe éghetõ anyagot, pl. alkoholt öntenek, 
vagy vörös gyertyát állítanak, és az lobog a szertartás végéig.
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Almasör 

Önts kb. 18 l forralt vizet kb. 2 kg reszelt almára, és két héten keresztül minden nap keverd 
meg. Utána szûrd le, és adj hozzá 1 kg cukrot, egy 5-6 dkg-os friss gyömbérgyökeret, egy lapos 
evõkanál darabos fahéjat és szegfûszeget. Öntsd hordóba, és azonnal dugaszold le. 6 hét múlva 
palackozható. 

Yule-füstölõ 

- 2 rész tömjén
- 2 rész fenyõtû
- 2 rész cédrus
- 1 rész borókabogyó 

Term kenys g a m gi ban - I. r sz é é á á é

A  világ  legtöbb  vallása  a  szexualitást  szent  dologként  kezeli,  nem  bûnként.  Így  van  ez  a 
hinduknál,  a  taoistáknál,  a  muszlimoknál  és  a  wiccában  is.  Nincs  nagyobb  csoda  egy  lény 
születésénél, és itt is csak a szexualitással találkozunk.

A szexuálmágia  nem más,  mint  a  szexualitás  által  felszabadított  energiák  munkába  állítása. 
Természetesen  ezt  a  módszert  is  lehet  bármire  használni:  rombolásra,  de  gyógyításra, 
segítságadásra vagy akár védelemre is.
 

A Maithuna rituálé

Az  egyik  leggyakrabban  elõforduló  szexuálmágikus  rituálé  a 
házasságkötéskor a jegygyûrû felhuzása: a gyûrûsujj formájából 
adódóan testesíti meg a maszkulin principiumot, míg a gyûrû a 
feminin  principiumot.  Ez  a  rituálé  megegyezik  a  tantra 
maithuna ritusával. Ez a ritus két ember legteljesebb egyesítése 
minden síkon, miáltal  felismerjük, hogy az egyetlen határ két 
ember között az ego (az Én), és ez akadályozza meg azt, hogy két 
ember tökéletesen megélje a szerelmet.

A  kundalini  akkor  áramlik  felfelé  a  Szusumnán  (az  emberi 
energiarendszer fõ energiacsatornáján), ha az Ida (feminin) és a 
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Pingala  (maszkulin)  energiacsatorna  egyensúlyban van.  Mikor két  ember  szeretkezik,  akkor 
létrehoznak egy olyan energiakört, ami kiegészíti a két fél egymást, ezáltal lesz tökéletes. A nõk 
rendszerint a lunáris, passzív energiákat, Shaktit testesítik meg, a férfiak pedig a szoláris, aktív 
energiákat,  Sívát.  Ez  a  két  ellenpólus  vonzza  egymást,  és  így  erõsítik  is  egymást.  
A tantrikus szexualitasban a polaritások megcserélõdnek, a nõ válik aktívvá, és a férfi passzívvá, 
ezáltal  mindketten  különlegessé  válnak:  integrálják  a  saját  ellentétes  nemû  tudatrészüket. 
Minnél aktívabb a nõ, annál passzívabb a férfi. Általában tantrikus szeretkezés közben a férfi 
nagyon keveset mozog, a nõ az, aki az energiát gerjeszti. A szexualis energiát a pár többször 
felgerjeszti, majd átalakítja azáltal, hogy az energiát a szakrális csakráikból, ami a köldök alatt 
van, kb 1 tenyérnyivel, felhúzzák a harmadik szemig. A szertartás csúcspontja egy nyugalmi 
szakaszban teljesedik ki, amikor az agy elcsendesedik, az ego eltünik, Síva és Shakti feloldodnak 
egymásban, ezáltal alkotva a tökéletes egységet.
 
A rituálé célja a tudat kiterjesztése a világot uraló dualitás egyesítésével. A mesterek úgy tartják, 
ha  teljesen tudatos  tudsz maradni  szeretkezés  közben,  akkor mindent  képes  vagy tudatosan 
átélni. Lelkünkben a szexuális magatartásnak is van egy képzeletbeli helye. Ez titkos cselekvés: 
ha  "rajtakapnak",  mérhetetlenül  zavarba  esel.  Úgy  vagyunk  programozva,  hogy  szégyelljük 
szexualitásunkat,  viszont  ennek reakciójaként  teremtettük meg a  másik,  a  világ  által  ismert 
énünktõl különbözõ "szexuális egónkat". Ha ezt a "számûzött" részt visszaillesztjük tudatunkba, 
már nagyot léptünk elõre.

A nõ és a férfi számára alapvetõen másképp müködik a szexualitás energetikailag is.  A nõ a 
földbõl  veszi  az  energiáit,  amelyek felemelkedésekor kezdetben a  nõ ezt  a  nemi szerveiben 
fellépõ vérbõségként éli meg, és vágyként, hogy közeledjen a partneréhez. Ez a shakti energia 
vonzza be a férfiba Síva energiáit az égbõl. A férfi energiaszintjének az emelkedése az agyban 
kezdõdik, ahol szerelme, mint istennõ jelenik meg. Ami energiát ez a kép gerjeszt, az áttevõdik 
a nemi szervek környékére. A tantrikus technikáknál ez az energia nem megy veszendõbe, mert 
a  technikát  alkalmazó  megtanulhatja,  hogy  képes  azt  visszaáramoltatni  a  magasabb 
energiaközpontjaiba.
Az izgalom szakaszában a nemi mirigyek hormont választanak 
ki,  amelyek  frissítik  a  testet,  így  a  fiatalság  elixírjének  is 
tekinthetjük  õket.  Az  orális  szexnek  nagy  jelentõsége  van  a 
tantrában,  mivel  a  száj  és  a  nyelv  sokkal  hatékonyabb 
stimulátorok, mint a kéz. Még a szerelmi aktus sem vált ki olyan 
mély érzelmeket, mint a nyelvek találkozása.

Mikor  az  energiák  annyira  koncentráltak,  hogy  az  orgazmus 
néhány másodperc kérdése, érdemes megállni. Az így osszegyült 
energiát  érdemes  felhúzni  a  fejtetõhöz  a  koronacsakrához, 
amennyire csak lehet. Onnan szabadon fog szétáramlani a teljes 
aurában harmonizálva azt. Az energiaszint csökkenésekor lehet 
folytatni egymás izgatását, ezáltal  újra energiát koncentrálni a 
szakrál  csakránál.  Minden  egyes  orgazmus  elõtt  érdemes 
megállni,  és  felhúzni  az  energiát.  A  taóban  is  akadnak  ennek  a  gyakorlatnak  megfelelõ 
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technikák, amelyek pl a nagy felhúzás néven terjedtek el. Minden alkalommal egyre magasabb 
energiaszint lesz jellemzõ a párra, ami akár órákig is eltarthat.

A  jóga  szerint  a  megvilágosodáshoz  önmegtartóztatónak  kell  lenned,  ennek  része  a 
brahmacarya,  amit  cölibátusként  értelmeznek  többnyire.  A  tantra  a  vágyakat  a  fejlõdés 
szolgálatába állítja,  a  kulcsszó a  tudatosság.  A tantrikus rituálé  csúcspontjaként  bekövetkezõ 
orgazmus  nem  feltétlenül  fizikai,  mert  a  magas  energiaszint  önmagában  indukálja.  Ezen  a 
szinten összeolvad a két ego, megszünik a különállóság. Az orgazmus idején cserélõdnek ki a 
polaritások a legjobban, ilyenkor érzi a férfi a legjobban a nõi energiákat, és a nõ ilyenkor a 
"legférfibb". Ez a rituálé a spirituális mágiához és a lelki fejlõdéshez kapcsolodik, mivel nagyban 
segít a különállóságból fakadó félelmet megszüntetni.

Folytatása következik. 
- Ifju -

Tibeti halotti m gia - a rolangá

A  rolang  a  megelevenedett  holttest  a  tibeti  hit  szerint.  Ha  a 
varázsló  hozzájut  egy  ilyen  halott  nyelvéhez,  mely  a  félelmetes 
szertartás  során  mágikus  erõvel  töltõdik  fel,  hihetetlen  hatalom 
birtokosává  válik.  Ezt  a  szertartást  a  feljegyzések  szerint  a  Bon 
papok alkalmazták,  akik még Tibet  buddhista  benépesülése elõtt 
alapították meg számos kolostorukat.

A régi  könyvek feljegyzése szerint  õsidõkben minden láma meg 
tudta szerezni azt a képességet, hogy a halottat a lélek elköltözése 
után is megmozdítsa. Ez a képesség a rolang táncának alapja. Nem 
szabad ezt a szertartást összetéveszteni a trong jug rítussal,  mely 

során szintén megelevenedik a holttest, de ebben az esetben egy másik lélek szállja meg a testet, 
nem pedig annak eredeti "tulajdonosa".

A szertartás során a varázsló egy sötét szobában egyedül bezárkózik a halottal. A halottat le kell 
vetkõztetnie s õ maga is levett magáról minden ruhát. A holttestet lefekteti hanyatt a földre, 
arccal a mennyezet felé, karjait kifeszíteti két irányba. Majd ráfekszik a testre, úgy, hogy azt 
teljesen betakarja, a száját pedig szorosan a halott szájára illeszti.
 
Ekkor kell elkezdenie az erre az alkalomra való mantrák, illetve varázsmondatok mormolását. A 
mantrát elõbb lassan, suttogva, tagoltan kell mondani, egyenesen bele a halott szájába. Egy idõ 
után  a  varázsló  testének  melege  és  a  varázsénekek  életre  keltik  a  hullát.
A mantra sokféle változatban maradt fent az õsi mesterek tanításában. Az egyik leggyakoribb 
mantra a következõ:
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"Hara.  Mahagere.  Ghasarapati.  Dhara  dhari.  Dharani.  Corni.  Karotiti.  Karotasamadhini. 
Samarasarani. Sarana gotamati. Samabhave. Bhavana. Nagare. Bhadinasadhanita. Awaha."
 
Más  rolang-szövegek  megjegyzik,  hogy  a  halott  ennek  gyakran  ellenáll,  ilyenkor  további 
formulákat kell alkalmazni.

Jól kell ügyelni a halott megrezzenésére. A megelevenedõ holt elõbb kinyitja szemét, borzongás 
fut  rajta  keresztül,  egész  testén gyenge  reszketés  érezhetõ.  A varázsló  mindezeket  a  jeleket 
élesen figyelje meg, közben a mantra mondását egyetlen pillanatra sem szabad abbahagynia.  
A rolang testében a remegés egyre erõsebb. Ki akarja magát vonni a varázsló szorítása alól, de a 
varázslónak egy pillanatra sem szabad eleresztenie.  Ha a halott  keze alól kicsúszik,  a halott 
martaléka  lesz.  A  rolang  fõként  fejét  akarja  elcsavarni,  mert  a  mantra  hatalmától  akar 
megszabadulni.  Majd  megpróbálja  lelökni  magáról  a  varázslót.  A  lökések  egyre  nagyobbak 
lesznek, az ördöngös holttest vonaglani kezd, forgolódik és ha semmi sem használ, felpattan. Ez 
a döntõ és legnehezebb pillanat. A rolang táncolni kezd, lábával, fejével, kezével eszeveszett 
mozgásokat  tesz,  hogy  megszabaduljon.  Nagyokat  ugrik,  a  földre  veti  magát,  a  szobában 
körülnyargal és testét a levegõbe veti. A varázslónak egy pillanatra sem szabad eleresztenie. A 
mantrát  a  legnagyobb  gondolati  erõfeszítéssel  a  holttest  ajkai  közé  kell  mondania,  egyre 
hangosabban, végül kiáltva.
 
A holttestrõl végül is a verejték patakokban folyik, a kimerültségtõl ellankad, csukladozik és a 
nyelve kilóg. Erre a pillanatra kellett a varázslónak a legjobban figyelnie. Ekkor ugyanis rá kell 
harapnia a halott  kiliffenõ nyelvére,  és kitépnie azt  a fogaival.  Amint a rolang elvesztette a 
nyelvét, lehanyatlik a földre és elcsendesül. Az ily módon megszerzett nyelvet ezután ki kell 
szárítani, majd a varázsló legféltettebb kincseként õrzi. 

- Jeannie -
Wicca im ká

Reggeli ima
A nap fényében ébredek, testem aranyában fürdik, ontja rám 
sugarát.
Cernunnos, kérlek óvd utam a mai napon is, tartsd távol a 
balszerencsét. Adj erõt napi feladataim elvégzéséhez, adj 
bölcsességet hibáim belátásához és kijavításához. 
Aradia, kérlek segíts megértõnek lennem, hogy a Törvényt 
könnyû szívvel tarthassam be. 
Mosolyomat fogadja mindenki szívbõl, lelkemet ne felhõzze 
gond, s vidáman érjen a napnyugta. 

Ha a mai nap kell meghalnom, legyen halálom gyors, de ha még 
élhetek, tehessem örömmel azt. 
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Eko eko Azarak
Eko eko Zamilak
Eko eko Aradia
Eko eko Cernunnos 

Esti ima 
A hold fényében hajtom párnára fejem, testem ezüstjében fürdik, önti rám sugarát. 
Aradia, kérlek óvd álmom a mai éjjen is, hozz békés álmokat. Adj nyugodalmat a pihenéshez, 
adj ihletet mûvészetemhez. 
Cernunnos, kérlek tartsd távol a nyughatatlanságot, hogy az éjszakát nyugodt szívvel tölthessem 
el. 

Ha ma éjjel kell meghalnom, legyen halálom gyors, de ha még élhetek, örömmel teljen meg 
álmom. 

Eko eko Azarak
Eko eko Zamilak
Eko eko Aradia
Eko eko Cernunnos 

Általános ima 
Földanyánk szólít
Ég atyánk szólít
Megyek ha hív, 
Mozgat a szív. 

Én a Nap vagyok, 
Én a Hold vagyok, 
Az Isteni pár
Bennem jár 

Általános ima 
Égbe öltözöm, föld a nyughelyem, a mélységbõl jöttem. 
Az istenek a tenyerükön tartanak. 
Atyám a Nap, anyám a Hold, testvéreim a Csillagok.
Lámpásom a Fény, botom a Test, utam a Lét. 
Õsi népbõl vagyok, új népbõl vagyok, erõs népbõl vagyok - erõsebb, mint valaha. 
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A jap n teaszertart sá á

A  japán  teaszertartás  (szadó)  több  száz  éves  rituális  jellegû 
teafogyasztás.  A  szárított  zsenge  zöld  tealevelekbõl  készített 
teaport  vízzel  keverve  bambuszecsettel  habbá  verik,  majd 
kukoricaliszt és porcukor keverékébõl készült cukrot ropogtatva 
kortyonként fogyasztják. Az édes és keserû keveredése olyan íz 
özönt idéz elõ, ami az idegekre hatva a felfrissülés, a megtisztulás 
érzetét kelti.

A  teaivás  Japánban  a  korai  Heian-korszakban  kezdõdött  (9.sz. 
elején).  A  hagyomány  szerint  az  elsõ  cserjét  Eisai  pap,  a  zen-
buddhizmus elsõ japán szektájának megalapítója hozta Kínából. A 

Kínában  tanult  Eisai  sokat  tett  a  tea  népszerûsítéséért.  Igaz,  praktikus  cél  is  vezette,  a  tea 
megszerettetésével  akarta  pártfogóját  leszoktatni  az  alkoholról.  A  teáról  röpiratot  írt,  mely 
bevezet az egészség megõrzésének titkába. Az egészség öt szerv (máj, tüdõ, szív, lép és vese) 
mûködésének összhangján alapul. Mindegyik szervnek ízlésbeli "kedvence" van. A máj szereti a 
savas ízt, a tüdõ a csípõset, a szív és a vese a keserût, a lép az édeset. A szervek közt a szív az 
uralkodó, az ízek közt a keserû. Ha teát iszunk, mely keserû, a szív megerõsödik, testünk mentes 
lesz a betegségektõl.
 
Eisai  kétkötetes könyvének, "A tea és a faeper könyvé"-nek (Kissa Yöjöki) elsõ kötete teljes 
egészében  a  teával  foglalkozik,  és  egyébként  kínai  forrásokon  alapul,  méghozzá  a  Kínában 
kiadott T'ai - p'ing yü lan enciklopédia ételekrõl és italokról szóló részébõl származik.Bár a Kissa 
Yöjöki  legfontosabb  része,  amely  a  tea  elkészítésérõl  és  ivásáról  szól,  nem  kínai  forrásból 
merített, hanem Eisai saját tapasztalatain alapul.

Eisai  teaültetvényei  a  Hirado  szigeten  a  Senköji  templom  mellett,  és  a  Seburi-hegységben 
Tendajiin  mellett  voltak.Eisai  adott  teacserjét  egy Myöe nevû szerzetesnek (kyotoi  Közanji-
templom), és ez volt az a teaültetvény, amely a Togano melletti hegyekben felvirágzott, és olyan 
hírnévre tett  szert,  hogy honcha néven vált  ismertté.  (=valódi  tea,  hicha= nem igazi  tea).A 
teaültetvények  elterjedtek  az  ország  egész  területén,  és  a  teaivás  szokása  kiszivárgott  a 
templomokból a társadalom más rétegeibe.

A Zen-szekták a 14.század közepén lefektették a sarei-t, vagyis a teaivás szabályait. Ahogy a 
Zent  kezdték  átvenni  a  harcosok,  létrejött  a  chanoyu,  amely  a  Zen-templomok  teaivási 
szabályain alapult. Ez a kezdeti, igen bonyolult szertartás csak az elökelõk, a nemesek köreiben 
volt  divatos.  Ezt  Murata  Shuko  (1422-1502)  leegyszerûsítette,  majd  Sen  No  Rikyü,  a  kor 
leghíresebb teamestere tökéletesítette. A nyugati országokban elterjedt teaszertartás elnevezés 
nem fedi pontosan a szokás japán nevét. A "cha-no-yu" szó szerint teavizet jelent, a "chado" 
pedig  a  teázás  útját-módját.  A  teaszertartások  kezdetben  a  nagy  kolostorok  templomaiban 
zajlottak, az elsõ teamesterek maguk is szerzetesek voltak.
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Sen  no  Rikyu  értelmezése  szerint  a 
teaszertartás  az  ún.  wabi  és  sabi 
esztétikai elven alapul. A "wabi" kifejezés 
a  reménytelenség  és  az  egyedüllét,  az 
elveszettség  érzését  jelenti,  mely  a  "tea 
útján", a belsõ nyugalom megtalálásában 
oldódik  fel.  A  szépség  az  egyszerû  és 
természetes  dolgokban  rejlik,  és  a 
tárgyak  kiválasztásával,  azok  sajátos  és 
nem  mindennapi  felhasználásával  jut 
kifejezésre.  A  "sabi"  kifejezés  jelentése: 
magányos,  csendes,  patinás.  Mindezek 
megvalósulnak a teaszertartás folyamán, 
mely korok szerint kisebb változásokon 
ment át, de lényege változatlan maradt.

 
A teaszertartást  négy eszmény jellemzi: 
harmónia,  tisztelet,  tisztaság  és 
nyugalom.  A  harmónia  az  Út  helyes 
követésébõl fakad, a tisztelet kölcsönös, a 
tisztaság  a  test,  a  tudat  és  a  környezet 

tisztasága,  a  nyugalom pedig  béke  és  csend.  Úgy  tartják,  hogy a  teaszertartás  útja  a  zenbõl 
fejlõdött ki. A teaszertartásban benne van mindaz, ami az emberi életben kívánatos. 

- Kwon -

A M gia sz nei 2. r sz - S rgaá í é á

Ez  az,  amit  tradícionálisan  "szoláris  mágiának"  neveznek.  Négy 
elkülöníthetõ, de összefüggõ aspektusa van: Az elsõ az Ego, avagy 
az  a  kép,  amelyet  az  elme  készít  saját  általános  termkészetérol, 
viszont  kihagyja  belõle  azon  szélsõséges  viselkedésmódok  nagy 
részét,  melyre  az  Én  képes.  A  második  a  Karizma,  avagy  az 
önbizalom, amelyet az Én mások felé vetít ki. A harmadikat elég 
nehéz  megfogni,  talán  a  Nevetés-Kreativitás  kifejezés  írja  le 
legpontosabban. A negyedik a Dominancia.
 
Az  Ego  létének  felismerése  önmagában  hordozza  a  változás 
lehetõségét,  de  jelentos  eredményeket  csak  annak  elismerésével 
lehet elérni, hogy "van egy személyiségem, és nem igaz, hogy az 
ember a személyiségébõl áll".
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Az  Ego  megváltoztatása  elsõsorban  retroaktív  invokáció  és  bájolás.  Ennek  során  az  ember 
megváltoztatja  a  saját  múltját  -  hiszen  a  múltra  alapozzuk  jövõnket.  Vizualizációval 
semlegesíteni  tudjuk  azon  rossz  emlékeket,  melyek  útját  állják  fejlõdésünknek:  elménkben 
végigjátszható egy olyan verziója  az  eseményeknek,  amelyek abban az  esetben lehetségesek 
voltak, ezáltal a rossz emlékeket semlegesíteni lehet (pl. "vinnyogva elfutottam a kigyúrt kopasz 
elõl, amikor felemelte a kezét" helyett végigjátszhatjuk az "amikor felemelte a kezét, ügyesen 
orrbavágtam, majd térden rúgtam, és amikor elõre hajolt, fejbe vágtam a táskámmal, és a két 
gyönyörû hölgy, aki velem volt, meg lett mentve" verziót). 

Az  Ego  megváltoztatásának  alapja,  hogy  a  mágus  pontosan 
ismerje saját magát - ez egy hosszú processzus, de a végén már 
tisztán  látszik  az,  amit  meg  akarunk  változtatni.  Fektessünk 
komoly  hangsúlyt  a  gesztikulációra,  a  mimikára,  a 
beszédmodorra,  a  viselkedésmintákra,  mikor  változtatjuk 
személyiségünket. Érdemes elhelyezni valamilyen "mnemonikus 
elsütõbillentyut" magunkon, amely szimbolizálja ezt a változást 
(pl.  egy  gyûrû  áthelyezése  egyik  ujjról  a  másikra).  
Az önbizalomfejlesztés egy egyszerû trükkön alapul: tettetni kell. 
Rövid  idõn  belül  látszik  a  változás.  Két-három  nap  tettetett 
abszolút  nulla  önbizalom igazolhatja  a  technika  hatékonyságát, 

továbbá segít felfedni a szükséges szavakat, mozdulatokat, viselkedésmódot, melyek szükségesek 
a tettetéshez.
 
A nevetés és a kreativitás közti összefüggés elsõ látásra nem evidens, de a humor lényege olyan 
dolgok közé kapcsolatot tenni, melyek közt addig nem volt, és saját kreativitásunkon nevetünk, 
mellyel ezt a kapcsolatot létrehoztuk. Ez a kreativitás egyéb megnyilvánulásaira is igaz. Ezen 
kívül pozitív önbecsülésre és önbizalomra is szükség van ahhoz, hogy valami kreatívan humoros 
dolgon  nevessünk  -  azok,  akik  nem  szeretik  önmagukat,  hajlamosabbak  inkább  mások 
szenvedésén nevetni, ha nevetnek egyáltalán. A sárga erõ megidézésénél fontos lehet a nevetés - 
a komolyság nem szükséges. Bizonyos invokációknál furcsa befejezésnek tûnhet a hisztérikus 
nevetés  kierõltetése,  de a gyakorlatban hihetetlenül hatékony tud lenni -  ugyanis  elvonja  a 
tudatos figyelmet az adott dologról.
 
Az emberi társadalom ugyanúgy hierarchikusan épül fel,  mint az állatoknál,  bármennyire is 
igyekszünk ezt elrejteni. Tovább nehezíti ennek felismerését, hogy az emberek hajlamosak több 
csoportosulásba egyszerre tartozni, melyekben különbözõ társadalmi státuszt foglalnak el - ezek 
legtöbbjében  nem  a  nyers  erõszaktól,  inkább  bizonyos  specializált  hozzáértéstõl  függ  a 
rangsorban  elfoglalt  hely.  Amennyiben  az  illetõ  képes  kompetensnek  mutatkozni  az  adott 
kérdésben,  onnantól  kezdve  a  dominancia  azon  tudatalatti,  non-verbális  kommunikációs 
formuláktól függ,  melyeket mindenki megért, de csak nagyon kevesen fognak fel tudatosan. 
Jellemzõ  domináns  viselkedésminták:  hangos,  lassú  beszéd,  gyakori  szemkontaktus,  mások 
beszédének  félbeszakítása  és  saját  beszédünk  megszakításának  megakadályozása,  mások 
személyes aurájának megzavarása, sajátunk megzavarásának megakadályozása, egyenes, rejtett 
fenyegetést  hordozó  testtartás,  olyan  helyek  elfoglalása,  melyek  a  figyelem középpontjában 
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vannak. Azon társadalmakban, ahol az érintés gyakori, mindig a domináns kezdeményezi, vagy 
hárítja  el.  A dominancia  kétirányú kapcsolatban van a  hormonszintekkel  -  ha  egészségügyi 
okokból gyógyszerekkel megváltoztatják hormonszintünket, változunk mi is - és ami egy mágus 
szempontjából fontosabb, ha megtváltoztatjuk viselkedésünket, változik a hormonszintünk. A 
domináns megnyilvánulások, úgy tûnik, hatástalanok azokra, akik tudatában vannak az adott 
jelzéseknek, viszont nagyon hatékonyak, ha a másik nincsen tisztában velük.
 
A katonai hierarchiákban csak azért nem muködnek ezen dolgok, mert a felettesek képesek 
fizikai ellencsapást mérni - ha egy magasabb rangú tiszttel szemben nem megfelelõ testtartást 
veszünk fel,  szólni  fog  az  õrmesternek,  aki  kiszabja  a  büntetést,  ennek következtében saját 
tudatalattinkba fog beleivódni az engedelmesség. A sárga erõ a hordozója a legtöbb jónak, és 
rossznak, amire az emberiség képes.
 
Ego-vizualizációs istenségek lehetnek: Ra, Héliosz, Mithrász, Apolló, vagy Baldr. 

Alk miai elemek szimb lumai - 1. r szí ó é

Úgy tartják, az alkímia mûvészete Egyiptomból származik, onnan került át arab közvetítéssel 
elõbb az ókori Görögországba és Rómába, majd végül a középkori Európába. Az arab szógyök 
("kimia") eredete a kopt khem szóban keresendõ, mely a Nílus által megtermékenyített, fekete 
földet jelentette. Íg tulajdonképp a primordiális Elsõ Anyagra, annak sötét misztériumára utal a 
szó.
 
Az alkimisták célja háromrétû volt:  egyfelõl,  szerették volna felfedezni a Filozófusok Kövét, 
mely a tudás végtelenjét adhatja az enberiségnek; másfelõl meg akarták találni az örök fiatalság 
kulcsát, a Halhatatlanság Elixírjét; végül pedig megpróbálták felfedni azt, hogy hogyan lehet 
egyik fémet a másikba átalakítani. Mivel az aranyat vélték a legtisztább fémnek, benne keresték 
az átalakulás kulcsát - és a mesés gazdagságot.

Az alkímia elsõ évszázadaiban az asztrológiai jeleket használták a fémek megjelölésére is. Majd 
az idõk során minden nevesebb alkimista megalkotta saját külön, titkos jelrendszerét, mellyel 
lejegyezték tapasztalataikat. A következõekben az alkímia által használt fõbb elemek kerülnek 
bemutatásra, mindegyikhez a hozzá tartozó jelek, és azok fõbb változatai. 
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Jel Jelentése Egyéb jelvariációk

Antimónium
Az ember és a természet állatias természetét, vad 
szellemét  jelölte,  gyakran  a  Farkas 
szimbólumával hivatkoztak rá.

Arzén
Széles körben volt használatos a korai alkimisták 
között,  a  Hattyú  szimbólumával  is  gyakran 
ábrázolták.

Bizmut
Bár  az  alkímiai  szövegek  meglehetõsen sokszor 
említik, tulajdonképp a mai napig nem tudható 
biztosan, milyen szerepet játszott.

Réz
A  réz  egyike  az  alkímia  legfõbb  hét  fémének, 
melyek:  az  arany,  az  ezüst,  a  higany,  a  réz,  az 
ólom, a vas és az ón.

Arany
Minden  fémek  legtökéletesebbike,  az  alkímia 
legfontosabb  féme.  Test,  lélek  és  szellem 
összesége.  Gyakran  a  Nap  szimbólumának 
tekintették.

Vas
A  vasat  gyakran  a  Mars  bolygóval 
helyettesítették az alkímiai szövegekben. Az erõt, 
az akaratot képviselte.

Ólom
Az alkímia hét fõ féme közül az ólom a legõsibb. 
Gyakran a Szaturnusz jelével is szimbolizálták, az 
összehúzódást, a belfeé ható erõket képviselte.

Magnézium
Az  alkimisták  az  ún.  "magnezia  alba",  azaz  a 
fehér magnézium nevû anyagot használták, mely 
tulajdonképp magnéziumá-karbonát (MgCO3). A 
kéziratokban  úgy  hivatkoztak  rá,  mint 
"mérsékelt, magnéziumi föld"-re.
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Folytatása következik. 
- Simon -

A Tarot m gi jaá á

Az Uralkodó

A Tarot 4. lapja Az Uralkodó.

Egyéb  elnevezései: Király.  A  Kockakõ.  A  Reggel  Fia.
Asztrológiai megfelelés: Kos

A kapu, vagy uralom Keleten, a beavatás,  a hatalom, a Tetragram, a 
Négyes.  Az  uralkodó,  a  csaászár,  akinek  teste  egy  derékszögû 
háromszög,  alsó  lábszára  egy  kereszt,  a  filozófusok  Athanorjának 
jelképe.
Háború, gyõzelem, küzdés,  ambíció, világi hatalom, állandóság,  rend, 
folytonosság,  gyakorlati  intelligencia,  fegyelem,  rátermettség,  siker, 
szándékok  és  eszmék  megvalósítása,  vezetõ  vagy  barát,  világi  vagy 
politikai hatalom megtestesülése, becsület, önkontroll, felelõsségérzet.
 

Mélypszichológiai értelmezések:

Létmódozata: Uralkodom (I rule)
Elve: Törvény és Rend
Archetípusai: Az Ótestamentum dühös és büntetõ Jahvéja. Ábrahám, Izsák és Jákob patriarchák. 
A nagy császárok, királyok és stratégák (Alexandrosz, Julius Caesar, Nagy Károly)
Aspektusai: Patriarchátus. A ráció. Józan ész és egy igaz társadalom stabilitása.  A Föld igába 
hajtása. Elkülönülés a Földanyától. A szellem hatalma a természet fölött. 
Szimbólumai:  Kastélyok. Erõdök. Börtönök. Határok. Hadseregek, gépek, fegyverek.  A korai 
emberáldozó  szekták.  A  háborús  ipar  kizsákmányolt  áldozatai.  A  szolgasorból  felépített 
piramisok,  templomok  és  katedrálisok.  A  természeten  átvágó  úthálózat.  A  Tízparancsolat 
kõtáblái, mint a törvény és a rend jelképei.

Formulái:
Késztetés: Fejlõdés, erõ.
Motiváció: Haladás, stabilitás.
Fény: Felelõsség, társadalmi elrendezõdés.
Árnyék: Kõvéválás, visszafojtás, hanyatlás. 
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Arcana of the 
Tree Cabalistic Tarot Cat People Conolly Tarot

New Palladini Northern Shadow Sacred Circle Pythagorean Tarot

Folytatása következik. 

K nyvaj nl  -  ö á ó

A megbabon zott pudingá

r t nd rmes k s babon kÍ ü é é é á

 

"Egy darabig szépen folytak a dolgok, Jack pöfékelt, a felesége meg sütött-fõzött nagy iramban. 
Végül  aztán Jack,  aki,  mint  mondottam,  elégedetten  üldögélt  a  tûz  mellett, 
egyszerre csak azt vette észre, hogy a fazék furcsa módon táncra perdül a tûzön. 
Ezen Jack igancsak elálmélkodott:
- Te, Katty - mondta -, mi az ördög van abban a fazékban? 
- Az égvilágon semmi, csak a nagy puding. Miért kérdezed?
- Nohát - mondja az ember -, ha volt már a világon fazék, amelyik a fejibe vette, 
hogy jigget fog táncolni, hát ez az. Mennydörgõs mennykõ, hát nézz már oda! 
És istenemre, ez volt az igazság, a fazék ugrándozott föl-le, jobbra-balra, olyan 
vidáman szökdelt, mint a tücsök. És tisztán lehetett látni, hogy nem a fazék 
maga táncol, hanem ami benne van, az csinálja a cécót.

-  A kutyafáját!  -  kiáltotta Jack.  -  Valami eleven van benne, különben nem csinálna ekkora 
felfordulást!  
- Úristen, Jack, ebben csakugyan van valami! Valami furcsa mászott bele. Uramfia, most mit 
csináljunk?
Alighogy ezt kimondta, a fazék huszárosan megoldotta a rejtélyt, akkorát szökkent, hogy egy 
táncmester is  megirigyelhette volna,  leröpült róla a fedõ, hopp, kiugrott belõle a puding, és 
olyan fürgén kezdett ugrándozni a földön, mint dobon a borsószem. Jack fohászkodott, Katty 
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szaporán vetette a keresztet, Jack ordított, Katty sikított.
- Az Isten szerelmére, ide ne gyere, te! Nem bántott itt téged senki.
A puding azonban üldözõbe vette Jacket, az meg elõször egy székre ugrott fel elõle, onnét pedig 
a konyhaasztalra.  Erre a puding az aszony fele táncolt:  Katty most már teli  torokból sivítva 
imádkozott,  a  puding  pedig,  a  beste  lélek,  ott  pattogott  és  szökdelt  körülötte,  mintha  csak 
mulatna szorult helyzetén.
- Bárcsak itt lenne a vasvillám - mondta Jack -, majd elbánnék én veled... majd kiderülne akkor, 
milyen legény vagy!
- Nem, nem - kiáltotta Katty, gyanítva, hogy tündér van a pudingban -, beszéljünk csak szépen 
vele! Ki tudja, mekkora bajt csinálhat? Csak lassan - szólt a pudinghoz -, csak lassan, kincsem, ne 
bánts minket, tisztességes embereket, akik téged soha meg nem sértettünk. Nem mi voltunk 
azok... nem, esküszöm, a vén Harry Conolly babonázott meg téged, kergesd meg õt, ha akarod, 
de hagyj békét nekem, szegény asszonynak! Mert tudod, drágaságom...  de errõl aztán csitt!... 
Nem vagyok olyan állapotban, amikor az asszonyokat ijesztgetni szabad... Nem bizony!
Erre  a  puding,  talán,  hogy  szaván  fogja  Kattyt,  Jack  felé  kezdett  táncolni,  aki,  akárcsak  a 
felesége, maga is azt hitte, hogy tündér van benne, és legjobb szépen beszélni vele. Megpróbált 
hát olyan udvariasan beszélni a pudinggal, mint az asszony.
- Kérem, uraság - mondta Jack -, az asszony színigazat beszél! Becsületszavamra, mind a ketten 
igen  hálásak  vagyunk  uraságodnak,  amiért  nyugton  méltóztatik  maradni.  Hitemre,  napnál 
világosabb, milyen elõkelõ pudingnak méltóztatik lenni, különben másképp viselkedne. A vén 
Harryt kell megkeresnie, azt a csirkefogót, épp most ment el az úton, arra ni, ha gyorsan utána 
ered, még utoléri. Hanem istenuccse, méltóságod táncmestere értette ám a dolgát! Köszönjük 
méltóságodnak, hogy megtisztelte a házunkat! Isten segítse az útján, és sose legyen dolga nappal 
finánccal!"
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Az rejt zk d  Man kr l  s  egy b  Teremtm nyekr l,  melyek  elhitetikõ ö õ ó ó é é é õ  
vel nk, hogy R szegek vagyunk, pedig Nem Isü é

avagy  

Egy diszkordiánus értekezés
Alvara Morrigan és Frater :': Random Order Error tollából.
 

I. rész

Közkedvelt  tévhit,  hogy  az  alkoholos  italok  fogyasztása  részegséget  okoz.  Mint  említettem, 
tévhit, a modern mágiaelmélet bebizonyította ugyanis, hogy itt pusztán az alkohol közelsége, 
feltehetõleg illatterápiás úton gonosz kis manókat idéz meg, melyek elhitetik velünk, hogy be 
vagyunk  rúgva,  mint  pöttyöslabda  a  csalánbozótba.  Írásunk  célja  eme  lényeket  leleplezni.  

A Pumpás
I.sz.m.a. (Idézéséhez szükséges minimális alkoholmennyiség): 1-2 pohár
Kinézet: 10-15 cm magas, lila színû, zöld sapkában, csíkos zokniban. Villámgyorsan tud iszkolni. 
Felszerelés: Kicsi pumpás szerkezet

Kivel ne történt volna meg, hogy vett egy pohár italt, nem nézett oda, és már el is tûnt a fele? 
Ilyenkor  a  Pumpás  áldozatai  voltunk,  aki,  míg  nem figyeltünk,  kis  szerkezetével  már  ki  is 
szippantotta a pohár tartalmának jelentõs részét.

A Sminkmester
I.sz.m.a.: 2-3 pohár
Kinézet: 8-10 cm -es, apró polip, pantomim-festéssel.
Felszerelés: Teljes smink- és plasztikai sebész készlet.

Mikor  azt  vesszük  észre,  hogy  a  mellettünk  üló  randa,  pattanásos, 
szemüveges,  nyávogó  hangú  izé  szépen  lassan  Johnny  Depp-pé  / 
Angelina  Jollie-vé  változik,  lecsapott  a  Sminkmester.  Amíg  poharunk 
tartalmára figyelünk, odaszalad, és apró, szinte észrevehetetlen sminket 
tesz rá,  és  minimális  sebészi  beavatkozásokat  végez,  majd ez utóbbiak 
nyomait eltûnteti varázserejével, és a végére már magát a Tökélyt látjuk az illetõben. Sajnos a 
smink lekopik, a beavatkozások pedig felszívódnak reggelre, és olyankor jön a rököny, meg az 
ijedtség.  

A Dalhalál
I.sz.m.a.: 4-5 pohár
Kinézet: 16-18 cm magas emberke, zöld - barna színösszeállítású posztógúnya á lá Robin Hood, 
hátán apró, elátkozott lant.
Felszerelés: Mondtam már, hogy apró lant!
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Ezen csínytevõ elõször is az ember vállára áll, és dudorászni kezd valami fülbemászó, ismert 
dallamot,  olyan érzelmesen,  hogy nem lehet  nem csatlakozni  az énekléshez.  Ezután lantján 
elkezdi kísérni, ezzel olyan felhangokat, disszonanciákat okozva, melyek csak kifelé hallhatók, 
és élvezhetetlenné teszi mindenki számára egyébként hibátlan, pontos, lágy, tanult énekünket. 
Furcsa képessége azonban ezeknek a manóknak, hogy akiknek a vállán ül egy, az a többiek dalát 
is élvezni tudja - és csatlakozik.

A Gyomorforgató
I.sz.m.a.: 8-10 pohár
Kinézet: kb. 30-35 centi átmérõjû, hosszú szívó-fúvó szájszervvel rendelkezõ atlátszó, légnemû 
lebegõ gömb.
Felszerelés: láthatatlan répa.

Ezen  teremtmény  mind  közül  a  legundorítóbb,  már  létezése  is  istenkáromlás,  soha  nem 
szabadott  volna  megidézni  Leng  ocsmány  síkjáról...  Elõre  bevazelinezett  szájszervét 
észrevétlenül  az  ember  gyomrába  csúsztatja,  majd  elõször  láthatatlanná  tett,  próra  rágott 
répadarabokat juttat be, majd szintén hosszú nyelvével elkezdi kavargatni a gyomor tartalmát. 
Közvetlenül a "kitörés" elõtt tovaröppen, és biztonságos távolból figyeli, a következményeket, és 
azt, ahogy furcsálkodva tekint mindenki a répára.

A Padlórángató (Macskakövesítõ)
I.sz.m.a.: 5-6 pohár
Kinézet:  5-10  méter  magas,  föld  alatti  teremtmény,  feltehetõleg 
láthatatlan, vagy igen jól álcázza magát.
Felszerelés: Neki olyan nem kell. 

Tegyük fel, néhány pohár alkohol elfogyasztása után szeretnénk táncolni. 
Amúgy  Flatleyt,  az  Ameri-ír  sztepptánckirályt  megszégyenítõ 
fergetegességünk suta botladozássá válik, és az egyensúlyunkért küzdünk. 
Ez azért  van, mert a Padlórángató ilyenkor alánk kúszik,  felpúposítja a 

hátát, és azzal együtt a padlót is. Ilyen körülmények közt nem csoda, hogy a legkecsesebb légies 
mozdulat  is  a  legközelebbi  asztal  alatt  végzõdhet,  miközben magunkra  rántjuk  annak teljes 
tartalmát.  Ugyanez  a  szörnyeteg  hazakísér  minket,  közben  mindent  elkövetve,  hogy  a 
tükörsima  betonon  is  teljesen  váratlanul  orrabukjunk,  mintha  macskakövön  lennénk.  

A Térrendezõ
I.sz.m.a.: 15-20 pohár.
Kinézet: alakváltoztató, amõba-szerû zselédolog.
Felszerelés: teleport-puska

Õ nem a kocsmában lakik, hanem a városodban, és jól tudja, hol laksz. Neki az a dolga, hogy 
amíg te a kocsmában töltöd az idõdet, õ elindul, és szépen kicserélgeti az összes utcanévtáblát, 
átirányítja az utakat, átrendezi a teret. Ha nagyon sok idõt töltesz a kocsmában, képes akár egész 
városrészeket is átrendezni. Amikor elindulsz hazafelé, te pontosan tudod, hogy merre kellene 
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hazamenned,  de  baromira  eltévedsz,  mert  már  nem úgy néz  ki  a  városod,  ahogy  kellene.  

A Zármester és segédje, Smirgli Berci
I.sz.m.a.: 6-8 pohár
Kinézet: másfél méter magas bibircsókos vénember overallban. Segédje kb 2-3 
centi  magas,  leginkább borostás  sünhöz hasonló,  négy végtagú teremtmény.
Felszerelés: dematerializáló, 6-8 teljesen azonos kulcslyuk.

Ezek  ketten  mindig  együtt  dolgoznak.  Amíg  hazajutunk,  Berci  szépen 
megreszeli a kulcsunkat, a Zármester pedig átsétál az anyagtalanná tett ajtón, és 
készenlétbe  helyezi  a  kulcslyukakat.  Mikor  megérkezünk,  az  összeset 
dematerializálja,  kidugja  az  ajtón  kívülre,  és  össze-vissza  rángatja. 

Természetesen  akkor  sem  nyertünk  semmit,  ha  véletlenül  mégis  beletalálnánk  a  valódiba, 
hiszen kulcsaink átalakításokon mentek keresztül, így csak nagy szenvedések árán juthatunk be. 

A Szobaforgató
I.sz.m.a.: 10-12 pohár
Kinézet: Pici, zöld színû, zöld ruhás, csíkos zoknis, hosszú fülõ manó
Felszerelés: szobaemelõ, körfûrész.

Mikor már azt hinnénk, hogy végre békében lehetünk, és a viszontagságok után holtfáradtan az 
ágyba dõlünk, megjelenik ez a galád manó. Teljesen hangtalan körfûrészével körbevágja ágyunk 
körül a padlót, majd szobaemelõjével megemeli, és forgatni kezdi körülöttünk szobánkat, ezzel 
felettébb  kellemetlen,  tengeribetegséghez  hasonlatos  állapotot  létrehozva  bennünk.  

A Kalapácsos
I.sz.m.a.: 8-10 pohár
Kinézet: apró, randa, büdös gnóm
Felszerelés:  Szájszárító,  szájbüdösítõ,  görényszagú  dezodor, 
sminkkészlet, nyelvlepedék, hatalmas ólomkalapács, vagy légkalapács. 

Ezt a manót még a többiek is utálják, így csak másnap reggel jelenik 
meg.  Elõször  is  stylist-készletével  elrendezi  kinézetünket,  befúj  a 
sprével,  szájunkat  kiszárítja,  bebüdösíti,  nyelvükre  lepedéket  ken, 
majd bemászik a fülönkön,  és kalapácsával  elkezdi  fejünket  verni - 
belûlrõl. Ezek után nem csoda, hogy az embernek még felkelni sincs kedve…

Nos, most már tudjátok az igazságot ezen gaz manókról és egyéb teremtményekrõl, vigyázzatok 
hát megidézésükkel!

Folytatása következik. 
- Alvara Morrigan és Frater :': Random Order Error -
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