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Elsõként üdvözöljük a két frissen avatott Daltae-t és Initiatus-
okat! Újabb tanítványok tettek tanúbizonyságot tudásukról és 
elkötelezettségükrõl.  Kívánjuk  nekik,  hogy  szívvel-lélekkel 
tudjanak tovább haladni a választott úton!

Elérkezett  a  tavasz,  hajnalonként  a  madarak  csicsergésére 
ébredek,  és  elsõ  gondolatom mindig  az:  milyen szép  élni.  A 
következõ pedig az: milyen jó, hogy ezt az élményt van kikkel 
megosztani;  barátokkal,  családdal,  ismerõsökkel.  És  az 
istenekkel, akik készülõdnek a boldog nászra.
 
"Mind az Istennõ testébõl érkeztünk,
és Hozzá térünk vissza egyszer,
Mint õseink, úgy Imádjuk õt
Levegõ, föld és tenger.
Pata és szarv, pata és szarv,
Minden, mi halott, életre kel,
Gabona s mag, gabona s mag,
Mind mi lehullt, szárnyra kel." 
(Druida ima - fordította: Saddie LaMort) 

A fõszerkesztõ: Osara LaMort
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Tai Chi Chuan

Tai Chi a  "Tai Chi Tu" -ból származik,  ami a minden létezes 
mögött  meghúzódó  legvégsõ  lényeg  ami  még  megragadható. 
Tulajdonképp.  a  Yin  es  Yang  elve,  pontosabban  annak 
kialakulása:  A  nagy  megragadhatatlan  semmibõl  létrejött  a 
megragadható semmi, ami már automatikusan oszlott yin-re es 
yang-ra (a viszonylagosság világa), azok pedig tovabbi osztódást 
kezdeményeznek,  létrehozva  a  létezés  dolgait.  Ez  nem 
teremtéstörténet, mivel minden pillanatban - igy éppen most is 
- zajlik.

A  TaiChi-ban  a  mar  létezõ  egynek  a  Yin-  es  Yang-termeszetûre  osztódása  a  tanulmányok 
tárgya.

TaoTeKing 42. vers elsõ fele:
"Az út szülte az egyet,
az egy a kettõt,
a kettõ a hármat,
a három valamennyi létezõt;
mind tartalmazza a hímet es a nõt.
S a láthatatlan lehelet
egybeolvasztja ezeket." 

A  Chuan-nak  már  egy  konkrétabb  jelentése  van:  ököl.  Fontos  hozzátenni,  mert  a  Tai  Chi 
magában nem feltétlenül jelenti magát a harcmûvészetet.

Taoizmus
 
A taoizmus,  mint  filozófiai  tanítás  a  konfucianizmussal  körülbelül  egy idõben,  az  i.  e.  5-6. 
század környékén jelent meg. A taoizmus fõ és alapvetõ mûvének Az Út és Erény könyvét (Tao 
Te King ) szokás tekinteni, melynek szerzõjének Lao Ce-t szokás tartani.
 
Lao Ce és Konfuciusz egy idõben éltek, fennmaradtak állítólagos párbeszédek is kettejük között. 
Ebben a mûben megtalálható minden, ami a filozófiai taoizmus lényegét adja, és ami idõvel a 
vallásos  taoizmus  alapjává  lett.  Lao  Ce  tanítása  szerint  a  természet,  a  társadalom  és  a 
világmindenség lényegét a hatalmas Tao alkotja.
 
A tao a Természet egyetemes Törvénye, a Mindenség Kezdete és Vége. A hatalmas és mindent 
magába foglaló tao szül mindent, de ez a minden csak a de (szó szerint: erény) közvetítésével 
jelenik meg. A taoizmus egyik alapelve a nem-cselekvés (wu wei), amely arra szólítja fel  az 
embereket, hogy ne avatkozzanak bele az élet folyásába, maradjanak szemlélõdõk.
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Lao Ce mûvében, a Tao Te King-ben (Út és Erény Könyve) a Taót senki sem hozta létre, nem 
teremtette,  de  minden  belõle  ered,  és  belé  tér  vissza.  A  Taót  senki  sem  ismerheti,  és 
érzékszervekkel  felfoghatatlan,  sõt  még  beszélni  sem  lehet  róla.  A  Tao  állandó  és 
kimeríthetetlen. Nem lehet megnevezni, és semmihez nem hasonlítható. Bár maga névtelen, 
mégis õ ad elnevezést és nevet mindennek. Bár õ maga alaktalan, õ minden alaknak és formának 
végsõ oka. A Tao idõn és téren kívül létezik, õ a végtelenség és az abszolútum. Még az Ég is a 
Taót követi, míg maga a Tao csak önmagát követi. A hatalmas és mindent magában foglaló Tao 
szül mindent, de ez a minden csak a Te ("erény") közvetítésével jelenik meg.
 
Számomra ez azt jelenti, hogy meg kell ismerni a környezetem természetét és ezen szabályok 
szerint élni. Az erényt szem elõtt tartva, a vágyakat fékezve, a méltóságot kerülve, alázatosságot 
mutatva és leginkább bölcsen élni szükséges többek között. Ahogy ezt Laco Ce sokkal jobban 
megfogalmazta: "A bölcs ember törvénye az, hogy a természet rendje szerint él és cselekszik."
Mindazonáltal nem vagyok taoista. Vannak vágyaim és nem is törekszem a vágynélküliségre. 
Ettõl függetlenül nekem nagyon sokat adott ez. A rövid kitérõ után nézzünk a tai chi megértése 
szempontjából egy fontosabb dolgot.

A jin-jang szimbólum biztosan sok mindenkinek ismerõs, eléggé 
széles  körben  ismert.  Összefoglalom,  hogy  számomra  mit  is 
jelent. Szeretek rá úgy gondolni, mint a szintén széles körben 
ismert: a "hegy árnyékos és világos oldala". 

Ez ezért szimpatikus számomra, mert benne van maga a hegy is, 
amire a fény vetül. kifejezi azt, hogy a hegy az, ami lehet napos, 
vagy  árnyékos,  nem  pedig  csak  úgy  magában  létezik  a  két 
véglet,  hanem  valamihez  viszonyul.  A  jin  és  jang  nem 
feltétlenül csak az ellentéteket tárja fel, hanem rámutat arra is, 
hogy az  egyik  a  másikból  következik.  Biztos  mindenki  tudja, 

hogy a fekete-fehér/kék-piros, nõi-férfi, nappal-éjszaka, jin-jang páros, ám a mester-tanítványa, 
tûz-füstje is az. Felfedezhetõ a dinamika is a modellben, pl a hajnalban növekvõ/születõ "ifju" 
Yang-erõ,  vele  párhuzamosan  pedig  az  ugyanakkor  csökken  az  "öreg"  Yin  (hullámozva 
váltakoznak).

Fontos megjegyezni azt is,  hogy bár a jin-jang szimbóluma két,  jól elkülöníthetõ részre van 
felosztva, a sötét felén van egy világos pötty, a világoson pedig egy sötét.
 
Yin tulajdonságok pl a nõi, hideg, sötét, lágy, kerek, föld, szûk. Yang tulajdonságok pedig pl a 
férfi, meleg, világos, kemény, szögletes, nap, széles.

Szokás  ezt  a  jelet  a  tai  chival  szoros  kapcsolatba  hozni,  amiben  van  is  igazság,  de  nem 
mondhatjuk, hogy ez magának a tai  chinak lenne a szimbóluma, ámbár tényleg közkedvelt.
És mindez hogyan kapcsolódik a tai chi-hoz? Hogy gyakorlati példával éljek, fontos tudni pl, 
hogy mozgás közben a súlypontot folyamatosan váltakoztatjuk a két láb között, de sosem szabad 
felvennie tökéletesen szélsõséges állapotot.
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A Tai Chi eredete
 
A Taiji Quan legkorábbi formájáról és gyakorlatairól csak töredékes források maradtak fenn, 
melyekbõl nehéz lenne rekonstruálni a stílus legrégebbi formáját. A Taiji Quant megalkotását a 
legendás,  taoista  Zhang  Sanfeng  -hez  fuzik,  aki  a  Wutang  hegységben  élt.  Ellentmondásos 
adataink vannak arról, hogy Zhang Sanfeng mikor élhetett . Az valószínû, hogy valamikor sz 
isz. X - XV. század között idõszakban. A hagyomány szerint a stílus megalkotásában jelentõs 
ihletet  szogláltatott  Zhang  Sanfeng  -nek  az  az  élmény  amikor  egy  kigyóra  támadó  madár 
reménytelen harcát látta a folytonosan lazán körökben kitérõ, tekeredõ ellenfelével szemben. 
Úgy tûnik, hogy maga a tai chi Zhang Sanfeng nevéhez és a Wudang hegységhez kapcsolódik, 
így a Taoista filozófián alapuló belsõ, Wudang stílusokhoz tartozik a Taiji Quan. A ma ismert öt 
iskolát megelõzõen Zhang Sanfeng stílusából kialakult öt családi stílus volt ismert; Zhang, Chen, 
Li, Wang és Du.

A gyakorlatban az tûnik a legvaloszinûbbnek, hogy az alábbiak mindegyike szerepet játszott:
- ShaoLin-os vagy más harcos pap(ok)-tol szerzetesektõl származik (buddhista vonal es altalaban 
a Chen-ekhez kötik).
-  világi  (katonai)  eredetû,  visszavonult/szamûzött  tisztségviselõk  gyakoroltak  tovább  harci 
módszereiket, amit a jónép átvett ahogy tudott es erõsen módosult az idõk során.
-  a  Chen-ek  õsei  egy  idõben  katonák/rendfenntartók  voltak,  es  minden  tudásmorzsat 
összeszedtek amit csak lehetett (meg könyvekbõl is); a gyakorlatban csiszolódva alakult az egész 
ilyenre.
- egy vagy több különc Taoista félrevonult kissé, hogy alkímiaszerû tudományuknak hódolva 
kifejlesszék az örök élet elérésének módszere(i)t. (Vagy legálabb a hosszú/egészseées életet).
-  orvosok/kuruzslók  által  gyógyászati/egészséges-életmód  célból  kifejlesztett  ChiKung-szerû 
gyakorlatokból alakult ki.

Folytatása következik. 
- bfg - 

Terminus Technicus Wiccanicus

Az  alábbiakban  sorra  vesszük  azokat  a  Wiccában  elõforduló 
szavakat,  fogalmakat,  melyek  gondot  okozhatnak  a  kezdõ 
érdeklõdõknek.  

Agancsos  Isten: A  a  természet  körforgását,  megújulását,  a 
termékenységet  szimbolizálja.  A  kelta  tradícióban  Cernunnos 
(Carnún) néven szerepel. Az agancs vagy szarv a a keltáknál a férfi 
isten jelképe volt. A szarvasagancs a természet állandó körforgását, 
megújulását,  a  bikaszarv a  gazdagságot,  az  erõt  (teremtõerõt)  és  a 
hatalmat  jelképezte.  A  modern  Wiccábana  mai  napig  a  férfi 
princípium  jelölõje,  a  szertartásokon  a  fõpap  fejdíszén  található 
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szarv,  amit  esetenként  egy  középre  illesztett  napkoronggal  egészítenek  ki.  

Athame:  A Wiccák speciális, rituális tõre. Pengéje leggyakrabban acélból, nyele fából készül. 
(Kivéve a Frost irányzat tõrét, akik egyélû rézkést használnak.) 

Az Év Köre: A nyolc wicca ünnep az év során nagyjából egyenletesen oszlik el, és megtartásuk a 
wiccákat  összehangolja  az  év  kerekének  forgásával,  az  évszakok  változásával,  a  természet 
ciklusaival, változásaival. A nyolc ünnep összekapcsolható a wicca istenségeinek, az Istennõnek 
és az Istennek különbözõ aspektusaival és állapotaival, és az ünnepek körforgása az õ örökké 
ismétlõdõ történetüket meséli el.

Árnyak  Könyve: Az  egyes  Wicca  csoportok, 
vagy magányos Wicca-hívõk jegyzik fel ebben 
a  könyvbe  az  õsi  tudás  magvait,  saját 
hagyományaikat,  tanításaikat,  tapasztalataikat. 
Rengeteg  féle  és  fajta  Árnyak Könyve létezik 
tehát,  mindenképp  egyénre  vagy  csoportra 
szabott.
Érdemes  az  Árnyak  Könyvét  a  Wicca  alap 
tanításaival kezdeni, az istenségfogalmakkal és 
a  hitvallással,  majd  utána  következhetnek  az 
ünnepek  leírásai,  az  imák,  a  különbözõ 

gyakorlati mágiák, varázsigék, szimbólumok. Bele kerülhetnek az álmok, az egyes végrehajtott 
rítusok  pontosan  dokumentálva,  esetleg  valami  hosszabb,  több  részbõl  álló  rítussorozat 
feljegyzései, amikre késõbb még szükség lehet. A coven könyve természetesen tartalmazza a 
tagok neveit, fokozatait, avatásait is, dátumokkal együtt.

Beavatás: A covenbe való beavatás pontos rítusát minden coven magának határozza meg. Az õsi 
hagyomány szerint a beavatott általában meztelenül áll a körön kívül a rituálé kezdetekor, még 
ékszereket sem viselhet, de a mai modern Wiccák egy része már nem ragaszkodik ehhez.
A Wicca bevatás jelenti  azt,  hogy az új avatott Wicca vallású lett,  és  (amennyiben covenbe 
avatták), tagja a covennek.
Létezik  önavatás  is,  amikor  a  Wicca  önmagát  ajánlja  fel  az  Isteni  Párnak  teljes  szívébõl.  

Beavatotti név:  A Wicca nevet beavatásakor kapja meg a wicca. Az új név jelentõsége a wicca 
avatáskor  történõ  szimbolikus  halálában  és  újjászületésében  keresendõ.  A  nevét  minden 
beavatandó saját maga választja ki.
A beavatotti nevet csak a coven többi tagja ismerheti, és a wiccák igen ritkán változtatják meg, 
csak nagyon nyomós indok alapján.

Boline: Fehér  nyelû,  hajlított  pengéjû  tõr,  melyet  arrra  használnak,  hogy  más  eszközöket 
faragjanak  vele,  vagy  jeleket  véssenek  rájuk  vele.  Csak  a  körön  belül,  rituálé  keretében 
használatos.  
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Coven:  A coven Wicca csoportot jelent. A szó maga feltehetõleg a latin conventus - gyûlés, 
gyülekezés - szóból származik.
A Wicca covenek közösen tanulnak, tapasztaltot cserélnek egymás között, és együtt tartják az 
ünnepeket. A coven létszáma a hagyományok szerint 13, ma azonban már nem ragaszkodnak 
mereven ehhez a számhoz. Minden covent egy Fõpap és egy Fõpapnõ vezet. 

Covendom: Valamiféle uradalmat jelöl a szó, ahol a hagyomány szerint a wiccák valaha együtt 
éltek. Ez kb. 5 km sugarú, kör alakú területet jelentett, melynek pontos középpontjában állt a 
házuk. A hagyományõrzõ társaságok ma is ilyen formában élnek, a jelen társadalomban azonban 
egyre kevésbé lehet megtartani ezeket az õsi formákat.

Covenstead: Ez a hely az összejövetelek helyszíne, ahol a szentély is található.

Energiakör:  Gyakran használatos a rituálék során. Szoktak energiát küldeni a Földanyának, a 
természetnek, vagy embereknek, akikrõl tudják, hogy szüksége van rá.
A coven tagjai megfogják egymás kezét. A helyes kézfogásnál a jobb kéz van felül, mint aktív 
kéz,  a  bal  kéz  pedig  alul,  mint  passzív  kéz.  Így  az  energia  balról  jobbra  áramlik.  Elõször 
létrehozzák  a  kört,  és  érzékelik  mindannyiuk  energiáját.  Amikor  a  kör  teljes,  elkezdik 
áramoltatni az energiát, elõbb lassan, csordogálva, majd fokozzák, egyre gyorsabban és egyre 
erõsebben.  Általában  a  Fõpap  koncentrálja  az  energiát  a  kívánt  irányba,  a  többiek  pedig 
áramoltatják azt.

Esbat:  A kisebb ünnepek elnevezése,  mint pl.  a 
teliholdünnepeké  vagy  az  újholdünnepeké.  

Kirajzás: Az a folyamat, melynek során egy coven 
meglévõ  tagjai  elérve  a  megfelelõ  fokozatot 
kiválnak, és új covent alapítanak.

Õrtornyok:  A  négy  elem  erõi  építik  fel  a 
mindenség  egészét.  A  mágikus  szertartás  során 
megidézésükkel felszólítjuk õket, hogy védjék a 
varázskör  hozzájuk  tartozó  negyedét.
A Wicca  a  négy égtájhoz a  következõ színeket 
társítja:  kelethez  a  sárgát,  délhez  a  pirosat, 
nyugathoz a kéket, északhoz a zöldet.

Pentákulum: Rituális  eszköz,  általában  korong 
alakú, leggyakrabban fából készül. Egyik oldalán 
(felül)  pentagram,  másik  oldalán  hexagram 
található. A rituáléban a szilárdság, az alap és a 
föld elem jelképe.
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Scyclad: Olyan,  eredetileg  Alexandriánus  tradíciót  jelöl  ez  a  kifejezés,  melynek  tagjai 
meztelenül végzik szertartásaikat. A rituális meztelenség célja az, hogy a természethez közelebb 
legyenek a tagok a rítus közben.

Spiráltánc:  A  pogány  hagyományban  a 
természet  megújítása  és  a  körforgás 
elõsegítése  végett  járták  a  spiráltáncot  a 
nagyobb ünnepeken, fõként tavasszal, Ostara 
és  Beltane  napja  körül.  
A spirál egyetemes, õsi jel, mely a mozgást és 
az utat jelképezi.

Szabbat: A  nyolc  fõ  ünnepet  összefoglaló 
névek szabbatoknak nevezzük, ezek: a téli és 
a  nyári  napforduló,  a  tavaszi  és  az  õszi 
napéjegyenlõség, és ezek felezõpontjai.

Szûz: Egyes irányzatokban a rituálék során Fõpap segítõjeként munkálkodó nõ megnevezése 
(aki nem azonos a Fõpapnõvel).

Tölgykirály és Magyalkirály:  A Napisten Yulekor (téli napforduló) születik, és bejárja a teljes 
szoláris mítosz egyes állomásait, hogy aztán Yulekor meghaljon és ismét feltámadjon. Eközben a 
Tölgykirály  Yulekor  legyõzi  a  Magyalkirályt,  aki  a  holtak  birodalmába  vonul  vissza  erõt 
gyûjteni, miközben ikertestvére, a Tölgykirály, megerõsödik, Beltane-kor nászt ül az Istennõvel, 
mely  során  meghal  és  újjászületik,  hogy  befejezhesse  feladatát.  Lithakor  pedig  az  ismét 
megjelenõ Magyalkirály végez vele, és egy fél évre átveszi az uralmat a Földön, Samhainkor õ is 
nászt ül az Istennõvel, hogy meghaljon, megerõsödve feltámadjon, és bevégezze uralkodását, 
mely Yulekor jár le, amikor ismét eljön a Tölgykirály, hogy legyõzze, és elfoglalja a helyét a 
trónon, egy újabb fél évre.

Varázskör: A varázskör az a hely, ahol a mágikus munka folyik. Ez a gyakorlatban lehet földre 
húzott  kör,  lehet  templom,  szentély,  körgyûrû,  vagy  a  levegõbe  húzott,  képzelt  kör,  vagy 
bármely erre a célra kijelölt hely.
A hagyományos varázskör kerülete 2,7 m (de nem kell ehhez ragaszkodni). Nagyságát általában 
a  kört  húzó  kinyújtott  karjával  jelöli  ki.  Ha  többen  vannak,  akkor  a  résztvevõk  megfogják 
egymás kezét, és kinyújtott kézzel olyan messzire húzzák ki a kört, amennyire lehet. Ezután 
elengedik egymás kezét, és mindenki egy lépést tesz a kör középpontja felé.

Wicca: A Wicca egy olyan,  korunkban újraéledô természetkultusz,  mely a régi hit  és  tudás 
felébresztésére és használatára ösztönzi a keresô embert.
A szó gyöke az angolszász "wise"-ból származik, ami "bölcs"-et jelent.
Az õsi Európa egyes természetvallásaiban a vezetõ sámánt, papot és papnõt hívták wiccának. 
Nagy tudású füvesemberek, jövendõmondók, varázslók voltak, egy személyben orvosok, bírók, 
tanácsadók. Eredetileg a wicca volt a férfi, a wicce pedig a nõ neve. 
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P rkapcsolati asztrol gia 1. r sz - Ellent tek vonz s baná ó é é á á

Vajon  a  véletlen  fura  szeszélye,  hogy  milyen  partner 
"akad az utunkba"? Vagy talán létezik valamilyen logikai 
magyarázat  arra  vonatkozólag,  hogy  kibe  leszünk 
szerelmesek? Ki való hozzánk: akire hasonlítunk, vagy 
aki  nagyon  különbözik  tõlünk?  Párkapcsolatok 
törvényszerûségeire  több  elmélet  is  születetett  mind 
asztrológusok,  mind  pszichológusok  részérõl.  Egyik 
ilyen  modell  a  bennünk  lévõ  elemi  energiák 
figyelembevételével született meg.

Ókori  megközelítés  szerint  minden  teremtmény  négy  õselem  keverékébõl  épül  fel:  vízbõl, 
tûzbõl,  földbõl  és  levegõbõl.  Ezzel  párhuzamba  állítható  C.G Jung  által  felállított  tipológia, 
amely szerint az érzõ típus ~ tûz, a tapasztaló típus ~ föld,  a gondolkodó típus ~ levegõ, az 
intuitív típus ~ víz. Õ bizonyította be, hogy a négy alapkarakter közül 3 elég erõteljesen ki tud 
bontakozni a személyiségekben, míg 1 alig, vagy egyáltalán nincs jelen.

Feltételezése  szerint  ez  a  negyedik  alaptulajdonság  visszaszorul  a  tudatalattiba.  Az  ember 
folyamatosan fejlõdik,  s  mivel  a  meglévõ tulajdonságaival  tud legjobban érvényesülni,  ezért 
ezeket csiszolja. Viszont a visszamaradt elem az élet során már nem csak a teljességbõl való 
hiányérzetként  jelenik  meg,  hanem  hibák  forrásává  is  válhat.  A  személy  egyre  inkább 
belesodródik olyan helyzetekbe, ahol a hiányzó elemre lenne szüksége, illetve akaratlanul is 
vonzódik  olyan  emberekhez,  akik  kompenzálni  tudják  hiányos  részét.  Ez  különösen  igaz  a 
partnerkapcsolatokra, ahol az ellentétekbõl adódó vibrálás képes éltetni a kapcsolatot.

Az asztrológia 12 alaptípusa a 4 elembõl épül fel (víz: Rák, Skorpió, Halak; tûz: Kos, Oroszlán, 
Nyilas;  levegõ:  Ikrek,  Mérleg,  Vízöntõ;  föld:  Bika,  Szûz,  Bak).  Attól  függõen,  hogy 
születésünkkor a  10 égitest  mely jegyekben található meg,  ki  lehet  számítani,  hogy hogyan 
oszlanak szét bennünk az elemek (Interneten több képletrajzoló program is található). De akár a 
partner kezdetben vonzó, majd késõbb idegesítõ tulajdonságainak feltérképezése is lehetõséget 
ad arra, hogy megtaláljuk személyiségünk visszaszorult részét.

Elõször ismerjük meg a négy elem tiszta megnyilvánulási formáit:

Tûz  (Az akarnok): Akiben dominánsan megjelenik a tûz elemi energia, lelkesen és optimistán 
belevág mindenbe. Született vezetõ típus, mivel aktív és képes másokat is belelkesíteni céljai 
eléréséhez.  Bízva  intuíciójába  és  tetterejébe,  döntéseit  maga  hozza,  így  sokszor  akaratosnak 
tûnik,  aki  képtelen  mások  véleményét  figyelembe  venni.  Mivel  szereti  a  kockázatokat,  s  a 
bírálatokat  nem  tûri,  nemes  szándéka  ellenére  képes  zûrzavaros  kalandokba  belesodródni. 
Lelkesedése elég hamar ellobban, nem kitartó. Számára a küzdelem a fontos, minden probléma 
megoldható. De amint a célba ért, ha egyáltalán elér odáig - hisz nem a türelmérõl híres - a 
dolgok  elvesztik  jelentõsségüket,  s  újabb  kihívásokat  keres.  Támadásokat  azonnal,  szemtõl 
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szembe  lereagálja.  Könnyen  fel  is  bosszantható,  de  dühe  pillanatok  alatt  szertefoszlik. 
Egyenességébõl,  õszinteségébõl  következik  naivsága,  hisz  úgy  gondolja,  hogy  mások  is 
ugyanolyan nyíltak, mint õ. Fontos számára, hogy figyeljenek rá, így majd mindig a társaság 
középpontjában megtalálható.

Föld: (A realista): A földies ember számára legfontosabb a rend, a rendszer kialakítása, s a dolgok 
megtartása. Erõssége a stabilitás, megbízhatóság, kitartás, hûség. Sokszor görcsösen ragaszkodni 
a  kézzel  megfogható  dolgokhoz,  mint  pénz,  holmik,  tulajdon,  s  képtelen  a  valóságtól 
elrugaszkodni. A bevált dolgokat sokkal többre tartja a moderneknél, s így sokszor nem bírja jól 
a változásokat. Viszont a rutin munkákat kedveli, a mindennapi élet problémáit ügyesen tudja 
kezelni. Temperamentumra lassú és óvatos, ha támadják, nem képes azonnal lereagálni, hanem 
magába  temetve  rágódik  az  õt  ért  sérelmeken.  S  mivel  önbizalma  gyenge,  képes  bolhából 
elefántot csinálni,  borús színben feltüntetni a világot. Mivel állhatatos és kitartó, ha egyszer 
valamit a fejébe vesz, képes a végtelenségig harcolni, s türelmesen várni, amíg célba ér.

Levegõ (A gondolkodó): Akiben jelentõs mértékben megtalálható a levegõ elem, a gondolkodás, 
tervezgetés,  információk  halmaza  élteti.  Társaságban  mindig  megtalálható,  hisz  a  fejében 
kavargó gondolatokat mindenképp meg akarja osztani másokkal, illetve szüksége van a többiek 
felöl jövõ impulzusokra. Sokrétûsége, szellemessége, kommunikációs képessége révén másokra 
képesek hamar jó benyomást tenni, illetve remek közvetítõ, született diplomata. Hibája lehet, 
hogy képtelen mind elhallgatni,  mind másokat meghallgatni.  Ámbár nagyon szellemes,  nem 
éppen híres ötleteinek megvalósításáról. Cikk-cakkos gondolkodása révén felszínes, képtelen a 
dolgok alapos megismerésére. Temperamentumra gyors felfogású, könnyed, barátságos. Az õt 
ért támadásokat képes azonnal lereagálni, emellett könnyen túl teszi magát rajtuk.

Víz (Az érzékeny): A víz-ember számára az érzelmi impulzusok a legfontosabbak. Kiválóan tud 
mások hangulatára ráhangolódni, erõssége empatikus képessége, mély érzelmei. Legintuitívabb 
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elem, aki megérzéseire hallgatva tud a világban kiigazodni.  Mivel legjobban az emberi lélek 
rejtelmei  érdeklik,  õ  képes  embertársai  nyûgjeit  a  leginkább  meghallgatni.  Nagyon 
alkalmazkodó, ami már könnyen átmehet a másik végletbe. Túlzott megfelelési vágyából, kiváló 
ráérzéseivel  annyira  azonosul  mások  elvárásaival,  hogy  ezerarcúvá  válik,  saját  személyisége 
körvonalait  nem  képes  kialakítani,  észrevenni.  Segítõkészsége,  beleérzõ  képessége  révén 
könnyen megkedvelteti magát másokkal. Problémája lehet a racionalitással, amely számára túl 
rideg, ezért hajlamos saját álom- és fantázia világába menekülni, amely hatására élhetetlenné 
válhat.  Mivel  érzékeny,  nem igazán jellemzõ rá a  merészség,  Ha támadják,  nem reagálja  le, 
hanem visszahúzódik saját belsõ irracionális világába, remélve, majd csak sikerül átvészelnie, 
megemésztenie  az  õt  ért  sérelmeket.  (Ami  sokszor  nem  jár  sikerrel.)  Temperamentumára 
jellemzõ  a  lassúság,  kedvesség,  visszafogottság.  (A  Skorpiók  tüzes-marsikus  személyisége 
erõteljesen átszínezi vizes karakterüket.)

Ezek után lássuk, mi történik abban az esetben, ha megismerkedünk egy olyan emberrel, aki a 
bennünk lévõ hiányzó elemet testesíti meg: 

Ha a tûz a hiányzó elemünk: Imponál számunkra, hogy 
a  tûz-ember  személyében  egy  olyan  partner  van 
mellettünk, aki mindenhol a középpontba tud kerülni, 
képes emberekre hatást gyakorolni, irányítani õket. El 
vagyunk  ragadtatva,  hogy  mennyire  nyílt,  õszinte  és 
egyenes.  Tetszik  lazasága,  rámenõssége  és 
magabiztossága.

Egy idõ után már kezd terhünkre lenni, hogy soha nem 
képes  sehol  nyugton  maradni.  Képtelen  hosszú  ideig 
ránk  figyelni,  mert  mindig  kell  valamit  csinálnia.  El 
kezd zavarni színpadiassága, ahogy minden áron magára 
akarja vonni mások figyelmét. Attól meg teljesen dühbe 
jövünk,  hogy  mennyire  képtelen  meghallgatni 
véleményünket,  mindig  a  saját  feje  után  megy.  Így 
rájövünk,  hogy  a  kezdetben  oly  nagyra  tartott 
dominanciája,  akaratereje  mögött  mások 
figyelembevételének  hiánya  húzódik.  El  kezd 

idegesíteni  arroganciája,  hírtelen  dühkitörései,  lobbanékony  természete.  Végül  nem  igazán 
értjük, hogy hogyan is szerethettünk bele egyik ilyen akaratos és egocentrikus emberbe. Ha egy 
ilyen partnert  elveszítünk rájövünk, hogy nincs már,  aki  képes elgondolásainkat kivitelezni, 
gyorsan dönteni. Így meg kell tanulnunk saját sorsunkat kezünkbe venni.

Ha a föld a hiányzó elemünk: Abban az esetben, ha egy földies partnerrel hoz minket össze a 
sors,  kezdetben  nagyra  tartjuk  kitartó  udvarlását,  megbízható  kisugárzását,  erõs  akaratát. 
Nyugodt, higgadt természete üdítõen hat ránk, örülünk, hogy végre olyan valakire akadtunk, 
aki képes meghallgatni minket, s akire lehet építeni. Nagyra tartjuk precizitását, hogy idõben ott 
tud lenni mindenhol, és hogy nála mindig rend és tisztaság van. Nagy szerencsének tartjuk, 
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hogy személyében egy olyan partnerre találtunk, aki ügyesen tud bánni a pénzzel, takarékos és 
megfontolt.

Aztán mikor jön a kijózanodás idõszaka, elkezd idegesíteni makacs temperamentuma, lassúsága. 
Rájövünk, hogy merevsége és a változásoktól való irtózása miatt egyhangú mellette az életünk. 
Rájövünk, hogy iszonyúan szõrszálhasogató és pedáns tud lenni. Végül nem igazán értjük, hogy 
hogyan is lehettünk oda egy ilyen smucig, földhöz ragadt, fantáziátlan emberért.
Ha  egy  ilyen  partnert  elveszítünk,  nyakunkba  szakad  a  mindennapok  unalmas 
rutintevékenysége, elfelejtjük feladni a csekkeket, s nem vesszük észre, hogy már megint hová 
folyt el a pénzünk. 

Ha a levegõ a hiányzó elemünk: Levegõs párunk pillanatok alatt levesz a lábunkról kedves, bájos 
stílusával.  Örülünk,  hogy  végre  egy  olyan  emberre  találtunk,  akivel  nem  okoz  gondot  a 
beszélgetés, bármikor, bármirõl el tudunk beszélgetni, mivel hihetetlenül sokrétû az érdeklõse 
és képes mindig könnyed lenni. Ámulunk azon, hogy milyen sok barátja van, s minket is képes 
programok özönével ellepni. Úgy gondoljuk, mellette az élet sosem lehet unalmas.

Aztán egyszer csak belénk hasít a felismerés, hogy partnerünk mindenkivel ugyanolyan kedves 
és bájos, mint mivelünk, s ugyanúgy képes és szeret is másokat levenni a lábukról. Rájövünk, 
hogy sokrétûsége mögött felszínessége, a dolgokba való belemélyülés hiányzik. Észrevesszük, 
hogy amit mond, sokszor nem is úgy van, s a remek elgondolásait csak éppen a tettek nem 
követik. Aztán azt vesszük észre, hogy inkább érdekli õt a baráti társasága, mint mi, s rájövünk, 
hogy azaz ember, aki társaságban nyitott és jópofa, velünk már inkább hideg, s képtelen mély 
érzelmeinket megérteni. S egyszer csak azt vesszük észre, hogy fárasztani kezdenek különcködõ 
megnyilvánulásai. A legvégén keserûséggel tölt el bennünket, hogy egy ilyen felszínes, hazug, 
csélcsap, függetlenségmániás gazember lépre tudott minket csalni.

Ha egy ilyen partnert elveszítünk, hiányozni kezdenek szellemes történetei. S hiába van meg 
bennünk az aktivitás, a megoldáshoz szükséges ötletek mintha elkerülnének minket.

Ha a víz a hiányzó elemünk:  Lelkünkre gyógyírként hat, ha egy dominánsan vizes partnerrel 
hoz össze a sorsunk. Megragad minket kedves, segítõkész, nyugodt temperamentuma. Boldogok 
vagyunk, hogy végre egy olyan ember van mellettünk, aki képes meghallgatni és megérteni 
minket.  Eddig  mélyen  magunkba  tartott  félelmeinket  végre  könnyen  megtudjuk  osztani 
valakivel, s meglepõdünk, hogy titkos kívánságainkat képes kedvesünk kitalálni. Elbûvölõnek 
tartjuk, hogy párunk fantáziája mennyire szárnyaló, s hogy a benne lévõ mélységében egyre 
több és több réteget tudunk felfedezni. Hálát adunk az Istennek, hogy ilyen odaadó, könnyen 
alkalmazkodó, gondoskodó teremtményt adott nekünk.

Egyszer csak kifejezetten idegesítõnek tartjuk lassúságát, s hogy magától egyszerûen képtelen 
bármibe is belefogni. Rájövünk, hogy fantáziálásai nem mások, mint menekülés a valóságtól, 
amelyrõl elég fura elképzelései vannak. Meglepõnek tartjuk, hogy az, aki mások problémáiban 
könnyen  eligazodik,  éppen  csak  a  sajátjait  képtelen  megoldani.  Ahogy  telik-múlik  az  idõ 
unalmassá válik számunkra,  hogy társunk mindig érthetetlen lelki nyûgeivel traktál minket. 
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Fojtogatónak  érezzük,  hogy  minket  behálózva,  magával  akar  rántani  mélységének  sötét 
bugyraiba.  Nem  értjük,  hogy  ez  az  élhetetlen,  délibábokat  kergetõ,  érzelgõs  mimóza  virág 
hogyan is ragadhatott meg egykoron minket.

Ha egy ilyen partnert elveszítünk, rosszul éljük meg az ismét ránk zúduló lelki magányt. Más 
emberek elvárásaival szembesülve döbbenünk csak rá, hogy egy elfogadó párt hagytunk hátra.
A szerelem elsõ idõszakában hajlamosak vagyunk kedvesünket rózsaszínû ködben szemlélni, 
míg pár hónap múlva az addig istenített tulajdonságaiért a pokolba kívánni. Melyik véglet a 
valóság? Hogy lehet valaki angyalból egyszer csak ördög? Igazság valahol a két véglet között 
van, hisz párunk több mint valószínû megismerésünk kezdetén is ugyanaz volt, mint pár hónap 
elteltével. Csak a mi szemüvegünk változott meg. Az igazi kapcsolat akkor kezdõdik el, amikor 
partnerünket hibáival együtt is el tudjuk fogadni. Ha mégis elmenekülünk, még inkább érezzük, 
hogy párunk elvesztésével õ mely hiányos részünket pótolta.
 
Jung szerint a miután önkéntelenül a belõlünk hiányzó tulajdonságú embereket vonzzuk be, 
hajlamosak vagyunk ráhagyni azokat a feladatokat,  amelyekkel õ jobban boldogul,  mint mi. 
Ennek viszont az a következménye, hogy a kapcsolatból függõségi viszony alakul ki. Igazából az 
lenne  a  legcélszerûbb,  ha  társunktól  eltanulnánk  azokat  a  tulajdonságokat,  amelyeknek  mi 
hijján vagyunk. Így magunkba tudnánk megteremteni a teljességet.

Folytatása következik.

Készült:  "Hajo  Banzaf-Brigitte  Theler:  Éppen  te  hiányzol  belõlem"  címû  könyve  alapján.
Ajánlott olvasmány: Hajo Banzaf: A négy elem 

Gy gyn v nyek az influenza ellenó ö é

Egyre többen esnek áldozatul a tomboló influenzajárványoknak, 
melyek néha hetekre ágyba döntik az embert. Sokat tehetünk a 
természet  gyógyító  erejével  mind  a  megelõzésért,  mind  a 
gyorsabb gyógyulás érdekében.
 
Cikkemben  sorra  veszem  azokat  az  ismert  gyógynövényeket, 
melyek  segíthetnek  abban,  hogy  könnyebben  vészeljünk  át 
ilyen kellemetlen betegeskedéseket.
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 Feketeribizli
A  fekete  ribiszkét,  mint  gyógynövényt  már  az 
ókori  rómaiak  is  ismerték.  A  leírások  szerint 
köszvény  ellen,  vértisztítónak  és  reumaellenes 
gyógyszernek  használták.  Gyógyító  hatását  a  mai 
tudomány  is  felfedezte,  többek  között  magas 
vérnyomás,  érelmeszesedés,  magas  koleszterin 
ellen ajánlják a természetgyógyászok.
Magas C-vitamin tartalma segít az influenza elleni 
védekezésben,  az  immunrendszer  erõsítésében,  a 
fáradtságérzet  leküzdésében.  Télen  az  influenza 
kivédésére  a  lefagyasztott  gyümölcsbõl 
eszegethetünk  naponta  3-4  evõkanállal,  vagy 

igyunk a belõle készült likõrbõl.

Cékla
A  cékla  gyógyhatásai:  vérképzõ,  a  sav-bázis  egyensúlyt,  a  máj  anyagcsere  folyamatait 
szabályozza, valamint tumorsejtek szaporodását gátló hatása is van.
Alfréd Vogel svájci gyógynövényszakértõ szerint a céklalé kiváló influenza és hûlés elleni szer, 
ezen túlmenõen sikeresen alkalmazható  a  nyirokrendszer  daganataiban,  a  magas  vérnyomás 
kezdeti stádiumaiban, valamint vakbél irritációja esetén.

Kasvirág
A növényt õshazájában, Észak-Amerikában, az indiánok 
századokon  át  sebek  gyógyítására  és  kígyómarás  ellen 
használták. Nagy-Britanniába és Európába - itt kevesebb 
kígyó lévén  -  már  dísznövényként  került  át,  így  sokan 
talán  nem  is  sejtik,  hogy  remek  immunerõsítõ 
gyógynövényt nevelgetnek kertjükben.
Hatékonyságát  vizsgáló  kísérletek  során,  nyolc  héten át 
kasvirág-készítményt  adtak  náthára  hajlamos 
embereknek.  A  további  ellenõrzõvizsgálatok  során 
bebizonyosodott, hogy náluk 35 %-kal alacsonyabb volt a 
megfázás gyakorisága, mint a placebocsoportnál. Az adag 
lehet  naponta  akár  ötször  200  mg,  mivel  a  növény 
interferonképzõ  hatása  viszonylag  rövid  ideig  tart.  

Zsálya
Bár  elsõsorban  fûszernövényként  ismert,  az  orvosi  vagy  kerti  zsálya  az  egyik  legrégebbi 
gyógynövény. Erre utal latin neve is: Salvia, ami azt jelenti "gyógyítani".
A gyógynövény elsõsorban illóolajai révén fejti ki gyulladásgátló, baktériumölõ és fertõtlenítõ 
hatását. Teakészítéshez szórjunk csészénként 1-2 kávéskanál szárított zsályalevelet forró vízbe, 
majd  hagyjuk  10  percig  állni.  Ha  lehûlt  kissé,  szûrjük  le,  és  egy  csészényi  meleg  teával 
öblögessük a torkunkat (gargalizálás). Mivel helyi hatású, a toroköblögetést egy-két óránként 
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meg  kell  ismételni  ahhoz,  hogy  eredményes  legyen  a  kezelés.  Gennyes  mandulák  esetén 
félóránként gargalizáljunk.

Lándzsás útifû
Aki ismeri, lépten-nyomon találkozhat vele, mert mindenütt, réteken, legelõkön, utak mentén, 
parlagokon,  elhagyott  telkeken  nõ.  A  légutak  gyulladásos  megbetegedéseiben,  köhögés 
csillapítására,  köptetõként használják baktériumölõ,  gyulladáscsökkentõ hatása miatt.  Oldja a 
letapadt nyákot, elõsegíti a köpet képzõdést. A torok nyálkahártyáját bevonva enyhíti annak 
gyulladását, szünteti a köhögési ingert.
Teája kiválóan használható, de a gyógyszertárakban kapható szirup változatban is. 

Hasznos teakeverékek 

Teakeverék a meghûlés megelõzésére (1.) 
- bodzavirág 20 g 
- csipkebogyó (magmentes) 20 g 
- citromfû 20 g 
- málnalevél 40 g 

Teakeverék a meghûlés megelõzésére (2.) 
- hársfavirág 25 g 
- citromfû 25 g 
- kamilla 20 g 
- hibiszkuszvirág 20 g 

Teakeverék a meghûlés megelõzésére (3.) 
- izlandi zuzmó 20 g 
- kamilla 10 g 
- szederlevél 20 g 
- csipkebogyó 50 g 

A teakeverékek elkészítése: A fenti keverékek bármelyikébõl 3 púpozott evõkanálnyit 1 l forró 
vízzel leöntünk, 5 percig állni hagyjuk, majd leszûrjük.
Alkalmazás: Napi 3-5 csészényit iszunk. Mézzel ízesítve jobban ízlik és jobban is hat. Vigyázat, a 
cukorbetegek számára tilos a méz! 
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M zes VI-VII. k nyveó ö

A  mágia  gyakorlata  elképzelhetetlen  varázskönyvek  nélkül.  Ezek  a 
varázskönyvek  adják  a  formulákat,  pecséteket,  szigillumokat  - 
tulajdonképp a forgatókönyvet ahhoz, hogy a mágus a különbözõ szellemi 
lényeket a hatalma alá vonja, illetve a szolgálatába állítsa. A grimoire-ok 
vagy varázskönyvek nagy része a középkorban keletkezett.

E  grimoire-ok  nagy  része  a  ma  embere  számára  erõteljesen 
megkérdõjelezhetõ.  Tény,  hogy  többségük  hamisítvány  (mint  a 
Necronomicon, vagy a Fekete Jérce), illetve késõbbi korban keletkezett, 
mint ahogyan azt eredetileg feltüntették. A Mózes VI-VII. könyve is ilyen 
iromány, mágikus szempontból  teljességgel használhatatlan,  története azonban meglehetõsen 
érdekes.

Mózes  vélt  mágikus  tudását  tartalmazza  e  két  könyv.  Állítólag  a  voodoo/obeah  gyakorlók 
használják. A két könyv elméletileg kabbalisztikus irománynak van beállítva, de igazából elég 
kevés köze van hozzá.
 
Elõször  feltehetõleg  1849-ben  jelent  meg  Stuttgart-ban,  Johann  Scheibel  gyûjteményeként. 
Angol  nyelvre 1880-ban fordították le.  A könyvhöz különös legendák is  fûzõdnek;  állítólag 
1338-ból,  1383-ból  és  1501-bõl  származó  részleteket  is  tartalmaz,  valamint  olyan  részeket, 
melyek "kuth-szamaritánus" nyelvbõl lettek fordítva, ez a nyelv állítólag a XII. században kihalt.
A  hatodik  könyv,  mint  "Mózes  mágikus  szellem-mûvészete"  is  megjelent.  Ugyanakkor  a 
gyûjteményt  a  "Semiphoras  et  Shemhamphoras  Salomonis  Regis"  néven  is  kiadták.  Érdekes 
módon az e néven megjelent gyûjtemény egyes részei (Ádám Hét Semiforas-a és Mózes Hét 
Semiforas-a)  közeli  hasonlóságot  mutatnak  a  Szefer  Raziel  hetedik  könyvével.
További  érdekes  tény,  hogy  frank  területeken  ezt  a  könyvet  úgy  ismerték  a 
boszorkányüldözések korszakában, mint a boszorkánymesterek által használt veszélyes, titkos 
irományt,  melyet  az  Alvilág  urával  kötött  szövetség  után  kaptak  meg.  Hans  Sebald,  a 
boszorkányüldözések  egyik  kutatója  konzultált  régi  iratok  ismerõivel,  akik  állítólag  találtak 
utalást e könyv középkori elõfordulására, más szakértõk megjelenését röviddel a Weimari Biblia 
1640-es  megjelenése  utánra  datálják.  A  Szentszék  mindenesetre  a  hírhedt  indexre  ("Index 
librorum prohibitorum"  -  tiltott  könyvek  jegyzéke)  tette.  (Ezt  az  indexet  csupán  1966-ban 
oldották fel.)

A könyv a szász területeken megnyilvánuló "népszerûségét" az 
is jelzi, hogy arrafelé még az ötvenes években is divatban volt 
egy gyermekjáték: a fiúk egy vödör vagy kád víz köré gyûltek, 
és egy idõsebb gyermek megkérdezte: "Meg akarod-e ismerni a 
Mózes hatodik könyvét?" Ha akadt a fiúk közt egy gyanútlan, 
aki  nem  válaszolt,  annak  fejét  belenyomták  a  vízbe. 
Skandináviában  és  Franciaországban  ugyanakkor  ez  a  könyv 
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teljesen ismeretlen volt a tanulatlan nép körében. (A skandináv boszorkányok varázskönyvének 
a "Cyprianus könyvét" tartották, míg a francia boszorkányok a "Nagy Albert" és a "Kis Albert" 
elnevezésû  írásokat  használták  fel  a  közhiedelem  szerint  gonosz  varázslataikhoz.)  Késõbb 
Németország  területén  többször  újranyomták,  a  harmincas  években  például  a  drezdai 
Gutenberg kiadó jelentett  meg egy alaposan tisztába  tett  változatot,  mely  részint  a  modern 
feltételekhez  alkalmazkodó  revízió  volt,  részint  a  tudományos  irodalomból  kölcsönzött 
szövegeket,  és  így  az  eredetiség  benyomását  keltette.  1945-ben  a  Planet  kiadó  által 
Braunschweigben  nyomtatott  változatot  9000  példányban  bocsátották  ki,  ez  egy  nyolcadik, 
kilencedik és tizedik állítólagos Mózes-könyvet is tartalmaz, Henri Gamache összeállításában.
1979-ben ismét kiadták, sõt Amerikában is megjelent egy németbõl fordított kiadás alapján, és 
különösen a fekete amerikaiak körében vált népszerûvé. Különös módon hozzájárult a voodoo 
újjáélesztéséhez is. 

A m gusi archet pusá í

Cikkem célja, hogy megvizsgáljuk pszichológia szempontból azt a tényt, 
hogy bármerre és bármikorra tekintünk, az emberi kultúráknak mindig 
megvoltak  a  maguk  mágusai,  mégha  ezernyi  néven  is.  Körbe  fogom 
járni azt is, hogy ezen mágusok milyen tulajdonságokkal kellett, hogy 
rendelkezzenek,  melyek  azok  a  sarkalatos  pontjai  egy  ilyen 
személyiségnek, amelyek nélkül értelmét veszítené.

Kezdésnek a címben szereplõ archetípus szót definiálnám. Maga a szó 
õstípust jelent és én itt  a jungiánus pszichológia szerinti  jelentésében 
alkalmaztam.  Ez  esetben  az  archetípus  egy  személyiség,  embertípus, 
foglalkozás,  vagy bármely egyéb dolog  platoni  ideáját  jelenti,  mely a 
kollektív tudattalanban helyezkedik el. Azon tulajdonságok összessége, 
melyek alapján a tudat azonosítja azon dolgokat, melyekkel találkozik. 

Épp ezért  számuk végtelen,  éppúgy lehet beszélni  archetípikus takarítónõrõl  vagy postásról, 
mint archetípikus filozófusról vagy mágusról.

Ha egy pszichológiai kísérlet részeként körbejárnánk a jelenkor embereit és megkérnénk õket, 
hogy  rajzoljanak  le  egy  mágust  majd  írjanak  pár  dolgot  a  személyiségérõl,  akkor  nagyjából 
ugyanazt a képet kapnánk meg: öreg, hosszú szakállú, bozontos szemöldökû ember, köpenyben, 
a fején csúcsos süveg található vagy csuklya takarja, kezében pedig botot vagy varázspálcát tart. 
Általában elzárkózik a világtól,  az arra  járókat  nem bántja  vagy akár még kedvesen útba is 
igazítja õket céljuk felé, kivéve, ha zaklaták, haragja ekkor elképzelhetetlen dolgokat szül. Idejét 
általában  elvont  dolgok  tanulmányozásával  tölti:  vizsgálja  a  csillagok  mozgását,  esetleg  az 
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aranycsinálás titkát keresve különös fõzeteket gyárt. Beszél a túlvilág lényeivel, akik feladatokat 
hajtanak végre a számára.

Ha  ennek  a  leírásnak  a  fizikai  részét  nézzük,  akkor  még  viszonylag  könnyû  dolgunk  van. 
Eszünkbe juthat a tarot nagy arkánumának Remetéje, az angol mondavilág Merlinje, illetve a 
jelenkori  irodalomból  Gandalf  alakja.  Pszichológiai  szempontból  mindhárom  alak  a  "bölcs 
öregember"  (angolul  "wise  old  man")  alakját  testesíti  meg.  A  kinézetüknek,  öltözékük 
darabjainak szimbolikus jelentése van. A szakáll már az ókorban is a bölcsesség és a hatalom 
szimbóluma volt. Ezt olyan szinten komolyan gondolták, hogy az ókori Görögországban nem 
tanítottak  komolyan  filozófiát  annak,  akinek  nem  volt  szakálla,  hiszen  nem  elég  érett 
személyiség,  hogy  megértse.  De  Egyiptomban  is  találunk  hasonló  esetet.  Ott  a  szakáll  az 
uralkodó privilégiuma és egyben jelképe volt, annyira, hogy a nõi fáraók, például Hatsepszut 
álszakállat  ragasztottak  fel.  A  szakáll  leborotválásának  szokása  egyébként  elõször  az  ókori 
Rómában jelent meg a 3. század környékén, ám sokáig nem terjedt el. 

A köpeny és a csuklya azt szimbolizálja, hogy a mágus félrevonult 
a  fizikai  világtól,  és  elrejti  azon  dolgokat,  melyek  kívül  állnak 
annak határain.  A süveg a felsõbb hatalmakhoz való közeledést 
jelképezi,  illetve  a  koronacsakra  megjelenítése  a  fizikai  síkon, 
egyes  (számomra  kissé  megkérdõjelezhetõ)  kísérletek  alapján 
pedig ilyen formájú fejfedõk hordása segíti a gondolkodást.
 
A bot a mágus tudását és tapasztalatát jelképezi, melyre útja során 
támaszkodik.  A  pálca  fallikus  szimbólum,  a  kiáradó  teremtõ 
energiát  jelképezi,  amivel  a  mágus  akarata  szerint  teremti  meg 
saját világát. Ezen kívül a Remete lapon az alak másik kezében 
láthatunk még egy lámpást, mely az isteni fényt és tüzet szimbolizálja, mely mindig is fontos 
szerepet töltött be a különbözõ vallásokban.

Az  archetípikus  mágus  személyiségét  vizsgáljuk,  akkor  egy  jungiánus  pszichológus,  John 
Granrose alapján én is négy aspektust vizsgálnék meg: a Mana Személyiséget, a Sámánt, és két 
egymással szoros kapcsolatban lévõ alakot, a Bolondot és a Szemfényvesztõt. Nézzük meg ezeket 
részletesen.

A Mana  Személyiség  kifejezést  a  jungiánus  pszichológia  hozta  létre.  Maga  a  mana  szó  egy 
melanéziai kifejezés, olyan személytelen és földöntúli erõt jelöl, mely minden élõ, élettelen és 
szellemvilág-beli  dologban  jelen  van,  azoknak  mintegy  lényege.  Jelenléte  erõt  és  hatalmat 
kölcsönöz az adott dolognak. A Mana Személyiség olyan alakot jelöl, amelynek felsõbb eredetû 
hatalma  van,  domináns  személyiség,  karizmatikus  és  vezetõ  szerepe  van,  például:  hõsök, 
vezetõk,  mágusok,  vajákosok,  füvesemberek,  gyógyítók,  sámánok,  szentek,  az  emberek  és 
túlvilági lények irányítói, és így tovább.

A  Sámán  aspektusnak  több  oldala  is  van.  Egyrészt  szintén  kapcsolatot  tart  a  túlsó  oldal 
lényeivel. Képes utazni a Világfán és megismerni a világ magasabbrendû törvényeit is. Mivel 
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képes  átlépni  a  szellemvilágba,  ezért  tud 
gyógyítani  is,  a  betegséget  okozó  rossz  szellem 
kiûzésével a testbõl. Ennek pszichológiai háttere 
valószínüsíthetõleg  az  a  tény,  hogy  az  emberi 
elme  általában  a  saját  korlátai  között  érzi 
biztonságban magát,  ám bizonyos eseményeknél 
találkozik ezen korlátokon kívüli jelenségekkel is, 
ezen jelenségek feldolgozásához és az ilyen jellegû 
problémák  megoldásához  kell  a  sámán  alakja, 
amely kívül áll ezeken a korlátokon. Érdemes itt a 
sámáni  beavatást  is  végiggondolni,  mely  egy 
szimbolikus halál és feltámadás, ez alatt lép ki a 
sámán a fizikai világ törvényei közül és lép be a 
szellemvilág  törvényeibe.  A  másik  oldala  a 
Sámánnak  a  törzs  vagy  nép  történeteinek 
megõrzése és átadása, ebbõl a szempontból a tudás 
õrzõje szerepet tölti be.

 
És végül a két összetartozó aspektusról ejtenék pár szót, a Bolondról és a Szemfényvesztõrõl 
(angolul Trickster). A közös oldala ennek a két alaknak a már sámánnál is elõforduló kivülállás a 
világi törvényeken. Tulajdonképpen egyazon alak világos és sötét oldaláról van szó. Gondoljunk 
csak az udvari bolondokra. Az egyetlen olyan személyek voltak, akiknek bármit meg szabadott 
tenni,  mert  felül  álltak  a  törvényeken.  Világos  oldala  ennek  az  alaknak,  vagyis  a  Bolond 
személyisége, a bölcsességet jelképezi, melyet a világ törvényein való kívülállás hoz meg. Ezen 
felül a szórakoztatás, nevettetés a szerepe még, mely annak a boldogságnak a kiáradása, átadása, 
melyet a világi problémákon való felülemelkédés okoz. A sötétebb, büntetõ aspektus pedig a 
Szemfényvesztõ, aki képes kilépni a mindennapi élet körébõl és így meglátni az emberek hibáit, 
melyeken javítaniuk kéne. Õ mutatja meg az embereknek ezen hibáikat, általában úgy, hogy 
tükörként visszaadja azt, kissé kigúnyolva, felnagyítva azt. Látható, hogy bár elsõre sötétnek 
tûnik  ez  az  aspektus,  ám  ha  jobban  megnézzük,  akkor  tanít  abból  a  szempontból,  hogy 
megmutatja  azon  dolgokat,  melyeken  változtatva  jobbá  vagy  tökéletesebbé  válhatunk.  A 
Szemfényvesztõ  aspektusra  kiváló  példa  a  Császár  új  ruhájának  története,  ahol  az  uralkodó 
hiúságát kihasználva ûztek tréfát vele. 
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A k nai alk mia t rt nete - 1. r szí í ö é é

Az alkímia kezdeteinek történetével kapcsolatban az elsõ nehézséget 
az egyértelmû bizonyítékok hiánya okozza. Sok esetben az is erõsen 
kétséges,  hogy  egyáltalán  mit  tekintünk  alkímiá-nak,  illetve  mit 
tükröz  a  témával  foglalkozó  szerzõk  és  kutatók  szemlélete,  akik 
korántsem  értenek  mindenben  egyet.  Ha  megkíséreljük,  hogy 
lehetõség  szerint  objektíven  tekintsük  a  kérdést,  két  fõ  vonulat 
figyelhetõ  meg:  az  egyik  fõként  azzal  igyekszik  foglalkozni,  hogy 
hogyan  lehet  aranyat  ill.  elixíreket  mesterségesen  elõállítani,  a 
másikat inkább a "halhatatlanság" belsõ útjainak keresése foglalkoztatja, és az aranycsinálást egy 
belsõ folyamat metaforájaként említi.

Ennél a pontnál nem érdektelen kérdéseket vet fel már maga a "halhatatlanság", mint fogalom, 
hiszen feltehetõen õk sem gondolták azt, hogy a fizikai értelemben vett emberi testben fognak 
örökké  élni.  Valószínû,  hogy  mindkét  esetben  elsõsorban  az  emberi  szellem  és  a  test 
lehetõségeinek teljes kiaknázása lehetett a céljuk, vegyi anyagok (külsõ elixír),  illetve egyéb, 
belsõ  gyakorlatok,  pl.  légzés,  meditáció,  stb.  (belsõ  módszerek)  együttes  alkalmazása  révén. 
Amint ez a nyomon követhetõ fennmaradt forrásokból kiderül, az idõk során hangsúlyeltolódás 
következett be a külsõ módszerek (waidan) felõl a belsõ technikák (neidan) irányába, amelyben 
feltehetõen buddhista hatás is szerepet játszott.
 
A kezdeteket vizsgálva, J. Needham szerint, az elsõ alkímiáról árulkodó leletek a paleolitikus és 
neolitikus  korból  származnak,  ahol  egyes  sírokban  vörösre  festett  koponyákat  és  csontokat 
találtak.  Az  elsõ  írott  emlékként  számontartott  jóslócsontokon  és  teknõspáncélokon  már 
elõfordul a "shou" azaz a hosszú ill. örök életet jelentõ írásjegy. Az i.e. VI. századi sírokban talált 
emberi maradványokon és bronztárgyakon cinóberfesték nyomokat fedeztek fel. 

Sima Qian szerint Huangdi, a legendás Sárga Császár, komolyan támogatta és maga is mû-velte 
az ezoterikus tudományokat, ezért az alkímia egyik elsõ képviselõjeként tartja számon. Huangdi 
a  kínai  hagyomány  alapvetõen  mitikus  uralkodója,  ennek  ellenére  konkrét  születési  és 
halálozási  dátummal  látták  el  (i.e.  2698-2598)  mely  szerint  száz  évig  élt,  más  legendák 
élettartamát 300 évre teszik. Abban azonban megegyeznek, hogy Huangdi élete vége felé egy 
háromlábú rézedényt (üstöt, ding) öntött, mire egy sárkány jött érte, s azon felrepült az égbe. 
A nevében csak hasonló,  Kínát elõször  egyesítõ császár,  Qin Shi  Huangdi  megszállottan tö-

rekedett  a  halhatatlanság  elérésére.  Uralkodásának  második 
évében (i.e. 219) megbízta Xu Fu-t és fiatal férfiak és nõk ezreit, 
hogy  kutassák  fel  halhatatlanok  állítólagos  lakhelyét  a  Keleti 
Óce-ánban.  Császári  támogatással  több  mágus  is  szervezett 
expedíciókat  a  szigetek  felkutatására,  de  sikertelenül  tértek 
vissza.  A  császár  csalódottságában  kivégeztette  õket. 
Ugyanabban  az  évben  elküldte  Han  Zhong,  Hou  és  Shi 
mestereket,  hogy  keressék  meg  halhatatlanság  elixírét.  
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A Han kori császárok, különösen Wudi (i.e.  140-86) is  érdeklõdött  a halhatatlanság iránt, õ 
elsõsorban az örök élet elixírjét akarta megszerezni. Többféle elixírt és varázsitalt kipróbált. A 
sikertelen taoista mágusokat, mint sarlatánokat kivégeztette. 

Li  Shaojun  (i.e.  II  sz.)  egy  teljes  módszert  ajánlott  a  császárnak,  melyben  lényegében  azt 
tanácsolta, hogy cinóberbõl készítsen aranyat, abból formáljon edényeket. Azt állította, hogy aki 
ilyen edénybõl eszik és iszik, az hosszú életû lesz. Li Shaojun volt az elsõ olyan alkimista, akirõl 
hiteles dokumentumok maradtak fenn, és aki alkimista eszközöket használt a halhatatlanság 
elérésére.
 
A Han-korban a taoista tanok rohamos fejlõdésnek indultak. Egyre-másra jelentek meg és széles 
körben  terjedtek  a  különbözõ  receptek  és  oktatókönyvek,  amelyekben  a  halhatatlanság 
elérésének  alapelveit,  elméletét  és  gyakorlatát  taglalták,  de sajnos túlnyomórészük elveszett.
Az i.sz. II-IV. században élesen elkülönült a filozofikus és a "vallásos" taoizmus. Ebben nem kis 
szerepe volt Zhang Daoling-nek. Ebben az idõben jelentek meg a különbözõ taoista szekták; a 
Mennyei Mesterek (Tianshi), a Legfelsõbb Tisztaság (Shangqing), a Szellemi Kincs (Lingbao). 
Gyakorlataikban különbözõ mértékben, de szerepet kaptak mágikus hagyományok, többek közt 
az alkímiai módszerek is.

A kínai alkímia megalapítójaként, "atyjaként" tartják számon Wei Boyang-ot. Nevébõl adódóan 
Laozi-val hozták összefüggésbe, akinek szintén Boyang volt az egyik neve. Fõ mûve "A három 
egysége"  (Cantongqi)  minden  külsõ  és  belsõ  alkímiai  hagyomány  alapmûve.  Mûvében 
összehangolt rendszerré alakította és ekként is magyarázta a filozófiai taoizmust, az öt õselemrõl 
szóló  tanítást,  a  yin  és  yang  elméletét,  valamint  a  Változások  könyvét  (Yijing).  Részletes 
elméletet  dolgozott  ki  a  szexuális  kapcsolatokban  rejlõ  lehetõségek  felhasználására,  amely 
szerint  a  megfelelõ  módon  végzett  szerelmi  gyakorlatok  során  egymásra  ható  férfi  és  nõi 
esszenciák  növelik  az  életerõt,  megfiatalodást  és  halhatatlanságot  eredményeznek.  Ezek  a 
szexuális gyakorlatok széles körben elterjedtek, és egyes szekták ünnepeiken szertartásszerûen 
megkoreografált, kollektív rituális egyesüléseket (heqi) is végeztek.

Ge  Hong  (kb.  i.sz.  284-363)  fennmaradt  mûvei  közül  az  egyik 
legismertebb a Baopuzi, azaz "A természet egyszerûségét magához ölelõ 
mester könyve". Hetven fejezetébõl három foglalkozik kifejezetten az 
alkímiával,  mely  összefoglalóan  ír  mindazokról  a  módszerekrõl, 
amelyek a déli hagyományban annak idején ismeretesek voltak. "Arany 
és cinóber" címû fejezetében az elixírek típusait és elkészítésük módját 
mutatja  be,  "A  halhatatlanok  gyógyszerei"  az  életet  meg-hosszabbító 
természetes  anyagokról,  "A  sárga  és  a  fehér"  a  fémek  nemesfémmé 
transzmutálási  technikáiról  szól.  Rendszerezi  az  elixírek  típusait, 
hatásait, mely szerint használatuk lényegében véve négyféle eredményt 
hozhat:  az  illetõ  halhatatlan  lesz,  természetfeletti  képességekre  tesz 
szert (siddhi), megfiatalodik és betegségeibõl meggyógyul, ill. aranyat 
tud csinálni.
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Az V. században az alkímia bõkezû állami támogatásban részesült, és újra fejlõdésnek indult. Ezt 
az  idõszakot  nevezhetjük  a  külsõ  elixír  (waidan)  korszak  kezdetének.  Az  alkímia  annyira 
elterjedt volt, hogy az akkoriban Kínában népszerû buddhizmus követõi is alkalmaztak alkímiai 
módszereket. Példaként említhetjük Huisi-t (i.sz. 515-557) aki buddhista létére szintén alkalma-
zott taoista módszereket, vagy tanítványát, Zhiyi-t, a Tiantai szekta alapítóját, aki a hosszú élet 
elixírje révén remélte, hogy megérheti Maitréja eljövetelét. 

Folytatása következik.

- Nagy Zoltán - 

T nd rek s uf k?ü é é ó

Újabb  érdekes  elméletet  olvastam  az  utóbbi 
idõben.  Ennek  a  lényege  az,  hogy  tündérek 
vannak,  ufó  jelenségek  valójában  nincsenek.  A 
szerzõ  úgy  véli,  hogy  a  középkori  tündér  és  a 
modern ufó tapasztalások azonosak.
 
Indoklásként felhoz olyan témaköröket, mint pl.: 
- fényjelenségek
- apró emberszerû lények
- emberrablások
- idõkiesés
- emlékezetvesztés

Ezek  a  rablások  (általában)  kihalt  helyeken  történnek  erdõben,  elhagyott  városrészekben, 
országutakon  és  sokszor  saját  kertjébõl,  otthonából  viszik  el  az  embereket  és  ugyanoda  is 
kerülnek vissza.

Nézzük a közös és különbözõ pontokat!

Emberrablások: a  tündérekrõl  néphagyományokban sok  helyen  találhatjuk,  hogy  elváltják  a 
gyermekeket, illetve különbözõ okokból felnõtt embereket csalnak a birodalmukba, esetleg az 
odatévedõket  nem  engedik  vissza.  Az  elsõ  eset  csak  a  kicsi  gyerekekre  korlátozódik.  
Ufo jelenségekrõl többségében felnõttek számolnak be, vagy ha gyerek az elrabolt sértetlenül 
vissza is kerül a szüleihez és 'nem cserélõdik ki' egy beteges másikra.
 
Emlékezetvesztés: ufó jelenségekhez szinte minden esetben kapcsolódik, míg a tündérek által 
elrabolt  emberek  nagyon  is  sokszor  részletesen  beszámolnak  az  ott  töltött  idõrõl.  
Idõkiesés:  mindkét esetben jellemzõ, de a tündéreknél órák,  napok helyett inkább hónapok, 
évek jellemzõek, amit az alany sokkal rövidebb idõnek él meg, illetve sokszor nem kerül vissza 
elrablásának helyszínére.
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Fényjelenségek: az  ufó  észleléseknél  szinte  mindig,  a  tündéreknél  ritkán.  Bár  tündérek  is 
megjelenhetnek fény formájában, vagy fénylõ jelenségként, soha nem hallottam, hogy fénylõ 
repülõ jármûveik lennének (jegyezzük meg, hogy az ég adta világon semmi szükségük nincs is 
rá).
 
A  rablások  helyszínei: rendben  van,  kihalt  helyek.  Az  erdõ  ok.  A  tündérek  természethez 
kötõdnek, tehát energiaáramok és források környékén tûnnek fel a statikus valóságban. Ha ezek 
egybeesnének országúttal vagy valaki kertjével, otthonával, az ésszerûen folytonos zaklatásnak 
lenne kitéve, de nem rabolnák el (nem pont rá van szükségük). A tündérek viszont ebbõl a 
szempontból következetesek: ha mi nem maceráljuk az õ helyeiket, õk se a miénket (ez nem azt 
jelenti, hogy nem is megyünk oda). Viszont kerülnek minden technikai dolgot. Városon belül is 
a kerteket, parkokat kedvelik, az országutakat pl. kifejezetten nem.
 
Itt felvetõdik egy másik lényeges kérdés: az ufó élményekrõl szóló beszámolókban igen modern 
technikával  felszerelt  helyszínek  szerepelnek.  A  tündéreknek  akik  jól  elvannak  a  maguk 
mágikus képességeivel  mi  szükségük lenne ilyesmire?  A könyv szerzõje  szerint  az  emberek 
'haladnak a korral' és különbözõ korokban különbözõen élik meg és jellemzik ugyanazokat a 
dolgokat. Szerintem azonban egy gyönyörû természetes környezet (föld alatt akár) nem igazán 
hasonlítható egy közlekedési eszköz belsejéhez.
 
Külsõ hasonlóság: sokfélék. Mármint rengeteg humanoid lény létezik az emberen kívül, ami 
nem is mind tündér, meg nem is mind földönkívüli. Már korábban kifejtettem, hogy mi esik a 
tündér kategóriába nálam és az biztos nem kicsi és szürke. Legfeljebb magas és szõke, de az sem 
tündér, hanem elf.
 
Orvosi  beavatkozások: ufó  jelenségeknél  gyakran,  tündéreknél  soha  nem  számolnak  be 
ilyesmirõl.  Ha valaki egy tündértõl várt  vagy egy tündér szült neki gyermeket, az pontosan 
tisztában volt vele. A tündérekrõl vannak olyan történetek, hogy dolgozni (nem értem ugyan 
minek),  dajkának  (?),  párnak  (?),  viccbõl  (ezt  értem,  érdekes  a  humorérzékük),  büntetésbõl 
(egyértelmû) raboltak embereket, de soha nem tettek kárt bennük (irtóznak az ilyesmitõl).

Azt  hiszem,  kiveséztük  ezt  a  témát.  A  tündérek  nem  emberek,  nem  szellemek,  nem 
asztrállények,  az  angyalokhoz  sincs  közük  és  nagyon  is  kötõdnek  a  Földhöz.  Álláspontom 
szerint elõfordulhat, hogy a mai napokban (mikor a legtöbb ember csak mesekönyvekben látott 
tündért) a velük kapcsolatos tapasztalásokat is az ufó jelenségekhez köti, de ettõl még nem lesz 
azonos a kettõ. 
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Tov bbi elm lked sek a J  s a Rossz ide j r l a term szetvall s t kr bená é é ó é á á ó é á ü é

A modern világ egy olyan põaradigmára épül, melyben természetesnek, 
sõt  axiómának  számít  a  "jó"  és  a  "gonosz"  léte.  Jelen  írásunkban 
megkíséreljük behatárolni ezen két fogalmat, definíciót adni nekik, majd 
megvizsgálni,  hogy  mennyire  fér  bele  ez  az  elképzelés  egy 
természetvallás kereteibe.
 
A  kereszténység  egyik  legnagyobb  fegyverténye,  és  legzseniálisabb 
húzása volt,  mikor behozták a "jó"  és  a  "gonosz" fogalmát.  Az eredeti 
definíció feltehetõleg az egyénre épült: "Rossz az, ami rossz nekem" - egy ilyen gondolat mellé 
bárki szívesen odaáll. "Igen, tudom szívbõl gyûlölni a rosszat, hiszen én azt szeretem, ha nekem 
jó".  Ez az idõk során azonban átalakult  valamiféle platóni  ideává,  egy Végsõ Jóvá,  és Végsõ 
Gonosszá,  amit  szeretni  illetve  gyûlölni  kell.  Mi  lehet  ez  a  Végsõ  Jó?  A  kereszténység 
paradigmája  szerint  a  Végsõ  Jó  maga  Isten,  és  Isten  miatt  kell  a  Végsõ  Jót  szeretni.  Ez 
önmagában nem egy rossz gondolat, de meglehetõsen öncélú irány - szeresd Istent, mert szeresd 
Istent.  Innentõl  kezdve  ezt  a  naív,  egzaltált  elméletet  elvethetjük,  hiszen  nem visz  minket 
közelebb semmihez. Nézzük, a gyakorlatban vajon találunk-e példát a Jóra avagy a Rosszra.  
Tegyük fel, valaki valaki mást meggyógyít. Ezzel "Jót" cselekszik. Vajon akkor is így gondoljuk-
e, ha az illetõ egy tömeggyilkos, aki gyógyulás után már nyúl is a fegyvere után? Nézzük a 
fordítottját. Valaki elveszi egy élõlény életét. Rosszat cselekedett? És ha ez az élõlény pont az a 
búza,  amelybõl  kenyeret  sütnek  az  éhezõknek?  Ebbe  a  kérdésbe  belebonyolódva  a  legjobb 
megfogalmazás talán az lenne, hogy "a "Jó" egy demokratikus fogalom, akkor alkalmazható, ha 
több embernek származik belõle elõnye, mint amennyinek kára". 

Itt  azonban  ismét  problémákba  ütközünk.  Jó  lehet-e  az,  mikor  a  tengeren  hánykolódó 
hajótöröttek  megeszik  egy  társukat,  hogy  a  többiek  életben  maradjanak?  És  vajon  ezen 
demokratikus "Jót"  elfogadja-e a matróz nyolc éves,  immáron árva kislánya? Ezen gondolati 
problémát talán a következõvel lehetne feloldani: "Azt nevezhetjük "Jónak", ami senkinek nem 
rossz, és legalább egyvalakinek jó".
 
Ezzel azonban teljes egészében megszûntetjük precedens hiányában magát a fogalmat. Miért? 
Nincs  olyan dolog,  ami senkinek ne lenne rossz.  Egyes  népcsoportok létezése már sért  más 
népcsoportokat. Azzal, hogy valaki kimegy a természetbe, elképzelhetõ, hogy rálép egy rovarra. 
Ezáltal bebizonyítottuk, hogy a "Jó" és a "Rossz" nagyon relatív, nem-valid fogalmak.
 
Ezen gondolatkör  hívei  ilyenkor  még egy  dologgal  szoktak  próbálkozni:  kijelentik,  hogy  "a 
természetben is mindenhol ott vannak az ellentétek, ahogy a yin-yang jel is mutatja". Érdekes 
felvetés,  ugyanis  a  természetet  megfigyelve  sehol  nem  találunk  ellentétet,  csak  harmóniát, 
melyet két adott (létezõ) szélsõség közösen létrehoz. A "Jórossziták" hangoztatják, hogy a "yin-
yang" jel feketéje és fehérje pontosan a jót és a rosszat hivatott jelképezni, de tévednek. Ezen õsi 
jel eredetileg piros és kék, a férfi- és a nõi energia harmóniáját, nem holmi ellentétet fejez ki. 
Amit  itt  leírtunk,  meglehetõsen  rémisztõ  lehet  azok  számára,  akik  biztonságban  érezték 
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magukat az elített paradigmában. Rémisztõ, mert a természetvallások követõi elutasítják ezen 
természetellenes  gondolatokat,  és  nem  hajlandók  folyamatos  frusztrációt  okozni  maguknak 
amiatt, hogy "vajon Jó vagyok, vagy Gonosz?".

Nem szabad  elfeledni  azonban,  hogy  ez  nem a  kontroll  hiánya.  A  természet  szabályozza  a 
cselekvéseket  igen  keményen,  de  nem egy  kitalált  mátrix  mentén.  A  kontrollt  úgy  hívják: 
visszahatás.  Minden,  amit  teszünk,  egy  hatás  a  világra.  Minden  hatásra  ellenhatások, 
visszajelzések jönnek, melyeket helyesen értelmezve kényszeresség nélkül eldönthatjük, hogy 
hasznos volt-e, amit tettünk, avagy sem.
 
Sokan kiábrándultan azt mondják: a világ a rosszindulatú embereknek áll, õk mindent elérnek 
az életben. Ez nem így van. Lehet, hogy ideig-óráig több elõnye van a tisztességtelenségnek, 
mint a tisztességnek, de ez nem örök. Csak idõ kérdése, hogy kiderüljön minden - és akkor 
minden összeomlik körülöttük. A hatás magával fogja vonzani az ellenhatást. 

K nyvaj nl  - Kajguszuz Abd l: Bolondok k nyveö á ó á ö

"Az emberi test templom. Aki belépett, annak az imája meghallgattatik. 
Embernek szokás nevezni mindenkit, aki emberi formában létezik. De 
van olyan ember, aki bár kincstartó, és kincsek közé vettetett, arról mit 
sem  tud,  úgy  él,  mint  egy  koldus.  És  van  olyan  is,  aki  megismerte 
önmagát, Istent saját városában megtalálta, s a menedéket elérte: „aki oda 
belép, az biztonságban van”. Róla beszél e hagyomány: „Isten az embert 
saját  képére  teremtette”.  S  van,  akinek  csak  a  külseje  emberi,  belseje 
démoni.  Róla  ez  nyilatkoztatott  ki:  „A  szamarat  ember  formában 
teremtettem.”"  

"Vess magaddal számot! Vedd észre, hogy e minõségek közül melyikkel azonosítod magad? Jól 
tudod, hogy nem élsz örökké. A gyermekkor akár a fúvó szél. Az ifjúság akár a folyó víz. Az 
öregkor  akár  a  megroggyant  gerincû  tetõ.  Az  értelmetlen  vitatkozás  a  szakadt  húrú  íjhoz 
hasonlatos.  Ha  elérhetetlen  dolgok  után  nyújtózkodsz,  az  olyan,  mintha  kidugnád  lábad  a 
takaród alól. Ha oda kiáltasz, ahova hangod nem hallatszik el, olyan, mintha azt mondanád: „Íj 
nélkül lövöm ki nyilam.” Ezek mind a tudatlanság állapotai. Ám ha valaki önmagát megismerte, 
minden dolog eredetét és következményét is megismerte. Tökéletes teremtménnyé vált. Amit 
tanul, önmagától tanulja. Mert a Menny és a Pokol, az Angyal és az Ördög, a fény és a sötétség 
mind az emberben öltött testet. Az ember a teremtés fájának a gyümölcse. És ha a fának nincs 
gyümölcse, dísze sincsen. A bölcsek tudása e fa magja. A tudatlanok belevesztek álmaikba."  
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"A porszem és a Nap én vagyok
Titkos és ismert vagyok
Minden létezõ én vagyok
A szeretõ és a szeretett bennem van 

A kezdet és a vég vagyok
A külsõ és a belsõ vagyok
Támogatott s támasz vagyok
A rejtett kincs bennem van" 

Wiccalandok - ostarai k l nsz mü ö á
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