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"Aradia, Amalthea szarvából
Öntsd elõ Szereteted. Elõtted

hajlok meg, a végkor hívlak Téged
Mikor mindenki más Istent kigúnyol

Lábad ajkamon! Szívemnek aljáról
Sóhaj röppen, megérinti szíved.
Szeretõn Szánó, Szánó Szeretet, 

Szállj alá, s szerencsém behódol." 

(Saddie LaMort fordítása) 

Kellemes Imbolc ünnepet mindenkinek! 

A fõszerkesztõ: Osara LaMort
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Karma a keleti filoz fi banó á

Míg  pár  évvel  ezelõtt  még  egyáltalán  semmit  sem  hallottam  a 
"karmá"-ról,  mostanában  meglepõen  sok  helyen  ütköztem  bele 
ebbe a kifejezésbe. Néha érdekes dolgokat, néha számomra egészen 
meghökkentõket  hallottam  róla.  Egy  fogalom,  amit  sokan, 
sokféleképpen magyaráznak. Talán mert nem a mi kultúránk része, 
hanem a számunkra misztikusnak számító Kelet vallási és filozófiai 
rendszerébe  tarozó  kifejezés,  ezért  nehezen  megfogható 
számunkra, Nyugatiaknak. Ezért úgy gondoltam, hogy igazán azok 
tollából  érthetjük  meg,  akik  maguk  is  Keleten  születettek,  s 
emellett  vették  a  fáradságot,  hogy  a  mi  számunkra  is  próbálják 
tolmácsolni saját kultúrájuk hitrendszerét.

Sant Kirpal Singh (1894-1974) Indiában élõ keleti Mester, aki az 
egyesült  államokbeli  és  európai utazásai  során sok hívet szerzett 
hazáján kívül is.  A Sant Mat tanításait frissítette fel  és terjesztette el  szerte a világon. Az õ 
gondolatain keresztül szeretném bemutatni a karma lényegét.

Részletek "Sant Kirpal Singh: KARMA az akció-reakció törvénye" címû könyvébõl:
"A "karma" kifejezés  gyakran elõfordul  a  különbözõ indiai  filozófiai  és  vallásos  írásokban. S 
valóban, oly sokszor idézik papok és prédikátorok, hogy sokan a karmát képzeletbeli  kõnek 
tekintik,  melybe  belebotlunk  a  spirituális  üdvözülés  ösvényén.  Mivel  a  kifejezés  a  Nyugat 
számára ismeretlen, ezért általában nem megfelelõen, hiányosan magyarázzák. Az alacsonyabb 
szintû régiók mestereinek mindegyike a  tettek általi  kiszabadulásról  beszél,  anélkül,  hogy a 
hozzá kapcsolódó kötöttség és annak gyümölcsei vagy eredményei felõl kérdezne. Ez azonban 
részigazság és fél tudás.
 
Az ember minden cselekedete, tudatos vagy sem, karmát képez, függetlenül attól, hogy rejtett 
vagy gondolat formájú stádiumban, mentális vibrálásként, szavakkal kiejtve vagy a fizikai tettel 
ténylegesen kifejezésre juttatva jelenik-e meg.
 
Hogy az olvasó meg ne zavarodjon a karma kifejezéstõl, legjobb, ha megértjük a szót helyes 
összefüggésében.  Eredetileg  a  karma  szó  áldozati  szertartásokat  jelentett,  rítusokban  és 
jadzsnákat, melyeket a Szentírásokba foglaltaknak megfelelõen mutattak be az emberek. Késõbb 
azonban  beleértettek  mindenfajta  erényt,  társadalmit  és  öntisztítót,  mint  pl.  igazságosság, 
tisztaság,  önuralom,  önmegtartóztatás,  ahimszá,  egyetemes  szeretet,  önzetlen  szolgálat,  a 
karitatív  és  emberbaráti  cselekedetek  minden fajtája.  Röviden,  nagy  hangsúlyt  helyeztek  az 
"atamguna"-k kifejlesztésére, melyek célja a kedélyelme fegyelmezése, és a mentális energiák 
helyes irányba terelése a megkötöttségben lévõ "atman" vagy lélek kiszabadításának magasabb 
célja érdekében.
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A karmát általában tiltott, megengedett és elrendelt karmákra osztjuk. Minden lealacsonyító és 
lefokozó karma (nashed) tiltottnak minõsül, mivel a vétekben éles a bûn, és a bûn zsoldja a 
halál.  Ezeket "kukarmák"-nak vagy "vikarmák"-nak nevezzük. A következõk azok a karmák, 
melyek  felemelõk,  és  segítik  az  embert,  hogy  magasabb  síkokat  érjen  el,  mint  pl.  Swarag, 
Vaikuntha,  Bahisht  vagy  Paradicsom.  Ezek  a  "sukama"  karma  vagy  "sukamák",  azaz  olyan 
karmák,  melyeket  az  ember  jószándékú  vágyai  és  törekvései  megvalósításaként  tesz.  Mint 
ilyenek megengedhetõk és megengedettek. Végül ott vannak azok a karmák, melyek teljesítése 
kötelezõ,  ahogy  az  írások  írják  elõ  a  különbözõ  társadalmi  osztályokhoz  tartozó  emberek 
számára.  (A  brahmanok  vagy  a  papi  osztály  az  írások  tanulmányozásával  és  tanításával 
foglalkozik; a ksatriják vagy a harcosok rendje a védelmet szolgáló harccsapatok; a vaisják vagy 
azok,  akik  kereskedelmi  és  mezõgazdasági  foglalkozásokat  ûznek és  a  súdrák,  akik az  elõzõ 
három  osztályt  szolgálják.)  Vannak  karmák,  melyek  az  ember  különvözõ  életszakaszaihoz 
tartoznak,  melyeket  "ásrakáknak"  nevezünk:  brahmacsári,  frihasztha,  vánaprasztha  és 
szannjászi.  Nagyjából  megfelelnek  a  tanulás,  az  emberré  válás  elõkészületének,  a  neveltetés 
idejének; a családalapítás kötelességének, gondoskodás a hozzátartozókról; elfordulás az anyagi 
dolgoktól,  lemondás  a  szerzetesi  vagy  remetei  életszakaszban  az  erdõ  magányában  mély 
meditációba merülve.  Végül  következik a  spirituális  zarándoklat,  a  szellemi  megtisztuláshoz 
vezetõ utolsó fokozat: kiteljesedik, beérik az ember egész élettapasztalatának a gyümölcs, melyet 
továbbad embertársainak. (Minden életszakasz 25 év, ha az élettartamot 100 évben határozzuk 
meg). Ezeket "nitja" karmáknak nevezzük, melyeknek gyakorlása egyserûen kötelezõ az ember 
hivatásában és az adott életszakaszában.

Mint a morális életvitel kódexe, a karma törvénye értékesen járul hozzá az ember erkölcsi és 
anyagi  jólétéhez  itt  a  földön,  és  kikövezi  az  utat  egy jövõbeli  jobb élethez.  Az emberi  élet 
minden területén - világi;  anyagi vagy gazdasági;  vallási  és spirituális,  másképp a "Káma" (a 
vágyak elérése); az "Artha" (nyereség, gyarapodás és anyagi jólét); A "Dharma" (a világegyetemet 
fenntartó vallási  és  erkölcsi  alap);  és  a  "Móksa"  (felszabadulás,  üdvösség)  fogalmai  mutatják, 
milyen fontos szerepet játszanak a tettek vagy karmák. Természetesen a bensõ tisztaság jelenti a 
mozgató erõt az ember törekvéseinek végsõ sikeréhez. Hogy a karmák meghozzák a kívánatos 
gyümölcsöt,  azokat  céltudatos,  célratörõ  figyelemmel  és  szeretetteljes  odaadással  teljesítsük.
Ezeken kívül létezik a karmának egy másik formája is, a "niskama" karma, vagyis amit kötöttség 
nélkül teszünk, nem kívánjuk annak gyümölcsét. Ez felülmúlja az összes többi karmaformát, 
melyek  többé-kevésbé  a  kötõdés  forrását  adják.  Ez  a  típus  kissé  segíti  az  embert,  hogy 
kiszabaduljon  a  karmikus  kötöttségbõl,  de  nem  a  karmikus  visszahatásból.  Megjegyezzük 
azonban, hogy önmagában a karmának nincs semmiféle kötõ hatása. Csak a vágyból született 
karma vagy a "kama" az,  ami kötõdéshez vezet.  Ezért  tanította Mózes,  hogy "Ne vágykozz!, 
Buddha  és  a  szikhek  tizedik  guruja,  Guru  Godind  Singh  is  ismételten  kihangsúlyozta  a 
vágynélküliség szükségességét. Így a karma az összes emberi törekvés eszköze és egyben célja is. 
Karmával gyõzi le és haladja túl az ember a karmáját. Így a karma az összes emberi törekvés 
eszköze és  egyben célja  is.  Karmával  gyõzi  le  és  haladja  túl  az  ember a  karmákat.  Bármely 
kísérlet  a  karma törvényének megkerülésére épp annyira értelmetlen,  mint saját  árnyékunk 
átlépése. Valamennyi között a legmagasabb szintû a "nekharma" vagy a "karmarehet". Ez azt 
jelenti,  hogy  a  karmát  az  Isteni  Tervvel  összhangban  végezzük,  az  Istenerõ  tudatos 
munkásaként. Másrészrõl pedig legyünk tétlenek a tettben úgy, mint a nyugvó pont az örökké 
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forgó Életkerékben.

Buddha is kihangsúlyozta az állandó törekvést és küzdést, hogy végsõ gyõzelmet arathassunk a 
karma törvénye fölött. A jelent meghatározhatja a múlt, de a jövõ a miénk, mindegyikünk saját 
célratörõ akaratától függõen. Az idõ végtelen. Úgy is tekinthetjük: a múlt elkerülhetetlenül a 
jelenhez vezet, a jelen pedig a jövõhöz. A karma csak akkor nem hat többé, amikor elértünk a 
legmagasztosabb szellemi állapotot, túl a jón és a rosszon. Ezen ideál megvalósításakor véget ér 
minden  küzdelem.  Innen  kezdve  felszabadulunk,  és  akármit  teszünk,  az  minden  velejáró 
kötöttség nélkül marad. Az örökké forgó Életkerék hajtóerejét a karmikus energiából nyeri. Ha 
maga  ez  az  energia  kimerül  az  óriási  Életkerék  megáll.  Ekkor  elérjük  az  idõ  és  idõtlenség 
metszéspontját,  egy  pontot,  mely  ugyan  állandó  mozgásban  van,  de  bensõben  mégis 
nyugalomban áll. A karma kulcsot szolgáltat az életfolyamatokhoz. Az emberi tudat lépésrõl- 
lépésre halad, mígnem az ember valóban fölébredt lény vagy Buddha lesz (A Megvilágosult vagy 
a Szent Fényt Látó).
 

Néhány szóban:  a  karma törvénye hajthatatlan  és  kérlelhetetlen 
természeti törvény, melytõl senki sem menekül. Ki mint vet, úgy 
arat  -  régi,  megingathatatlan  igazság.  Ez  a  földi  élet  általános 
törvénye.  Átnyúlik  néhány  felsõbb  anyagi-spirituális  régióba  is, 
ezeknek  a  sûrûségi  fokától  és  sajátosságaitól  függõen.
A karma a  legfelsõ  elv.  Felette  áll  mind  az  embernek,  mind  az 
isteneknek, mivel ez utóbbiak elõbb vagy utóbb szintén uralma alá 
kerülnek. A természet különbözõ birodalmainak istenei és istennõi 
sokkal több ideig szolgálnak mennyei szférájukban, mint az emberi 
lények; ugyanakkor nekik is testben kell legvégül inkarnálódniuk, 
mielõtt  kiszabadulhatnának  a  születések  karmikus  körforgásából.
Van-e  erre  gyógyír?  Csupán  a  sors  végzet  puszta  játékszerei 
vagyunk, és utunkat elõre meghatározott rendben járjuk végig? A 
dolognak  két  oldala  van.  Bizonyos  mértékig  szabad  akarattal 

rendelkezünk, amellyel irányíthatjuk utunkat, fölépíthetjük vagy szétrombolhatjuk a jövõnket. 
Sõt az élõ jelent is nagymértékben alakíthatjuk saját elõnyünkre. A Teremtõjével egylényegû 
lélekkel ellátván az ember hatalmasabb, mint a karma. A benne lévõ Végtelen segíthet, hogy 
átlépje a véges korlátait. A cselekvési szabadság és a karmikus kötöttség pusztán két aspektusa a 
bensejében  megtalált  valóságnak.  Csak  a  mechanikus  és  anyagi  része  alávetett  a  karmikus 
megszorításoknak.  A  valóság  és  élõ  lélek  megvalósítja  a  veleszületett  istenséget.  Hogyan 
valósíthatja meg azonban a valódi és eredeti formát (szárup), az atmant? Ez az, amit sürgõsen 
meg  kell  tanulnunk,  ha  a  végtelen  karmikus  hálóból  kiutat  keresünk.  

A szentek a karmákat három meghatározott kategóriába osztották:
1. Szamcsita: összegyûjtött és tárolt karmák, melyek messze visszanyúlnak az ismeretlen múlt 
inkarnációinak hosszú sorába.
2. Pálabdha: vezettetés, sors vagy végzet, vagyis a szamcsita karmáknak azon része, mely egy 
ember élõ jelenét képezi; senki sem kerülheti el, bármennyire is szeretné vagy próbálkozik vele.
3. Krijamána: azok a karmák, amelyeket az ember szabadon megtehet jelenlegi földi létében, 
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miáltal meghatározhatja jövõjét, legyen az jó vagy rossz."

XIV. Dalai Láma (1935-) tibeti egyházfõ, a tibeti emigráns kormány vezetõje, Nobel-békedíjas. 
Dharmszalában (Észak-India) él, számûzetésben. Tõle a karmáról és szenvedésrõl szóló pár sort 
vettem alapul az összeállításomhoz.

Részletek  "Õszentsége  a  Dalai  Láma  Ösi  bölcsességek,  modern  világ"  címû  mûbõl:  
"Mivel  úgy  látszik,  a  karma  bekerült  mindennapi  szókincsünkbe,  talán  nem  fölösleges,  ha 
némileg tisztázzuk ezt a fogalmat. Karma szanszkritul azt jelenti: "tett". Hatóerõt jelöl, amibõl az 
következik,  hogy  tetteink  jövendõ  események  kimenetelét  befolyásolják.  Merõben  téves 
feltételezés, hogy a karma valamiféle önálló energia, amely elõre megszabja egész életpályánkat. 
Ki hozza létre a karmá-t? Mi magunk. Mindaz, amit gondolunk, mondunk, cselekszünk, áhítunk 
és elmulasztunk. Miközben például írok, maga a tevékenység új körülményeket szül, további 
eseményeket gerjeszt. Szavaim választ váltanak ki az olvasó elméjében. Bármit teszünk, az ok és 
okozat,  elõzmény  és  következmény  egyben.  Mindennapi  életünkben  az  étel,  amelyet 
megeszünk,  a  munka,  amelyet  elvégzünk,  a  kikapcsolódás  mind-mind  cselekvés  -  saját 
cselekvésünk  -  függvénye.  Ez  a  karma.  Ennélfogva  nem  tárhatjuk  szét  a  kezünket,  ha 
elkerülhetetlen szenvedéssel kerülünk szembe. A kijelentés, miszerint minden szerencsétlenség 
egyszerûen a karma következménye, egyenértékû azzal, hogy teljesen tehetetlenek vagyunk az 
életben. Ha ez igaz volna, semmi okunk sem lenne a reményre. Ezzel az erõvel akár a világ 
végéért is fohászkodhatnánk.

Ok  és  okozat  megfelelõ  értékelése  azt  sugallja,  hogy  távolról  sem  vagyunk  tehetetlenek, 
nagymértékben  befolyásolhatjuk  további  szenvedéseinket.  Az  öregség,  betegség  és  halál 
elkerülhetetlen,  de  -  miként  a  negatív  gondolatok  és  érzelmek okozta  gyötrelmek esetében 
abban biztosan van szavunk, hogy miként reagálunk a szenvedésre. Higgadtabb, racionálisabb 
megközelítést  is  magunkévá  tehetünk,  ha  akarunk,  és  ezen  az  alapon  mérsékelhetjük  a 
szenvedés hatását. De ha tetszik, egyszerûen siránkozhatunk balsorsunkon. Ám ha így járunk el, 
elcsüggedünk, emiatt zavaró érzelmek bukkannak fel,  és lelki nyugalmunk odavész. Ha nem 
tartjuk  féken  azt  a  hajlamunkat,  hogy  negatívan  válaszoljunk  a  szenvedésre,  akkor  negatív 
gondolatok  és  érzelmek  forrásává  válik.  Világos  kapcsolat  áll  fenn  tehát  a  szenvedés 
értelmünkre  és  érzelemvilágunkra,  gyakorolt  hatása,  illetve  az  önfegyelmünk  között.
A szenvedéssel kapcsolatos alapvetõ beállítódásunk erõsen megszabja, milyennek tapasztaljuk. 
Képzeljük  el  például,  hogy  két  ember  ugyanabban a  gyógyíthatatlan  daganatos  betegségben 
szenved. Csak az különbözteti meg õket, ahogyan helyzetüket felfogják. Az egyik páciens úgy 
látja,  el  kell  fogadnia,  és  lehetõleg  lelkiereje  gyarapítására  kell  felhasználnia.  A  másik  fél 
elkeseredik,  szorong  a  jövõje  miatt.  Bár  fiziológiai  tekintetben  talán  mindketten  teljesen 
egyformán  szenvednek,  valójában  lényegesen  eltér  a  betegséggel  kapcsolatos  élményük.  Az 
utóbbi  esetben  a  fizikai  szenvedést  a  lelki  gyötrelmek  járulékos  fájdalma  súlyosbítja.
Ez  arra  enged következtetni,  hogy nagyrészt  saját  magunktól  függ,  milyen mértékben érint 
bennünket a szenvedés.  Létfontosságú ennélfogva,  hogy megfelelõ nézõpontból szemléljük a 
szenvedés  élményét.  Ha  közelrõl  figyelünk  egy  bizonyos  problémát,  jellemzõen  egész 
látóterünket  betölti,  hatalmasnak  rémlik.  Ha  viszont  némi  távolságból  tekintünk  rá, 
automatikusan  más  dolgokkal  összefüggésben  vizsgáljuk.  Ez  az  egyszerû  mozzanat  óriási 
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változást eredményez. Észrevéteti velünk, hogy bár az adott szituáció valóban tragikus lehet, 
még a legszerencsétlenebb eseménynek is  számtalan vonatkozása van, sok különféle szögbõl 
közelíthetünk hozzá.  Nagyon nehéz -  vagy éppenséggel  lehetetlen -  olyan helyzetet  találni, 
amely bárhonnan nézve egyformán sötétnek látszik.

Ha tragédiák, szerencsétlenségek szegélyezik utunkat - amire bizton számíthatunk -, hasznos 
lehet összehasonlítást tennünk egy másik eseménnyel, emlékezetünkbe idézni egy hasonló vagy 
még  rosszabb  helyzetet,  amely  ha  nem  is  bennünket,  hát  elõttünk  másokat  ért.  Mihelyt 
figyelmünk  súlypontját  önmagunktól  mások  felé  toljuk  el,  felszabadult  érzést  tapasztalunk. 
Amíg  önmagunkba  süppedünk  vagy  túl  sokat  emésztjük  magunkat,  hajlamosak  vagyunk 
felnagyítani  szenvedésünket.  Ha  viszont  mások  szenvedésével  összefüggésben  tekintünk  rá, 
kezdjük észrevenni, hogy ahhoz képest egyáltalán nem is elviselhetetlen. Ez képessé tesz arra, 
hogy sokkal  könnyebben megõrizzük lelki  békénket,  mint  ha  minden más  kizárásával  saját 
problémáinkra koncentrálnánk."
 

Els llyedt kontinensek - 2. r szü é

Gondwana / Lemuria

Mit tudunk róla?
Az  19.  század  60-as,  70-es  éveiben  brit  tudósok 
megdöbbentõ geológiai hasonlóságokat fedeztek fel India 
Gondwana  nevû  vidéke,  és  Dél-Afrika  partjai  közt. 
William T. Bladford kimutatta, hogy ugyanolyan perm és 
triászkori  üledékes  kõzetek  és  fosszíliák  találhatók 
mindkét  helyen.  Ebbõl  egyértelmûen  arra 
következtettek, hogy a két partszakaszt egykor szárazföld 

kötötte össze, feltehetõleg egy hegység, mely hasonló lehetett az Alpesi-Himalája rendszerhez.
A kezdetben Gondwana nevet a késõbbiekben Phillip Sclater biológus nevezte el a mindkét 
helyen õshonos lemurokról, ezekrõl a majomszerû, éjjeli lényecskékrõl.

A lemuriai civilizáció

Az itteni  lakosokról  csak  feltételezéseket  tudunk.  Egyesek  azt  álllítják,  ez  volt  a  civilizáció 
bölcsõje,  míg  mások  szerint  furcsa  lények  népesítették  be.  Többen  úgy  tartják,  lemuriai 
menekültek hozták létre a mazopotámiai birodalmat. Ezt támasztja alá, hogy a Maldí-szigeteken 
zikkurat-szerû naptemplomok romjait, és rengeteg kultikus tárgyat találtak a kutatók, továbbá a 
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sumérok legendái közt található egy, mely szerint az emberiség elsõ tanítói haltestû félistenek 
voltak, akik csak azért jöttek ki a tengerbõl, hogy az embereket tanítsák. Legismertebb közülük 
Óannész, akinek történetét Bérószosz írásaiból ismerjük (az eredeti legendát még nem találták 
meg).
 
Edgar Lucien Larkin, a Mount Lowe-i obszervatórium vezetõje, Frederick Spencer Oliver "Két 
Bolgó" címû könyvének olvasása után gyakran fordította távcsövét a távolabbi Mount Shasta 
felé,  ahol  a  hegycsúcs  közelében  meg  is  pillantott  egy  furcsa  települést,  melynek 
középpontjában egy Maja stílusú templom állt. Azonnal rá is jött, hogy ez csakis a lemúriaiak 
mágikus  módon  álcázott  menedéke  lehet,  ahol  esténként  különös  rítusokat  mutatnak  be  a 
kontinens elsüllyedésének emlékére,  s  ilyenkor vörös  és zöld fények világítják meg a  havas 
lejtõket (ezen fényekrõl késõbb többen is beszámoltak Larkin halála után is). 

Elsüllyedésének oka Még találgatások sem láttak napvilágot arról,  mi okozhatta a kontinens 
eltûnését.  Pusztán  néhány  elejtett  megjegyzésre  hivatkozhatok  itt,  de  a  szokásos  geológiai 
katasztrófán  és  a  meteoritbecsapódás-elméleten  egyik  sem  mutat  túl.  

Mu 

Mit tudunk Muról?

Mu  felfedezése  Augustus  Le  Plongeon  nevéhez  fûzõdik,  aki  saját  állítása  szerint  õsi  maya 
írásokat fejtett meg, melyek bizonyították, hogy a maya még az Atlantiszinál is õsibb nép, és 
leírt egy még õsibb kontinenst: Mu-t.
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Ezen felfedezéshez  késõbb James  Churchward ezredes  csatlakozott,  aki  különbözõ helyeken 
fõleg vas-oxiddal írt kõtáblákat fejtett meg. Elõször egy indiai buddhista kolostorban találkozott 
a  Csendes-óceánba  süllyedt  kontinens  nevével  néhány  különös  dombormûvekkel  díszített 
kõtáblán, melyet egy nagytudású öreg szerzetes segítségével fordított le. A hagyomány szerint 
ezeket két naga, vagy naacal (szent testvér) hozta magával, hogy tudásukat megosszák az arra 
érdemesekkel.  

A muiak

Mu  civilizációjáról  leginkább  az  óceániai 
legendákból  tudhatunk.  Egyes  feltételezések 
szerint az arrafelé található két kõszobor-fajta a 
két  fõ  népcsoportot  mutatja  be.  A  kerek  fejû, 
lapos szájú a lunárisat, a hosszú fejû, hosszú orrú 
pedig az ujgur "árja" rasszt. Churchward szerint 
Mu-n  tanult  Ozirisz,  aki  tanulóévei  után 
szülõhelyén, Atlantiszon terjesztette el a kultúrát 
- Atlantisz és Mu között a kereskedelmi útvonal 
átszelte  Dél-Amerikát,  ahol  emiatt  szintén 
magasan fejlett  kultúra  fejlõdött  ki,  Tihuanacoval  a  középpontban.  Mun tanult  Thot  is,  aki 
Egyiptomban  terjesztette  el  ezt  a  vallást  és  kultúrát  tizenhatezer  évvel  ezelõtt.  

Elsüllyedésének lehetséges indokai

Churchward elég pontosan írja le a kérdéskört: elõször beomlottak azon gázbuborékok, melyek 
Mut a víz felszínén tartották, majd nem sokkal késõbb meteor csapódott a kontinensbe. Ezekrõl 
állítólag a következõ olvasható lhászai kõtáblákon: "Amikor a Baal csillag lehullott oda, ahol 
most  csak  tenger  van,  a  hét  város  megremegett  az  aranykapukkal  és  a  templomokkal 
egyetemben, irtózatos lett a forróság, és az utcák megteltek sûrû füsttel. Az emberek reszkettek 
a félelemtõl, és hatalmas tömeg tolongott a templomokban és a király palotája elõtt. A király 
ekkor így szólt: "Hát nem megmondtam mindezt elõre?". A férfiak és a nõk felvették legdrágább 
ruhájukat  és  legcsodálatosabb  ékszereiket,  s  így  felékesítve  könyörögtek:  "Ments  meg 
bennünket, Mu királya" Ám a király megjósolta nekik, hogy valamennyien meg fognak halni, 
rabszolgáikkal és gyermekeikkel együtt, s hamvaikból egy új emberfajta fog születni" 

Folytatása következik. 
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Az g r g szerelmi m gia eszk ze - a b vkarika (i nx)ó ö ö á ö û ü

Iünx a mítosz szerint Iünx nimfa Ékhónak, a visszhang-nimfának, 
és  Pánnak  volt  a  leánya.  Héra  nyaktekerccsé  (kinaidion) 
változtatta,  mert  Zeuszt  bájitallal  megitatva  szerelemre 
gyullasztotta a fõistent Héra papnõje, Ió iránt. Az iünx ugyanakkor 
egy mágikus eszköz is volt, egy kerék, melyet különösen a szerelmi 
mágiában használtak.

Közepén feltehetõleg  két  lyuk  lehetett,  az  egyiken  átfûztek  egy 
fonalat,  a  másikon  visszahúzták.  Majd  a  két  fonalat  össztekerve 
megrántották ellenkezõ irányba. A kerék pörögni kezdett, s közben 
jellegzetes,  zümmögõ hangot  adott.  A legenda szerint Aphrodité 
találta fel ezt az eszközt. Egy nyaktekercset kötözött rá egy hasonló 
kerékre,  és  megforgatta,  majd  odaadta  Iaszónnak,  hogy  ezzel 
csábítsa el Médeát. Az õsi festményeken az iünx gyakorta látható Erosz vagy Himérosz kezében 
is.
Úgy  tûnik,  hogy  az  iünx  mágiáját  fõleg  nõk  gyakorolták.  Theokritosznál  csodálatos  leírását 
találhatjuk ennek a varázslatnak:

"Hol van a bájital? És a babérgally? Hozd ide gyorsan,
Thesztüliszem, s bíborszinü gyapjút fonj a kehelyre,
hogy ki olyan rossz hozzám, megbûvöljem a férfit,
kedvesemet, ki tizenkét napja felém se tekintett,
élek-e vagy halok, azt sem bánja, se kérdi az átkos,
ajtómon sem zörget a hûtlen. Másfele járkál,
csalfa szivét most máshoz húzza Erósz meg az anyja.
Arra megyek holnap, hogy lássam, ahol Timagétosz
csarnoka van, s hogy mit mûvelt, a szemére vetem mind. 

S most ide bûvölöm áldozatommal. Bújj ki, Szeléné,
szép sugaraddal: e halk ima téged idéz ma, királynõm,
és Hekatét, akitõl a kutyák is félnek, a holtak
sírján, éjszinü vérben járó földbeli istent.
Üdv néked, szörnyû Hekaté! Te vezess el a célhoz,
hogy ne legyen rosszabb e varázsszer, mint mit a Kirké
készített, Médeia, s a szõkehaju Periméda.
Bûvkarikám, bájold ide õt, házamba a kedvest!
Elsõbb árpadarát hintünk be a tûzbe. No szórd már,
Thesztülisz! Ej, nyavajás, hol jár az eszed? Hova bámulsz?
vagy tán már te is, undok lány, kikacagsz a bajomban?
Szórd, és közben mondd: "Delphisznek szórom a csontját."
Bûvkarikám, bájold ide õt, házamba a kedvest!
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Delphisz kínoz, ezért e babérgallyat neki gyújtom:
mint ahogy ég ez a gally, lángolva-recsegve-ropogva,
elnyeli nyomban a tûz s nem látjuk még hamuját sem,
Delphisz is úgy égjen, porlassza a láng el a testét.
Bûvkarikám, bájold ide õt, házamba a kedvest!
Mint ahogy ezt a viaszt olvasztanom engedi úrnõm,
úgy olvadjon nyomban a vágytól a mündoszi Delphisz;
és ahogy Aphrodité forgatja e bronzkarikát itt,
úgy forgassa a vágy Delphiszt házam küszöbénél.
Bûvkarikám, bájold ide õt, házamba a kedvest!
Most korpát hintsünk. Ó Artemiszem, te megoldod
Hádész büszke acélját is, s mindent, ami biztos!
Thesztülisz... érzik már a kutyák... hallgasd a vonítást!
Itt a keresztútnál Hekaté... kondítsd meg az ércet!
Bûvkarikám, bájold ide õt, házamba a kedvest!
Lám, a viharzó tenger is elcsitul, elhal az orkán,
csak keblem mélyén nem csendesedik soha kínom;
lassan elégek azért, aki így bánt árva fejemmel:
nem vagyok én asszony, csak becstelen és megesett lány.
Bûvkarikám, bájold ide õt, házamba a kedvest!
Háromszor loccsantok eléd, úrnõm, ez igéket
ejtve: "Akár nõ mellett fekszik, akár fiú mellett,
hulljon rá nyomban feledés, mint Naxoszon egykor
elfeledé Thészeusz szépfürtü, szelid Ariadnét."
Bûvkarikám, bájold ide õt, házamba a kedvest!
Mondják, megterem Arkadiában a lóbürök: attól
mind a csikók õrjöngve rohannak, a gyors lovak is mind.
Bárcsak látnám Delphiszemet berohanni lakomba
õrjöngõn, otthagyva a zsírosfényü palaisztrát!
Bûvkarikám bájold ide õt, házamba a kedvest!
Ezt a zsinórt Delphisz veszitette el itt köpenyérõl;
ezt én most széttépve a gyilkos tûzbe hajítom.
Ó jaj Erósz, te gonosz, testembõl éjszinü vérem
mért szívod ki egészen, akár a mocsári pióca?
Bûvkarikám, bájold ide õt, házamba a kedvest!
Még gyikot õrlök, s már viszem is holnap neki inni,
Thesztüliszem, most fogd a varázsfüvet és nosza indulj,
háza szemöldökfáján gyúrd szét, még amig éj van,
s megköpködve susogd: "Delphisznek gyúrom a csontját."
Bûvkarikám, bájold ide õt, házamba a kedvest!..."
(Kerényi Grácia fordítása) 
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A Káldeus Orákulumok szintén említést tesznek errõl az eszközrõl. Ott azt olvashatjuk, hogy 
eleinte iünxnek magát a nyaktekercset nevezték, mely hasonlóan jellegzetes hangot ad, mint a 
kerék forgatás közben. "Úgy tartják, hogy az õsi varázslók nyaktekercset kötöztek egy kerékre, 
melyet  megforgattak,  abban  a  hitben,  hogy  így  a  férfiak  szívét  más  felé  fordíthatják,  és 
engedelmességre kényszerítik õket; így ezen mágikus kereket gyakorta használták arra, hogy 
hitük  szerint  a  hûtlen  szeretõt  visszanyerjék…  A  szerencsétlen  madarat,  úgy  tûnik,  úgy 
erõsítették  a  kerékhez,  hogy  szárnyai  és  lábai  keresztet  formázzanak,  így  alkotva  egy  négy 
küllõt,  mint  egy  kiterjesztett  szárnyú  sas.  Az  iünx  szó  így  kezdett  bájolást  és  varázslatot 
jelenteni, s szintúgy szenvedélyes epekedést."

Egyes kutatók azt is feltételezik, hogy a thesszáliai boszorkányok a "Hold lehúzása" elnevezésû 
szertartáshoz használták az iünx-öt. Késõbb említésre került a neoplatonisták körében is három-
négy évszázaddal késõbb, mint a Theurgia egyik gyakorlati eleme. Ekkor leginkább Hekatéval, 
az  alvilág  úrnõjével  hozták  kapcsolatba,  és  "esõcsinálásra"  használták.  Úgy  vélték,  a  kerék 
"hírnökként"  szolgál  alsó  és  felsõ  világok  közt,  az  "esõ  lehúzásához",  vagy  pedig  démonok 
irányításához, hogy küldjenek a varázslóra profetikus álmokat.
 
Damaszkiusznál azt olvashatjuk, hogy "amikor befelé forgatják, megidézi az Isteneket; amikor 
kifelé, elküldi mindazokat, akik megidéztettek". 

H res szellemhist ri k - 3. r szí ó á é

Jeanne de la Salle

A reménytelen szerelmi románcok gyakorta húzódnak meg Skócia nõi 
kísérteteinek történetei mögött. Az egyik legismertebb Jeanne de la 
Salle legendája. Jeanne francia hölgy volt, és élete során be sem tette a 
lábát  Skóciába.  Találkozott  azonban,  és  hamarost  szerelembe  esett 
Robert Stuart-tal, aki az 1670-es években Párizsban végezte iskoláit. 
Robert szenvedélyes kalandba bonyolódott a tizenöt éves, gyönyörû 
Jeanne-nel,  aminek azonban vége lett,  mikor Robertet  visszahívták 
Skóciába.  Édesapja  már  kijelölte  számára  a  menyasszonyt,  és 
haladéktalanul utaznia kellett.

A fiú nem mondta el a lánynak, hogy mennie kell, Jeanne csak akkor 
tudta meg, mi történt, amikor látta, hogy Robert eltávozik kocsiján a 
kikötõ felé. Felkapaszkodott a kocsi oldalára, és ott csüggve könyörgött a fiúnak, hadd mehessen 
vele Skóciába, Robert azonban elutasította. Jeanne megesküdött, hogy ha a fiú másik nõvel lép 
házasságra,  õ  mindig közéjük fog állni.  Ekkor azonban lecsúszott  fogása a  kocsi  oldaláról,  a 
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kerekek alá esett, és azonnal szörnyet halt.

Robert  visszatért  otthonába,  Allanbank-ba,  és  elszörnyedve  látta,  hogy  egy  fehér  ruhát  és 
gyöngyöket  viselõ  nõi  alak tekint  le  rá  a  ház balkonjáról.  Jeannie a  ház lakója  lett;  számos 
alkalommal látták, és gyakran sikolyait is hallották a ház körül. A kísértet fel-alá sétált a ház 
elõtti  fasorban,  ruhája  suhogott,  cipõinek  kopogása  visszhangzott  a  házban.  A  bútorokat 
láthatalan  kéz  húzogatta  arrébb,  éjszakánként  ajtók  nyíltak  és  csapódtak,  melyeket  elõzõleg 
gondosan  kulcsra  zártak.  A  jelenségek  csak  akkor  voltak  megfigyelhetõek,  amikor  Robert 
otthon volt, amikor eltávozott, azonnal megszûntek a különös események.

1687-ben  azonban  Robert  végleg  letelepedett  a 
birtokon,  és  hamarosan  megnõsült.  A  férfi 
elmondta feleségének a szomorú történetet, a lady 
azonban felvilágosult nõnek tartotta magát, és nem 
érdekelték  a  kísértethistóriák.  Innentõl  kezdve 
azonban a jelenségek annyira felerõsödtek, hogy a 
szolgák sorra felmondtak és elmenekültek a háztól. 
Sir Robert végül annyira elkeseredett, hogy Skócia 
egyházához  fordult  ördögûzés  kérvényével.  A 
próbálkozás eredménytelen maradt, 

Ekkor Sir Robertnek briliáns ötlete támadt. Emlékezve a lány utolsó szavaira, leírása alapján 
készítetett róla egy protrét egy festõvel, melyet kiakasztott a hallba saját és felesége képmása 
közé. Az ötlet mûködni látszott, és a béke ideiglenesen visszatért Allanbankba. Amikor azonban 
a  Stuart  gyermekek kezdtek felnõni,  és  kényelmetlen kérdéseket  tettek  fel  a  hölgyportéról, 
Jeanne arcképét levették a falról. Perceken belül újra kezdõdtek az évek óta nem hallott hangok 
és  zajok,  és  nem  szûntek  meg  még  Sir  Robert  és  Lady  Stuart  halála  után  sem.
Jenny, a gyermekek nevelõnõje az egyik, aki számtalan alkalommal látta a kísértetet. Jenny és 
barátja, Thomas Blackadder egy alkalommal találkát beszélt meg a gyümölcsösben. A késõ õszi 
éjjelen Thomas érkezett elõször, és meglátva egy fehér ruhás nõi alakot, boldogan sietett felé. 
De amikor meg akarta ölelni a Jenny-nek gondolt lényt, az eltûnt kezei közül, majd kicsivel 
arrébb bukkant  fel  újra.  Thomas rájött,  hogy Jeanne szellemével  találta  magát  szemközt,  és 
rémülten elrohant.

A házat a tizenkilencedik században lebontották, innentõl kezdve nem volt több kísértetjárás. 
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A sz nes pr na s gy gyhat saií á é ó á

A mindent átható prána (életenergia) folytonos, állandó, meg nem 
szûnõ mozgásban, rezgésben, áramlásban van. Örvénylõ mozgása 
következtében  energiaközpontokat  hoz  létre  az  egész 
univerzumban,  naprendszerekben.  A nadik  (energiacsatronák),  a 
csakrák  (energiaközpontok)  és  a  szervezet  számára  életenergiát 
vesznek  fel  az  ember  környezetébõl,  a  kozmoszból,  azután 
rezgésekké  alakítják  át,  ami  a  fizikai  és  az  energiatestek 
mûködéséhez, fenntartásához elengedhetetlenül szükséges.

A  prána  a  meridiánokban  kering.  Bekerül  a  sejtekbe,  táplálja 
ezeket, és a sejtekbõl apana kerül vissza. Ha az energia útján sehol 
sincs akadály, akkor a szervezet normálisan mûködik. Az energia blokkolása esetén betegségek 
jelentkeznek. A folyamatos légzésnél, belégzéskor a prána a sejtekhez áramlik, és a teljesen laza 
kilégzéskor az összes apana távozik a sejtekbõl, ez a folyamat fenntartja az energia körkörös 
keringését. Az ilyen keringéses légzés következményeként az ember az egész testében érezni 
kezdi,  beleértve  az  elnyomott  leblokkolt  részeket  is,  az  energia  áramlását.  Ennek 
eredményeként ezek a leblokkolt részek aktivizálódnak és ezáltal integrálódnak.
 
A szín olyan jelenség, amely életünk minden pillanatában körülvesz bennünket. Ébrenlétünk 
óráiban  a  természet,  a  színek  hatalmas  skálájával  kényeztet  minket:  virágok,  fák,  sziklák, 
ásványok lenyûgözõ formájában.  Gondoljunk a  madarak  változatos  tollazatára és  a  sokszínû 
mintázatokra, ami az állatok és csúszómászók millió faját jellemzi. A Frank Alper által vezetett 
atlantiszi kutatások szerint már az atlantisziak használták a fényt és a színeket a gyógyászatban. 
Alper kör alakú templomokról számol be, amelyek külsõ peremén gyógyító szobák voltak. E 
templomok teteje egymással érintkezõ kristályokból készült, amelyek megtörték a fényt, és ez 
által a spektrum színeivel töltötték meg a templomot. Az atlantisziak gyógyító technikákhoz 
speciális geometriai mintákat is kifejlesztettek, amelyeket kristályok segítségével hoztak létre. 
Ezekkel erõsítették fel a használt színek vibrációs energiáját.
 
A mágia a színek és a gyógyítás Indiában is szoros kapcsolatban állt egymással. A hinduizmus az 
egyik legrégebbi, ma is élõ vallás, több mint négyezer éves múltra tekint vissza, és õsi tanításai 
hozták létre a hagyományos indiai ajurvédikus gyógyítás alapjait. A terápia során használtak 
ásványokat és drágaköveket, amelyeket a hét kozmikus sugár koncentrációjának tartottak. Az 
ajurvédikus  gyógyászat  mind  a  mai  napig  használ  drágaköveket,  az  ónix  az  ultraviola  fény 
megfelelõje, a macskaszem az infravörösé, a rubint a vörösé, az igazgyöngy a narancssárgáé, a 
korall a sárgáé, a smaragd a zöldé, a topáz a kéké, a gyémánt az indigókéké, a zafír pedig, a lila 
fényé.  Ezeket  a  drágaköveket  mindig  prizmán  keresztül  használták,  ami  felerõsíti  valódi 
kozmikus színüket, mivel úgy tartották, hogy külsõ színük nem minden esetben azonos a kõ 
valódi lényegével.
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A színeket a hangokkal együtt használták az õsi Görögországban. A színek és hangok nagyon 
szoros kapcsolatban állnak egymással. Mindkettõ vibrációs energia, és a spektrum minden egyes 
színe  annak  bármely  árnyalatával  együtt  megfeleltethetõ  egy  bizonyos  hangnak.  A  színek 
használata mellett a napfénykezelés (helioterápia) is bevett szokás volt a görögök és rómaiak 
körében, akik a kutatások szerint elsõként jegyezték le ennek elméletét és gyakorlatát.
 
A szubtilis kozmikus ibolya áramlat legjobb nyugtató az élõlény számára; elõsegíti a szervezet 
méregtelenítését  és  fokozza  az  immunrendszer  mûködését.  Ezt  a  színt  használja  a  legtöbb, 
magasan képzett prána gyógyító. Pszichikai szinten nyugtatja és megszünteti az aggódásokat, a 
félelmet,  tompítja  az  agresszivitást  és  eltünteti  a  féltékenységet.  Elõsegíti  a  magas  szintû 
képzelõerõ jelentkezését. Regeneráló hatású és serkentõ az idegrendszerre (úgy a pszichikumra, 
mint a mentális részre is).
 

Vizualizálás  és  pránalégzés  segítségével  az  aurába  nagy 
mértékben fel  tudjuk  halmozni  a  kozmikus  indigó  áramlatot, 
mely  fõleg  akkor  jó  hatásúak,  ha  reggel  gyakoroljuk,  vagy 
mindjárt  a  stressz-állapot  után.  Ezen  természetes,  színes 
áramlatot alkonyatkor is fel  lehet halmozni,  amikor a nappali 
fényt a mesésen lilás árnyalat váltja fel - ilyenkor fokozatosan a 
ibolya szín mind kellemesebb árnyalatai váltják fel egymást és 
borítják el a látóhatárt; az egész világ körülöttünk egy csodálatos 
ibolya  áramlásban  fürdik  és  az  ember,  aki  tudatos  ezen 
energiákról,  asszimilálni  tudja  aurájába  ezt,  egy  csendes  és 
magába szálló, átszellemült állapotban.

Az ortodox leírásban a pránának ötféle típusát különböztették 
meg.  Ezek  az  ember  mikrokozmikus  egységén  belül 

meghatározott területre vonatkoztatva fejtik ki hatásukat:
- prána: szív tájéka, színe: zöld
- szamána: köldök, színe: zöld vagy füstszín
- apána: végbél, színe: vörös vagy narancs
- udána: torok, színe: világoskék
- vjána: egész test, színe: élénk piros

A pránaszínek általános jelentése:
Vörös: Tüzes jellegû szín. Fejleszti az akaraterõt, a vitalitást. Ide köthetõ a materiális hatalom, az 
erõ, a lelkesedés. Segíti a célok kivitelezését, fejleszti a karizmát, gyorsítja a regenerálódást.
Narancs:  Mint  a  Merkúr  színe,  elsõsorban  a  mentális  folyamatokat,  a  logikus  gondolkodást 
erõsíti. Ide tartozik a kíváncsiság, a vágy a megismerésre. Fellazító, feloldó, tisztító hatású.
Sárga: Szoláris szín. Segíti az önbizalom kiépítését, életadó szín. Javítja az intuíciót. Könnyed, 
boldog érzéssel telít el. Gyorsítja a növekedést, asszimilatív, beépítõ hatású.
Zöld: Lazító, nyugtató hatású szín. Segíti a lebontó és tisztító folyamatokat, oldja a feszültséget. 
Segít  könnyebben  venni  a  mindennapok  problémáit.  Beindítja  a  méregtelenítõ,  fertõtlenítõ 
folyamatokat.
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Kék: Nyugtató, összehúzó, hûtõ hatású szín. Erõsíti a tisztító folyamatokat, fájdalomcsillapító és 
gyulladáscsökkentõ  hatású.  Világosabb  árnyalatai  fejlesztik  a  kreativitást,  míg  a  sötétebb 
árnyalatok a magunkban való elmélyüléshez nyújtanak segítséget.
Lila: Fejleszti a lelkierõt, a nem-fizikai világ érzékelésének a képességét. Az összes többi színes 
prána tulajdonságaival rendelkezik, azok hatását felerõsíti.
Fehér: Általános tisztító és erõsítõ hatású szín, bármely területen használható. 

Aleister Crowley - a XX. sz zad legnagyobb m gusa - 2. r szá á é

A Golden Dawn-ba történõ beavatását követõen Crowley lelkesedése hamar elpárolgott. Sorra 
megismerkedett a rend többi tagjával, akik szerinte egyszerû, "vulgáris, hétköznapi és átlagos 
emberek  voltak".  Egyedül  Jones  és  Baker  tûnt  olyan  rendtagnak,  akik  részesültk  egyáltalán 
bármiféle  tudományos  képzésben.  Az  elsõ  "titkos"  tanításokat  a  héber  ABC és  a  kabbalista 
szefirák  rendszere  képezte,  melyekkel  Crowley  már  sokkal  korábban  megismerkedett. 
Decemberben elérte a zelatori szintet, januárban Theoricus-szá avatták, februárban Practicus-
szá, és a Philosophus fokozatra is mindössze további három hónapot kellett várnia.

Crowley  Londonban  telepedett  le,  és  Vladimir  Svareff  gróf  néven 
bérelt lakást. Belevetette magát Abramelin, a mágus szent mágiájának 
tanulmányozásába,  rendtársa,  Allan  Bennett  irányításával.  Bennett, 
aki  asztmája  mellett  számos  egyéb  egészségügyi  problémával 
küszködött, és folyamatosan ópiumon illetve morfiumon élt, a párás, 
hideg  brit  éghajlaton  egyre  rosszabbul  lett,  ezért  elhatározta,  hogy 
segít rajta. Megidéztek egy Buer nevû szellemet, kinek specialitása a 
Goetia szerint a betegségek gyógyítása volt. Az idézés részleges sikert 
hozott: a szellem lába és sisakos feje tisztán láthatóvá vált, alakja többi 
része azonban ködös,  elmosódott  maradt,  és Bennett  egészsége sem 
javult jelentõsen. Crowley végülis egy szeretõje segítségével fizette ki Bennett ceyloni útját, aki 
kiköltözött, meggyógsult, és buddhista szerzetessé vált.

Crowley két szentélyt is  berendezett lakásában: az egyik fehér volt,  hat hatalmas tükörrel a 
falakon, a másik pedig fekete. Hamarosan rá kellett azonban döbbennie, hogy lakása messze 
nem elég nagy mágikus kísérleteihez. Ezért 1899 augusztusában rátalált a Boleskine udvarházra, 
mely  Skóciában,  a  Loch-Ness-i  tó  dél-keleti  oldalán  helyezkedett  el,  s  oda  költözködött. 
Ekkoriban már igencsak tönkrement kapcsolata a Golden Dawn-nal. Az összejöveteleken egyre 
élesebben bírálta a rendet, leggyakrabban a szertartások alacsony színvonalát, a titkos tanítások 
sekélyességét  és  a  mágikus  gyakorlat  teljes  hiányát  kritizálta.  Mivel  Bennett-tõl  sokkal 
hamarabb sajátított el magas szintû, titkos tanításokat, mint ahogy azt a rend megengedte volna, 
sok  rendtársából  váltott  ki  ellenérzéseket,  nem  tetszettek  arrogáns  stílusa  és  gúnyos 
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megjegyzései sem.

1900 elején Mathers, a rend vezetõje Párizsban beavatta Crowley-t az Adeptus Minor fokozatra. 
Amikor  visszatért  Londonba,  azt  tapasztalta,  hogy  a  rend  tagjai  botrányos  történeteket 
terjesztenek róla és a Mathers-hez még hû kevesekrõl. Sõt, különös, misztikus események is 
történtek, Crowley esõköpenye pélsául minden látható ok nélkül lángra kapott, a Matherstõl 
kapott,  színpompás  rózsakeresztje  pedig  egyik  napról  a  másikra  egyszer  csak  kifakult.  A 
hatalomátvétel  körüli  csatározások  végül  a  már  amúgy  is  szétzilálódott  rend  teljes 
széthullásához vezettek.

Crowley  a  századfordulót  követõ  éveket  világ  körüli  utazással  töltötte.  Járt  Mexikóban,  az 
Egyesült  Államokban,  a  Távol-Keleten,  Indiában,  Burmában,  Ceylonban,  Egyiptomban  és 
Franciaországban. Mexikóban néhány hét leforgása alatt végighaladt egy helyi mágikus társaság 
mind a harminchárom beavatási fokozatán, majd ott helyben megalapította a L.I.L., azaz a Lamp 
of  the  Invisible  Light,  A  Láthatatlan  Fény  Lámpása  elnevezésû,  saját  rendet.
Hamarosan  csatlakozott  ahhoz  az  expedícióhoz  is,  amely  a  világ  második  legmagasabb 
hegycsúcsának,  a  Chogo-rinak,  ismertebb  nevén  K.2-nek  a  meghódítására  szervezõdött,  s 
melyet egy barátja szervezett. Azonban a rossz idõjárás és néhány váratlan megbetegedés miatt a 
vállalkozás kudarcba fulladt. Évekig tartó útjának utolsó állomása Párizs volt,  ahol felkereste 
Matherst, hogy megossza vele élményeit, és bevezesse õt a tradicionális jóga és más õsi keleti 
meditációs  módszerek  rejtelmeibe,  õ  azonban  semmilyen  lelkesedést  és  érdeklõdést  nem 
tanúsított az indiai beavatási utak iránt.
 

Miután visszatért Boleskine-ba, tovább folytatta az Abramelin-
féle  kísérleteket,  majd  váratlanul  megnõsült.  Festõmûvész 
barátjának nõvérét, Rose Kelly-t vette nõül. Rose eredetileg egy 
Howell  nevû  úrral  volt  eljegyezve,  aki  néhány  héten  belül 
érkezett  volna  Amerikából,  hogy  megtartsák  az  esküvõt, 
ugyanakkor  a  lány  egy másik  fiatalembert  szeretett.  Crowley 
lovagiasan  felajánlotta  neki,  hogy  elveszi  feleségül,  utána 
visszatér  Boleskine-be,  és  a  lány  soha  többé  nem hall  felõle, 
ezek után élhet a szeretõje által bérelt lakásában, ahogyan kedve 
tartja. Hajnalban kilopóztak a hotelbõl, és regényes szökés után, 
1903. augusztus 20-án házasságot kötöttek. Ráébredt azonban, 
hogy felesége elbûvölõ, gyönyörû nõ, és szerelmük napok alatt 
kivirágzott.  Az  ifjú  pár  hosszú  nászútra  indult,  melynek  elsõ 

állomása Párizs volt, majd Kairó, ahol a gizai nagy piramis királyi kamrájában töltöttek el egy 
éjszakát.  Crowley  a  királyi  szarkofág  egyik  sarkára  helyezett  gyertya  fényénél  kezdte  el 
felolvasni  a  klasszikus  grimoire-ból,  a  középkori  Goétiából  a  megidézõ  formulát:  "Modorio, 
Phalarhao, Doo, Ape...".  Kis idõ múlva észrevette, hogy már nem kell a gyertyához hajolnia 
olvasás  közben,  mert  az  egész  sírkamrát  halványan  ragyogó,  "ultraviola"  fény  töltötte  el... 
Eloltotta a gyertyát, az asztrális ragyogás azonban még az invokáció után is sokáig bevilágította a 
helységet.
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Elutaztak  Ceylonba,  majd  Kína  felé  indultak.  Következõ  év  februárjában  visszatértek 
Egyiptomba,  de  már  mint  perzsa  arisztokraták:  Chioa  Khan  herceg,  és  felesége  Ouarda. 
Crowley-ra egyébként is jellemzõ volt, hogy szívesen adta ki magát misztikus arisztokratának, 
és  különféle,  hangzatos  álneveken  szerepelt:  Master  Therion,  a  mágusok  fejedelme;  Oliver 
Haddo, az angol úriember; Vladimir Svareff, az orosz gróf; Chioa Khan, a perzsa herceg; Laird 
Boleskine,  a  skót  földbirtokos;  Mahatma  Guru  Sri  Paramahansa  Shivaji,  a  jóga  mestere  és 
Baphomet,  Írország,  Iona  és  Britannia  szent  királya  a  gnózis  hatalma  által.  Kairóban 
megismerkedett  egy  egyiptomi  varázslóval,  akitõl  arab  nyelvleckéket  vett  és  arab  kabbalát 
tanult. Mestere megtanította, hogy hogyan nyalogasson izzó kardot anélkül, hogy megégetné a 
nyelvét, hogyan nyeljen le élõ skorpiókat, és hogyan szúrja át arcát tõrrel anélkül, hogy vérzõ 
seb maradna a szúrás helyén.

Ezekben  a  hetekben  került  sor  a  Liber  al  vel  Legis 
megírására,  mely  a  legnagyobb  fordulópontot 
jelentette  Crowley  életében.  Rose  a  kairói 
múzeiumban  felismerte  azt  az  istenséget,  mellyel 
korábban kapcsolatba került. Az általa mutatott tárgy a 
Felfedés Sztéléje volt, melyen Ra-Hoor-Khuit, Hórusz 
egyik alakja van ábrázolva, amint épp áldozatot fogad 
el  egy  Ankh-f-n-khonsu  nevû  paptól.  Crowley  két 
héten át folyamatosan adatokat gyûjtött a sztélérõl, és 
lefordíttatta  francia  nyelvre.  Felesége  médiumként 
mûködött közre, és így írta meg azt a három fejezetbõl 
álló szöveget, melyet ma Liber Al vel Legis - A törvény 
könyve címen ismerünk.  A szöveg egy Aiwass  nevû 
szellem üzenete alapján készült.

Crowley  azonban  nem  értett  egyet  a  Liber  Al 
üzenetével,  hiszen  az  minden  ponton 
szembehelyezkedett  addigi,  alapvetõen  buddhista 

felfogásával.  Elkezdte gyûlölni Aiwass-t, bár késõbb megértette, hogy a szellem által  küldött 
üzenet  az  új  Eonról  szól,  és  nem Aiwass  véleményét  tükrözi.  Feleségével  visszatért  skóciai 
birtokukra,  Boleskine-be,  nem  sokkal  késõbb  pedig  kötelességtudóan  levelet  küldött 
Mathersnek,  melyben  bejelentette  az  új  Eon  kezdetét,  és  azt,  hogy  a  Golden  Dawn  titkos 
fõnökei õt nevezték ki a rend nagymesterévé. Választ természetesen nem kapott, a birtokon 
azonban  olyan  baljós  eseménysor  vette  kezdetét,  melyeket  Mathers  rontó  mágiájának 
eredményeként  azonosított:  Crowley  állítása  szerint  többek  között  nõi  vámpír  tûnt  fel  a 
birtokon elõbb gyönyörû nõ, majd vén banya képében, aki megpróbálta elõbb elcsábítani, majd 
elpusztítani õt. Titokzatos kór tört ki a szolgák között, a vadászkutyák pusztulni kezdtek, végül 
egy megzavarodott  napszámos meg akarta  ölni Rose-t.  Crowley ellenvarázslatot  alkalmazott, 
Abramelin Szent Mágiájának segítségével megidézte egy szellemet és negyvenkilenc szolgáját, 
hogy szenteljék fel azt a hatalmas, pusztító erejû talizmánt, melyet Mathers és követõi ellen 
készített,s ezután a titokzatos, rosszindulatú jelenségek teljesen megszûntek.
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Pár hét múlva, július 28-án megszületett elsõ kislányuk, aki a Nuit Ma Ahathoor Hecate Sappho 
Jezebel  Lilith  nevet  kapta.  1905-ben  újabb  himalájai  expedícióra  indult,  melynek  célja  a 
Kancsendzönga  meghódítása  volt,  azonban  ez  a  vállalkozás  sem  járt  sikerrel.  A  kudarcot 
tragikus  baleset  tetõzte  be,  melynek  során  négy  ember  lelte  halálát  a  lezúduló  hó  alatt.  

Folytatása következik. 

 
Gemmol gia - Smaragdó

A smaragd igen ritka,  de nem a legritkább drágakõ. Ellenben 
tiszta,  átlátszó  és  fõképp  nagyméretû  kristályai  csak  elvétve 
kerülnek  napvilágra.  Értéke  vetekszik  a  gyémántéval,  bátran 
állíthatjuk, hogy a fûzöld kõ méregdrága.

Elnevezése  a  görög  szamargdosz  (zöld  kõ)  szóból  származik, 
mely  eredetileg  a  zöld  fluoritot  (folypátot)  és  a  zöld  üveget 
jelölte. Smaragdot elõször a Vörös-tenger közelében, a Kleopátra-bányában találtak. Kolumbia 
csak úgy dúskál ebben a zöld drágakõben, a világ smaragdtermelésének fele ebbõl az országból 
származik.  Kleopátra  smaragdékszerei  még  csiszolatlan,  nyers  zöld  kövek  voltak,  a  XIII. 
századtól azonban többnyire csiszolással emelik ki e drágakövek színét és csillogását.

A  spanyol  hódítók  az  arany  utáni  hajsza  során  akadtak 
smaragdra  az  indiánok  földjén.  Ezután  a  bennszülöttöket 
agyonhajszolták  a  bányákban,  csak  hogy  minél  több  csodás 
színû drágakõvel térhessenek haza Spanyolországba. Hernando 
Cortez  is  smaragddal  díszített  csecsebecsét  vitt  ajándékba 
jegyesének.  Az  aranyból  formázott  fantázia-állatkába  foglalt 
kövön magának a királynõnek is megakadt a szeme, aki arra 
kérte  a  "Nagy  hódítót",  hogy  ajándékozza  inkább  neki  az 
ékszert. Cortez erre nem volt hajlandó, ezért kegyvesztett lett 
úrnõje szemében.

A smaragd  nemcsak  gyönyörû  kõ,  hanem a  legenda  szerint 
bûverõvel is a bír. Már az ókorban is az örök élet jelképe volt, 
az  arab  orvosok  a  szülés  megkönnyítésére  használták. 
Elõrevetíti  a  jövõt,  élesíti  viselõjének  elméjét  és  látását.  A 
török  szultán  valószínûleg  éleslátó  volt,  hiszen  a  Topkapi 

szeráj kincstárában van a világ két legnagyobb smaragdja.
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Fokozza az érzéki vonzerõt, segít megõrizni a fiatalságot, megvédi viselõjét a szembetegségektõl, 
az  epilepsziától,  a  vírusfertõzésektõl,  az  epe-  és  májbetegségektõl,  megszünteti  az  érzelmi 
blokádot,  gyógyítja  a körömágygyulladást,  könnyû szülést  ígér,  és mivel erõteljes  regeneráló 
hatással rendelkezik, elõsegíti a betegségekbõl való felépülést. Elixírjét szemre helyezve, javítja a 
szürkehályogot,  elûzi  a  fáradtságot.  Belsõleg  használva  jó  a  baktériumok  ellen,  allergiánál.  

Harry Potter - m gia s val s g - 4. r szá é ó á é

 

Seprû 

A  Harry  Potter  történetekben  jelentõs  szerepet  kapnak  a  seprûk, 
különösen  a  kviddicsjátékban,  mely  a  varázslóvilág  messze 
legnépszerûbb  sportja.  A  seprûháton  játszott  labdajátékot  mind 
amatõr,  mind  professzionális  szinten  elõszeretettel  ûzik.  A  valódi 
sportokhoz  hasonlóan  megvannak  a  maga  szervezetei,  nemzeti  és 
nemzetközi  bajnokságai.  A boszorkányoknak még az sem mindegy, 
milyen  seprûjük  van,  számos  márka  kering  a  boltokban:  Meteor, 
Jólsep-R, Kométa, Nimbus, Tûzvillám.

Ugyanakkor a seprû évszázadok óta a valóságban is hozzátartozik a 
boszorkányok alakjához. A széles körben elfogadott kapcsolat a nõ és 
a seprû között  valószínûleg egészen régi idõkig nyúlik vissza.  A magyarázat feltehetõleg az, 
hogy a seprû lényegében a házban használatos, ezért a nõhöz tartozik. Egészen a közelmúltig 
Surrey-ben a kunyhókban lakó nõk, amikor elmentek és üresen hagyták a házat, felhelyeztek 
egy seprût a kéménybe úgy, hogy az kívülrõl látható legyen, így jelezve a szomszédoknak, hogy 
a ház asszonya nem tartózkodik ott. Anglia más területein, a múlt századdal bezárólag, az ajtó 
elõtt álló seprû jelezte, hogy a feleség nincs otthon, így a férj kedvére szórakozhatott barátaival.
 
A  seprûn  lovagolás,  úgy  tûnik,  csak  egy  változata  a  valamiféle  boton  való  lovagolásnak. 
Látszólag csak a  gyülekezet  tagjai  tették,  és  csak akkor,  amikor a  Szabbatra mentek, vagy a 
körtáncot  adták elõ.  A botok a  seprût  alkotó növény szárából  voltak,  aggófûbõl,  kenderbõl, 
babból,  vagy bármely más,  üreges  szárból;  alkalmanként  kõrisfa-ágakat  használtak,  a  Közel-
Keleten pedig a boszorkányok pálmaágakon lovagoltak. Tisztán látszik hát, hogy maga a lovaglás 
tevékenysége, nem pedig a felhasznált bot volt a ceremónia fontos része. Európában, habár a 
boszorkányok különbözõ növények szárain lovagoltak, kevés elsõ kézbõl származó bizonyíték 
létezik arra, hogy a levegõben szálltak volna.
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A tizenhatodik században és azelõtt, a Szabbatra való-, valamint az onnan visszautazás módjairól 
történõ beszámolók ésszerûek. 1592-ben Agnes Sampson beismerte, hogy a North Berwick-i 
templomban  tartandó  gyûlésre  egy  nyeregvánkoson  lovagolt,  veje,  John  Couper  mögött.  A 
Lancashire-i boszorkányok szintén lóháton közlekedtek; a svéd boszorkányok is lóval mentek a 
Blockula-ba.

Az elsõ  bejegyzett  boszorkány,  akit  a  Hite  miatt  állított  bíróság elé  az  egyház,  Dame Alice 
Kyteler  volt  1324-ben.  A  hölgynek  volt  egy  botja,  "amin  baktatott  és  vágtatott  keresztül 
vastagon és véknyon, akkor és úgy, ahogy akarta,  miután bezsírozta  azzal a kenettel,  ami a 
birtokában találtatott".  A vastagon és véknyon keresztüli baktatás mutatja, hogy a lovaglás a 
földön történt, nem a levegõben.

A  seprûnek,  mint  közlekedési  eszköznek  a  legkorábbi 
megemlítése  Saint-Germain-en-Laye  házfõnökének, 
Guillaume Edelin-nek a perén történt 1453-ban. Bevallotta, 
hogy  a  Szabbatra  egy  balai-n  ülve  ment  el.  1563-ban  a 
Guernsey-i  Martin  Tulouff  kijelentette,  hogy  látta  öreg 
boszorkányanyját egy seprûre ülni, majd azon fellovagolni a 
kéményen,  miközben  azt  mondta:  "Menj,  az  Ördög  és 
Lucifer  nevében,  át  sziklákon  és  töviseken".  1598-ban  a 
francia boszorkány, Françoise Secretain, egy, a lábai közé 

tett fehér boton ment a gyûlésre. 1603-ban a belga boszorkány Claire Goessen egy bekent boton 
utazott a gyülekezõhelyre.

Az eredeti seprû, legyen bár házi-, vagy varázseszköz, a felhasznált növény szárából és egy rojt 
levélbõl  állt.  A  növénnyel  kapcsolatos  hiedelmek  és  szólásmondások  száma  mutatja,  hogy 
mágikus erõt tulajdonítottak neki.
 
A Wicca seprû hagyományosan háromféle fából készül:  kõris,  fûzfa és nyír. Nyelét  szalagok 
díszítik, általában zöld és vörös színûek. A kõrisfa a germán mitológia világfája, az Yggdrasil. A 
korisfa  árnyékában semmi sem terem meg,  mivel  a gyökerei megfojtják -  "megkötik" -  más 
növények gyökereit. A kőrisfaistenek (Ódin és az indoeurópai Varuna isten) ezért az "oldás és 
kötés" urai voltak. Ódin azért kötötte varázsrúnáit kőriságakból, hogy ellenségeit megbénítsa. 

A fûzfát  régóta a  hold-és  halálistennõk utódainak tartott  boszorkányok és  tündérek fájának 
tartották. A fehér fûz a Varázslat Fája. Kapcsolatba hozható a Holddal és a föld vizeivel, a víz 
erejével, a növekedéssel,  szaporodással az összekapcsolódással,  a harmóniával. Ereje éjszaka a 
legnagyobb. Csak a holdfázisokat figyelembe véve értelmezhetõ a hatása. Véd a betegségektõl. 

A nyír a megtisztulás fehér fája, mely ragyog a sötétségben. Az Erdõk Úrnõje néven is tisztelték. 
A misztikus kapcsolatot  mutatja  élet  és halál  között.  A Nappal  és a  napévvel azonosították, 
mivel a nyír elsõként bontja ki az év elején új  leveleit,  és  így jelzi  minden dolog kezdetét. 
Számos nép körében az újrakezdés jelképe és az újévi megtisztulás eszköze.  Egykor Európa-
szerte  nyírfavesszõnyalábbal  seprûzték  ki  a  gonoszt  a  megszállottakból,  ûzték  ki  az  óév 
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szellemét, "akit" Nyugat-Európában az ökörszem jelképezett. A Fehér Szarvasbika minden kelta 
mítoszban a nyírfához kapcsolódik, és napisteneik uralmát jelképezi. A nyír a kezdet, a Nap 
újjászületése, évi felszállása az égboltra. 

K nyvaj nl : Gardneri nus rnyak K nyveö á ó á Á ö

"Az  itt  olvasható  részletek  a  Gardneri  Árnyak  Könyvébõl  az  Interneten 
terjedtek  hosszú  ideje.  Valóban  hiteles  dologról  van  szó,  a  szöveget 
Gardneriánus  Fõpapok  és  Fõpapnõk  is  elõszeretettel  használják,  ha 
avatatlannak  akarnak  beszélni  hagyományaikról.  Ne  feledjük  azonban:  ez 
nem  Az  Árnyak  Könyve  -  hiszen  mindenkinek  sajátja  van,  melybe  saját 
praktikáit, tanulmányait, tapasztalatait írja. Amit a Kedves Olvasó a kezében 
tart,  az  egy nagyon hiteles  szövegkönyv,  forrásmunka,  mely alapján képet 
kaphat  a  Wicca  vallás  rítusairól,  szokásairól;  ezen  írás  alapmû  mindenki 
számára,  aki  a  Wiccával  komolyan  akar  foglalkozni."  Saddie  LaMort  

A Munkaeszközök(1953)

"Nem léteznek  varázseszközöket  árusító  üzletek,  így  hát  ha  nem éri  olyan  szerencse,  hogy 
eszközöket ajándékozzanak, vagy adjanak el neki, a szegény Boszorkány kénytelen rögtönözni. 
De  ha  felszenteltek,  minden  bizonnyal  kölcsönkérhetsz,  vagy  beszerezhetsz  egy  Athame-t. 
Tehát, miután meghúztad a Kört,  állíts  oltárt. Bármilyen kisebb asztal,  vagy láda megfelel a 
célnak. Égjen rajta tûz (egy gyertya elégséges), és legyen rajta a könyved. A jó eredményhez 
hozzásegít  a füstölõ,  de ha nem tudsz szerezni,  szénen égetett,  édeskés  illatú gyógyfüvek is 
megfelelnek.  Szükséged lesz  egy kehelyre,  ha  szeretnél  süteményeket  és  bort,  valamint  egy 
tálra,  melybe  rajzolj  tintával  pentagramot.  Korbácsot  könnyû  készíteni.  (Megjegyzés:  a 
korbácsnak nyolc ága van, mindegyiken öt csomóval.) Szerezz be egy fehér markolatú kést és 
egy pálcát (kard nem szükséges).
 

Vésd  rájuk  a  jeleket  az  Athame-val.  Tisztíts  meg  mindent,  majd 
megfelelõen  szenteld  fel  az  eszközeidet,  és  minden  körülmények 
között  légy  felelõsen  felkészülve.  De  soha  ne  felejtsd  el,  hogy  a 
mágikus mûveletek haszontalanok, hacsak az elme nem rendelkezik 
a  megfelelõ  hozzáállással,  a  lehetõ  legnagyobb  pontossággal 
ráhangolódva a feladatra. Egyértelmû megerõsítésekre van szükség, 
az elme pedig lángoljon a vágytól. Ilyen dühöngõ akarat segítségével 
ugyanannyit  érhetsz  el  egyszerû  eszközökkel,  mint  a  teljes 
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készlettel.
 
Azonban  a  jó,  és  fõleg  õsi  eszközök  saját  aurával  rendelkeznek.  Segítségedre  vannak  a 
tiszteletteljes  hozzáállás  az elérésében,  a tanulási  vágyban, valamint hatalmad fejlesztésében. 
Ezen okból  kifolyólag a  Boszorkányok igyekeznek eszközeiket  varázslóktól  beszerezni,  akik, 
lévén képzett személyek, jó eszközöket készítenek, megfelelõen felszentelve,  nagy erõt adva 
nekik. De egy erõs Boszorkány eszközei is erõsek. Mindig törekedj rá, hogy az általad készített 
eszközök  az  általad  beszerezhetõ  legjobb  minõségû  anyagokból  álljanak,  így  könnyebben 
vesznek át erõdbõl.

Továbbá, ha egy másik Boszorkány eszközeit öröklöd, vagy szerzed be, azokból is áramlani fog 
az  erõ.  Régi  hiedelem,  hogy  az  eszközökhöz  a  legjobb  alapanyagok  azok,  amelyek  valaha 
tartalmaztak  életet,  szemben  a  mesterséges  anyagokkal.  Így  a  fa  vagy  az  elefántcsont 
megfelelõbb  a  pálcához,  mint  a  fém,  amely  viszont  alkalmasabb  a  késekhez  és  kardokhoz. 
Talizmánokhoz jobb a szûz pergamen, mint a gyárilag készített papír, és így tovább. Továbbá, 
azon dolgok, amik kézzel készültek, szintén jók, mert élet van bennük." 
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