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M tikus term szetrajz 3. - A hattyí é ú

A  hattyú  több  mitológiában  is  az  evilág  és  a  túlvilág  közt  átjáró,  a  valóság  dimenzióiban 
kalandozó  lény,  ugyanakkor  a  lelki  tisztánlátás,  a  bölcsesség,  jelképe  is.  Lénye  a  zenével, 
költészettel és a jövőbelátással áll kapcsolatban. Egy legenda szerint megérzi közeledő halálát és 
dalolva köszönti, ezért a boldog halál és egyben az újjászületés szimbóluma. A hattyú nyaka a 
túlvilág és evilág közötti kapcsolatot jelképezi. A fehér hattyú a nap, a fekete az éj allegóriája, ez 
utóbbi a sötét varázslatok, okkult tudományok egyik jelképe is.   

Az alkímiában a szellemi tisztánlátás jele, a víz és a tűz ellentétének egységét szimbolizálja, egy 
olyan ősállapotét, mely a kétneműség jegyeit hordozza: így hím és nőstény formájában egyaránt 
megjelenhet. Sok népnél tabu a vadászata, több mítoszban változnak emberek/istenek hattyúvá. 

Az ókori Görögországban a hattyú Apolló isten jelképe és szent madara volt, és több mítoszban 
is szerepelt. Zeusz hattyú képében csábította el Lédát, aki hattyútojásban hozta a világra a szép 
Helenét. Orfeusz halála után hattyúvá változott, és az égre helyezték. Így keletkezett a Hattyú 
csillagkép, amely egy kitárt szárnyú, hosszú nyakú repülő madárra emlékeztet. 

Egy másik mítosz szerint egy Küknosz nevű ifjú szerelmes volt Phaetónba, a Nap fiába. Phaetón 
a  Nap kocsiját  maga  akarta  hajtani,  de ügyetlensége  miatt  a  haragra  gyúlt  Zeusz villámmal 
sújtotta,  és  ő  az  égről  az  Eridanosz  folyóba  zuhant.  Az  elkeseredett  Küknosz  olyan sokszor 
bukott a folyó vizébe kedvese testét kutatva, hogy Zeusz megszánta őt és hattyúvá változtatta. 
Küknosz nevére vezették vissza a hattyú latin Cygnus elnevezését is. 

A szépség és szerelem istennőjével, Aphroditével/Vénusszal is azonosították, aki hattyúszekéren 
közlekedett, s mivel a hattyú valóban hűséges élete párjához, a hű szerelem jelképe lett. 
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A pre-hellén mítoszokból azt is tudjuk, hogy a halál hattyú formájában üldözte azokat, akiknek 
lejárt  a  földi  küldetésük,  mégpedig  a  férfiakat  hattyú-hölgyek,  a  nőket  pedig  hím madarak. 
Talán a  pelaszgokon keresztül  jutott  el  az elgondolás  Itáliába,  ahol  pl.  az etruszkoknak volt 
hasonló  elképzelésük.  Halálmadarak  a  Graiák  is,  Phorküsz  tengeristen  lányai  (Enüo, 
Pemphredo,  Deino).  Szép  emberi  arcuk  van,  és  hattyú-testük,  de  születésüktől  fogva  ősz  a 
hajuk, és hármuknak összesen csak egy szemük és egy foguk van. 

A kelta  mítoszkörben a  hattyú a  Lohengrin legendához tartozik.  Lohengrin hattyú vontatta 
csónakon érkezett a Schelde folyón Antwerpenbe, hogy Elza brabanti hercegnő bajnoka legyen. 
Házasságuk  feltételéül  szabta,  hogy  Elza  soha  nem  kérdezi  meg  nevét  és  származását.  A 
nászéjszakán azonban az asszony kíváncsisága erősebbnek bizonyult és megszegte ígéretét. A 
férj  válaszát  követően  megjelent  a  hattyú  vontatta  csónak  és  Lohengrin  éppoly  rejtélyesen 
távozott, mint ahogy érkezett.

Létezik  egy  kelta  legenda  Lir  királyról,  amely 
számos  változatban  maradt  ránk.  Lir  király  első 
felesége  ikreket  szült,  Fionnuala-t  és  Aodh-ot, 
majd  újra  ikreket,  Fiachra-t  és  Conn-t;  de  a 
második  szülésbe  belehalt.  A  király  ismét 
megházasodott,  de  ez  a  második  asszony,  Aoife 
vagy Arife  nem szerette  a  gyermekeket.  Először 
egy karddal akarta megölni őket, de nem volt elég 
ereje  hozzá.  De  amikor  a  gyermekek  a  Loch 
Dairbhreach-ben,  „a  tölgyfák  tavában”  fürödtek, 
Aoife  egy  varázsvesszővel  fehér  hattyúkká 
változtatta  őket,  és  így  szólt:  „El  innen,  király 
gyermekei, örökre elvettem tőletek a szerencsét!” 
Fionnuala megátkozta őt, mire Aoife azt mondta: 
„Elég  lesz  nektek  900  év  is,  beszéljetek  emberi 
hangon, és nagyon szépen énekeljetek.” A hattyú-
gyermekek azonban elmondták Lirnek,  hogy mi 
történt, mire Lir megölte Aoifét. A kelta legenda 

szerint  azóta  tudnak  a  hattyúk  gyönyörűen  énekelni.  Mivel  a  valóság  messze  elmarad  a 
költészettől, hozzátették, hogy csak a haldokló hattyú énekel gyönyörűen. Írországban még ma 
is él Lir király négy gyermekének az emléke, és talán ezért hoztak egy olyan rendeletet, hogy 
hattyút tilos megölni. 

A germán világfa, az Yggdrasil tövénél lévő csodakútban is két hattyú úszkál. A legenda szerint 
tőlük származik minden földi hattyú. Hattyúlányok szerepelnek az Edda Völundarkvitha, vagyis 
a Völund éneke című könyvében is. Völund, akit a finn király varázserejű fiának mondanak, 
egy hattyúlányt vett feleségül, Hervort, miután hölgyet elrabolta, és elzárta a hattyúruhát. Hét 
évig éltek együtt, de ekkor Hervor („a legbölcsebb”) eltűnt. Völund hazatért a vadászatból, és 
üresen találta a házat. Egy darabig türelmesen várt, de közben Nithuth („keserű gyűlölet”) svéd 
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király megtudta, mi történt, és nagyon megörült, hogy a régi vetélytársa elvesztette a walkür 
támogatását.  Katonái  betörtek  Völund  várába,  és  elrabolták  az  egyik  bűvös  gyűrűjét.  Mire 
Völund  felébredt,  láncok  voltak  a  kezein,  és  a  lábait  összekötözték.  Nithuth  egy  szigetre 
száműzte Völundot, elvette a bűvös kardját, és arra kényszerítette, hogy mindenféle varázserejű 
tárgyat készítsen neki. Völund végül szörnyű bosszút állt: levágta Nithuth két fiának a fejét, a 
lányát pedig megerőszakolta. Az Edda egy másik könyvéből megtudhatjuk, hogy Völund végül 
tollruhát vagy szárnyakat készített magának, és megtalálta a hattyúlányt is. 

 
Indiában Brahma hordozó állata szintén a hattyú. Ezen, vagy pedig egy hét hattyú által húzott 
szekéren ül lótuszülésben. A hattyúkról úgy tartják, hogy a hét világot képviselik. AaRgvédában 
is olvasunk az első hattyúlányról, Urvasiról; Pururavá földi király elvesztette az égi származású 
feleséget, mindenütt kétségbeesetten kereste, és végül megtalálta egy tavon, ahol a hattyúként 
úszkált.  Kétségbeesetten  könyörgött  hozzá,  hogy  térjen  vissza,  végül  Urvasi  megsajnálta  a 
királyt,  és  vele  töltött  egy  éjszakát,  a  Gandharvák  pedig  mágikus  tüzet  ajándékoztak 
Pururavának. Megtanították,  hogyan gyújtsa  meg,  és  milyen áldozatot  kell  elvégeznie,  hogy 
együtt élhessen Urvasival a fizikai világban. 
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A  hófehér  szárnyú  hattyúnak  a  finn  mitológia  szerint  isteni  küldetése  a  tavaszhozás.  Mai 
tudományos neve énekes hattyú, mellesleg Finnország nemzeti madara. A finn népi kultúrában 
a hattyú a madarak közül az egyetlen, amely szent madár. Az ártatlanság, az egyszerűség és a 
szépség szimbóluma, melyhez sok-sok mítosz és legenda kötődik. A karéliai kultúra és a népi 
hiedelemvilág igen komoly bűnnek tartja egy hattyú elpusztítását. E gyönyörű vízimadárnak 
már  szerepe  volt  a  világmindenség  létrejöttében  is,  később  a  holtak  és  az  élők  közötti 
közvetítőként, lélekmadárként tartották számon. 

A m gia alkalmaz sa a mindennapokbaná á

Nem  fogok  hazudni.  Nem  fogok  régen  elmúlt  civilizációkról  mesélni,  s  úgy  beállítani  a 
dolgokat, mintha létező emlékeket mesélnék el. Továbbá nem fogok idétlen történeteket sem 
kreálni a telekinézisről és egyéb kecsegtetően hangzó parajelenségekről.
Az elmúlt években a fent említett, és hasonló fantáziaalkotások nagyon sok embert zavartak 
meg, tettek életunttá, s vették el a hitelét a mágiának. 

 
„A mágia valójában erõt jelent.  A képzelet önmagát megvalósító varázserejét.”
 (Szepes Mária)

A mágia  egy  nagyon  értékes  módszer,  mely  rengeteg  irányzat 
mögé  rejtőzve  áll  rendelkezésünkre,  de  lényegük  azonos:  az 
emberi  lélek  általa  felismeri,  milyen  messze  szöktünk  mély 
érzéseinktől  és  vágyainktól,  majd  lehetőséget  ad  arra,  hogy 
félelmeinket legyőzve visszajussunk, vagy legalábbis elinduljunk 
vissza önmagunk felé. 

Ez nehéz feladat. Sokunk népszerű tanítókat keres fel, mások a 
vallások  karjaiba  menekülnek,  megint  mások  okkult 
praktikákhoz  fordulnak,  de  egy  dolog  közös  bennünk: 
mindannyian tudjuk, hogy bolyongunk ezen a Földön, és azt az 

utat akarjuk megtalálni a sok közül, melyen haladva felszámolható az a sok szenvedés, mely 
életünk során felgyülemlett bennünk.

Szomorúan olvasom fórumokon, milyen sokan végeznek mágikus gyakorlatokat anélkül, hogy 
értenék milyen rendezőelvek is állnak az adott gyakorlatok mögött. Anélkül, hogy értenénk a 
gyakorlatok mögötti mentális hátteret, nem számíthatunk a sikerre. Nagyon fontos, hogy amit 
két kezünkkel elvégzünk, asztrális fluidszálakkal szövünk eggyé, és mindezt tudatosan megértve 
mentálisan megéljük, hozza csak meg az eredményt. 
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Ezt  szem előtt  tartva  teszek  közkinccsé  egy olyan technikát,  melynek helyes  és  rendszeres 
végzésével  hatalmas előrelépésre teszünk szert  az önmagunkhoz visszavezető úton. Hatása a 
sikerekkel  párhuzamosan  fog  nőni,  s  egyre  hamarabb,  egyre  látványosabb  eredményeket 
érhetünk el vele.

Kellékek: 
- Zene: nagyon fontos a jó zene megválasztása 

mindennemű mágikus  munkához;  sokan azt 
mondják, ne használjunk zenét, mert elvonja 
a figyelmet. Nekem sokat segített a csapongó 
gondolatok  megfékezésében,  továbbá  a 
mágikus munkához szükséges mentális töltés 
létrehozásában  (munkánk  jellege  alapján 
válasszuk meg az albumot, pl. a főnöktől való 
félelem  megszüntetéséhez  nem  lesz  jó  az 
Adiago  for  Strings,  hiába  tökéletes  választás 
mondjuk  a  bennünk  rejlő  fájdalom 
feloldásához); 
Ami nekem nagyon bejött: igényes meditációs 
albumok (néhány, számomra kedves alapmű: 
Sacred  Spirit:  Chants  and  Dances  of  Native  
Americans; Loreena McKennit: The Book of Secrets; Burzum: Dauði Baldrs, Hliðskjálf), 
továbbá  klasszikus  zene  (pl.:  Chopin,  Beethoven,  Tchaikovsky  darabjai  nagyon 
hasznosak tudnak lenni)

- Kényelmes, laza ruházat

Elv:  miután elértük azt a tudatszintet, ahol félelmeink háttérbe kerülnek: 
- önmagunk szembesítése a félelmet tápláló személy erejével
- felismerése annak, hogy ebben az állapotunkban nem tud ránk hatni
- vágyunk koncentrált kivetítése (félelem legyőzése) a tudatalattinkba
- megbarátkozunk a tudattal, hogy mostantól kezdve az illető hatástalan ránk nézve
- visszatérünk mindennapi tudatállapotunkba

Megvalósítás:
A gyakorlatok egymásra épülnek, így kérem az azt alkalmazót, hogy a következő gyakorlatra 
csak az előző maximális elsajátítása utána lépjen. 

1. alapgyakorlat: 
Kényelmesen  helyezkedjünk el,  miközben legyen biztosított  a  nyugodt  és  zavartalan 
légkör. Csukjuk be szemünket, és képzeljünk magunk elé egy hatalmas nagy léghajót, 
mely  méreteivel  betölti  a  magunk  előtt  elképzelt  teret.  Érezzük  át,  ahogy  a  térben 
kiterjedt testként viselkedik: kikötve lebeg felettünk, miközben egy kötéllétra lóg le róla, 
melyet ha észrevettünk, másszunk fel rajta. Nem kell gyorsan: érezzük ahogy a vastag 
kötelek,  mikbe  kapaszkodunk,  egy  picit  dörzsölik  kezeinket,  és  talán  egy  picit 
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himbálózunk is rajta. Legyünk nyugodtak, ez a mi világunk, itt semmi baj nem történhet 
velünk (akár el is engedhetnénk a létrát). Ahogy felértünk a léghajóra, egész egyszerűen 
keressük  meg  a  kapitányt,  és  adjuk  ki  az  utasítást:  vigyen  el  minket  ideális 
pihenőhelyünkre  (kötél  kiold,  léghajó  indít).  Ez  lesz  későbbiekben  mindennemű 
gyakorlat kiindulópontja. Az utazás során nézd meg, milyen tájakon haladsz keresztül, itt 
bukkanhatnak fel bennünk eltemetett emlékek…
Ahogy  megérkeztünk  pihenőhelyünkre,  látni  fogjuk,  milyen  lélegzetelállítóan  szép 
helyen vagyunk, tényleg hihetetlen élmény. 

2. gyakorlat:
Mivel itt gondolatunkkal láthatóan teremthetünk bármit, képzeljük magunk elé azt az 
embert, aki iránt a félelmeinket tápláljuk. Lássuk, milyen erős is ő, s éljük át újra, ahogy 
hatalma alá von minket. Remélem, eléggé gyengének érezzük magunkat. Míg ez nincs 
így,  abba ne hagyjuk a  helyzet átélését!  Eközben látni  kezdjük majd,  ahogy aurájába 
bevon minket, s mi teljesen a hatása alá kerülünk, miközben saját auránk szinte elfogy. 
Ennek  megjelenítését  addig  gyakoroljuk,  míg  egészen  plasztikusan  nem  tudjuk  ezt 
magunk elé  vetíteni.   Ez  sokaknál  több  hétnyi  rendszeres  gyakorlást  igényel,  de  ne 
haladjunk tovább, míg e pontot maximálisan meg nem valósítottuk, mert ha így teszünk, 
a  továbbiak  az  edzetlen  képzelőerő  mivoltából  adódóan  a  gyakorlat  többi  része 
hatástalan lesz!

3. gyakorlat:
Ha  eljutottál  idáig,  az  már  nagyon  jó!  Ahogyan  létrejött  köztetek  ez  a  kellemetlen 
kontaktus, vedd észre, hogy az általa kisugárzott energiatömeg mintha kezdene előtted 
és körülötted irányt váltani, pont úgy, ahogy egy áramvonalas autón siklik el a szél. Éld 
át,  és  töltsön el  örömmel,  ahogy látod,  már nem árad keresztül  rajtad erős  auratere, 
hanem elsiklik körülötted. Ezt a pontot addig gyakorold, még egészen tisztán nem tűnik 
fel az eltérésnek az oka: kezd megerősödni, s így egyre láthatóbbá válni saját aurád. Amíg 
nem érzed és látod a sejtjeidtől kezdve az egész testedet átragyogó fényes aurát, kérlek ne 
menj tovább!

 
4. gyakorlat: 

Hosszú munkával, és sok gyakorlással, de mostanra eljutottál oda, hogy az illető már nem 
képes személyes erejével ártani neked, de ezzel nincs még vége.  Most már nálad a kocka: 
vagy olyan erős, hogy innentől kezdve te diktálj.
Ennek menete a következő:
Miközben élesen látod a személyt magad előtt, homlokodból egy finom tapintású, lágy 
ezüstszálat indítasz el, melyet lasszóként dobsz feje köré. Lényeges, hogy ne szorítsa az 
illetőt! Ahogy fején koszorúként rajta van e szál, érezd át, ahogy segítségével átveszed 
asztrális  energiáinak  lüktetését.  Pár  percig  maradj  így,  érezd,  ahogy  lüktet  az 
energiaáramlás benne.
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5. gyakorlat:
Most fontos, hogy csakis rá koncentrálj, miközben a szálon keresztül vizualizálod felé, 
hogy mostantól  kezdve te  már  sebezhetetlen  vagy,  és  saját  érdekében hagyjon téged 
békén.  Ezt  a  képet  éld  át  nagyon  erősen,  miközben  a  szál  ezt  felé  továbbítja.  A 
folyamatot egyébként még ez irányú utasításokkal is kiegészíthetjük, melyet szintén a 
szálon át küldünk el hozzá.
Az operáció végén feltétlenül húzzuk vissza a szálat!

6. gyakorlat: visszatérés mindennapi tudatállapotba

Ahogy  befejeztük  mágikus  munkánkat,  engedjük 
elmenni,  és  lássuk,  ahogy  ő  is  nyugodt,  hogy 
lezárhatja  konfliktusát  velünk,  és  mi  is  jóleső 
békében nézzük, ahogy egyre távolodik. 
Ezután  nyugodtan  visszaszállhatunk  a  léghajóra, 
mely  elindul  a  visszafele  vezető  úton,  s  ahogy 
szemléljük  visszafele  az  alattunk  elsuhanó  tájat, 
lassan  érezzük,  ahogy  térünk  vissza  mindennapi 
tudatállapotunkba.  Végtagjainkat,  fejünket 
megmozgatjuk,  szemünket  lassan  kinyitjuk,  és 
nyújtózunk egy jó nagyot.

Helyesen  végezve  ez  egy  nagyon  erős  gyakorlatsor,  mely  a  vezetett  meditáció  egyes 
elemeit beiktatva a tradicionális akaratmágia segítségével ér el eredményt, s erősíti meg 
elsatnyult harmadik szemünket.

Viszont!!! Nagyon kérek mindenkit, csak az kezdjen bele, aki elég erősnek érzi magát 
ehhez, mert az első pont során leírt, látszólag logikátlan félelemerősítés az fontos, és ezt 
nem  mindenki  viseli  el.  A  félelemerősítéssel  egyrészt  az  általános  félelmeink  egy 
személyre  ruházhatóak,  másrészt  ennek  átélésével  nő  meg  vágyunk  aziránt,  hogy 
megoldjuk a helyzetet.

Kérdéseiteket,  véleményeiteket  a  lenti  elérhetőségemre küldhetitek,  ahogy tudok,  válaszolni 
fogok.

Elérhetőség: phoenixfromme(kukac)gmail.com
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Aleister Crowley - a XX. sz zad legnagyobb m gusa - 3. r szá á é

A  sikertelen  kaland  után  Crowley  vissztért  a  mágia 
tanulmányozásához.  Felvette  a  kapcsolatot  egy  bizonyos  Soror 
Fidelis-szel,  akivel  hosszas  asztrális  találkozókat  bonyolított. 
Részben  szavakkal,  részben  gondolatátvitel  útján  beszéltek 
egymással, s késõbb mindent pontosan ellenõriztek leveleikben. 

Feleségével és kislányával hosszabb kínai körútra indult, s Burmában 
ismét  meglátogatta  Allan  Bennett-et.  Kínában  megismerkedett 
többek  közt  a  taoista  mágiával,  alkímiával  és  jógával,  a  kínai 
szexuális  rítusokkal,  a  Ji  Csinggel,  s  az  ópiumbarlangok  gyakori 
látogatója  lett.  Sanghajban  április  6-án  és  7-én  személyesen  is 
találkozott Soror Fidelis-szel, és elmesélte a nõnek kairói élményét, a 
Liber Al megírásának körülményeit. A Soror megerõsítette a könyv 
keletkezésének hitelességét, és felajánlotta, hogy együtt dolgozik vele tovább ezen az anyagon. 
Egyre inkább úgy tûnt azonban, hogy a nõ csupán Crowley közelébe akar férkõzni, mint új 
médium,  megpróbálva  félrelökni  Rose-t,  "látomásainak"  hitelessége  pedig  erõteljesen 
megkérdõjelezhetõ, ezért a mágus rövid úton megszakította vele a kapcsolatot.
 
Kiválasztottság-tudata azonban egyre erõsödött, miközben továbbra is különbözõ jeleket kapott. 
Egy  szikh  szolga  például  elmesélte  neki,  hogy  látomásában  Crowley-nak  átnyújtották  az 
Excaliburt. Családját hazaküldte Angliába, õ pedig Kanadába, késõbb New Yorkba utazott. Csak 
hónapok  múlva  értesült  róla,  hogy  a  visszaút  során  kislánya  meghalt  tífuszban.
1906. júniusában ért vissza Angliába. Útközben írta meg a mágikus összefüggéseket bemutató, 
777  címû  munkáját.  Felesége  még  ebben  évben  újabb  kislánynak  adott  életet,  aki  a  jóval 
prózaibb Lola Zaza nevet kapta, s aki születésétõl kezdve gyenge, beteges volt.
 
Szeptemberben barátjával, George Cecil Jones-szal dolgozott együtt, újraírták a Golden Dawn 
neofita  beavatási  rituáléját.  Új  invokációt  fejlesztett  ki  az  Abramelin  mûveletekhez,  melyet 
sikeresen végre is hajtott. Ennek eredményeképp állítólag több, mint három héten át látható 
fényt bocsátott ki magából a teste.
 
Az  ezt  követõ  évek  a  "beteljesedés  idõszakaként"  maradtak  meg  emlékezetében.  Sorra  írta 
mágikus esszéit, melyeket késõbb Collected Works (Összegyûjtött munkásság) címen jelentetett 
meg.  1907-ben  Argenteum Astrum (Ezüst  Csillag)  néven  saját  mágikus  rendet  hozott  létre 
Jones-szal,  alapjait  a  Golden  Dawn  általa  továbbfejlesztett  okkult  tanításai  és  szertartásai 
képezték.  Elsõ  hivatalos  tanítványával,  akit  Earl  of  Coke  and  Crankum  néven  emlegett 
önéletrajzában (valódi neve Earl of Tankerville volt) Marokkóba utazott, hogy visszavonuljanak 
és elmélyedhessenek a mágiában a sivatag közepén. Ugyanebben az évben megírta a a Liber 
LXV-t  és  a  Liber  Lapidis  Lazuli-t  is,  és  összebarátkozott  John  Charles  Frederic  Fuller 
kapitánnyal, az angol páncéloshadosztály késõbbi parancsnokával. Fuller mélyen megvetett és 
elutasított  minden ezoterikus-mágikus világnézetet  és  felfogást,  Crowley így finom iróniával 
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fûszerezve elküldte neki a Liber Al egy példányát.  A válasz azonban alapjaiban döbbentette 
meg:  "Ezek  egy  Mester  szavai!'"  -  írta  Fuller.  "Itt  volt  a  könyv,  melytõl  féltem  és  melyet 
gyûlöltem, a könyv, melytõl kétségbeesetten szabadulni igyekeztem, és itt volt egy ember, aki 
minden ilyesmit gyûlölt, a legkisebb félelem nélkül, egy ember, akinek semmi elõl nem kellett 
menekülnie; és azonnal elfogadta látszólagos értékén" - írta Crowley 1908-ban tehát kész volt 
kiadni a Liber Al-t, a kézirat azonban rejtélyes módon eltûnt.
 
Ekkoriban lett tanítványa egy fiatal költõ, Victor Neuburg, aki amellett, hogy lelkes rajongója és 
szexuális  partnere volt mesterének, kiváló médiumnak is bizonyult. Crowley ugyanis ezen a 
téren már nem számíthatott feleségére, aki hamarosan alkoholista lett, s 1909-ben el is váltak. 
Neuburg-gal bejárták Spanyolországot, számtalan mágikus kísérletet folytattak együtt, isteneket 
és démonokat idéztek manifesztálódott alakban. A spanyol út után végre megtalálta a Liber Al 
kéziratát, és úgy érezte, saját, szabad akaratából képes foglalkozni vele. Megidézte Aiwass-t, és 

megkérdezte  tõle:  "Mi  lesz  a  Jel?"  A  szellem  azt  válaszolta,  hogy 
Babalon úrnõ érkezése lesz az.
 
Crowley  tanítányával  1909.  novemberében  Algériába  utazott,  hogy 
folytassák közös kísérleteiket. Az énoki mágia õrtornyait idézték meg. 
Decemberben  a  sivatagban,  Bou  Saada  közelében  látható  formában 
megidézték  Choronzon  démont,  aki  a  Zax  nevû  tizedik  Aethyr 
uralkodója.  Crowley  szerint  ez  a  régió  tulajdonképp  megegyezik  a 
kabbala Daath szefirájával, mely elválasztja a természetfeletti világokat 
a látható természettõl. A démon felett diadalmaskodó mágus ezért e 
sikeres invokációtól kezdve Magister Templinek tartotta magát.

 
Ezekben az években jelentette meg a The Equinox címû vaskos, több száz oldalas folyóiratot, 
évente  két  alkalommal,  a  tavaszi  és  õszi  napéjegyenlõség  idején.  A  harmadik  számban 
nyilvánosságra hozta a Golden Dawn néhány alapvetõ mágikus szertartását, melynek titokban 
tartására szigorú eskü kötelezte. A feldühödött Mathers bírósághoz fordult, és sikerült elérnie az 
ominózus  kiadás  betiltatását.  Crowley  azonban  fellebbezett,  s  ekkor  a  bíróság  az  õ  javára 
döntött. 1913-ig végül összesen tíz szám jelent meg. 

1910.  tavaszán  tanítványaival  megidézte  Bartzabelt,  a  Mars 
szellemét,  aki  elõre  jelezte  számára  a  közelgõ  világháborút. 
Ugyanezekben a hónapokban ismerkedett meg egy Leila Waddel 
nevû,  új-zélandi  hegedûmûvésznõvel,  akit  szintén tanítványául 
fogadott.  Fantasztikus  Hold-rituálét  komponált  és  adott  elõ 
Neuburg-gal  és  Leilával,  s  a  londoni  Caxton  Hall-ban  elõadta 
velük  saját,  Eleusziszi  misztériumok  címû,  mágikus-ezoterikus 
elõadás-sorozatát.
 
A következõ évben ismét Észak-Afrikába utazott, ahol folytatta 
mágikus  kísérleteit;  elsõsorban  szabadkõmûves  rítusokkal 
kísérletezett.  Tapasztalatait  a  Magical  Instructions  (Mágikus 
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útmutatások) címû mûvében összegezte. Elkezdte kidolgozni a görög kabbala rendszerét, s nem 
kevesebb, mint tizenkilenc könyvet írt különbözõ mágikus, okkult témákban.

Isadora Duncan, a legendás táncosnõ egyik bálján megismerkedett a háziasszony egyik legjobb 
barátnõjével, Mary d'Esté Sturges-szel, s hamarosan közeli kapcsolatba keveredett vele. A nõre 
késõbb Soror Virakam néven hivatkozott írásaiban. Elutaztak St. Moritz-ba, ahol Mary transzba 
esett,  víziókat  látott,  majd  kis  idõ  múlva  egy  Ab-ul-Diz  nevû  szellem  üzeneteit  kezdte  el 
közvetíteni. A szellem tanácsára Olaszországba mentekk, s Nápoly mellett ráakadtak arra a kis 
villára, melyet Ab-ul-Diz korábban részletesen leírt nekik. Crowley itt írta meg a Book Four 
címû könyvét.

Nem  sokkal  ezután  egy  német  mágikus  rend,  az  Ordo  Templi 
Orientis  nagymestere,  Theodor Reuss  megvádolta  Crowley-t  azzal, 
hogy  elárulta  titkos  tanításaikat  a  The  Book  of  Lies  (Hazugságok 
Könyve)  címû  munkájában.  Miután  kiderült,  hogy  Crowley  tõlük 
teljesen függetlenül, a saját tapasztalataiból kiindulva alkotta meg a 
nyilvánosságra  hozott,  szexuális  jellegû  tanításokat,  a  rend 
felhatalmazta õt angliai águk megalapítására és vezetésére. 1912-ben 
hivatalosan is rend tagjává vált, beavatták a legmagasabb, kilencedik 
fokozatra, és felvette a Baphomet nevet.

1913. tavaszán megszervezte a Ragged Ragtime Girls elnevezésû, nõi 
színtársulatot, mely az õ mágikus rítusait adta elõ zenével és tánccal 

fûszerezve.  A  nyár  folyamán  a  társaságot  meghívták  Moszkvába,  ahol  megismerkedett  egy 
Ringler Anna nevû magyar lánnyal, aki erõsen mazochista volt,  Crowley pedig rendelkezett 
szadista hajlamokkal, így "különleges hat hetet töltöttek együtt". Ezekben a hetekben írta meg 
talán legismertebb költeményét, a Hymn To Pan-t (Himnusz Pánhoz).
 
A következõ évben Neuburg társaságában Párizsban adott elõ homoszexuális rítusokat. Egyfelõl 
fogyó anyagi javaikat próbálták gyarapítani, másfelõl korábbi életeiket kísérelték meg feltárni a 
rituálék segítségével. Így például megtudta, hogy egyik, évezredekkel korábbi életében egy Aia 
nevû, krétai, templomi táncosnõ volt.
 

Folytatása következik. 
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H res szellemhist ri k - 4. r sz - Stuart M riaí ó á é á

Skócia  a  szülõhazája  a  legtöbb  kísértethistóriának. 
Majdhogynem  több  jelentés  érkezett  errõl  az  egy 
területrõl, mint a világ többi részérõl összesen. 

Stuart Mária, a skótok királynõje tizenkilenc évig (1568-
1587-ig),  haláláig  sínylõdött  Erzsébet  angol  királynõ 
rabságában. A szerencsétlen királynõ - úgy tûnik - szinte 
mindenhol otthagyta lenyomatát,  ahol  csak  élete  során 
megfordult. Látták Craignethan, Loch Leven, és Hermitage kastélyaiban, a Holyrood palotában. 
Néhányan úgy vélik, hogy a Stirling kastélyban kísértõ "Rózsaszín Hölgy" szintén õ lehet.

A Turret házban szintén kísért, ahová tizennégy évre börtönözték be, amikor a ház Salisbury 
Earl-jének birtokában volt. A jelenések az 1930-as években kezdõdtek. A szemtanúk szerint a 
gyönyörû, nõi szellem fekete ruhában tûnik fel, keresztülsuhan a termeken és a falakon. A ház 
néhány  vendége  az  éjszaka  közepén  hagyta  el  a  helyet,  annyira  megrémültek  a  jelenéstõl.
Feljegyezték azt is, hogy a ház kutyái gyakran viselkedtek különösen: nyüszítettek, ugattak egy 
bizonyos  pont  felé  fordulva.  A  Turrett  házban  történt  legkülönösebb  esemény  pedig  a 
következõ volt:  tartottak az alsó szinten egy régi,  nehéz füstölõtartót,  mely egy kis  démont 
formázott, és úgy hitték, hogy távol tartja a gonosz szellemeket. Egy éjjel minden házba lévõ 
nagy zajra ébredt. Végigkutatták a házat, de semmi különöset nem észleltek. A zajok azonban 
folytatódtak, és a ház lakói úgy vélték, a füstölõtartó környékérõl jönnek. Ezért krétával egy 
fehér kört húztak köré, majd visszatértek hálószobáikba. Reggel felkelvén a füstölõtartót - mely 
akkora volt, hogy négy felnõtt ember is nehezen bírta volna megemelni - a körön kívül találták.

Néhány  egyéb  szellem  közvetlenül  kapcsolódik  Stuart  Máriához.  Stirling  "Zöld  Hölgy"-e 
feltehetõleg egy szolga volt, aki megmentette Máriát, amikor annak hálóruhái tüzet fogtak. A 
hölgyet gyakran látták a szakácsok a konyhában, ahogy az éttetszõ alak figyelte ügyködésüket. 
Egy Glamisban kísértõ, sötét bõrû, fiatal fiút szintén az õ szolgájaként tartanak számon. A fiúval 
a történet szerint igen rosszul bántak életében. A kastélyban megfordulók azt állították, gyakran 
ébredtek  az  éjszaka  közepén  arra,  hogy  valaki  lehúzza  róluk  a  takarót.
A Nappa Hallban szintén kísért Mária szelleme, ahol életében mindössze két napot töltött, Sir 
Christopher  Metcalfe  vendégeként.  A  szemtanúk  a  fennmaradt  portrék  alapján  világosan 
felismerni vélték a skótok egykori királynõjét, aki fekete bársony ruhát viselt. 
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Farkasb rben  A likantr piaő – ó

A legtöbb nép mitológiájában megjelenik a farkas, vagy valamilyen más állat, mint szent állat, 
vagy  épp  mitikus  lény.  Romulust  és  Remust  is  egy  farkas  anya  szoptatott,  akik  később 
megalapították a Római Birodalmat. De ezer más történet is szól erről az állatról. Lükaón király 
(latinul Lycaon), az istenekben való kételkedése miatt egy vacsorán emberhúst tálalt fel nekik. 
Zeusz,  még  mielőtt  belekóstolt  volna  az  ételbe,  rájött  a  cselre.  Hatalmasságát  bizonyítva, 
farkassá  változtatta  Lükaónt.  Innen is  ered a  név,  ami  összefoglalja  a  farkas  és  ember  közti 
kapcsolatot, a mitikus betegséget, és a vérállat viselkedési formát, betegséget, a likantrópia.

Az  ősi  törzsek  vallásvilágában  nagy  szerepet 
játszottak  a  sámánok,  akik  sokszor  a  törzs 
vezetői  voltak,  máshol  a  közösség  legbölcsebb 
emberei,  vagy  éppen  csak  egyszerű  gyógyítói. 
Egy  azonban  mindegyik  törzs  sámánjaira  igaz 
volt,  mindegyik mágikus, vagy természetfölötti 
képességekkel  bírt.  Különleges  rituálékat 
rendezett,  melyekben  kiszálltak  fizikai 
valójukból, és a lelküket másfelé terelték. Akár 
egy állat bőrébe is. 

Gyakori  eset  volt,  hogy  a  sámán  lelkét  egy 
farkasba  repítette,  és  akár  irányította  is  azt. 
Ilyenkor  előfordult  az  is,  hogy  megnyúzott 
farkas  bőrét  terítették  magukra,  és  különböző 
tudatmódosító  szerekkel,  valamint  bódító, 
dallamos dobjátékkal segítették a rituálét. 

A farkasként megjelenő ember legendája innen 
eredeztethető,  de voltak más  alapjai  is.  Az ősi 
kannibál  törzsek,  köztudottan  emberhúst 

fogyasztottak. Ezek a közösségek többnyire eltávolodva éltek a „civilizált” kultúrától, bent az 
erdőben, vagy a pusztán. Előfordult sokszor, hogy más törzsek gyermekeit, vagy tagjait rabolták 
el, hogy a húsukból étkezzenek. A farkasbőrbe bújt emberekre sokszor ráaggatták a farkasember 
kifejezést, összefüggésbe hozva a farkasbőrt, és a kannibalizmust. 

A ókorban és a középkorban is jegyeztek fel eseteket, ahol megjelent a farkasember teória. Úgy 
gondolták,  hogy  ez  egy  betegség,  amelyet  egy  farkas  harapásától  lehet  elkapni.  Néhány 
feljegyzés úgy szól, hogy a betegség miatt a személyen fizikai változások is történtek. Erősebb 
testszőrzet,  hegyesebb  fogak,  vagy  akár  a  teljes  farkassá  alakulás.  Más  esetekben  úgy 
fogalmaztak,  hogy  a  személy  megtartja  emberi  kinézetét,  és  emberi  mivoltát,  csupán 
éjszakánként, vagy teliholdakkor történik meg a részleges, vagy teljes átalakulás. 
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Ilyenkor a személy tudata meghasad, és átveszi elméje felett a farkas a hatalmat. Nem érdekli 
más  csak  a  húsfogyasztás,  és  ha  kell,  az  emberekre  is  rátámad.  Másnap természetesen nem 
emlékszik semmire.

Az  akkori  embert  nyilvánvalóan  félelem töltötte  el  a  vérfarkasok  gondolatára.  Nem csoda, 
hiszen rengeteg történet szól elrabolt gyermekekről, megcsonkított embertestekről és brutális 
gyilkosságokról, amikhez méltán köthető a likantrópia gondolata.

A korai újkor első feljegyzése egy Gilles Garnier nevű férfiről szól, akit először gyanúsítottak 
likantrópiával.  Gilles egy erdei remete volt,  aki elkóborolt  kisgyerekeket falt fel.  Szemtanúk 
elmondása  szerint,  a  férfi  ilyenkor  farkas  alakot  öltött.  1793-ban,  boszorkányság  vádjával 
elégették.

1589-ben égették el azt a kölni férfit, 
aki  elismerte,  hogy  tizenhárom 
gyermeket, és két terhes asszonyt ölt 
meg,  és  falt  fel.  Beismerő 
vallomásában  azt  mondta,  hogy  az 
ördögtől  kapott  egy  övet,  aminek  a 
segítségével farkassá tudott változni.

Sokféle  teória  lépett  fel  az  átok 
megtörésére  is.  A  legelterjedtebb  az 
ezüst  volt.  Ezüst  töltényekkel 
vadásztak  azokra,  akiket 
elátkozottnak véltek. Az átok akkor is 
megszűnt, ha a fertőzött meghalt, így nem csoda, hogy elhitték, hogy az ezüst miatt szűnik meg. 

A kereszténység megjelenésével  alábbhagytak a  pogány hitek,  így az  átokban való hit  is.  A 
modern  korban  a  likantrópiát  talán  egy  elmebajnak  lehetne  felírni,  esetleg  egy  durva 
mutációnak, de semmiféleképpen sem egy átoknak.
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Els llyedt kontinensek - 3. r szü é

Atlantisz, te csod sá

Mit lehet tudni róla?
Platón két dialógusában is  említi  Atlantiszt,  a Timaioszban és a Kritiászban. Kritiász  szerint 
"Herkules  oszlopai"  mögött  terült  el  a földrész.  Atlantisz maga "földkörökbõl"  állt,  melyeket 
hidakkal kötöttek össze.

Az Arvisurában (melyet nem tartok hiteles forrásnak, de érdemes megemlíteni) szintén szóba 
kerül Atlantisz - az õsi magyarok megtalálták, és kereskedtek az "ataisziakkal", de legközelebb, 
mikor arra vándoroltak, már nem volt ott.

Atlantiszi civilizáció

Platón szerint 9000 évvel a Kritiász elõtt háború dúlt a hellének és Atlantisz népe közt, és az 
atlantisziak  leigázták a  területet  egészen Egyiptomig,  és  a  népeket  rabszolgaságra  vetették - 
ebbõl kiderül, hogy az Atlantiszi határozottan háborúkedvelõ nép volt. Azonban egyéb leírások 
szerint békeszeretõ, mégis nagyon fejlett nép volt.
A  modern  ezoteriks  minden  mágikus  mûvészet  gyökereként  Atlantiszt  jelöli  meg.  

Elsüllyedésének feltehetõ oka

Kritiász szerint Atlantisz hosszú virágzásának hirtelen földrengések és árvizek vetettek véget, s a 
kontinens egy nap és egy éjszaka alatt a tengerbe süllyedt. 
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Az elsüllyedt kontinensek mítosza napjainkban

Mint az eddigiekbõl is kiderült, a 19. sz. vége, 20.sz. eleje volt az eltûnt kontinensekrõl szóló 
viták és feltevések fénykora. Ez természetesen egybeesett az okkult reneszánszával, és a mai 
napig rengeteg kultusz, irányzat, sõt vallás folytatja azt, amit Atlantisz örökségének gondol. De 
mik is ezek? Lássuk hát!

Elsõként  a  teozófiai  társaságot  említeném  meg  Mme.  Blavatskyval  az  élen.  Nekik  nagyon 
határozott véleményük volt Mu kivételével az összes elsüllyedt kontinensrõl. Meditációban az 
"akasha  krónikából"  hoztak  vissza  információkat,  és  ez  igen  "érdekes"  eredményre  vezetett. 
Lemuriáról  például  megtudhatjuk,  hogy  ez  a  kontinens  adott  otthont  a  "harmadik 
gyökérrassznak",  több, mint  százmillió  évvel  ezelõtt.  Lemuria  lakói négy,  négy és  fél  méter 
magas sárgásbarna bõrû, hüllõszerû lények voltak, széles és lapos pofával, alacsony homlokkal. 
Apró szemeik arcuk két oldalán helyezkedtek el, így akár egyszerre két irányba is tudtak nézni. 
Volt  egy  harmadik  szemük  a  tarkójukon,  ennek  a  maradványa  a  mai  ember  tobozmirigye. 
Hüllõk bõrébõl készült bõ ruhákat viseltek, állandóan hosszú falándzsát hordtak magukkal, és 
gyakran szelidített õsgyíkokat vezettek pórázon.

A náci ezoterikusoknak sem kellett a sarki boltba menni fantasztikus elképzelésekért - Miguel 
Serrano  chilei  diplomata  szerint  Hitler  nem  halt  meg,  hanem  Shambalába  menekült,  a 
Hüperboreoszok  menedékébe  a  föld  középpontjába,  ahonnan  UFO-hadsereggel  szállnak  fel 
majd a Fény seregei a Führer vezetésével, hogy elpusztítsák a sötétséget.

Atlantiszhoz leginkább Eckhart Strohm neve kapcsolódik a modern koncepciófejlesztõk közül. 
Pontos  leírást  ad  Atlantisz  hierarchiájáról  (Lokik és  Arklokik  rendszere),  mindennapjairól  - 
természetesen híven leírva, amit az akasha-krónikában látott.

Zárszó 

Hogy valóban léteztek-e  ezek  a  kontinensek,  valószínûleg  soha  nem tudjuk  meg  -  de  nem 
lehetetlen,  hogy  néhány tízezer  év  múlva  egy  különös  kinézetû  faj,  egy  furcsa,  ismeretlen 
szárazföldekkel  tarkított  világóceán  mélyén  rábukkan  a  mostani  civilizáció  romjaira,  mely 
elfeldve nyugszik a tenger mélyén. 
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Harry Potter - M gia s val s g 5. r szá é ó á é

Emlékeztetőül, az előző részek:

1. rész - főnix, hippogriff, kerti törpe
2. rész - mandragóra, lápi lidérc, koboldok, óriások
3. rész - vérfarkas
4. rész - seprű

Mágikus lámpások

Harryt egy mágikus lámpás is segíti küzdelmében Voldemort ellen. Ezt a saját készítésű lámpást 
Dumbledore  professzor  hagyta  végrendeletében  Ron-ra.  Olyasmi  alakja  volt,  mint  egy 
öngyújtónak,  ez  azonban  képes  volt  egy  egyszerû  kattintással  minden  fényt  elszívni  és 
visszaállítani egy adott helyszínen. A regényben "Önoltónak" nevezik.

Lámpások a mesékben és legendákban
Dumbledore önoltója nem az egyetlen varázslámpás a 
szépirodalomban. Messze a legismertebb  Aladdin és a 
csodalámpa  története.  Ebben  a  történetben  a 
csodalámpa egy dzsinn otthona, ha fényesre dörzsölik a 
lámpást,  a  dzsinn  megjelenik,  és  teljesíti  gazdájának 
három kívánságát.

A  csodalámpás  legendája  az  arab  mesékből  elterjedt 
szerte  a  világon.  Igen  bájos  módon  láthatjuk  viszont 
Mark Twainnél, Huckleberry Finn kalandjaiban:
"- Egy mágus, ha akarja - mondta Tom -, egyet füttyent, és egy sereg szellem kerekedik elő 
mindjárt, és miszlikbe vágnak, mielőtt azt mondhatnád: vaskalap. Akkorák, mint egy jegenyefa, 
és olyan szélesek, mint a templomtorony.
-  No  és  -  mondtam  én  -  mi  nem  füttyenthetnénk  szintén  egy  csomó  szellemnek,  hogy 
bennünket segítsenek? Akkor elláthatnók annak a társaságnak a baját.
- Hogy hívnád őket elő?
- Én nem tudom. Hogy csinálják azok?
-  Hát  megdörzsölnek  vagy  egy  régi  rézlámpást,  vagy  egy  vasgyűrűt,  és  akkor  előjönnek  a 
szellemek, mint a szélvész, és villámlik és mennydörög körülöttük, és csak úgy füstölög a lábuk 
nyoma.  És  amit  parancsolnak  nekik,  mindent  véghezvisznek.  Egy  templomtornyot  felkapni 
semmi nekik, és mint egy kalapot, fejébe nyomják a vasárnapi iskola igazgatójának vagy bárki 
másnak.
- És ki tudja ezt megparancsolni nekik?
- Hát aki megdörzsöli a lámpást vagy a gyűrűt. Annak szolgálnak, aki a lámpást vagy a gyűrűt 
megdörzsöli,  és  mindent  teljesíteniük  kell,  amit  parancsol.  Ha  azt  parancsolja  nekik,  hogy 
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építsenek  egy  negyven  mérföld  hosszú  palotát  csupa  merő  gyémántból,  és  rakják  tele 
rágógumival, vagy amit akarsz, és hozzák el a kínai császár leányát neked feleségül, meg kell 
csinálniuk - sőt mielőtt másnapra virradna, azalatt kell véghezvinniük. És ha akarod, hogy a 
palotát vigyék át a világ másik végére, azt is teljesítik.
- No - mondom -, én azt hiszem, hogy csuda hülye társaság azok a szellemek, ha nem tartják 
meg maguknak azt a palotát, ahelyett, hogy így hagyjanak bolondot csinálni magukból. Bizony 
mondom, ha én nekik lennék, eszem ágába se jutna otthagyni a dolgom, hogy elmenjek egy 
olyan pofához, aki megdörzsöl egy ócska rézlámpát!
- Miket beszélsz, Huck Finn! Oda kell jönnöd, ha megdörzsölik a lámpást, akár akarsz, akár 
nem.
- Ha meg akkora volnék, mint egy fa, és olyan széles, mint a templomtorony? No, hát elmennék 
oda, de bizony isten kiugratnám a bőréből azt a pofát!
- Eh, nem érdemes veled szóba állni, Huck Finn! Úgy látszik, semmit se értesz meg - nem megy 
a tökfejedbe."

Lámpások a ceremoniális mágiában
Talán a legfontosabb lámpás,  amivel bármely, 
mágiával  foglalkozó  ember  találkozhat 
tanulmányai  közepette,  a  Remete  lámpása a 
Tarot  9.  lapján.  A  Remete  kezében  égő, 
magasra tartott lámpa a belsõ vezetõ fénye, a 
bölcsesség,  mely megvilágítja  az  utat,  és  segít 
megtalálni saját ösvényünket.

Israel Regardie, az Arany Hajnal mágikus rend 
neves mágusa így írt a ceremoniális eszköztár 
mágikus  lámpásáról:  "A  lámpásnak  mindig  a 
Theurgista feje fölött kell lógnia, és soha nem 
tartható  az  oltárszekrényben.  Minden 
rendszerben  a  Magasabb  Én  elhalványítatlan 
fényét, a Szent Őrző Angyalt jelképezi, kinek 
tudását  és  a  vele  való  eggyéolvadást  oly  hőn 
áhítja. Amikor a lámpás ragyog, megvilágítva a 
mágikus  munkálatot,  a  művelet  a  legitimitás 
halhatatlan  pecsétjét  és  a  Szent  Szellem 
beleegyezését  és  helyeslését  hordozza. 
Továbbá,  ezen  lámpás  olivaolajjal  van  töltve, 
mely  Minervának,  a  Bölcsesség  istennőjének 
szent." 

Aleister Crowley mágikus gyakorlatában a lámpás a tiszta lélek fénye. Az oltár felett függ, és 
bevilágítja  az  egész  templomot.  Nem  szabad  megérinteni,  nem  szabad  eloltani,  semmilyen 
módon nem változtatható a rituálé alatt, mert külön kell választani minden egyéb eszköztől és 
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folyamattól, melyek változnak és változtathatóak.
Amikor a mágus szemét a lámpásra függeszti, semmi más nem létezik számára. Az Isteni Akarat, 
a pálca nincs többé, mert az ösvény eggyé vált  a Céllal.  Az Isteni Megértés,  a kehely nincs 
többé, mert a tárgy és az alany eggyé vált. Az Isteni Ok, a kard nincs többé, mert a bonyolult 
egyszerűvé olvadt. És az Isteni Anyag, a pentákulum nincs többé, mert a sok eggyé vált.

A  Szent  Lámpás  fénye  misztikus, 
örökkévaló,  soha  ki  nem  hunyó  és 
változatlan.  Nincs  minősége,  sem 
mennyisége.  Ez  a  Fény,  mely  nélkül 
semmilyen  Munka  nem  végezhető  el. 
Bármi, amik vagyunk, és bármi, amink van, 
fátyol a lámpás alatt. 
A  lámpa  színe  képviseli  azt  a  szférát, 
melyből  az  idézett  lény származik.  Minél 
tisztább,  világosabb,  fénylőbb  a  lámpás 
színe  a  rituálé  során,  annál  magasabb 
intelligenciával és tisztább minőséggel van 

dolgunk. A lámpa semmiképp sem lehet mesterséges erőforrás. Égjen benne igazi tűz, színét a 
festett lámpaüvegek adják.

A kabbalisztikus lámpás Victor Charon szerint egy hétágú gyertyatartó, egy hétfejő  sárkányt 
ábrázoló  hétlángú  olajlámpás,  vagy  egy  hétszínő  üvegből  összerakott  kristálylámpa,  belül 
elektromos áramforrással. A lámpa teste nem túl nagy, de masszív kivitelő, melyre a hét bolygó 
jele  és  a  hermetikus  filozófia  emblémaállatainak  stilizált  alakjai  legyenek  vésve.  Mintául 
szolgálhat Eliphas Levi „A Magas Mágia Rituáléja” c. művében közölt lámpa. A kabalisztikus 
lámpára  különösen az jellemző,  hogy mindig  több,  páratlan  számú lángja  van és  a  tartóváz 
szimbolikus állatok alakjával van díszítve. Vannak három, öt, hét és kilencágú lámpák.

Egyiptomban alabástromváza alján égő nartamécs helyettesítette a mágikus lámpát,  melynek 
falába művésziesen gravírozott hieroglifa szövegek és mitológiai jelenetek képviselték a mágia 
szimbólumait. Az egész váza áttetsző anyagból készült s a misztikus színekben átderengő képek 
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földöntúli hangulatot árasztottak. Ezeknek a lámpáknak pontos másolatát például Tut-Ankh-
Amon sírjának ásatásainál találták meg.

A divin ciá ó

Bevezetés

A divináció latin eredetű szó, jelentése jövendölés. A wicca vallással és mágiával kapcsolatban az 
érzéken túli érzékelést, úgy mint a jövőbelátást és a távoli dolgok megtapasztalását hívjuk így. 

Sokan  a  mágia  egyik  legbonyolultabb  területének  tartják.  A  megfelelő  felkészültséggel 
rendelkező jós szinte bármilyen eszköz segítségével, vagy akár eszközök nélkül is képes pontos 
információkkal szolgálni távoli eseményekre vonatkozóan. Egyesekben ez a képesség erősebben 
megvan, míg másokban gyengébben, egy biztos: gyakorlással hatékonyan fejleszthető.

Az  ember  alaptermészeténél  fogva  tudni  szeretné  a  jövőjét.  Minden  kornak  és  kultúrának 
megvoltak  a  maga  papjai,  varázslói,  jósai,  akik  kielégítették  az  egyszerű  nép  varázslással 
kapcsolatos igényeit. 
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A divináció legismertebb formái közé tartozik a kártyajóslás,  a varázsgömb használata,  inga, 
ólomöntés,  viaszöntés,  jóslás  kávé  vagy  teazaccból,  varázstükörrel,  füstből,  vagy  ezeket 
kombinálva. 

A működés elve mindegyik módszer esetében ugyanaz: segít, hogy az intuíciónk segítségével 
kivetítsük az általunk érzékelt dolgokat, információkat a vizsgált kérdésre vonatkozóan. Fontos 
tehát,  hogy  a  választ  soha  nem a  divinációs  eszközök  fogják  adni.  Azok  csak  segítenek  az 
érzékelésben.  Ettől  függetlenül  természetesen  érdemes  ezeket  az  eszközöket  nagy  becsben 
tartani, hiszen fontos, hogy az eszköz és annak használója egymásra legyenek hangolva. Idegen 
rezgések befolyásolhatják a helyes működést. 

Divináció hatásosságát gátló tényezők

Sok  minden  befolyásolhatja  az  akció  sikerét,  ezért  mindenek  előtt  biztosnak  kell  lennünk 
abban,  hogy  kizárunk  minden  külső  zavaró  tényezőt  ami  megzavarhat  bennünket.  Ilyenek 
lehetnek: más személyek, állatok, telefon, ébresztőóra, egyéb időzíthető szerkezetek, televízió, 
rádió, stb. A legjobb ha ezeket távol tartjuk a helytől, ahol dolgozunk. De ha ez nem megy, 
legalább kapcsoljuk ki őket. 
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A külső tényezőket kizártuk, a következő zavaró pont a testünk lehet. Fontos, hogy a testünk 
kényelme biztosított  legyen,  ugyanúgy ahogy más mágikus műveletek végzésekor is.  Ami a 
testünkkel  kapcsolatban  a  hatékonyság  rovására  lehet:  betegségek,  fájdalom,  kényelmetlen 
ruházat (pl szoros öv, kényelmetlen cipő), ingerek, éhség, szomjúság, stb... Fontos tehát, hogy a 
testünk számára is minden biztosított legyen mielőtt a művelethez kezdenénk.

Végül a legfontosabb, hogy elűzzük az összes felesleges gondolatot a fejünkből.

Ráhangolódás

Minden egyes eszköz használata esetében igaz, hogy érdemes az akcióra ráhangolódni a siker 
növelésének érdekében. Ez kicsit olyan, mintha ünneplőbe öltöztetnénk a tudatunkat. Ahogy 
eseményekre sem a hétköznapi ruháinkat viseljük, a tudatunkat is érdemes „átöltöztetnünk" a 
divináció  gyakolásának  alkalmaira..Fontos  a  letisztult  tudat,  a  fokozott  koncentráció  és  a 
befogadásra kész állapot elérése. 

Ebben  segítségünkre  lehet  egy  szentély 
kialakítása,  ahol  csak  és  kizárólag  mágiával, 
divinációval  foglalkozunk.  Jó,  ha  ezt  a  helyet 
teljesen  el  lehet  sötétíteni,  úgy,  hogy  csak 
gyertyák adják a megvilágítást. 

Füstölők  alkalmazása  is  segíthet  a 
ráhangolódásban.  Fontos,  hogy  megfelelő 
figyelemmel  és  körültekintéssel  válasszuk  ki  a 
divinációnál  használt  füstölőt.  Érdemes  az 
érzékelés  tárgyához  illő  illatot  választani.  Ha 
egyáltalán nem tudjuk mit keresünk, általánosan 
jó  a  tömjén,  Mertkuros,  vagy  Holdas  füstölők, 
esetleg ópium, vagy fahéj illatú füstölők.

Relaxációs  zene  hallgatása  is  segíti  a 
ráhangolódást.  Fontos,  hogy  kellemes  zenét 
válasszunk.  Ezoterikus  boltokban  nagyon  sok 
ilyen  CD-t  lehet  kapni.  Ugyanígy  segíthetnek  a 

természet  hangjai.  A  divináció  otthoni  gyakorlása  során  ez  pótolható  tengermorajlás 
lejátszásával.

Eszközök megtisztítása

Növelheti  a  hatékonyságot  eszközeink  megtisztítása,  behangolása.  Érdemes  minden  egyes 
használat  előtt  ugyanazokat  a  tisztító  és  hangoló  módszereket  alkalmazni,  ezen  keresztül 
tudatunk is jobban ráhangolódik a mágikus cselekvésre. 
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Egy konkrét példa

Szeretném  áthívni  a  barátaimat  a  szabadságom  alatt  egy  kerti  bográcsozásra,  viszont  nem 
tudom, hogy melyik volna a legjobb nap erre a célra. Megtehetném, hogy felhívom az összeset 
egyeztetni, aztán ezt összevetem a meteorológiai előrejelzéssel meg azzal, hogy mikor nincsenek 
itthon a szomszédok, de használhatom a divinációs képességeimet is.Az egyszerűség kedvéért a 
példában szereplő szabadságom pont hétfőtől vasárnap estig tart.

Bemegyek a szobámba és gondoskodom róla, hogy senki ne 
zavarjon. Besötétítek, gyertyát gyújtok az oltáromon (lehetne 
akár íróasztal is), kényelembe helyezem magam, meglazítom 
az  övemet  (konstatálom,  hogy  még  mindig  nem  fogytam 
semmit,)  majd  a  kezembe  veszem  az  ingámat.  A  szokásos 
energiákkal villámgyorsan megtisztítom, majd ellenőrzöm a 
működését azzal, hogy megkérem mutassa meg ismét (mint 
mindig) melyik irányba történő kilengés fog igent jelenteni a 
kérdéseimre, majd miután megmutatta, megkérdezem, hogy 
melyik jelenti a nemet. 

Nos, úgy tűnik, az ingám, és én is készen állunk. Kezdjük!
1. Erősen koncentrálok a kérdésre, hogy „érdemesebb-e hétvégén tartanom a partit, mint 

hétköznap?". Az ingám mutatja az igen jezést. Én megkönnyebbülök, mert ezek szerint 
kevesebb lengetéssel megúszom a dolgot.

2. Rákérdezek, hogy a „szombat alkalmasabb-e mint a vasárnap?". Erre elkezd a megbeszélt 
jelektől függetlenül össze-vissza lengedezni. Nem értem a dolgot, de már gyanítom, hogy 
ebből alternatív válasz lesz.

3. Rákérdezek, hogy „a vasárnap alkalmasabb-e mint a szombat?". Ugyanaz az őrült körbe 
kalimpálás.

4. Összeszedem  a  gondolataimat,  hogy  milyen  lehetőség  van  még,  majd  megkérdezem, 
hogy ezek szerint mindkét nap alkalmatlan-e. Erre már határozott nem választ kapok.

5. Tudom a  választ.  Ezek  szerint  bármelyik  hétvégi  nap  jó.  Azért  a  biztonság  kedvéért 
megkérdezem, de nem lepődök meg, amikor, kiderül, hogy igen a válasz, hiszen ezt már 
„megbeszéltük".

Elteszem az ingámat hálával a következő alkalomig, amikor újra használni fogom. Most, már 
tudom a  választ,  örömmel  hívhatom a  barátaimat.  A szobám pedig  akár  vissza  is  változhat 
szobává.

Jóslás a környezetünkből

Mindegyikünkkel előfordul, hogy néha elmerengünk. Gyakran előfordul hogy pl. séta közben 
egy-egy  probléma  jár  az  ember  fejében  megoldásra  várva,  aztán  hirtelen  változik  a 
környezetünk.  Erre  mindig  érdemes  oda  figyelni,  mert  gyakran  a  szinkronicitás  elvét 
figyelembe véve ezek az események rámutathatnak a problémánk lényegére. Néha ugyanilyen 
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jelek mutatkoznak meg a környezetünkben, amikor például feldől a borospohár és a kiömlő ital 
formáz valamit, aminek a segítségével közelebb kerülhetünk a megoldáshoz. A kulcs itt is az 
intuíciónk. Nem kell azonban mindig görcsösen várnunk arra, hogy valami történjen. Ezeket a 
jelenet  magunk  is  előidézhetjük  egykis  „ráhatással".  (Magam  lököm  fel  a  poharat..  Haha... 
/Atomm/) 

Sokkal könnyebb ilyen jelekből olvasni a természetben, ahol jóval színesebb és változatosabb 
dolgok történhetnek mint az otthonunkban. Megfigyelhetjük például egy madár viselkedését az 
ágon  és  következtethetünk  abból.  Ezt  régen  népi  mágiában  is  alkalmazták,  szintén  a 
szinkronicitás elvét alkalmazva. Ha például Jancsi katona volt és Julcsa hazavárta, a lány kiment 
az  erdőbe és elkezdett  mondjuk egy galambot figyelni  „Ha a  galamb a fészkére száll,  az  én 
galambom is  haza  repül,  de  ha  messzire  száll,  soha  többé nem jön vissza."  Julcsa  nem volt 
képzett mágus, talán nem sikerült pontos következtetéseket levonnia a galamb viselkedéséből, 
de mi talán az intuíciónkat használva többre jutnánk....

Ugyanígy adhat még ötletet vízbe hajított kő, ahogy a víz fodrozódását figyeljük. Hangolódjunk 
a hullámokra és figyeljük a közben keletkezett gondolatainkat. 
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Végezetül egy nagyon hatásos divinációs technika, ami inkább haladóknak ajánlott:

Jóslás  saját  szemből:  Kevés  dolog 
alkalmas  annyira  az  önmagunkra 
vonatkozó  jóslatok  megalkotására, 
mint a saját szemünk. Állj egy nagy 
tükör  elé.  Legjobb,  ha  a  világítást 
gyertyák  adják  és  amit  csak  lehet 
alkalmazol  mindabból  amit  a 
ráhangolódásnál  leírtunk  ezzel 
kapcsolatban.

Figyeld  meg  az  arcod,  majd  nézz 
mélyen a szemedbe. A szem a lélek 
tükre.  Mások  szeméből  annyi 
mindent  kiolvastál  már.  Most  a 
sajátod  jön!  Itt  az  ideje,  hogy 
szembesülj  önmagaddal.  Nézz 
mélyen  a  szemedbe.  Figyeld  meg, 
hogy ki  áll  előtted.  Figyeld meg a 
pupillát,  látni  fogod,  hogy 
összeszűkül,  amint  felmerül 
egyetlen gondolat, ami valótlan állítást tartalmaz. 

Nézd meg jól a szemeket, amik sosem hazudnak. A testbeszédet lehet hamisítani, de a pupilla 
reakcióit csak nagyon nehezen, szinte egyáltalán nem. Most akkor nézz még egyszer mélyen a 
szemedbe. Mindent tudsz önmagadról, akár tudatosan, akár tudat alatt. Tedd fel önmagadnak a 
kérdéseidet, majd válaszolj rájuk. Nézz mélyen a szemedbe és egy pillanatra se szakítsd meg a 
kontaktust. Figyeld a szemed. Most már válaszolhatsz a kérdéseidre. Most már nem csapod be 
önmagad.
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Olt r Imbolc nnep reá ü é

A személyes oltár rendkívül változatos és sokféle lehet. Nem lehet, és nem is szabad megszabni, 
ki  hogyan  díszítse  oltárát,  milyen  eszközöket,  szobrokat,  virágokat,  színeket  használjon  fel 
hozzá.  Miután  azonban  sok  ember  van,  aki  nem  tud  mit  kezdeni  a  gondolatszabadság  és 
kreativitás szabadon engedésével, ha még példákat sem látott arra, miket lehet, miket szoktak 
mások csinálni,  mégis  talán  van értelme egy ilyen cikk (pontosabban tervezett  cikksorozat) 
megírásának, afféle útmutatásként.

Miután az Imbolc a  megtisztulás  ünnepe,  az oltárterítő  lehet fehér.  Érdemes különösen sok 
füstölőt elhelyezni rajta erre az ünnepre készülődve, s mivel Imbolc a fények ünnepe is, legyen 
rajta sok gyertya.

A  virágok  közül  választhatjuk  a  hóvirágot,  az  íriszt,  a  liliomot,  a  vörös  berkenyét  vagy  a 
nőszirmot, mind az eljövendő tavasz reményének szimbólumai. Ha valaki nem szeretne vágott 
virágot használni, szép a virágcserépbe elültetett kis virág. Úgyszintén kedves ötlet vízzel telt 
tálat tenni az oltárra, melybe fehér úszógyertyákat helyezünk, és hóvirág szirmokkal hintjük 
meg a víz felszínét.

Hagyományos imbolci oltárdísz a Brideo'gas. Ez tulajdonképp nem más, mint egy kis, zabból 
vagy búzából fonott Brigid-bábu, melyet fehét virágokkal kibélelt kosárba helyeznek.  Mivel 
Brigid  a  bárdok istennője  is,  kerülhetnek  az  oltárra  csörgők,  kisebb  dob,  csengők,  doromb, 
mindenféle zeneszerszám.

Példák Imbolc oltárakra:
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