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1. A szellemek
 

A kezdetekben nem hittem el a sok „igazságot!” Azt hittem, hogy csak ijesztgetni akarnak engem
a szellemek létezésével,  de amikor  mindennapivá vált  az  érzés,  hogy engem „figyelnek”  akkor
rájöttem,  hogy  nem hülyeség.  Bizonyított  tény,  hogy  nem bántanak,  maximum valami  olyanra
ösztönöznek, amely nem jó, de azt nem hinném. Azok a szellemek, akikkel együtt élek, ők nem tudom
kik! Van vagy öt, vagy hat. Elképzelni sem tudnám, napjaimat, nélkülük. Szóval, van sok rejtélyes
dolog, például, ha valaki hisz egy misztikumba, akkor ne zárja ki a többit. Ha hisz abba a rejtélyes
jelenségbe, amelyek a szellemek, akkor ne felejtse el, hogy lehet, hogy vannak boszorkányok, vagy
netán sellők. Hogy miért pont sellők? Ez lesz a 2. fejezetben! Na, de térjünk vissza a szellemekhez.
Nem szabad azt hinni, hogy a szellemek, asztalterítő, vagy lepedő kinézetű, „bú!” felkiáltású, lények,
hanem ugyan olyanok,  mint  mi,  csak  nem a  testükkel  beszélgetünk,  hanem a  földön  „rekedt”
lelkükkel. Rettentő barátságos lények, ugyan olyanok, mint mi. Ezért sem érdemes ijesztgetni ezzel,
mivel ez ugyan olyan mintha azzal ijesztenél meg valakit, hogy; „bú, ott van melletted a testvéred.” A
gyermekek, addig amíg nem beszélnek sokat, betekintést nyernek, a röghöz kötött lelkek „szellemek
életébe”! Pontosabban: 0-1,5 éves korig. Ennek a jelenségnek a jelei:

- egy pontra néz és keservesen sír, nem tudjuk megvigasztalni – ekkor valószínűleg valamilyen
ijesztő dolgot lát, hiszen az asztrális síkon rengeteg rémisztő entitás tartózkodik

- a vállunk fölött átnéz és kacag, gagyog – ilyenkor emberi kinézetű szellemet lát, gyakran elhunyt
rokonát

- a szobában tekintetével követ valamit, amit mi persze nem látunk

Vannak ennél durvább esetek is, mikor egy rossz, vagy tökéletlen szellem direkt ijesztgeti a kicsit,
vagy rosszat akar neki – ilyenkor éjszaka fulladásos, köhögéses rohamok kísérik a szellem látogatását.
Ez persze nem gyakori, de előfordulhat. Az oka, hogy a rossz szellem “ráül” a baba mellkasára. Van
egy második: 1,5-7 éves:

 

 

Jelek:

- a gyermeknek vannak “láthatatlan” játszópajtásai – nevükön is nevezi őket, kommunikál, játszik
velük

- éjjel szellemeket lát a szobájában és megrémül

- látja meg nem született testvérét és kommunikál vele

- estefelé a házban szellemet lát és nem megy be a szobába, míg az “el nem megy”

- vállunk fölött átnéz és nevén szólítja a szellemet

Ha egy szülőben tudatosul, hogy gyermeke szellemet lát, a szülő legtöbb esetben “infarktust” kap.
Én azt mondom, nem kell megijedni. A gyermek későbbi hozzáállását a szellemvilághoz nagyban
befolyásolja a szülő reakciója. Ha a szülő fél a póktól, valószínűleg a gyerek is fog. Ha a gyerek azt
látja, hogy anya fél a szellemektől, ő is félni fog. Nem utolsó sorban az állatok is látják, a szellemeket,
erre példa, a folyton ugató kutyám!



Ugyanakkor: a kísértett szó, jelentése pontosan az, hogy egy valaki, akit kísért valami.

Egy  kísértet  egy  halott  személy  (ritkábban  állat)  állítólagos  megnyilvánulása.  Az  általános
elképzelés szerint a kísértet az elhunyt személy testetlen szelleme vagy lelke, ami a Földön marad
a halál után. Némely hagyomány szerint a kísértet csak az illető személyiségének maradványa és
nincs  közvetlen  kapcsolatban  szellemmel  vagy  lélekkel.  A  világ  valamennyi  kultúrája  hordoz
kísértetekről szóló történeteket, de különböznek az elképzeléseik arról, hogy pontosan mik is ők és
hogy  mennyiben  valóságosak  vagy  csak  a  képzelet  szülöttei.  Olyan  lények,  melyek  normális
emberként élve élősködnek a még nem elhunyt emberek között.

 



2. A sellők léteznek? Igen, léteznek!
 

Három filmben is láttam és olvastam is.

„Dr. Paul Robertson biológus a tenger mélyének filmezése közben bizarr lényeket fedezett fel a
grönlandi tengerben 2013. március 6-án. Amíg egy régi tengeralattjárót filmezett a víz alatt,  a
kameralencsében hirtelen megjelent egy furcsa lény humanoid formában, és rátenyerelt az ablakra.
A videón tisztán látszik, hogy maga a kutató is összerezzent a titokzatos lény láttán. Lába helyett
halfarka volt, és az ujjai között úszóhártya feszült, mint a kétéltűeknek. A dán kormány szigorításai
miatt, tudniillik hogy megtiltották nekik az információ felfedését, egy ideig nem tárták nagyközönség
elé a felvételt. Nem sokkal ez után megengedték nekik a tények felfedését.”

„Dr. Robertson hajthatatlanul állítja, hogy ez egy igazi sellő volt, és ez az első erős bizonyíték a
létezésére. „ A nagyszerű rejtély megmarad nekünk, hogy ezek az emberszerű teremtmények
hogyan  élnek  meg  az  óceán  hideg  vizében,  és  hogyan  töltik  mindennapjaikat.  Mert  a
hőmérséklet  ott  nagyon alacsony,  és  az  átlagember  nem biztos,  hogy túlélné azokat  a
szélsőséges viszonyokat.” – mondja.”

 



3.Ufók
 

„Az UFO angol  betűszó:  Unidentified Flying Object,  magyar jelentése:  „azonosítatlan repülő
tárgy”,  a  köznyelvben  egyszerűen  ufó,  olyan  repülő  objektum,  melyet  nem  azonosítottak.  Az
ufóészlelések  túlnyomó  többsége  valamilyen  csillagászati,  meteorológiai,  vagy  a
fizikában optikai jelenségre, esetleg katonai repülőeszközre vezethető vissza, néhány esetben viszont
felmerül,  hogy  az  észlelt  jelenség  oka  nem  magyarázható,  ezeket  próbálják  tanulmányozni
az ufológia területén tevékenykedő önkéntesek.

A  jelenség  általában  nagy  érdeklődést  kelt,  ezért  gyakran  visszaélnek  az  ezzel  járó  nagy
nyilvánossággal, így sokan bizalmatlanul kezelik az olyan bejelentéseket, amelyeket egy ember vagy
kis csoport tett, és tárgyi bizonyítékok, fényképek vagy filmfelvételek, nem elérhetőek.”

2011-ben  került  elő  egy  néhány  másodperces  filmszalag,  amelyen  állítólag  egy  kistermetű
földönkívüli lény látható. A film felkerült több video megosztóra is és úgy számoltak be róla, hogy a
Roswellben, 1947 -ben lezuhant UFO egyik túlélője. A filmmel kapcsolatban is rengeteg különböző
spekulatív  állítás  fogalmazódott  meg,  amelynek  hitelessége  kérdéses.  A  felvételt  szemlélve
eredeti, 1940-es, vagy 1950-es években tűnik, a képkockákon látható lény nagy fejjel és hatalmas
szemekkel rendelkezik, szája kicsi,  újai hosszúak, teste vékony, sötétszínű, testhez simuló ruhát
visel. Nem egy ízben lassan mozgatja a végtagjait, elfordítja a fejét és a szemhéjai is megmozdulnak.
A felvétel hitelességét azóta sem sikerült bizonyítani.

 

 



4. Boszorkányság
 

„Hogyan is lehetne azt meghatározni, hogy mi számít boszorkányságnak, és ki boszorkánynak?
Ez az a kérdés, ami már foglalkoztat pár hónapja. Ugyanis, nagy kavarodás van ebben a témában a
mágiát gyakorlók körében. Én pedig egy olyan megoldást szerettem volna találni erre a kérdésre,
ami nem csak a személyes elképzeléseimen és érzelmeimen alapszik, hanem történelmi, néprajzi
adatokon is. Aztán persze itt is nagy összevisszaságot találtam. Most ezt a káoszt próbálom egy kicsit
átláthatóbbá tenni, legalábbis az én szemszögemből.

A meghatározás problémái:
Néprajzi és történelmi szempontból is, több probléma is felmerül a boszorkányság meghatározása
során, és ehhez még hozzá sem vettük a manapság születő, egyéni tapasztalatokon és érzelmeken
alapuló, interneten publikált változatokat.
Mindazok a kifejezések,  amit  mi  magyarra "boszorkányként"  fordítunk,  más-más meghatározást
takartak az idők folyamán. A magyar szó eredetileg egy éjszakai nyomó démont jelölt, míg az angol
egy varázslással, jóslással foglalkozó személyt. Médeát is magyarul boszorkánynak hívjuk, pedig a
görög megnevezése eredetileg "pharmakisz" volt, amit inkább "füvesasszonynak" lehetne fordítani,
viszont ez megint csak félrevezető, mert Médea fő foglalkozása nem a gyógyítás volt (habár egyes
ókori források szerint azt is űzte).
A kora újkor előtti időkben, és sokszor utána sem, lehetett pontosan eldönteni, hogy a boszorkányok
alapvetően  gonoszak-e  egyáltalán.  Magyar  adatok  is  léteznek  gyógyító  boszorkányokról,  akik
megjelentek  a  beteg  személy  álmában,  és  elmondták  neki,  milyen  módszer  alkalmazásával
gyógyulhat meg.
Végezetül,  a  boszorkány  alakja  folyamatosan  változott  az  idők  folyamán,  rengeteg  képzettel
gyarapodott, míg egyesek elvesztették látszólagos fontosságukat.

Út a definícióhoz:
Az egyik lehetséges módszer a meghatározásra, hogy megnézzük, mit is neveztek boszorkányságnak
a múltban és ma.
Jeffrey Burton Russel négy fő képzetet különített el, amit régen boszorkányságként definiáltak:

Varázshagyományokból  származó  képzetek  (kb.  31%):  átváltozás,  repülés,  kannibalizmus,
gyermekgyilkosság,  kenőcsök  használata,  familiárisok,  démonok  megidézése,  és  az  éjszaka
választása  a  munkálkodásra  a  nappal  helyett.


