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• JUODOSIOS MISIOS 
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• UZKALBEJIMAS MIRCIAI 
ARBA ZUDYMO MAGIJA 
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Alchemine krosnis. 
Is knygos ..Alchemija" (1529 m.) 

Daktaro Fausto lazdele ir magiskieji ratal 
Is J. Scheible „Das Kloster" knygos. e 

L-/upazindin^ su astrosomu ir jo atstovais bei astralinio pasau-
lio s^sajomis su zmogumi, pereisime prie magijos ir raganavi-
mo, kuriq reiskiniai ypac susiJQ su astraliniu pasauliu. 

Magija, pasak Alisterio Kruolio, yra kiekvienas tycinis veiks-
mas. Anksciau buvo skiriamos trys magijos formos - naturalioji 
(apeigine), baltoji ir juodoji. Veliau (XVI a.) buvo atrasta 
tarpine - pilkoji (arba Enocho) magija. 

Naturalioji magija - tai tam tikras ritualas pasitelkus tarn 
tikrus daiktus ir simbolius. Jos tikslas - suintensyvinti naturalias 
zmogaus galimybes, valdyti zmogaus ir isryskinti mago vali^. \ 
pagalb% be abejo, kvieciamos dvasines butybes. Naturalioji 
(gamtos, zmogaus ir fizinio pasaulio) magija remesi daiktq 
okultinemis savybemis, pavyzdziui, optika, magnetais, mikrosko-
pais. Jos gamtos jegii valdymas dazniausiai tebuvo prietarai, 
apgaule, magiski triukai, fokusai, kai dirbtinai judinamos ar 
kalbinamos statulos bei bekunes galvos (nors buvo manoma, 
kad jas sugyvina jose [sikur^ demonai ar angelai). Sios dirbtines 
demoni; kunij isikurimo buveines buvo vadinamos artificialais. 
Saltiniuose parasyta, kad XVI a. sveicani okultistas Paracelsas 
(Paracelsus) cheminiu budu buvo sukurqs homunkul^ - maz^ 
zmogeli. Geriausiai zinome istorij^ apie Frankenstein^-monstr^ 
(golem%), pagamint^ is lavonij kuno dalii;. Is tiesi; tai buvo j i 
pagaminusio daktaro, kuri prazude jam nepavaldus tapqs jo 
paties kurinys, vardas. PietvL krastuose (ypac Pieti; Amerikoje) 
labai populiarus demoni; ir mirusiiijii sielq prasnekinimas me-
diumo lupomis, kai transe jiems uzleidziamas jo kunas. Taciau 
zmogui buti j i ; indu yra labai pavojinga. Dabar tai vadinama 
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kitu vardu, nes naturalioji magija buvo pamirsta del prietan;,: 
demonq ir mokslo nesuderinamumo. 

Baltoji magija, dar vadinama desiniosios rankos taku, kai 
kvieciamos butybes yra angeliskos prigimties. §i magijos forma 
issilaike ilgiausiai. Taip vadinama ir malda, kai kreipiamasi [ 
Diev^^ ar Angela sarg^ pagalbos, arba ivairus ritualai, kuriq 
metu smilkomi smilkalai, panaudojami simboliniai zenklai bei 
muzika ir okultines pozos. Visa tai padeda pritraukti aukstesni^-
sias dvasias - dievybes, delves, fejas. Siuolaikiniai baltieji magai 
(vadinantys save ekstrasensais) daugiausia gydo zmog4 energetis-
kai: lygindami jo energetinius laukus, lopydami energetines skyles, 
mokydami pakeisti m^stym^ bei ivairiausiq energetiniii pratimi;. 

Juodoji magija, arba kairiosios rankos takas, kai padeda 
tamsybiq dvasios - ivairiq. pavidalq demonai, kurie fiziniame 
pasaulyje ima veikti per save vergus - raganas, burtininkus ir 
magus. Jq padedami juodieji magai galedavo pasiversti kokiu 
nors gyvunu, sukelti audras bei epidemijas. Siuos demonus 
krikscionys laiko pavojingomis satanistinemis jegomis. Krastuti-
ne jos forma - zudymo (arba prakeikimo) magija - s^moningas 
mago valios nukreipimas siekiant mirtinai pakenkti kokiam nors 
gyvunui ar kitam zmogui. Geriausi jos pavyzdziai - ant uolq. 
sienq islikQ priesistoriniai piesiniai, vaizduojantys medziojamus 
gyvulius (su ginklq zenklais virs jq) arba senoves Egipto papi-
rusai. Jau tada buvo manoma, kad gyvuliui ar zmogui galima 
pakenkti atitinkamais piesiniais ir [sivaizduojamais veiksmais, 
girdimais burtazodziais ar nukreipta neapykantos energija. Isliko 
svininiq bei grifeliniq lenteliq su prakeiksmo zodziais is senoves 
Romos laikq. Anglijos Glosterio muziejuje yra XVII a. svinine 
lentele, ant kurios prakeikiamo asmens vardas uzrasytas atvirks-
tine tvarka. Tokia magija buvo budinga ir paprastiems kereji-
mams. Po vardu israizyti zenklai, susijq su Menuliu ir jo 
dvasiomis. Apacioje - Menulio demono Hasmodalio vardas ir jo 
magiskasis skaicius 369, o greta gana nerastingai suformuluotas 
isvarymo prakeiksmas: „Padaryk, kad sitas zmogus isnyktu is 
sitos vietos ir teviskes amen mano troskimui amen". Jo valstie-
tisk^ kilmQ rodo krikscioniskq, pagoniskq ir okultiniq terminii 
misraine. 
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Didziausiais baltosios magijos praktikais (si^lygiskai) galima 
laikyti atsidavusius savo darbui ir is tiesq dvasingus kunigus, o 
juodieji magai paprasciausiai juos megdzioja ir parodijuoja baz-
nytinius ritualus. 

Pilkoji magija - tai baltosios ir juodosios magijos susilieji-
mas (prasoma tick angelq, tiek demonq pagalbos). Taip j ^ XVI a. 
pavadino rozenkroiceris Dzonas Dy (J.Dee). §i magija - tai 
angeliskii butybiq kvietimas mantromis, vadinamomis Enocho 
kalba, kurios abecel^ sudare pats Dy. Siuose seansuose jam 
talkino aiskiaregys Edvardas Kelis (Kelly). Angelq iskvietimo 
tekstus, vadinamus signalais arba dvelksmais, padejq isversti 
patys angelai. Del sios kalbos pavadinimo dar ir siandien gin-
cijamasi. Vieni mano, kad sia kalba kalbeta Atlantidos laikais, 
k i t i -kad tai pateptiyq kalba (Enochas reiskia pasvqstasis), dar 
manoma, kad tai Babelio laikq kalbq atmaina. Leo Vincio 
(Vinci) sudare dabartini Enocho zodyn^ kuriame pabreze, kad 
nemoksiskas dvasiq kvietimas gall buti prazutingas zmogui. 
Kroulis istyre, jog Dy sistema-tai metodas pasiekti aukstesni^-
sias plotmes, kad magui isakius galetq nusileisti angelai. Sis 
Enochas buvQS ir Biblijos personazas, kalbej^sis su auksciausio-
mis butybemis. Senoveje busimieji adeptai privalejo atlikti spe-
cialius ritualus, atveriancius vidin^ vaizduotes aki, vadinam^ 
Enocho akimi. 

Enocho vardu pavadinta ir visa plejada demonq (cia reiketq 
prisiminti okultines apgavystes, siekiancias nuvesti [ aklavietq). 

Raganavimas ypac klestejo viduramziais Vakarq Europoje. 
Sis zodis buvo suvokiamas kaip susidejimas su velniu, kuriam 
padedant atsirasdav^ [vairiausi antgamtiniai reiskiniai. 

Veltui inkvizicija krove lauzus ir sudegino tukstancius vyrq 
ir ypac moterq, apkaltintq raganavimu. Kankinimai ir lauzai tik 
irodydavo ir skleide tikejim^ velniu, o jis nelikdavo be paseke-
jq.. Manoma, kad dauguma nukankintqjq inkvizitoriq naguose 
buvo visiskai nekaltos aukos. XV a. garsaus okultisto Komeli-
jaus Agripos mokinys Johanas Vejeris (Weyer) isreiske abejon^ 
del raganq medziokliq teisetumo ir ragino skirti zalos nedaran-
cias kaimo moteris ziniuones nuo tq, kurios buvo sudariusios 
sutartis su Setonu. 
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Buvo tikima, kad raganos ir raganiai kartu su velniais 
rinkdav^si [ sabas^ raganq ir raganiq puot^. 

Raganq procesq metu inkvizitoriai kankinimais priversdavo 
apkaltintas raganavimu moteris issipasakoti apie visas imanomas 
sabasii detales. Apskritai visiems siems aprasymams buvo bu
dinga stai kas: 

Sabasas vykdavo naktimis kokioje nors nuosalioje vieto-
je, miske, kalnuose, plynoje lygumoje. Raganos ir raganiai [ 
ten persikeldavo akimirksniu velnio pagalba. Kartais jie ap-
sizergdavo zarsteklj arba sluotj;, kartais velnias pasiqsdavo 
jiems ozius, drakonus, o kartais paprasciausiai perkeldavo 
juos oru. 

Sabaso puotoje pirmininkauja Setonas ozio pavidalu. J; 
vadina mesiru Leonardu. Tarp jo ragq zaidzia melyna ugnele, 
taip, kad virsum jo galvos tarsi atsispindi zydq raide sin. 

Ragana skrenda ant ozio. Raganos peda, keltif. 
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Puotii ritualo dalis budavo gedingas Setono uzpakalio bu-
ciavimas. Visi dalyviai turejo buciuoti ozio pasturgali. Po to 
mesiras Leonardas dalindavo raganoms miltelius ir skysti, is 
kuriq gamindavq nuodus ir meiles gerimus. 

Raganos aukodavo gyvus naujagimius ir virdavo juos kati-
luose. Ten taip pat galabijo rupuzes, varies, kates, is kuriq 
kaulq darydavo magiskuosius daiktus. 

Vien^ is mergini; paskelbdavo sabaso karaliene. Visiskai 
nuoga j i guldavosi ant altoriaus, o mesiras Leonardas, visiems 
matant, j ^ defloraodavo. Beje, pries tai vaikus pavarydavo [ sal; 
varliq ganyti, b oro dvasios si^ scen^ nuo j i ; akiq uzdengdavo 
plonyciu, tarsi voratinkliu, audeklu. 

Po to buvo laikomos juodosios misios, tarsi liturgijos paro-
dija. Sabaso karaliene, dar kruvina nuo mesiro Leonardo isi-
skverbimo, velei guldavosi ant altoriaus, o jos pilvas atstovavo 
sventvagiski; apeigq altoriaus stal^. 

Sventoji ostija, kuriuos paplotelius atsinesdavo raganos, bu
vo dedama ant merginos vaginos: po to raganius arba velnias, 
vaidinantis sventiko vaidmen;, kilnodavo si^ ostiĵ ^ ir, pamirkqs 
j ^ merginos kraujyje, dalindavo susirinkusiems, kurie j ^ isspjau-
davo. 

Veliau prasidedavo puota ir orgijos, be to, kartais valgyda-
vo keptus naujagimii; kunus. Po to visi sokdavo, sudarydami 
rat^ nugaromis vienas ; ki t^ o eitynes baigdavosi tuo, kad 
raganos, raganiai ir velniai puldavo vieni kitiems ; gleb;. 

Paklusnumo isreiskimas. 
Ant kelin klupanti moteris 

laiko rankoje deglq, kad 
geriau matytn savo garhinamq 
objektq. Is Francesko Marijos 

Gvaco knygos ..Compendium 
Maleficarum", 1626 m. 
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Daugeliu atvejq. sabaso regejimai ir scenes paaiskinamos 
paprasciausia keretojq vaizduote. 

Pries isvykdami [ sabas^ jie itrindavo savo kun^ ypatin-
gais tepalais, kuriq sudetyje buvo nuodingqjq ar migdomqjii 
zoleliii (raganq uogq. - sunvysniq ir velnio akies - drigniq), 
trikdanciii s^monq, taip pat zadinanciq vaizduotq bei kelianciq 
geidult Veliau jie uzmigdavo ir sapnuose regedavo astrale 
paciq ir kitq prietaringq asmenq susikurtas vizijas bei sabaso 
scenas. 

Reikia pazymeti, kad visgi bUta vyrq ir moteru, kurie del 
raganavimo, kiti del istvirkavimo is tiesq, rinkdavosi [ nuosalias 
vietas, o po liturgijos profanacijos atsiduodavo girtuokliavimui 
ir istvirkimui. 

Juodosios misios 

Sventojo ktyziaus paniekinimas. 
Tai aisidavimo Setonui zenktas. 

Daznai budavo alliekamas priemimo [ 
raganas metu. Pagal medzio raizin{ is 

Francesko Marijos Gvaco knygos 
„Compedium Maleficarum", 1626 m. 

Juodosios misios buvo laikomos ir nepriklausomai nuo 
sabaso. Jq griebda/osi, kad gautq velnio pagalb^ (pavyzdziui, 
siekiant prisivilioti kit^ zmogq) ir jam isiteiktq. Tam reikejo 
koneveikti ir izeidineti Diev^. Kadangi velnias pats savaime 
neegzistuoja, o tera dievybes neigimas, taip ir juodosios misios 
esti liturgijos priesingybe. 

Jas laikydavo koks nors sventikas-renegatas, ir joms 
butinai reikejo gauti sventosios ostijos paploteli, kad is jo 
galima butq pasitycioti. Nuogas gulincios moters kunas atsto-
davo altoriq. Ji sukryziuotose rankose laikydavo juodas zva-
kes. Ant jos krutines uzdedavo servetel^ su siuvinetu kryziu-
mi, ant pilvo pastatydavo monstrancij^. Taure buvo statoma 
tarp krutq arba tarp kojq. Kad misios butq labai sekmingos 
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(kad demonai atkreiptq \s demesj), budavo rekomenduoja-
ma paaukoti nekalt^ butybq-naujagimi. Komunij^ pasventin-
davo virs moters genitalijq. Be to, kraujas buvo pilamas '\ 
taurq, is kurios gere ir sventikas-renegatas, ir moteris-alto-
rius, sis ritualas baigdavosi j q sueitimi, kartais ir visuotine 
nuodeme. Buvo manoma, kad lytinis aktas neva tur^s privi-
lioti galingus gaslius demonus. 

XV amziuje Zilis (Gilli) de Lavalis, kuris tautos buvo 
pavadintas Melynbarzdziu, troksdamas isgauti aukso gamybos 
paslapti, paaukojo velniui apie du simtus berniukq. Po jo 
aresto pilies pozemiuose buvo' rasta daugybe vaikq kaukoliq 
ir kaulq. 

Liudviko XIV laikais Prancuzijoje gyvenqs sventikas Gibur
gas ypac daznai buvo kvieciamas laikyti juod^sias misias. Tuo 
tikslu i j i kreipdavosi karaliaus favorite markize Fransuaza de 
Montespan. Nebudama tikra del monarcho istikimybes, markize 
sitaip bande apsidrausti. Itin reta to laikmecio graviura vaizduo-
ja j ^ gulinci^ ant stalo, priesais j ^ stovi Giburgas ir, laikydamas 
rankose naujagimi, smeigia i j i peili. Be to, kraujas teka ant 
Montespan kuno. 

1680 metais aprasytas idomus atvejis, kai s^zines kamuoja-
mas pirklys atejo pas inkvizitoriq ir prisipazino uzsak^s juod^-
sias misias, kad atkreiptq vienos kilmingos damos demesi. At-
sizvelgQ i nuosirdq prisipazinim^ ir atgailavim^ teisejai buvo 
geri: pries sudeginant ant lauzo, nelaiming^i isimylejeli isake 
pasmaugti. 

Idomu, kad juodosios misios, kurias uzsakydavo vyras, 
atrodo visiskai kitaip ir sutinkamos retai. Jos gali vykti apskritai 
be sueities (dvasininko aktas su vyru butq aiskus iskrypimas, nors 
ir malonus juodosioms jegoms). Beje, inkvizicijos archyvuose 
uzfiksuota atvejq, kai specialiai meiles ritualui kviesdavo bisek-
sualias poras ir ceremonija budavo baigiama visuotine orgija. 

Juodosios misios ir nunai laikomos Europoje, taciau itin 
slaptai. Beje, dabar jos neteko savo klaikaus pobudzio, atlie-
kamos be kraujo praliejimo, pasizymi vien tik cinizmu ir 
geidulingumu, turint tiksl^ suzadinti geism^ sventvagystemis ir 
misticizmu. 
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