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Eredet

A gyertya mágia eredete egybeforr az emberiség fejlődésével,
hiszen a gyertya a tűz ősi, elemi erejét hivatott megtestesíteni, és
ebből az univerzális erőből merítve teremteni. Így kezdetben még
gyertyák nélkül, tiszta tűzzel alkalmazták. Majd fejlődésünkkel
egyetemben egyre erőteljesebb gyakorlatokat alakítottunk ki. A
gyertya mágia így egy teljesen különálló mágikus irányzattá vált,
melyben azok akik elmélyednek, közelebb kerülhetnek saját
maguk belső világához, és a WICCA kultúra ősi tanaihoz.



Ráhangolódás

• A mágia gyakorlása előtt a gyertya gyújtása egyfajta
ráhangolódást is jelent a mágusnak. Ha megteremtetted a
megfelelő légkört és sikerült belül is harmonikus állapotot elérni,
akkor nekikezdhetsz a gyertya mágia gyakorlati részéhez. A
gyertyalángra koncentrálva pár percig- megfogalmazhatod a
célt, amiért a rítust elkezded. A gyertya a lángra lobbantás
pillanatától már azt sugározza, amit belekoncentráltunk, vagy
akinek gyújtottuk. Pl. Michael, vagy Arádia, vagy ősök, és amíg
csak ég, addig az ő erejüket sugározza.



Technika

• Akár azt is megteheted, sőt egyes gyakorlatok igénylik is, hogy
a kérést, célt, fohászt, leírod egy fehér papírra és a gyertya
lángjában elégeted. Ezt követően fókuszálj arra, hogy már
megkaptad a megfelelő támogatást, már most jelen van az
életedben. Engedd át magadon az érzést, és próbáld minél
jobban megélni.

• Amikor végeztünk nem szabad elfújni a gyertyát, minden
esetben magától kell, hogy kialudjon a láng, vagy leégjen a
gyertya, a többször használatos gyertyákat pedig elkoppintjuk.
Ha elfújjuk a lángot azzal megsértjük a tűz szellemét. Fontos
kellékek tehát a koppintó és a kanócvágó.



Tisztítás

• A gyertyaláng tisztító hatással is bír.
Eszközeinket elhúzhatjuk benne

(utána a kormot le lehet természetes anyagból,
pl. gyapjúból készült ronggyal törölgetni).

• A felesleges, kezünkön vagy máshol felgyűlt
„piszkos” energiát pedig belelökhetjük a
gyertyalángba, ahol elég, így nem szennyezi
a környezetet.



Alkalmazás

A tűz elemet szervesen beépíthetjük mindennapi életünk
egyes, "rituális mozzanataiba" is, pl.

• minden napkeltekor a Nap köszöntése,
• napnyugtakor elbúcsúztatása,
• tűzoltárok,
• gyertyázás,
• kandelábertűz,
• tömjénfüstölés,
• tábortüzek, stb.



Meditáció

• Akár a mindennapi tűzgyújtás is lehet meditációs vagy
jósló eszköz: ülj a tűz elé kényelmesen, nyugodt helyen,
lélegezz ritmikusan, koncentrálj a lángokra, engedd, hogy
hipnotizáljanak a lángok, engedd el magad alfába, figyeld a
lángok táncát, az általuk keltette árnyakat, figyeld, milyen
érzéseket kelt benned. Ha befejezted a meditációt, adj hálát
a tűznek bölcsességéért, a megvilágosodásért, hunyd le
szemed, végy néhány mély lélegzetet, és engedd magad
visszatérni a hétköznapi tudatszintedre, majd nyisd ki a
szemed.



• A gyertyameditációra egy megszokott, nyugodt, kelet felé
néző hely a legmegfelelőbb. Legkedvezőbb újhold ideje
alatt végezni, mert ilyenkor a legerősebb a lelkierönk,
intuíciónk és valóságérzékünk.



• Bármelyik gyertya alkalmas gyertyamágiához, egészen
addig, amíg használat előtt rendszeresen megtisztítjuk és
felszenteljük. Bár a méhviasz gyertyák drágábbak, mint a
boltokban kapható szokásos gyertyák, ugyanakkor
hatékonyabbak is, hiszen természetes alapanyagból
készültek. A leghatékonyabbak persze természetesen a
saját készítésű gyertyák.



• Ajánlott kisebb- pár óra alatt éghető gyertyákat alkalmazni.
Hosszú égési idejű gyertyákat cask már előre hangolt
mágikus erőkkel érdemes használni, pl.: csakrákhoz
rendelt gyertyák, védelmi vagy bizonyos erőket
megteremtő gyertyák. Speciális gyakorlatok előírhatnak
egyedi és más szempontok alapján történő gyertyák
beszerzését, akár formai, akár szín, akár energetikai
szempontból.



• A másik elfogadott és általános szempont, hogy mágiánkat
a Hold fázishoz időzítjük. A hold hatással van az egész földi
létre. A Hold ciklus 28 napos, ami egybevág a nők
ciklusával és szabályozza az ár-apály váltakozást is. A földi
élet legnagyobb részben vízből áll pl. az emberi test is, így
a Hold mindenre hatással van!



Hold fázisok

• Újhold: A legoptimálisabb időszak az újrakezdéshez, legyen az szerelem,
munka, vállalkozás.

• Növekvő Hold (növő Hold): Szépség, termékenység, gyógyítás,
növekedés, gyarapodás, egészség, szerelmi és pozitív mágiák időszaka.

• Teli Hold: Minden pozitív mágia legoptimálisabb időszaka, növelés,
növekedés, gyarapodás, védelem, szerelem, gyógyítás, tisztító
varázslatok.

• Fogyó Hold: A csökkenés, a problémák eltüntetése, féltékenység oldások,
és minden negatív energiát igénylő mágia időszaka.



Rezgés

A különböző színű gyertyák erősítik a mágiát, illetve
elősegítik annak fókuszálását a kívánt területre. Ne feledd, a
szín is rezgés!



A gyertyaszínek jelentései

• Fehér: spirituális megvilágosodás, tisztulás, tisztítás, oldás,
áldás, béke, tisztánlátás, védelem, gyógyítás, megszabadulás a
félelemtől, holdenergiák megidézése. Levegő elem.
Megjegyzés: a fehér tulajdonképp semleges szín, bármilyen
színű gyertyát helyettesíthet, ami éppen nincs kéznél.

• Sárga: aktivitás, kreativitás, egység, koncentráció, imagináció,
bizalom elnyerése, vonzerő, önbizalom, csábítás, befolyásolás,
növeli az életkedvet, jó a rosszkedvűség ellen, napenergiák
megidézése.



A gyertyaszínek jelentései
• Narancssárga: szerencse, biztonság, gondoskodás, vágyak, szexuális erő,

vitalitás.

• Arany: megértés, fejlődés, kozmikus befolyások erősítése, szerencse, pénz,
bőség, napenergiák megidézése.

• Rózsaszín: barátság, románc, nőiesség, becsület, harmónia, szeretet,
összetartozás, szolgálat.

• Vörös: egészség, szenvedély, szerelem, termékenység, erős akarat, siker,
hírnév, erő, bátorság. A magnetizmust növeli a rituálékban. Mars energiák
megidézése.

• Ezüst: negatív hatások eltávolítása, védelem, intuíció, stabilizálás, pszichikai
képességek fejlesztése. Anyaistennő és holdenergiák megidézése.



A gyertyaszínek jelentései
• Lila: hatalom, siker, megérzések, idealizmus, pszichikai

manifesztációk, ambíció, függetlenség biztosítása, gazdasági
eredmények elérése, másvilággal való kapcsolat. Neptunusz
(világoslila) vagy Uránusz (sötétlila) energiák megidézése.

• Pirosaslila: olyan rituálékhoz, mely azonnali cselekvést és
erőszintet, vagy spirituális gyógyulást igényel.

• Barna: anyagi növekedés, döntésképtelenség megszüntetése,
koncentrációs képesség növelése, tanulás, telepátia, anyagi
sikerek, elveszett tárgyak megtalálása, állatok gyógyítása.

•



A gyertyaszínek jelentései
• Indigó: megállít szituációkat vagy embereket. Mélymeditációs

állapotban végzett rituálékhoz.

• Királykék: nevetés, vidámság, hűség, növekedés. Jupiter
energiák megidézése.

• Világoskék: spirituális, meditációkhoz. Béke, nyugalom.
Vízöntő energiák megidézése.

• Kék: elsődleges spirituális szín. Bölcsesség, harmónia,
gyógyulás, egészség, türelem, belső fény, békesség, otthon,
munkahely, kommunikáció, igazság, útmutatás, az energiák
egyensúlya, kommunikáció, megértés.



A gyertyaszínek jelentései

• Smaragdzöld: szerelem, szociális hatások, termékenység.
Vénusz energiák megidézése.

• Zöld: gyógyítás, békesség, termékenység, anyaság, remény,
jószerencse, pénz, gazdagság, gyarapodás, munka, megújulás,
örök fiatalság, élet, Földanya, természet, Föld elem.

• Sötétzöld: ambíció, mohóság, féltékenység.



A gyertyaszínek jelentései

• Szürke: semleges szín. Gyakran zavart okoz, ezért inkább ne
használjuk. Semlegesíti a negatív hatásokat.

• Fekete: a tudat mélyebb szintjeit nyitja meg. Varázslat, erő,
mélység. Szaturnusz energiák megidézése.



Kívánság gyertyák

Amit ma a Samhain fesztiválra belépéskor ajándékba
kaptatok: kívánság gyertyák.

A színük szerint használhatjátok, érdemes az előadásomban
felsoroltak szerint. Hatásukat tovább erősíthetitek
illóolajokkal, amihez előszőr egy kicsit meg kell gyújtani a
gyertyát, majd eloltani. A meglágyult viaszba
belecseppenthetitek a kívánt illóolajat, majd hagyni kell
megdermedni a viaszt. Később újra meggyúthatjátok és
dolgozhattok vele.



Legyetek áldottak!

Mi ezekkel a gyertyákkal szeretnénk segíteni nektek, hogy
érjétek el a kívánságaitokat, és legyen siker a
tevekénységeitekben.


