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 „Világ-híres csodákat beszélnek ős-regék:

 Dics-teljes daliákat, harczok történetét,

 Zaját víg ünnepeknek, siralmas bánatot,

 Boszút mely földet renget: most ily csodákat 
halljatok!”

 A Nibelung ének: Első kaland, Krimhilda 
álmot lát



 Időről időre összegyűlünk, ünneplünk, rituálén 
veszünk részt.



Mi a rítus?

 A rituále (latin: ritus)

 „Jelentése szerkönyv vagy szertartásos 
könyv, amely vallási liturgiának végzésére 
szolgáló alapszabályokat és a 
szertartások elvégzésének módját 
tartalmazza.”

 Révai Nagy Lexikona



Szertartás

 „Bizonyos ünnepélyes cselekményeknél 
megtartandó alakiságoknak összessége.”

 Révai Nagy Lexikona



Antropológiai irányultságú valláselméletében 
Anthony F. C. Wallace (1923–2015) öt fő 
szertartáscsoportot különböztetett meg

• technikai szertartások, beleértve 
a jóslási és erősítési (élelem vagy alkohol 
megszerzését célzó) szertartásokat

• gyógyító vagy rontó (antiterapeutikus) 
szertartások



• ideológiai (az egész közösség jólétéért 
bemutatott) rituálék, beleértve az átmeneti 
rítusokat, a tabukat, a ceremoniális és 
udvariassági, illetve – katarzishoz vezető –
lázadási rituálékat

• szoteriologikus, a közösséget és az 
egyént célzó szertartások (beleértve a 
megszállottsággal, az exorcizmussal, az 
új identitással és az extázissal kapcsolatos 
rituálékat is)

• az életet megújító szertartások



Saját osztályozás
Exoterikus szertartások
 Napi személyes, 

ismétlődő 
cselekmények (pl. 
babonák…),

 Társadalmi rituálék 
(avatások, pl. 
katonai, orvosi)

Ezoterikus szertartások
 Vallási szertartások 

(ünnepek, 
misztérium 
játékok),

 Mágikus 
szertartások (pl. 
evokációk, 
invokációk),





+Cél 

+ morál 

+ kozmikus szabályok 
betartása (szertartás tradícionális

szabályainak betartása + Egregor)



Szertartások menete

Előkészítés,

Végrehajtás,

Befejezés,

Levezetés, követés.



Előkészítés
 Megtisztulás,

 Ünneppel kapcsolatos információk 
felelevenítése,

 Szertartás helyének megtiszítása
 Fizikai (pl. telefon kikapcsolása, biztonságos hely, 

más nézi? Ha igen, evés???),

 Asztrális,

 Mentális síkokon. 

Füstölők, gyertyák, szimbólumok, 





Végrehajtás
 Oltár előkészítése

 Hely meghatározása,

 Kör meghúzása (védelem),

 Tisztítás (mi fordítva szoktuk…),

 Őrtornyok megidézése – nullpont - ősvíz
 Levegő

 Tűz

 Víz

 Föld

 Természet 



 Szent tér – Szent idő

 Szent tér: ahol a fizikai világ összeér az 
Istenek világával (misztériumok ismétlése 
által)

 Szent idő: a mítosz adott eseményeinek 
ismétlése, különös tekintettel a teremtés tiszta 
állapotát, ezzel a világ megtisztul.



 Az idézés előkészítése
 Füstölők,

 Gyertyák,

 Szobrok, egyéb szimbólumok

 Istenek megszólítása

 Ünnep tartalmának elmesélése,



Áldozat (elemek egyensúlya) 

Bor (tűz+víz)

Süti (föld+levegő)

 Istenek áldása,

 Felsőbb erők áramlása (itt fontos az egyéni 
tisztaság)

 Kívánságok



 Megköszönjük amit kaptunk.

 Elköszönés, elküldés. (Istenek elküldése 
jelképes)

 Fontos!! Akit nem hívtunk az is távozzon.

Fontos!! A tudatállapot álljon vissza a normál 
szintre.

Kör megszüntetése.



 Gyertya eloltása

 Ne fújjuk. Gyertyaoltó.



Köszönöm a figyelmet!


