Adatmentés  Imamalom

A tórához hasonló, nyeles hengereken elhelyezett cdgyűjtemény tárgyként
is ellentmondásos: a közismerten rövid életű adathordozók összefűzésével
a kialakult tárgy szakrális felhangot kap.
Az imamalom hengereiként elhelyezkedő cdhengerek (adatokat még nem,
félig, illetve már tartalmazó cdlemezekből), forgatható, használatra kész
kultikus tárggyá avatják az adathordozót.
A tárgy a tibeti buddhista hívők által használt imamalom mintájára készült.
(Általánosabb értelemben más vallásokban is fellelhető szakrális eszközök
is idézhetők, pl. tóratekercsek.) Az imamalom hengereinek forgatásával
folyamatos imádkozásra van lehetőség. Hívő laikusok (akik a szent
szövegeket nem tudják olvasni) számára is vallásos érdemeket szerző
cselekedet az imamalom forgatása.
Jelen esetben az „imamalom” tartalma a forgatással sem „ismerhető meg”,
mivel a tartalom semmilyen módon nem látható. Nincsenek a hengerben,
vagy rajta elhelyezett papírcsíkok mantrákkal; a cd lemezek tartalma nem
ismerhető meg teljes biztonsággal, mert az olvasásához szükséges eszköz
(számítógép) hiánya, és a mód (a cdlemezek szorosan, mozdíthatatlanul
vannak egymás mellett) gátolja azt. Minden a hengert megforgató ember a
laikus hívő bizalmi állapotába kerül: hinnie kell a cdk tartalmában és a
hengerek közvetítő szerepében, minthogy ezek a mantrát képviselik és
tartalmazzák.
Az imamalom központi része a tengely körül forgó henger, annak minden
fordulata a henger(b)en lévő összes imaformula, mantra elmondásával
(megismétlésével) egyenértékű. Az imamalmot mindig a nap (és az
óramutató) járásával megegyező irányban kell forgatni.
The rules surrounding the prayer wheels are very specific (although occasionally vary according to tradition). The practitioner must spin the wheel clockwise. This was determined because this is the direction the mantras are written. Before and after the practitioner turns the wheel, she/he must repeat the mantra, or no

merit will be incurred by the wheels use. However, some traditions state that repeating a mantra simply (or greatly) enhances the effects of the prayer wheel, and just turning it has benefits and merits alone. Each revolution is considered as meritous as reading the inscription aloud as many times as it is written on the scroll.

