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Přílohy 

Tabulka č. 1: Rituální úkony se zvířecí obětí v proudu 218 

 

Název 

rituálu/parafernálie 

Paginace Účel Druh zvířete Alternativa ke 

zvířecí oběti 

Rituální zacházení  Post-rituální 

zacházení 

Brána jednoho ze 

sedmi království 

klipot 

TBoSA, s. 222–

226 

Aktivace sigila – 

brány jednoho ze 

sedmi království 

klipot 

Had (doporučován) Žádná Natření příslušného 

sigila krví 

Nespecifikováno 

(využití pro další 

magické práce a 

pohřeb coby oběť 

duchům místa – viz 

TBoSA, s. 309) 

Hendekagram TBoSA, s. 262–

265 

Aktivace sigila – 

hendekagramu 

Nespecifikován Nanesení krví mága 

se střelným prachem, 

natření barvou či 

inkoustem, rytí, 

vyznačení kouřem, 

vyhloubení do země 

Krev zvířete se 

smíchá se střelným 

prachem, jímž se 

sigilum nanese 

Nespecifikováno 

(využití pro další 

magické práce a 

pohřeb coby oběť 

duchům místa – viz 

TBoSA, s. 309) 

11 svícnů TBoSA, s. 276 Konsekrace a 

aktivace 

Nespecifikován 

(zvířat musí být 11) 

Krev mága, mast Natření svícnů krví Nespecifikováno 

(využití pro další 

magické práce a 

pohřeb coby oběť 

duchům místa – viz 

TBoSA, s. 309) 

Hůlka Nachaš 

Akalaton 

TBoSA, s. 284–

285 

Konsekrace a 

aktivace 

Samice hada Žádná Oběť Lilit, natření 

hůlky krví, ochutnání 

pár kapek krve 

mágem 

Dekorace (a další 

nabití) hůlky 

vhodnými částmi 

mrtvého těla (pak 

pohřeb coby oběť 

duchům místa – viz 

TBoSA, s. 309) 
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Hůlka Nachaš 

Bariach 

TBoSA, s. 285–

286 

Konsekrace a 

aktivace 

Samec hada Žádná Oběť Samaelovi, 

natření hůlky krví, 

ochutnání pár kapek 

krve mágem 

Dekorace (a další 

nabití) hůlky 

vhodnými částmi 

mrtvého těla (pak 

pohřeb coby oběť 

duchům místa – viz s. 

309) 

Mísa na obětiny a 

kadidlo 

TBoSA, s. 292–

293 

Konsekrace a 

aktivace 

Nespecifikováno Žádná Oběť Asmodayovi 

nožem, potřísnění 

objektů krví, celopal 

zvířete 

Posvěcení objektů 

kouřem a popelem 

z ohně s obětí 

Vykuřovadlo Šeol ha-

Tehom 

TBoSA, s. 295–

296, 297 

Výroba a aktivace 

vykuřovadla prvního 

klipotickho pekla 

Koza, netopýr, černá 

kočka, sup, mouchy, 

kobylka, býk, vůl, 

had 

Usušené součástí 

daného zvířete 

nezískané obětním 

zabitím, červen víno 

s medem 

Přidání krve do 

celkové vykuřovací 

směsi, 

Nespecifikováno 

(využití pro další 

magické práce a 

pohřeb coby oběť 

duchům místa – viz 

TBoSA, s. 309) 

Vykuřovadlo 

Abaddon 

TBoSA, s. 295–

296, 297 

Výroba a aktivace 

vykuřovadla druhého 

klipotickho pekla 

Jelen, srnec, 

vlaštovka, skřivan, 

čáp, had 

Usušené součástí 

daného zvířete 

nezískané obětním 

zabitím, červen víno 

s medem 

Přidání krve do 

celkové vykuřovací 

směsi 

Nespecifikováno 

(využití pro další 

magické práce a 

pohřeb coby oběť 

duchům místa – viz 

TBoSA, s. 309) 

Vykuřovadlo Tit ha-

Yon 

TBoSA, s. 295–

296, 298 

Výroba a aktivace 

vykuřovadla třetího 

klipotickho pekla 

Muž, vlk, prasnice, 

datel, štír, had 

Usušené součástí 

daného zvířete 

nezískané obětním 

zabitím, červen víno 

s medem 

Přidání krve do 

celkové vykuřovací 

směsi 

Nespecifikováno 

(využití pro další 

magické práce a 

pohřeb coby oběť 

duchům místa – viz 

TBoSA, s. 309) 

Vykuřovadlo Bar 

Šachat 

TBoSA, s. 295–

296, 298 

Výroba a aktivace 

vykuřovadla čtvrtého 

klipotickho pekla 

Beran, lev, kohout, 

prase, osel, papoušek, 

had 

Usušené součástí 

daného zvířete 

nezískané obětním 

zabitím, červen víno 

s medem 

Přidání krve do 

celkové vykuřovací 

směsi 

Nespecifikováno 

(využití pro další 

magické práce a 

pohřeb coby oběť 

duchům místa – viz 

TBoSA, s. 309) 
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Vykuřovadlo Tzelmot TBoSA, s. 295–

296, 299 

Výroba a aktivace 

vykuřovadla pátého 

klipotickho pekla 

Straka, vrána, 

krkavec, hrdlička, 

kůň, pes, had 

Usušené součástí 

daného zvířete 

nezískané obětním 

zabitím, červen víno 

s medem 

Přidání krve do 

celkové vykuřovací 

směsi 

Nespecifikováno 

(využití pro další 

magické práce a 

pohřeb coby oběť 

duchům místa – viz 

TBoSA, s. 309) 

Vykuřovadlo 

Šaarimot 

TBoSA, s. 295–

296, 299 

Výroba a aktivace 

vykuřovadla šestého 

klipotickho pekla 

Páv, ještěrka, štír, had Usušené součástí 

daného zvířete 

nezískané obětním 

zabitím, červen víno 

s medem 

Přidání krve do 

celkové vykuřovací 

směsi 

Nespecifikováno 

(využití pro další 

magické práce a 

pohřeb coby oběť 

duchům místa – viz 

TBoSA,s. 309) 

Vykuřovadlo 

Gehinnom 

TBoSA, s. 295–

296, 300 

Výroba a aktivace 

vykuřovadla sedmého 

klipotickho pekla 

Žena, žába, ropucha, 

sova, netopýr, zajíc, 

husa, pavouci, had 

Usušené součástí 

daného zvířete 

nezískané obětním 

zabitím, červen víno 

s medem 

Přidání krve do 

celkové vykuřovací 

směsi 

Nespecifikováno 

(využití pro další 

magické práce a 

pohřeb coby oběť 

duchům místa – viz 

TBoSA, s. 309) 
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Tabulka č. 2: Rituální úkony se zvířecí obětí v proudu 182 

Název 

rituálu/parafernálie 

Paginace Účel Druh zvířete Alternativa ke 

zvířecí oběti 

Rituální zacházení  Post-rituální 

zacházení 

Rituál omývání pro 

konsekraci Kainovy 

oltářní sochy 

LF I, s. 91–103 Konsekrace fetiše Černý či 

červenočerný kohout, 

zajíc či černý králík 

Žádná Zaříznutí nožem, 

potřísnění objektu 

krví 

Pohřeb coby oběť 

duchům místa 

Mars-saturnské 

sigilum Kaina č. 3 

LF I, s. 112 Aktivace sigila coby 

talismanu 

využívaného při 

magickém útoku 

Prase Červená barva Natření krví Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově v lese – viz 

LF I, s. 166–167) 

Klíčové sigilum 

Kaina č. 3 

LF I, s. 119–

120 

Aktivace sigila 

v kombinaci s Mars-

saturnským sigilem 

Kaina v situacích 

magické kontroly a 

dominance 

Nespecifikován Žádná Natření krví Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Talisman s klíčovým 

sigilem Kaina č. 5 

LF I, s. 121 Aktivace a 

konsekrace talismanu 

v kontextu ochrany 

Nespecifikován Magický inkoust Natření krví Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Klíčové sigilum 

Kaina č. 6 

LF I, s. 122 Aktivace sigila 

v rituálech kletby 

Nespecifikován Existuje 

(nespecifikována) 

Natření krví Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Útočná hůlka 

s klíčovým sigilem 

Kaina č. 6 

LF I, s. 122 Konsekrace a 

aktivace hůlky 

Nespecifikován Žádná Obětování Kainovi, 

potřísnění objektu 

krví 

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Fetišová lebka Kaina LF I, s. 150 Výživa a posilnění 

lebky v náročných 

magických pracích 

Nespecifikován Existuje 

(nespecifikována) 

Využívání krve 

(nespecifikováno jak) 

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Chybí LF I, s. 152–

153 

Kletba pomocí tzv. 

„Lebky nesoucí 

oheň“ 

Prase Magický inkoust Natření Mars-

Saturnské sigily 

Kaina krví 

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 
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Sigilum vzkříšení LF I, s. 189–

190, 192 

Aktivace sigila 

(využívaného 

v kontextu 

nekromancie) 

Nespecifikován Červený magický 

inkoust, nanesení 

magickým práškem 

Natření sigila krví Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově čiv lese – viz 

LF I, s. 166–167) 

Sigilum žnoucích 

srpů Liluwy 

LF II, s. 87–88 Aktivace sigila 

(využívaného při 

magickém útoku a 

nekromancii) 

Nespecifikován Nakreslení černou 

křídou 

Smíchání krve se 

třemi poháry 

sladkého červeného 

vína, natření sigila 

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Sigilum královny 

venušovské sklizně 

LF II, s.89–90 Aktivace sigila 

(zajišťujícího světský 

a duchovní blahobyt) 

na pergamen 

Hrdlička Natření tzv. 

„Oduševňujícím 

inkoustem Qalmany“ 

Obětování Qalmaně, 

natření krví 

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Klíčové sigilum 

Qalmany č. 2 

LF II, s. 96 Aktivace sigila na 

pergamen coby 

talisman lásky 

Hrdlička, vrabec, 

králík 

Žádná Natření krví Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Zaklíčovaná insignie 

Mistra Qatsiyra 

LF II, s. 120–

122 

Aktivace sigila 

(sloužícího k aktivaci 

rostlinných prvků) 

Nespecifikován Žádná Potřísnění krví Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Chybí LF II, s. 132 Sběr částí stromu 

Krugiodendron 

ferreum (využívaného 

hlavně 

v nekromancii) 

Nespecifikován Žádná Porážka a vylití krve 

u kořenů coby oběť 

duchu stromu 

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřbení u 

kořenů rostliny) 

Chybí LF II, s. 223–

225 

Sběr marsovských či 

saturnských částí 

rostlin k magickému 

útoku 

Nespecifikován Existuje 

(nespecifikována, 

velmi omezeně 

využitelná) 

Porážka a vylití krve 

u kořenů coby oběť 

duchu stromu 

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřbení u 

kořenů rostliny) 

Smlouva dryadického 

famula 

LF II, s. 230–

238 

Uzavření paktu mezi 

mágem a duchem 

určité rostliny mu 

nejbližším (tj. 

famulem) 

Nespecifikován 

(závisí na preferenci 

famula) 

Žádná Vylití krve do nádoby 

se směsí sloužící 

coby místo kontaktu 

mága a famula 

Konzumace masa 

oběti 
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Oduševňující tinktura 

Kaina 

LF II, s. 239–

260 

Výroba a aktivace 

tinktury obsahující 

Kainovu esenci 

Štír a hrdlička (či jiné 

zvíře korespondující 

s planetou Venuší) 

Žádná Utopení štíra zaživa v 

směsi, z níž je 

tinktura vyceděna, 

vylití krve hrdličky 

(či jiného 

venušovského tvora) 

do dané směsi  

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Inkoust holubičí krve LF II, s. 266–

267, 268 

Výroba a aktivace 

inkoustu 

Hrdlička Žádná Oběť Qalmaně, vylití 

do červeného 

inkoustu 

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Inkoust netopýří krve LF II, s. 266–

267, 268 

Výroba a aktivace 

inkoustu 

Netopýr Žádná Oběť Kainovi, vylití 

krve do černého 

inkoustu 

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Napojení 

sympatetických 

zpodobnění 

LF II, s. 292–

296 

Konsekrace a 

aktivace zpodobnění 

Nespecifikován 

(závisí na záměru 

napojení na 

zpodobňovanou 

entitu) 

Možno oběť úplně 

vynechat 

Přenos zvířete přes 

mágovo tělo, zatímco 

mág do něj projikuje 

své intence, 

podříznutí hrdla a 

vylití krve na 

zpodobnění a do mísy 

s tekutinou aktivující 

napojení 

Pohřeb zvířete u 

vhodného stromu 

v lese coby oběť 

duchu daného stromu 

Kletba černého bezu 

oběšením 

LF II, s. 297–

305 

Aktivace zpodobnění 

cíle útoku 

Slepice, králík, velká 

krysa (doporučovány, 

zvíře vždy musí být 

černé) 

Žádná Oběť duchu bezu 

černého, zaříznutí 

hrdla oběti a vylití 

krve na zpodobnění 

věšené na bezu 

Pohřbení u kořenů 

bezu černého 

Chybí LF II, s. 406–

407 

Odvrácení kletby a 

magický útok 

Černé kuře, slepice či 

kohout (doporučeny) 

Tři či devět vajec Přenos zvířete přes 

tělo oběti, pohřbení 

zvířete zaživa a 

využití jeho energie 

skrze temného 

mrtvého k útoku 

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 
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Chybí LF II, s. 407–

408 

Odvrácení kletby a 

magický útok 

Tři zvířata (černá 

kuřata, slepice či 

kohouti doporučeni) 

Tři či devět vajec Přenos zvířete přes 

tělo oběti, pohřbení 

zvířete zaživa a 

využití jeho energie 

skrze Ábela k útoku 

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Chybí LF II, s. 408 Magický útok Černá kočka  Žádná Zvíře je pokřtěno 

coby cíl kletby, 

pohřbení zvířete 

zaživa a využití jeho 

energie k útoku 

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Křída sloužící ke 

kontaktu s temnými 

mrtvými 

LF II, s. 446–

447 

Výroba, konsekrace a 

aktivace křídy  

Černá kočka, prase, 

pes, netopýr, krkavec, 

vrána, sova, červ, štír, 

stonožka, žába, 

ropucha, pavouk a 

jiná jedovatá zvířena 

Možno oběť a zvířecí 

elementy úplně 

vynechat, záleží na 

charakteru a funkci 

křídy 

Krev, nadrcené kosti 

či těla a jejich popel 

je přidán do směsi, 

z níž je křída 

vyrobena 

Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Chybí LF II, s. 447–

451 

Kontaktování 

temných mrtvých 

Nespecifikován Možno oběť úplně 

vynechat, oběť 

zvířete pouze 

v nejextrémnějších 

případech 

Nespecifikováno Nespecifikováno 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

Velkopáteční oběť LF III 

(interview 

s N.A-A.218, 

2016) 

Vzdání díků Kainovi 

a Qalmaně, výživa 

jejich fetišů, oslava a 

připomenutí jejich 

velkopátečních obětí 

Nespecifikováno Žádná Prolití krve Pohřbení zvířete 

(zřejmě pohřeb na 

hřbitově či v lese – 

viz LF I, s. 166–167) 

 
 


