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- Kapcsolattartás: online vagy személyes találkozások útján.

- Szokásos értelemben vett tudományok támogatása. Az emberi 

társadalom haladását és fejlődését szolgáló, legújabb tudományos 

kutatási eredmények elfogadása. 

Az Onyx Strix Coven (OSC) főbb irányelvei:

- A magyarországi démonolátria vonal iránt érdeklődők, vagy az 

elkötelezettek számára lehetőséget biztosítson, 

a nézetük zavartalan gyakorlásához.

- Oktatás: megismertetni az irányzat írott anyagait, gyakorlatait.

- Egyéni vagy csoportos alkotói munka ösztönzése.

- Agymosás, hittérítés, családok szétszakításának elutasítása.

- A Coven-hez kapcsolódó érdeklődőktől, és tagoktól elvárjuk az 

ország törvényeinek betartását.

Kapcsolat: demonolatria@protonmail.com , www.demonolatria.hu

Bemutatkozás
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Mindezek ellenére, az élet fájának megfeleltetve, tíz különböző isten-

séget tiszteltek. A Démonolátriában szintén tízet tisztelünk. 

A Kilenc Istenséget és az Ént. De mielőtt erről részletesebben beszélnénk, 

először ismertetem a Kilenceket, mit szimbolizálnak, illetve részletezem, 

bizo-nyos démonolátorok szerinti értelmezéseiket. 

  A  tradícionális démonolátria gyakorlatának sarokkövei a Kilenc Démo-

ni Istenség. Jelen írás a kilencek szimbólumrendszerének hivatott a mé-

lyére hatolni, hogy ezzel több lehetséges perspektívát tárjon az olvasó 

elé. A jelképek értelmezését sokszor jelentősen meghatározza az
értelmező személy gondolkodásmódja. Ezen kívül meghatározó az is, 

ahogy a fent említett értelmezés végigkísér az egyéni munkád útján. 
A kilencek koncepciójában semmi újdonság nincs. Már az ókori Egyip-

tomban is fontos szerepet töltött be a kilences szám. Ők voltak az elsők, 

akik azt hirdették, hogy a kilences az alap (fundamentum) és az
egyensúly száma. 

Először is, a Kilenc Démoni Istenség, a következők:
 

Sátán
Lucifer

Flereous
Leviathan

Verrine

Unsere

Belial

Amducious

Eurynomous

A következőkben ismertetem a szándékaikat, Enn-jüket, Rituáléjukat, 
időszakukat, és azt, hogy különböző démonolátorok milyennek látták 
őket, illetve, hogyan kommunikáltak velük.
 
• Sátán - Király: Tasa reme laris Satan - Ave Satanis - Irány: Közép / Mind, 
Szín: Összes, Hónapok: Mind, Időszak: Mind, Rituálé- Bármilyen. Sátán, 
egy nagyhatalmú, bölcs emberként jelenik meg, ezüst színű hajjal és 
fekete szemekkel. 

S.Connolly: A Kilencek Szimbolikája
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Színei: Fehér, Sárga, Hónap: Március, Időszak: Tavasz, Rituálé: 
Megvilágosodás, tavaszi napéjegyenlőség,  beavatás. Lucifer hosszú 
fekete hajjal és kék szemekkel jelenik meg. A hangját átlagosnak tartják, 
viszont általában túlzottan izgatottnak tűnik. Medálja sasokat ábrázol. 
Lucifuge ikertestvére.

• Belial - Föld Elem: Lirach Tasa Vefa Wehlc Belial - Irány: Észak, Színei: 
Zöld, Barna, Fekete, Hónap: December, Időszak: Tél, Rituálé: beavatás, új 
kezdetek, téli napforduló. Belial feketére és fehérre festett hajjal jelenik 
meg, mint a só és a bors. (Vannak, akik szőkének látták.) Szemei színe 
barnáról zöldre vált. 

Arckifejezése elégedett nyugalmat tükröz. 

A szemeiről volt aki, azt mondta, hogy mindent látnak, és volt, aki azt, 
hogy semmit sem. Mindezekkel együtt a szemei pontos színét, és 
jellemzőit képtelenség szavakkal leírni. 

Amulettje a saját sigiljét (ejtsd: szigil) ábrázolja.

 

 

• Amducious - A pusztító: Denyen valocur avage secore Amducious -

• Leviathan - Víz Elem: Jaden Tasa Hoet Naca Leviathan - Irány: Nyugat, 
Színei: Kék, Szürke, Hónap: Szeptember, Időszak: Ősz, Rituálé: 
érzelmek, beavatás, napéjegyenlőség, gyógyítás, termékenység. 
Leviathan hosszú fekete hajjal kék/szürke szemekkel jelenik meg, 
amelyek olyan megkapóak, hogy úgy érezheted a saját lelked tengerébe 
nézel. A hangja mély, beszéde kimért. Alacsonyabb Lucifernél és 
Flereousnál, de egy fejjel magasabb Belialnál. 

• Verrine - Az Egészség Démona: Elan Typan Verrine - Irány: 
Északnyugat, Színei: Kék, Fehér, Hónap: November, Időszak: Késő Ősz, 
Rituálé: gyógyítás.

Asmodeous ikertestvére. Irány: Délkelet, Színe: Narancssárga, Hónap: 
Május, Időszak: Késő Tavasz, Rituálé: háború, cselekvés, idősek elűzése.

• Lucifer - Levegő Elem: Renich Tasa Uberaca Biasa Icar Lucifer - Irány: 
Kelet,

• Flereous - Tűz Elem: Ganic Tasa Fubin Flereous - Irány: Dél,  Színei: 
Piros, Narancssárga,  Hónap: Június, Időszak: Nyár, Rituálé: Keresztelés, 
cselekvés, szerelem, napforduló.  Flereous magas emberként, dús vörös 
hajjal és vörös szemekkel jelenik meg. Hangja mély és sziszegő. 

Hang ja normálisnak hat, de szavai ellentmondást nem tűrő 
magabiztosságról árulkodnak. A nagy titkokkal kapcsolatban gyakran 
mutatkozik zavartnak. Nem olyan magas, mint más istenségek. 
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Flereous/Amducious - Tűz

Lucifer/Verrine - Levegő

A  Purswell Grimoárokból - A Kilencek Csoportosítása Elemek szerint:

A Purswell Grimoárokból- A Kilencek Csoportosítása Szándékuk 
szerint:

Belial/Eurynomous - Föld

Leviathan/Unsere - Víz

Megvilágosodás: Lucifer/Belial/Sátán

Destruktív/ Romboló: Flereous/Amducious/Eurynomous

Sátán: Összes

Kreatív: Leviathan/Unsere/Verrine 

Barna hajában  ezüst színű fonatok látszanak. Szemei mosolygósan 
csillognak. 

• Unsere - (Nő) Termékenység és Varázslat: Unsere tasa lirach on ca ayar - 
Irány: Északkelet, Színei: Zöld és Fehér, Hónap: Február, Időszak: Késő 
Tél, Rituálé: Bölcsesség, türelem, anyaság. 

[Referencia a Delaney-féle Grimoárból]

Energiája finom, és gondoskodó. Gyakran egy csuklyás köpenyben 
utazik. Vékony, gyengéd és fehér kezei feledhetetlenek. Eltűnéskor lassan 
köddé válik. Azt mondják gyakran megjelenik nőknek, vagy szü-lés után, 
hogy életet leheljen az újszülöttekbe. 

Eurynomous árnyként vagy lidércként jelenik meg. Vagy egy egyszerű 
emberként fehér, vagy áttetsző hajjal, és halvány vagy fehér szemekkel. 
Energiája megnyugtató és hűs. Kezében tartja a halottak könyvét. 
Gyakran ‘vi baoith raimi Kairtey’ - azaz láthatatlan kezekként 
kommunikál. 

• Eurynomous - A Halál Démona: Ayar Secore on ca Eurynomous - 
Irány: Északnyugat,  Színei: Fekete és Fehér, Hónap: Október, Időszak: 
Késő Ősz, Rituálé: Új kezdetek, halál, újjászületés, a halál ünnepe, 
Halloween.  

Unserének mélyzöld szemei vannak, mint Írország termő legelői. 
[Adrianna megjegyzése: “Én kékszeműnek láttam.”]



5

Ők a Kilencek, akik maguk az eredet, avagy az egyensúly. Az én 
értelmezésem szerint a következőképp helyezhetők ésszerűen az élet 
fájára: 
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A kegyelem és Verrine együtt vezetnek el Unseréhez, és a nőies 
megértéshez. Ez az a megértés, ami által felfedezzük a férfias 
bölcsességet, hogy végül összekössön az Isteni Erővel- Sátán.

9. Flereous (Yesod, Fundamentum) a tűz alapja. Nap nélkül nem lenne 
élet, sem életre való vágyakozás. A tűz az, amiből az univerzumunk 
kezdődött. Ezért az élet alapköve, egy létfontosságú elem. A tűz, a vágyat 
is jelenti. Vágyakozást az életre, tudásra, és a földi élvezetekre.

A Kilencek elhelyezésekor a gondolatmenetem a következő volt: 

Flereous a kezdet. Az a különleges tűz, vagy fény ahonnan mindannyian 
származunk. Ő vezet Eurynomoushoz, abban a nagyszerű átalakulásban, 
ami a tulajdonképpeni fizikai öntudattól indul, és a fizikai spirituális 
öntudathoz juttat el. Így érkezünk Amducioushoz, aki fizikai harcos, és 
a spirituális győzelem, ami elvezet az érzékelhető mentális és 
emocionális szépséghez, aki pedig Belial. 

 

 
10. Az Én (Malkuth, Királyság). Mi vagyunk az isteni erő fizikai 
megvalósulásai.

Fontos azt is tudni, hogy a korábban említett besorolás helyett - 
miszerint minden elemhez két istenség köthető - inkább alkímiailag 
közelítettem meg a Kilenc Istenséget. 

Belial a fizikai és a mentális együttes szépsége. Ő visz tovább 
Leviathanhoz, aki az érzelmi és szellemi erő képviselője. Ebben az 
erőben találjuk meg Verrine-t, aki a kegyelem. 

A Kilencek értelmezése az én olvasatomban, az Élet Fájának 
megfeleltetve:  Flereous, Eurynomous, és Amducious képviselik a fizikai 
tudatosságot. Belial, Leviathan, és Verrine alkotják a mentális 
tudatosságot. Végül pedig Unsere, Lucifer, és Sátán a spirituális 
tudatosságot jelenítik meg.

Négyen elemiek (alapvetők), négyen pedig alkímiaivá lettek. 

Fontos tudni, hogy az Élet Fáján a bal oszlop a Szeveritás (szigorúság), 

a középső a Mérsékelt (semleges), a jobb oldali pedig a Kegyelem oszlopa.

 

8. Eurynomous (Hod, Ragyogás) a fény, a földből lett levegő (száraz). 
Fény, világosság van a tudatosság szintjeinek átalakulásában.  
A változásnak mindig súlya van, ezért került a Szeveritás oszlopára.

 
A halál megegyezik a tűzből való átalakulással: olyan átváltozás, mint 
egy újjászületés. Ennek tökéletes példája a “Baphometikus Tűz általi 
Keresztség”(Baphometic Fire Baptism).  
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A fizika legyőzése már átalakult diadallá magasodik. Ez a fizikai akarat 

feletti hatalmat jelenti, és a fizikai test határain túlmutató irányítást. 

Bár Amducious tűnhet destruktívnak, az erőt a tudat irányítja, míg 

a változás attól függetlenül is megtörténik. 

7. Amducious (Netzach, Győzelem) levegővé lett tűz (hő). 

6. Belial (Tiphereth, Szépség) a Föld szépsége. Az olyasfajta 
kézzelfogható dolgokban, mint a föld, Belial összeköti a fizikai és a 
mentális síkot, ezzel tudatosságot ébresztve bennünk minden dolog 
gyönyörűségéről.
 
5. Leviathan (Geburah, Erő), az érzelmi és szellemi erő, ami vízen 
keresztül nyilvánul meg. A fizikai és a mentális felismerésében erő rejlik.  
Az erő a víz ellenállóképességében válik láthatóvá. Ez egy olyan szintű 
érzelmi érettséghez vezet, amire szükségünk van, hogy eljussunk 
Verrine-hez, és a kegyelemhez.
 

 

1. Sátán (Kether, Korona) ő a forrás és az isteni. Az összes elemből, és az 
alkímiai kapcsolódásokból, és átalakulásokból áll. Ő a végtelen lélek, és az 
Isteni Erő. 

Tehát, ahogy Amducious is választhatja a destruktivitást, több erő és 

hatalom rejlik abban a képességben, hogy akaraterővel irányítsuk 

magunkat a kegyelem felé. Ez az oka annak, hogy Amducious a Kegyelem 

oszlopán ül.

4. Verrine (Chesed, Kegyelem) vízzé lett föld (hideg). Az érzelmi 
stabilitásból és érettségből következik az intuíció ereje, amely elvezet 
a kegyelemhez, és annak felismeréséhez, hogy melyik szorul 
gyógyításra. Az Én-, és mások gyógyítása kegyelemteljes az énnek, és 
másoknak is.

Ez a megvilágosodás és bölcsesség annak a képessége, hogy lássuk az 
egész, és a részek összességének kapcsolatát, hogy így érjük el a gnózist. 

2. Lucifer (Chokmah, Bölcsesség) a levegő, és a bölcsesség. 
 

3. Unsere (Binah, Megértés) tűzzé vált víz (Gőz/Pára). Ő vezet el a női 
bölcsességhez, és az ‘én’ és a ‘többiek’ megértéséhez. Ő a kapcsolat 
a mentális, és a spirituális/ isteni között. Ez vezet a megvilágosodáshoz.
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Fizikai: 
 

Flereous semleges, és a fizikai, a mentális és a spirituális együttese. 
Eurynomous női spirituális. 

Ezeken felül, úgy érzem fontos még, hogy:

Amducious a férfi fizikai. 

Ezekben nincs újdonság. Még távolról sem. Az emberek már jóval az írott 
történelem előtt is dolgoztak a kilencekkel.

• Lucifuge - Hadvezér (Irányítás): Eyen tasa valocur Lucifuge Rofocale-  
Az ikertestvére Lucifer. Lucifuge-t gyakran apai szerepben jelenik meg, 
aki hasznos tanácsokat ad, aki erős, de gyakran csendes. 

Leviathan a női fizikai.

Mentális:

Sátán a semleges isteni. 

Verrine a férfi spirituális. 

Megpróbáltam tovább bontani őket pozitív és negatívokra, de rájöttem, 

hogy minden egyes említett Démon rendelkezik pozitív és a negatív 

jelleggel is. 

Belial semleges,  és a fizikai, a mentális és a spirituális kombinációja.  

Talán felmerül a kérdés, hogy miért nem soroltam ide Daath-ot. 
Miután többekkel is megbeszéltem, arra jutottunk, hogy Daath ugyanaz 
kellett, hogy legyen, mint Lucifuge Rofocale. Ő képviseli a spirituális 
légzést, ami a testet a tudattal köti össze, hogy az Isteni, teljes fizikai 
valójában tudjon megnyilvánulni- Önmagunkban.

Spirituális:

Unsere a női szellemi. 
Lucifer a férfi mentális. 

+ -
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Sokan úgy hiszik, hogy az Élet Fája a zsidó miszticizmus terméke. Az 

igazság az, hogy eredete a távolabbi múltban keresendő. Az ókori 

egyiptomi piramisokban a következőket találták: 

Amelyek a következőképpen helyezhetők az Élet Fájába:
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Megfigyelhetjük, hogy Atem 

szintén a mindenek forrása, 

Kether. 

Hálásan köszönöm DeSangnak, 
hogy biztosította számunkra a 
Démonolátriai Élet Fája gra-
fikáit.* 

Black Serpent: Summer 2006  -   
Symbolism of the Nine

 

*Megj.: az eredeti cikkben szereplő 
keretet módosítottam. Tartalma 
természetesen nem változott. K.Cs.

Tehát, ez a fa - a többünk által 

látott ábrázolás, pusztán a hierar-

chikus különbségeket jeleníti 

meg, és semmi többet.

Végül pedig,  ez egy másik 
démonolátor értelmezése arról, 
hogy vizuálisan hogy bonthatjuk 
elemeire a kilenc Istenséget. 

Magyarra fordította: J.F.

Link: demonolatry.org/library-
archives

Qlippoth említése nélkül szintén 
bonyolult lenne az Élet Fáját 
megvitatnunk. Qlippoth, a Halál 
Fájaként ismert, állítólag az 
arkangyalok ellentétét mutatja. 
Ez egy kifejezetten keresztény 
hozzá-állás. A démonolátorok 
nem hisznek a vagy-fekete-vagy-
fehér, illetve a jó-vagy rossz 
koncepciójában.

S. Connolly: A Daemonikus istenivel való kapcsolat

Kapcsolatteremtés a démonokkal.

Kapcsolatot létesíteni a démoni entitásokkal nem merül ki az Enn-ek 
ismételgetésével és a pecsét felrajzolásával, sem azok felajánlásokkal 
történő elhalmozásával.

Ez sokkal inkább egy folyamatos kapcsolatépítés, „ráhangolódás” az 
entitás hullámhosszára, mintsem annak „felbérlése” ügyes bajos 
dolgaink elintézésére.

A kapcsolatteremtés több órányi meditációból, divinációból, mágikus 
munkából, kommunikációból tevődik össze az adott entitással.
Pont úgy mint a való életben, ehhez a kapcsolat építéshez is  napok, 
hónapok, évek munkája szükséges (attól függően mennyire kívánjuk azt 
elmélyíteni). Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy nem dolgozhatsz egy 
számodra új vagy ismeretlen démonnal, akár „egyéjszakás kalandként.” 
Ha úgy érzed, hogy egy entitással „passzoltok” egymáshoz, azzal 
érdemes a csatornázás folyamatát végigjárni, különösen belső alkímiai 
munkákhoz, önmagad fejlesztésére az entitás által.
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Egy recept a kapcsolatteremtéshez

Napi harminc percen át végezz divinációt vagy rituálét a választott 
entitáshoz. Minden nap ajánlj fel némi vért.*

Forrás: demonolatry.org/blog  

Második hét:

Negyedik hét:

Napi egyszer invokáld az entitást és gyűjtsd magad köré annak energiáját. 
Haladók választhatják, hogy az entitás energiáját magukba hívják.

Harmadik hét:

Ajánlott irodalom:
S.Connolly: Complete Book Of Demonolatry

*Megj.: a szerző saját vér felajánlására utal. Szó sincs ember vagy állat 
feláldozásáról! Pár csepp ujjbegyből bőven elég – K.Cs.

S.Connolly: Drawing Down Belial 

Napi harminc percet tölts csendes meditációval a választott entitás 
pecsétje felett, akivel kapcsolatot szeretnél felépíteni. Kövesd a pecsét 
vonalát a szemeddel és ismételd az entitás Enn-jét, a meditáció kezdetén.

Napi harminc percet tölts azzal, hogy a választott entitást az asztrális 
templomodban invokálod, beszélsz vele.

Első hét:

Fordította: K.K.

Leviathan
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S. Connolly: A megkülönböztetés művészete

Az FB csoportunkban posztoltam egy bejegyzést a megkülönböztetésről, 

amely szerintem itt is hasznos lenne. Egy kicsit módosítottam, hogy 

tartalmazzon néhány fontos megbeszélni való pontot, ami abból 

következik.

Az egyik lehető LEGROSSZABB lehetséges tanács, az úgynevezett 

modern Démonolátorok online „okkultúrája” körében terjed, 

a következő:

„Kérdezd csak meg a Démonokat!”

Még én is bűnös voltam ebben, mert alkalmanként elfelejtem, hogy nem 

tudom, hogy akivel beszélek, annak volt-e hivatalos beavatás előtti 

képzése a Démonolátriába  (a legtöbb embernek nem), vagy beavatott, 

vagy csak néhány könyvet olvasott és önállóan járja az utat.
Ennek a tanácsnak az a problémája, hogy ha valaki nem tanult 

megkülönböztetést, akkor azt gondolhatja, hogy egy „másik” vagy „etető 

szellem” valójában egy Daemon. A „mások” nagyon jól tudnak hazudni. 

Tehát van néhány dolog, amire figyelni kell, miközben általánosan 

kommunikálsz a Daemonokkal, a halottakkal vagy bármi mással. Ennek 

egyes részei a Necromantic Sacraments  című könyvből származik, 

melynek felhasználására engedélyt kaptunk.
Az új gyakorlók számára nehéz lehet megkülönböztetni az istenforma 

/ istenség / démon, az „egyéb”, a gondolatforma / az egregor vagy az 

emberi szellemet. Ez egy kis gyakorlást igényel. Számos módja van 

annak, hogy megtudd, mivel is van dolgod. 
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A „mások” vagy az „etetőszellemek” trükkösek. Elég károsak lehetnek. 
Ezek a szellemek fizikailag árthatnak, hazudhatnak neked és azt 
állíthatják, hogy Démonok, azt mondják, hogy rossz dolgok fognak 
megtörténni, amelyek aztán nem valósulnak meg. 
Még azt is mondhatják, hogy árts magadnak vagy másoknak. Utálni 
fogják, azt akit utálsz, és megosztják világnézetedet. Céltudatosan tönkre 
teszik a kapcsolataidat, ha úgy gondolják, hogy ez előnyt jelent számukra 
(és a pszichés vacsorát, amelyet keresnek). 
Ezek a „mások” gyakran erősek. Meggyőződésem, hogy ezek a „mások” 
képesek gyenge akaratú vagy mentálisan instabil egyének birtoklására. 
Meggyőződésem, hogy egyes (nem minden) birtoklási esetek oka lehet 
az, hogy ezek a mások képesek befolyásolni az érzelmileg instabil 
egyéneket.

Attól függően, hogy mibe önti be ezeket az egregorokat, hasznosak vagy 
károsak lehetnek. Például, ha a Belial egregor-t átitatja a mágus 
hitrendszerében található keresztény jellemvonások, amik nem túl 
kecsegtetőek, akkor az egregor ártalmas lehet a mágusra és másokra, sőt 
egy „másik” tulajdonságait is felveheti, de csak azt fogja tudni, amit  Te 
tudsz.

Az emberi szellemeknek viszont más a MO-ja. Amikor áldozatot adunk 
a halottaknak, azt mondják, hogy a halottak kiszívják az életet az 
áldozatból (általában élő növényt vagy energiát). Gyakran ezért áll a 
halottaknak való felajánlás gabonából, kenyérből, virágokból, borból 
vagy más alkoholból, sőt gyümölcsből vagy zöldségből. A halottak ki is 
szívhatják az életet az élőkből. Ezért hihetetlenül fontos, az ősökkel való 
munka során, hogy mindig felajánlásokkal fizesd meg őket munkájukért, 
és NE, SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, NE IMÁDD, mint az 
istenségeket. 

 
Az első a szellem tesztelése.

Az istenformák / istenségek / démonok soha nem fogják kérni, hogy 
árts magadnak, soha nem fognak fizikailag megtámadni (kivéve a 
goetikus szellemek, ők, ha úgy gondolják, hogy fizikailag szükséges 
téged fenéken billenteni, rád koppintani vagy megérinteni az 
érdekedben – úgy néha megteszik), soha nem fognak hazudni neked, és 
néha céltudatosan rejtélyesek lehetnek oly módon, hogy gondolkodóba 
ess. A rejtélyes válaszok oka általában az, hogy az ember saját maga 
gondolkodjon el, és találja meg a saját válaszait.

Az egregorokat / gondolatformákat gyakran maga a mágus hozza létre. 
A probléma itt az, hogy néha az új mágusok akaratlanul, és sokszor 
öntudatlanul is létrehozzák a kívánt Démoni erő gondolati formáját. 
Ezek megosztják világnézetét, valamint meggyőződését, etikáját és 
értékeit. 
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 A túloldalon nem minden szép vagy barátságos. 

Nem istenek. Még mindig vannak emberi hibáik. Egyszerűen más 

létállapotú emberi lelkek. A halottak, bár jóslásra használhatók, nem 

mindig igazak jóslatukban. Befolyásolhatják az élőket, ezért az egész 

világon számos kultúrában gyakran fordulnak hozzájuk az élők 

megsegítéséhez. 

Ugyanezen gondolkodásmód mentén ne hagyj felajánlásokat a halottak 

számára egy halál Daemonnak szentelt oltáron. Intelligencia egy istenség 

vagy istenforma. A halottak megint nem istenek. Ők egyszerűen a 

tökéletlen emberek testetlen lelkei. Tehát mi történik, ha véletlenül 

imádsz (vagy szándékosan imádsz) a halottakat, és etető szellemet vonzol 

magadhoz?  Gyakran megbetegszel, negatív leszel, vagy akár szétesik az 

életed. Ha imádod őket, akkor jönnek az etetők.

Tégy fel olyan kemény kérdéseket, amelyekre csak te tudnád a választ 

(vagy nem tudod, majd menj utánanézni!). Ha a szellem rossz a választ ad, 

akkor valószínűleg elhunyt szellem. Ha a szellem helyes választ ad, de 

hazudik arról, hogy ki az, és úgy tűnik, hogy érzelmi ellentéteket okoz 

negatív gondolatok vagy cselekedetek ösztönzésével, akkor ez egy 

„másik” vagy potenciálisan nem kívánt egregore. Ha a szellem helyesen 

válaszol, és nem sarkall más embereket megtámadni vagy bántani, és 

semleges álláspontot képvisel minden életkérdésben (és nem osztja 

világképed stb., és az ész hang jának tűnik), akkor nyugodtan 

mondhatjuk, hogy ez az isteni intelligencia.

Ez önmagában sok negatívumot hozhat magával, és a kezdő 

nekromancer nem lehet elég tapasztalt ahhoz, hogy elhárítson egy 

etetőt. Másrészről lehet, hogy van egy halott családtagod, aki 

megfogadta, hogy halála esetén is biztonságban tartja a családot. Nagyon 

lehetséges, hogy ezek a szellemek is előkerülnek. Ennek a résznek a 

lezárásaként azt javaslom, hogy teszteld az összes utadba akadó 

szellemet. 

A leggyakoribb típusú halottak, amelyek könnyen előjönnek, általában 

a megkötött (földelt) szellemek, akik itt ragadtak. Azok a szellemek, akik 

általában elakadnak, vagy váratlanul, erőszakosan haltak meg, vagy 

nagyon szörnyűek voltak az életben. 

Ez magában foglalja a halottakat (és a „másokat” is). 
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Harmadszor, légy objektív és ne félj megkérdőjelezni tapasztalataidat. 

Nem azt mondom, hogy kérdőjelezd meg magad állandóan, de legalább 

gondold át: "Ez ésszerű és logikus?" "Ez egy olyan igazság, amelyet 

tagadok?" - Igazolható ez az igazság? - Kárt okoz nekem vagy bárkinek? - 

Ezt kipróbálhatom és kísérletezhetem vele? - Ez egészséges? stb…

A második az, hogy teszteld érzéseid.

szemléltetése érdekében.

A legtöbb médium különböző „érzéseket” kap különböző szellem-

típusokkal. Kezdj el most figyelni. Lehet, hogy az érzéseim teljesen 

mások, mint a tiéd, azonban megosztom az enyémet csak a lényeg

 
Amikor holtak társaságában vagyok, mindig elkezdek fázni, majd ez 

a szürreális csodálkozási érzés eláraszt. Ha azonban barátságtalanok, 

akkor ezt az érzést mindig elsöprő bánat vagy gyűlölet érzi. A „másokkal” 

szó szerint érezem, ahogy méregetnek és próbálnak kifürkészni. 

Majdnem olyan, mintha érezném, hogy valamit terveznek. 

Nem tudom pontosan leírni, hogyan milyen érzés a bölcsesség, de 

nagyon megnyugtató és olyan szemlélődőszerű. 

 

A Daemon típusától és rezgéseiktől függően a menekülési reakcióm 

kiváltható, de általában kíváncsisággal és elmélkedéssel jár karöltve. 

Alapvetően érezhetsz rosszindulatot is. Azt is érezheted, ha játszanak 

veled, vagy ha valami bántani akar. De ehhez némi gyakorlat szükséges. 

Feltétlenül bízz a megérzéseidben és tanuld meg megkülönböztetni 

azokat, és próbálj meg objektív maradni.

Ehhez gyakran társul az égnek áll a hajam érzés. A Daemonnal 

megváltozik a szoba rezgése, és gyakran nyugodtság érzése tölt el, vagy 

mélyen lelkesedem. Bölcsesség. 

Nehéz tanítani a megkülönböztetést. Ez olyan dolog, ami idővel és 

gyakorlattal jár. Csak tudd, hogy miközben tanulsz, mindig legyen kéznél 

tisztítás, védelem és más rituálék a segítségedre, hátha rájuk szorulsz 

valamikor. Az elején el fogod cseszni. Igen TE. Még nem találkoztam 

olyan médiummal, aki legalább egyszer ne találkozott volna csúnya 

halottal vagy rosszindulatú Másikkal. Vagy aki véletlenül nem hozott 

létre egregort. 
Meggyőződésem, hogy azok a ritka kevesek, akik azt állítják, hogy a 

túloldalon mindenkivel kijönnek, tele vannak tudod mivel..  

Nem ajánlom, hogy bízz olyan emberben, aki ezt mondja. 
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Szeretnék rámutatni egy másik dologra, és ez fontos: 

A leggyakrabban jósok és látnokok (kb. 85%) diagrammjait. Ez azt jelenti, 
hogy ők jól beleéreznek a dolgokba, belátják a helyzetet vagy érzékelik az 
energiát, DE ez azt is jelenti, hogy ők nem feltétlenül médiumok. 

Amint azt a tényleges médiumok megmondhatják, a Daemonokkal való 
kapcsolat és beszéd kimerítő lehet. Tehát légy óvatos, ha NEM érzed 
magad fáradtnak, vagy kimerültnek egy démonnal folytatott hosszabb 
beszélgetés után. Az energiával való kapcsolat nehéz lehet a fizikai 
emberi test számára. Sok természetes médium arról számolt be, hogy 
olyan érzésük van, mintha a bőrük vibrálna egy tényleges kapcsolat 
során, és néha utána is. De még akkor is előfordul, ha természetes 
tehetsége van hozzá. Tehát vedd ezt az információt annak, amennyit ér.
 

 
Néhány további szempont.

Kezdd el gyakorolni a „ház tisztítást” most. Bár azoknak, akik csak a 
Daemonokkal dolgoznak, nem biztos, hogy mindig szükségük van erre, 
de mégis fél évente egyszer ajánlom nekik is, akár szükség van rá, akár 
nem. Gyakrabban, ha érzelmileg el kezd viharosodni. Gyakorló 
nekromancereknek ajánlom rituálék után, vagy legalább hetente 
egyszer. Ha sok halottat vonzol magadhoz, érdemes gyakorolni a 
védelmet és a rendszeres tisztítást / kiűzést. Az érzelmi egyensúly 
kulcsfontosságú ahhoz, hogy ne vonzd magadhoz a „másokat”. 
Megkeresik az érzelmileg viharos helyzeteket és embereket.

A mágusok számára elemzett diagrammoknak csak mintegy 20% -a 
tartozik kizárólag azokhoz az emberekhez, akik természetes médiumok 
(azaz szellemkommunikáció). Még kevesebbek azok, akik természetesen 
tehetségesek mindkettőben.

Kiűzés és rendszeres ház tisztítás.

Végül emlékezz a 9. magatartási kódexre - „Ne beszélj a Daemonok 
nevében. A Daemonok önmagukért beszélnek”, és ezt mindig tartsd szem 
előtt, amikor a Daemonokkal kommunikálsz, illetve a gyakorló 
társaiddal leveleztek egy névtelen online világban.

Fordította: Rádi Fruzsina

Mostanában találkozhatsz az interneten olyan illetővel, aki azt állítja, 
hogy Daemonokkal beszél. 

Ezek az ajándékok kizárhatják és gyakran ki is zárják egymást. 
A természetes médiumok ritkák. 

Érdekesség, hogy születési diagrammokat olvasok kizárólag mágusok 
számára. Több ezer diagrammot elemeztem már az évek során. 

Forrás: demonolatry.org/blog
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S. Connolly: Kérdezz egy Démonolátort!

Utóbbi időben lazára vettem a figurát és a kérdések szépen felgyűltek. 
Szóval itt az ideje egy újabb körnek azon kérdések közül, melyekből 
küldtetek nekem. :)

„Van egy kérdésem a Meditációval kapcsolatban, napi gyakorlatra és körre 
vonatkozóan. Új vagyok a Démonolátriában és épp a Complete Book of 
Demonolatry-t olvasom. Szeretném megcsinálni a házi feladatot a Második 
Leckéből. Ez lényegében egy meditáció ahol választasz négy Daemont ( egy 
hasonmást, egy elemit, egy ellenmást és egy erős rejtett érzelmet szimbolizálót) és a 
könyvben azt írtad, hogy teljesen rendben van, ha nem húzunk fel elemi kört.

Viszont a Blogodon a Daily practise (Napi gyakorlat) bejegyzésedben arról van 
szó, hogy imádkozhatunk az ima füzérrel és nem említed az elemi kört. De most 
egy kicsit összezavarodtam és összekavartam a dolgokat. Mert ha elolvasom a 
Blogon a Why we Balance (Miért egyensúlyozunk) című bejegyzést, akkor úgy 
tűnik, hogy mindig szükséges elemi kör építése, nem csak a tisztelet jelképeként a 
Daemonok iránt (könyv szerint), hanem hogy segítsen minket egyensúlyban 
tartani. Szóval a kérdésem az lenne, hogy amikor meditálok, mint ahogy fentebb 
írtam, vagy imádkozom, akkor jobb lenne elemi kört építeni előtte?”

Azt javaslom minden kezdőnek, hogy használja a kört, mert ez 
kiegyensúlyozott teret teremt a munkában, és ez segít egyensúlyban 
tartani téged, valamint kényelmesebbé teszi a Daemonikus vendégeid 
számára a dolgokat. 
De mint minden szabálynál, mindig van kivétel. HA csak imádkozol, és 
valójában nem KÖZVETLEN dolgozol Daemonikus energiával (mint az 
imádságnál), akkor a körre nincs szükség, mert az ima valószínűleg nem 
fog az egyensúlyból kibillenteni. A másik kivétel, ha tapasztalt vagy, és 
már tudod, hogy változtat meg egy adott Deamonikus erő, akkor nem 
biztos, hogy kiegyensúlyozott rituális térre van szükség. De sok kezdőnek 
még nincs meg a megkülönböztetés képessége és nem fejlesztette ki az 
adottságait olyan szintre. Tehát mindenkinek ajánlatos az elemi kör 
használata, aki a beavatás előtti és a harmad osztályos beavatottak között 
van. 
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Visszagondolva néhány feladatomra, amelyeket kaptam, gyakran 
elgondolkodom azon, hogy vajon erre lett volna-e időm a későbbiekben. 
Az egyik előnye annak, ha fiatal vagy a beavatás előtt, hogy van időd 
tanulni, hetente összejönni egy csoporttal stb. Felnőttként – az ilyen 
szabad idő megtalálása SOKKAL nehezebbé válik, ezért az online 
tanfolyam körülbelül ¼-e egy való világbéli csoport munkájának. 
Közelmúltban az egyetlen Trad / Gen online csoportunk megvitatta a 
beavatás előtti program felülvizsgálatát, hogy az magában foglalja a 
megalapozó tanulmányokat is.

„Miért igényel ennyi munkát a beavatás előtti képzés? Tényleg szükséges?”

-A fő trad / gen Daemonolatry filozófiák, előírások és magatartási 
kódexek.
-Hermetikus filozófia.
-Mágikus összefüggések (beleértve a színeket, köveket, 
gyógynövényeket, bolygók, asztrológiai, elemi, mágikus időzítés stb.)
-Alkímiai alapelvek.
-Alapvető mágikus technikák és típusok.
-Alapvető Gematria.
-Alap asztrológia.
-Alap szimbólumok, jelentésük és jelentőségük.
-Daemonokkal kapcsolatos ősszefüggések.
-Daemonikus pecsétek és használatuk.
-Mágikus ábécé.
-Tisztítás / elűzés.
-Megkülönböztetés elsajátítása.

Nem tudom figyelmen kívül hagyni, hogy ezt a kérdést olyan valakitől 
kaptam, aki korábban részt vett egy beavatás előtti online tanfolyamon. 
Ami a szerény véleményem szerint rendkívül laza ahhoz a beavatás előtti 
képzéshez képest, mint amilyenben a legtöbb hagyományos / generációs 
csoport a beavatás előtti tagokat részesíti. 
Tehát a legtöbb Trad / Gen csoporttal az a helyzet, hogy sok a beavatás 
előtti tizennyolc évesnél fiatalabb. Szerencsés voltam, mert 
belebotlottam egy csoport  Trad / Gen  Démonolátorba (akiknek erős 
volt a beavatás előtti programja) mikor még csak tizenhat éves voltam. 
A beavatás előtti tanulmányaimat csaknem teljes két évig folytattam, 
mielőtt beavatottá váltam (mivel tizennyolc éves kor alatt nem lehetsz 
beavatott), a legtöbb online csoport által végzett beavatás előtti munka 
sétagalopp a valósághoz képest. Egy valós világban működő csoport 
megköveteli a heti tanulmányi csoportokban való részvételt, a heti 
olvasási és mágikus munkafeladatokat / házi feladatokat, vannak 
rendszeres nem rituális összejövetelek az okkult megbeszélésekhez és 
még ezen kívül sok más.
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„Hány Matrónusom /  Patrónusom lehet?”

EGY. Csak EGY Matrónusod VAGY EGY Patrónusod lehet. Nem 
választhatsz Matrónust és Patrónust egyaránt. Nem választasz többet. 
CSAK EGYET - ha trad / Gen Démonolátor vagy. A többféle Matrónus / 
Patrónus kiválasztásának ötlete a Démonolátria egy 2010-utáni 
internetes értelmezéséből származik. Nem a hagyományos 
csoportokból. Egy van mindenkinek. Csak egy, nem több. A többi 
Deamonnak, akikkel dolgozunk, különböző funkcióik és céljaik vannak.

Tehát, ha nehéznek tartottad az online Démonolátria programot, hála 
istennek, hogy soha nem volt valódi beavatás előtti képzésed (amely 
megköveteli, hogy legalább egy évig vegyél részt rajta, mielőtt beavatottá 
válsz, majd bővíteni kell az alaptudást további egy vagy három évig tartó 
tanulással, jártassági tesztekkel), mielőtt áttérnél a speciálisabb 
érdeklődési területekre, hogy mélyebb tanulmányokat folytass, vagy 
továbbléphess a beavatott fokozatokról. Utáltad volna, és soha nem 
csináltad volna végig. És igen - mindezt nagyon meg kell tanulni, ha 
valaha is ügyes Démonolátor mágus akarsz lenni.

És még sok más különféle ilyen-olyan dolgok amit egy kezdő 
mágusnak tudnia kell.

Fordította: Rádi Fruzsina

Ennyi legyen ehhez a kiadáshoz! Remélem, hogy írásom mindenkit jó 
egészségben és biztonságban talál.

Forrás: demonolatry.org/blog

Ebben nem csak egy alap Démonolátra olvasási lista van, hanem egy 
olyan olvasási lista is, amely szép számú alap mágikus szöveget tartalmaz. 
Ilyen olvasási lista szerepel könyvtárunkban. (a demonolatry.org oldalán 
található meg).

-Alapvető jóslási módszerek, gyakorlatuk és használatuk. Általában 
magában foglalja a jövendölést (tükör / kristály / tűz / füst / víz), a 
varázsvesszővel való kutatást és gyakran az alap tarot fogalmakat is).
-Meditáció ( jó sok).
-Energetikai munka ( jó sok, beleértve a szolga / gondolatforma 
létrehozását).
-Asztrális munka (beleértve az asztrális templom építését).
-Bevezetés a csatornázásba.
-Rituális eszközök.
-Házi templom felállítása.
-Alapvető rituális elemek és típusok.
-Alap rituálé felépítése.
-Invokáció / Evokáció + Rezgés.
-Alapvető munka a Daemonokkal.
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Shealyn: Miért tartunk egyensúlyt?

Saját elemi összetételem korántsem kiegyensúlyozott: Föld - 4 Levegő - 2 
Tűz - 1 Víz - 5. A Földről ismert, hogy földelő erő, míg a Víz az érzelmeket 
szimbolizálja. Ilyen nagy mennyiségű Föld és Víz párosítása azt sugallja, 
hogy valószínűleg pangásra és túlzott érzelmekre vagyok hajlamos. 

Ha részt vettél bármelyik olyan órán, amelyet Steph és én tartottunk az 
elmúlt két évben, akkor kétségtelenül hallottatok minket ismételgetni 
néhány dolgot, az egyik a megkülönböztetés, a másik pedig annak 
fontossága, hogy az elemi egyensúlyt beépítsük a napi gyakorlatba. 

Oka van annak miért sulykoljuk oly annyira ezeket, és nem csak azért, 
mert szeretjük a hangunkat hallatni.
Ha az elemi összetételünkről van szó akkor mindannyiunknak van 
alapértelmezett beállítása, és néha az, ami a természet által adott, nem 
feltétlen szolgál bennünket, vagy egyszerűen csak egy kissé 
kiegyensúlyozatlanná válunk. Az elemi kiegyensúlyozás segíthet 
pótolni a hiányokat vagy kompenzálni a túlteljesítéseket.

Az alacsony levegő- és tűzszint arra utalhat, hogy nincs elég energiám 
ahhoz, hogy a dolgokat mozgásba hozzam az életemben, és talán 
nehezen látok át dolgokat mikor döntéseket kell hoznom. Nem a legjobb 
keverék, igaz?

Ezek az egyensúlyhiányok hatással lehetnek mind hétköznapi 
életünkre, mind mágiánkra. Ha túl sok a föld elem, akkor nehezen 
tudod az energia szinted emelni, ha túl sok a víz elem, akkor nehezen 
tudod földelni magad.

Meg tudom csinálni őket, de egyszerűen nem jönnek olyan 
természetesen, mint más formák. Ha kiegyensúlyozó szertartás 
elvégzése után próbálom meg ezeket a jóslás formákat, akkor 
egyértelműen könnyebben megy, mint amikor csak úgy állnék neki.

Mielőtt megismertem volna az elemi összetételem, kétségeket kizáróan 
hajlamos voltam ezekre a problémákra. Mindig azon gondolkodtam, 
miért érzem magam úgy, mintha érzelmeim kegyelmében lennék 
hosszú letargikus periódusokkal tűzdelve. Több volt, mint frusztráló.

Az elemi összetétel ismerete segíthet abban is, hogy meghatározd, 
milyen jóslási formákhoz lehet természetes affinitásod. Sok földdel és 
vízzel tetszőleges irányban haladhatok a kövektől és a fától (Ogham) a 
vízig, a tintáig és a vérig. Ennek ellenére, ami a tűz vagy a levegő (füst) 
felhasználásával jósol abban nem vagyok a legerősebb. 
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Kideríteni, hogy mi az elemi összetételed nem olyan nehéz, csak meg kell 
nézni a születési diagramod, sok olyan oldal van, ahol ezt ingyen 
megteheted. Erősen ajánlom, hogy alaposabban vizsgáld meg milyen 
elemekből állsz, hogy a lehető leghatékonyabb lehess munkád során, és 
segítsen a lehető legtöbbet kihozni az életedből.

Fordította: Rádi Fruzsina
Forrás: demonolatry.org/blog

S.Connolly: Eredet

Az első dolog, amit az embereknek tudniuk kell, az az, hogy kezdetben a 
Modern Démonolátria könyvet az emberek egy MEGHATÁROZOTT 
csoportjának, nem pedig a nagyközönségnek írták. 

Ma arra gondoltam, hogy beszélni fogok a rendszer eredetéről, amelyet 
sokan, mi, akik régóta Démonolátorok vagyunk használunk, és arról, 
hogy az egyén eredetébe vetett hite érvényteleníti-e a rendszert vagy 
sem.

Nem gondoltuk volna, hogy felkelti a nagyközönség érdeklődését. 
Aztán amikor a csoportunkon kívüli emberek elkezdték vásárolni 
a példányokat, őszintén szólva nem tudtam nem azt gondolni, hogy 
a barátaim miatt, köztük Dukanté lánya, aki információkat adott nekem 
családi műveikből - kifejezetten a könyv kiadása céljából a csoportunk 
számára -, hogy milyen lehetetlen helyzetbe kerülök. 

Soha nem gondoltam ennyire előre. Ha tudtam volna, akkor minden 
bizonnyal sok mindent kihagyok, és csak annyit mondok, hogy 
„ismeretlen forrás”, amiért MÉG mindig kritizálnának.

Persze, mindent csak magaménak tudhattam volna - az Enn-eket, 
a pecséteket, a hierarchiákat és az összes olyan dolgot, ami nem az enyém 
volt, de akkor ez egy újabb féreg dobozt nyit fel.
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Ha azonban ez a helyzet, akkor sokan nagy erőfeszítéseket tettek, hogy 
engem elbűvöljenek. Beleértve a nagyszüleik, szüleik és gyerekeik 
bevonását, valamint könyvkötők bérlését, hogy segítsenek nekik 
öregíteni a papírt vagy hamisítani a kézírást. Ha ez a helyzet - akkor én 
vagyok az egyik leghiszékenyebb ember a bolygón. De másrészt - azt is 
tudom, hogy ami nálam van, az hiteles, mert már használtam a 
rendszert és az MŰKÖDIK. 
Jobban működött, mint az összes kipróbált rendszer. Miért 
kérdőjelezném meg a hitelességét? Mert valahol nincs dokumentálva egy 
megjelent 500 éves könyvben?

Azok az emberek, akik tudták, honnan származik az anyag, megvádoltak 
volna engem azzal, hogy kisajátítottam a családjuk vagy a hagyományuk 
információit, és azt állítom, hogy a sajátom. 
Úgy gondolom, ezen a ponton láthatjátok, milyen kétes helyzetbe 
hoztam magam.

Ami viszont mégis megtörtént, így az már a múlté, kár rajta rágódni.

Akárhogy is átkozott helyzetbe kerültem. Az egyetlen mód a hiba 
elkerülésére az lett volna, ha a művet egyáltalán nem tettem volna közzé. 

Most, hogy ezt kimondtam - SOK A könyvemben található rész a 
csoportomból vagy a saját munkámból származik. Ha más forrásból 
származik, akkor is megemlítem a forrást, még akkor is, ha 
ellenőrizhetetlen, mert hiszek abban, hogy hitelt adok oda, ahol a hitel 
esedékes. 
Nem fogom magaménak mondani valaki más munkáját, mint ahogy 
az emberek akarják, csak azért, mert szükségünk van egy kiindulási 
pontra, amely alapján felmérik a hitelességet.
 Ez becstelen, és nincs kedvem elveszíteni a barátaimat azért, mert nem 
említem a forrásaimat. Arról nem is beszélve, hogy úgy gondolom, hogy 
még ha a Dukanté jegyzetei, vagy egyéb információk valahol egy 
könyvtárban lennének, kritikusaim továbbra is cseszegetnének és 
nyafognának, hogy nem elég hiteles, mert némelyikük a 20. századi 
emberektől származik. Az okkultúrának van egy olyan része, amely 
kétségbe vonja az 500 évnél fiatalabbak hitelességét. Ez van.
Nem tehetek róla, ha néhány forrásom legszívesebben távol maradna 
a nyilvános okkultúrától. Ők azok, akiknek végső soron választaniuk 
kellett, hogy kiadják jegyzeteiket a nyilvánosság számára ellenőrzés és a 
„hitelesség” megítélése érdekében. Noha van engedélyem a „némelyik” 
használatára (és mindezt többnyire a könyveimben publikálják) - nincs 
hozzáférésem vagy engedélyem arra, hogy elvegyem az emberek családi 
megfigyeléseket, jegyzetfüzeteit és naplóit, és elkezdjem osztogatni őket. 
Ez lopás lenne.
De, Steph, azt kérdezed - biztos vagy benne, amit ezek az emberek 
adtak neked, hiteles és történelmi? Lehet, hogy becsapnak! Mondjuk 
úgy, hogy láttam néhány folyóiratot és jegyzetfüzetet. Nem publikált 
anyagokat. Ezek az emberek nagyszüleinek és családtagjainak kézzel 
írott, személyes folyóiratai. Igen, feltételezem, lehetséges, hogy 
becsaptak volna. 
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2. Dukanté egy álnév volt. Richard Dukanté okkult gyakorlata miatt nem 
akarta, hogy családja reflektorfénybe kerüljön. Ez nem különbözik attól, 
amit sok modern okkult szerző tesz az álnevek tekintetében.

Tehát ezután elmondok neked néhány dolgot, ami sokként érhet.

1. Richard Dukante csak hierarchiát állított össze. Nem hozta létre 
a „Démonolátriát”. És tudod mit? Hierarchiája a személyes gnózisa volt. 
De sok embernek tetszett és elkezdte használni. Ezért olyan elterjedt a 
Tradicionális Démonolátria gyakorlói között. 
Sok olyan ember is van, aki kedveli a Goetikus Hierarchiát. Sok olyan 
ember is van, aki létrehozta saját Daemon-készletét, amellyel együtt 
dolgozhat. Egy hierarchia önmagában nem teszi az egyik 
Démonolátort többé-kevésbé hitelessé, mint a másik. Ha nem 
komfortos és elég hiteles számodra a Dukanté-hierarchia - ne 
használd. Ez ennyire egyszerű. Vannak más lehetőségek!

3. Dukanté életrajza, amelyet a Modern Démonolátria és a későbbi 
a Démonolátria teljes könyvébe bekerült, a lánya által szolgáltatott 
információkon alapult. Tudom, hogy Dukanté valódi nevének 
felhasználásával kiderülhet, hogy az életrajz helyes, de ezt a valódi 
nevet nem tudom kiadni, mivel ez volt az egyik megállapodás, amelyet 
megkötöttem, már a legelején.
Dukanté népszerű figura volt a hagyományos Démonolátrián belül- 
akiknek a könyvet eredetileg írták. Ezért szerepelt egyáltalán az életrajz 
eredetileg a könyvben. Most, hogy a Démonolátria meghaladta 
a kezdeteket, Dukanté jelentősége a hagyományos csoportokon kívül 
közel sem olyan fontos, mintha CSAK a Tradicionális Démonolátorok 
használnák a könyvet.

Nem mindenki találja vonzónak a „Démonolártia-féle” pecséteket és 
Enn-eket. De sokaknak teszik. Szerinted miért ilyen népszerűek 
a könyveim, és miért írok a Démonolátria ezen sajátos formájáról? Mert 
MŰKÖDIK, és szeretem a Daemonikus istenfélét. Nincs más ok.

4. Démonolátria teljes könyvében és sok más online helyen kifejtettem 
már, honnan származnak az Enn-ek és a Pecsétek. Ez soha nem volt titok, 
de kritikusaim nem hinném, hogy elhiszik. Talán meg kellene tanulniuk 
olvasni. Ezek a pecsétek és invokációk (Enn-ek) olyan mágusoktól 
származnak, mint te és én, akik képesek belépni az asztrálba 
(a felemelkedés gyakorlatán keresztül), hogy megszerezzék ezeket 
a pecséteket és Enn-eket maguktól a Daemonoktól. (Szerinted hogyan 
jött létre az összes grimoire? Valaki egyszer csak leírta! Minden publikált 
grimoire másvalaki személyes grimoire-jaként indult.) 

„Számomra bármely rendszer érvényessége azon múlik, hogy mennyire 
működik jól. Nem azon, hogy ki kezdte és / vagy milyen régi a munkája. " 

- S. Connolly -
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Soha nem prédikáltam könyveimet evangéliumként, mivel úgy 
gondolom, hogy a spiritualitásról szóló összes könyv csupán 
ötletgyűjtemény. Nem vagyok senki anyja. Nem azért vagyok itt, hogy 
elmondjam, miben kellene hinned (mivel úgy gondolom, hogy meg 
kell találnod azt, ami a legjobban megfelel neked), és nem akarok 
követőket sem, mint néhány más okkult személyiség.

Fordította: Rádi Fruzsina

Nem írok olyan könyveket, amelyeket azoknak írok, akiknek nem tudják 
hasznát venni. Én olyan könyveket írok, amelyeket hasonló gondol-
kodású embereknek írok, akik ihletet kapnak tőlük és hasznosnak találják 
őket. Ha nem tartozol ezek közé az emberek közé - remek, akkor keress 
valami mást.

Tehát igen - igaz - nem tudom bizonyítani a forrásaimat, mert közülük 
néhányan úgy döntöttek, hogy nem közlik, vagy adják ki személyes 
családi adataikat. Talán a jövőben valamikor megteszik, és lefogadom, 
hogy a kritikusok még mindig azt kiáltják majd: „Hiteltelen!” Addig is 
nem tudok egyebet tenni. Valószínűleg úgy kerülök bele a történelembe 
majd, mint a modern Démonolátria anyja. Bár ezt elfogadom, továbbra 
is elismerést adok azoknak a mágusoknak, akik hozzájárultak, 
függetlenül attól, hogy ők vagy örököseik úgy döntenek beszélnek-e vagy 
publikálják-e családi megfigyeléseiket - vagy sem.

Forrás: demonolatry.org/blog

Nem leszek etikátlan, tolvaj esküszegő csak azért, hogy megbékítsek 
néhány hangos kritikust.

Ha az embereknek ez nem tetszik - kár. 

Felhívom a figyelmedet, továbbá MINDIG minden könyvemben 
elmondom, hogy használd azt, ami neked működik, és a többit hagyd.

"Az emberek vagy hagyjanak figyelmen kívül, vagy haladjanak velem, de 
kibaszottul ne álljanak az utamba." - S. Connolly
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K.Csaba: Saját Grimoire

Tegnap megosztásra került egy videó, a demonolatria.hu facebook-os 
oldalán.
Felmerülhet egyesekben az a kérdés, hogy egy ilyen jellegű 
megosztásnak, mennyire van hírértéke, vagy szenzációs hatása. A videót, 
ha megnézzük, um. nincs benne semmi különös. Egy démonolátor 
jegyzeteit látjuk, ahogy a tulajdonosa lapozgatja a teleírt oldalakat. 
A benne található jelek ebben a körben közismertek, kívülállók, a témát 
nem kutatók számára ismeretlen jelentéssel bírnak.

Sokan nem is értik, mi a francnak leírni bármit is, éveken át jegyzetelni, 
rendszeresen vagy csak ciklusonként, a gyakorlati tapasztalatokról, vagy 
bármiről, a démonokkal történt munkák kapcsán. Tudom, sokan nem 
vezetnek naplót, vagy saját grimoire-t. Természetesen ez nem egy 
kötelező tevékenység, és senki sem fogja számon kérni ennek a hiányát.
Olyan időkben élünk, amikor az internet hozzáférést biztosít, rengeteg 
információhoz a világ minden tájáról. A modern mágusoknak eléggé 
kreatív a gondolkodásmódjuk. Én is azon a véleményen vagyok, hogy 
a módosított, a régen leírtaktól eltérő technikák, ugyanúgy hozhatják 
a hiteles információkat és az elvárt végeredményeket.

Más szavakat, eltérő metódusokat alkalmazunk, és számunkra az istenek 
új oldalait (régi kutatási eredményektől akár eltérő) ismerhetjük meg 
a gyakorlásaink során.

Démonolátria hagyománya évszázadokon átívelo� áramlat. 
A kereszténységet megelozo� korok isteneinek ismeretét hordozhatja 

magában. 

Már közismerté vált iratokon keresztül, vagy a különféle dinasztiák, és 
egyéb csoportok vitték tovább a hasznosítható adatokat.  Amit tettek, ha 
lehetett leírták, vagy más módon is tovább adták a tudást.

 Többen, ettől függetlenül teljesen tisztában vannak a régi iskolák bevett 
eljárásaival. A régi grimoire-ok nagyszerűek voltak az adott korukban. 
De a körülményeink, fontossági sorrendünk megváltozott. Az istenek 
keresése, velük történő kapcsolatfelvétel igénye megmaradt. 
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Sohasem tudhatod, mikor fognak majd azokból a sorokból erőt meríteni, 
segítséget kapni akkor, amikor szükségük lesz rá, ha te már nem leszel. 
Családi grimoire nagy kincs, az egyedi írott alkotásod, a vonal 
továbbvitelét segítheti.

Azzal is tisztában vagyok, hogy jelen korunkban leegyszerűsödött 
a kezdéshez szükséges információk elérése, t.i. szabadon megren-
delhetjük a témát magyarázó könyveket, és az interneten elérhetjük, ha 
ügyesek vagyunk, a régebben úton levő személyeket, hogy osszák meg 
velünk a tapasztalataikat, és az építő jellegű véleményeiket.

A célunk az is, hogy az útra elhivatottakat önállóságra, saját alkotói 
munkára sarkalljuk. Tudom, nagyon nehéz, és nagy kihívást jelentő 
feladat. De az ösvényén fáradhatatlanul dolgozó, és elhivatott kollégák 
jelentős eredményeket, és értékes tapasztalatokat gyűjthetnek az évek 
során.

A jegyzeteid, grimoire-od a gyermekeid öröksége lesz, úgy írd meg 
azokat. 

Így maradhatott fent, és nevelte ki a vonal a tartóit, és a papságát. 

Érdemes a rituáléid menetét papírra vetned, és a démonok jeleit, akikkel 
a napjaid során dolgozol. De a véleményeidet, imáidat, kudarcaidat, 
sikereidet egyaránt. Jó, ha dátummal ellátod, esetleg óra, percre mikor 
írtad le az események sorát. Hogy egyszerű füzetet, vagy díszesebb 
naplót használsz erre, az már teljesen mindegy. 
Itt nem a külsőségek a legfontosabbak, hanem a benne olvasható 
tartalom.

Démonolátria irányzat nem dogmatikus rendszer. Bár én azt is 
megtapasztaltam, hogy vannak, akik ezzel a szabadsággal nem tudnak 
igazán mit kezdeni..

Többünknek van családja. Gyerekeket nevelünk, iskolába járatjuk őket, 
igyekszünk a lehető legjobb körülményeket megteremteni a szeretteink 
számára .  H a l á l u n k u t á n ,  ö rö k s é g ü k l e h e t  m i n d a z ,  a m i t 
összegyűjtöttünk: eszközeink, jegyzeteink, grimoire-jaink, könyveink 
és egyebek is.
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Babeal: Alan Secore on ca Babeal

Botis: Jedan hoesta noc ra Botis
Buer: Erato on ca Buer anon

Beleth: Lirach tasa vefa wehl Beleth

Bael: Ayer Secore On Ca Ba’al
Balam: Lirach tasa vefa wehl Balam

Belphegore: Lyan Ramec Catya Ganen Belphegore
Berith: Hoath redar ganabal Berith

Asmoday: Ayer avage Aloren Asmoday aken
Asmodeus: Ayer avage Aloren Asmodeus aken

Bune (Bime): Wehl melan avage Bune Tasa

Dantalion: Avage ayer Dantalion on ca

Azazel: Eya on ca Azazel aken

Balberith: Avage Secoré on ca Baalberith

Crocell: Jedan tasa Crocell on ca

Barbatos: Eveta fubin Barbatos

Beelzebuth (Beelzebub): Adey vocar avage Beelzebuth

Bifrons: Avage secore Bifrons remie tasa

Camio (Caim): Tasa on ca Caim renich

Astarte: Serena Alora Astarte Aken

Cimejes (Cimeies, Kimaris): Ayer avage secore Cimejes

Bathin: Dyen Pretore on ca Bathin

Belial: Lirach Tasa Vefa Wehl Belial

Andromalius: Tasa fubin Andromalius on ca
Asafoetida: Asana nanay on ca Asafoetida
Ashtaroth: Tasa Alora foren Ashtaroth

Amdusias (Amdukias): Denyen valocur avage secore Amdusias

Andras: Entey ama Andras anay

Abigor: Aylan Abigor tasa uan on ca
Abbadon: Es na ayer Abbadon avage

Agaliarept: On ca Agaliarept agna
Agares: Rean ganen ayar da Agares

Amducious: Denyen valocur avage secore Amducious

Astarot: Serena Alora Astartot Aken
Astharoth: Tasa Alora foren Astaroth

Aim: Ayer avage secore Aim           

Ammon: Avage Secore Ammon ninan

Alloces:Typan efna Alloces met tasa

Amon: Avage Secore Amon ninan
Amy (Avnas): Tu Fubin Amy secore

Andrealphus: Mena Andrealphus tasa ramec ayer

Démonikus Enn lista
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Furfur: Ganen menach tasa Furfur

Eligos: Jedan on ca Eligos inan

Flereous (Haures): Ganic Tasa Fubin Flereous

Foras: Kaymen vefa Foras

Eurynomous: Ayar Secore on ca Eurynomous

Forneus: Senan okat ena Forneus ayer

Marax (Narax): Kaymen Vefa Marax

Paimon: Linan tasa jedan Paimon

Haures (Flauros, Flereous, Haurus, Havres): Ganic tasa fubin Flauros

Gremory (Gamori, Gemori): An tasa shi Gremory on ca

Focalor: En Jedan on ca Focalor

Furcas: Secore on ca Furcas remie

Lucifuge: Eyen tasa valocur Lucifuge Rofocale

Delepitoré: Deyen pretore ramec Delepitore on ca
Decarabia: Hoesta noc ra Decarabia secore

Haagenti: Haaventi on ca Lirach
Halphas: Erato Halphas on ca secore

Ipos: Desa an Ipos Ayer

Lillith: Renich viasa avage lillith lirach

Lucifer: Renich Tasa Uberaca Biasa Icar Lucifer
Luithian: Deyan anay tasa Luithian
Malphas: Lirach tasa Malphas ayer
Mammon: Tasa Mammon on ca lirach

Marbas: Renach tasa uberace biasa icar Marbas

Glasya-Labolas: Elan tepar secore on ca Glasya-Lobolas

Marchosias: Es na ayer Marchosias Secore

Naberius: Eyan tasa volocur Naberius

Mesphito: Mesphito ramec viasa on ca

Oriax (Orias) – Lirach mena Orias Anay na

Gusion: Secore vesa anet Gusion

Murmur (Murmus): Vefa mena Murmur ayer

Gaap: Deyan Anay Tasa Gaap

Leviathan: Jaden Tasa Hoet Naca Leviathan
Leraje (Leraikha) – Caymen vefa Leraje

Orobas: Jedan tasa hoet naca Orobas
Ose (Voso,Oso): Ayer serpente Ose

Purson: Ana jecore on ca Purson
Phenex (Pheynix): Ef enay Phenex ayer

Rashoon: Taran Rashoon nanay
Raum: Furca na alle laris Raum
Ronove: Kaymen vefa ronove

Rosier: Serena Alora Rosier Aken
Sabnock: Tasa Sabnock on ca Lirach
Sallos (Saleos): Serena Alora Sallos Aken

Satan: Tasa reme laris Satan – Ave Satanis

Ronwe: Kaymen Vefa Ronwe

Samigina (Gamigin): Esta ta et tasa Gamigin
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Svengali: Desa on Svengali ayer

Sonnelion: Ayer Serpente Sonnillion

Vassago: Keyan vefa jedan tasa Vassago

Unsere: Unsere tasa lirach on ca ayar

Vine: Eyesta nas Vine ca laris

Zepar: Lyan Ramec catya Zepar
Zagan: Anay on ca secore Zagan tasa

Vepar – On ca Vepar Ag Na
Verrier – Elit Rayesta Verrier

Valefor: Keyman vefa tasa Valefor

Taroon: Taroon an ca nanay

Uvall (Voval, Vual): As ana nany on ca Uvall

Sitri: Lirach Alora vefa Sitri

Volac (Valak,Valu,Valac): Avage Secore on ca Volac

Stolas (Stolos) – Stolos Ramec viasa on ca

Seere (Sear, Seir): Jeden et Renich Seere tu tasa
Satanchia: Furca na alle laris Satanchia

Shax: Ayer Avage Shax aken

Tezrian: Ezyr ramec ganen Tezrian

Vapula (Naphula): Renich secore Vapula typan

Verrine – Elan Typan Verrine

Megjegyzés: a Dukanté hierarchia az Dukanté saját felosztása, és nem  
követte szorosan a Goetia-ban leírtakat, ezért olvashatunk olyan 
entitások neveit is, amelyek nem szerepelnek eredetileg a műben.

Az összeállítás  S. Connolly: Complete Book of Demonolatry – ben 
megjelent, Richard Dukanté általi hierarchia leírás felhasználásával 
készült.

Enn haszálatról röviden: rituálékkor, meditációk és egyéb lelki 
gyakorlatok alkalmával használjuk. Az ismétlésükkel segítjük magunkat a 
megfelelő daemonikus kapcsolat kialakításában.
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Mi a Démonolátria?

számára, hogy akaratának megfelelően változásokat idézzenek elő.

A Démonolátorok látják és beszélnek a Démonokkal?
Egyesek szerint igen, mások szerint nem. Függ, attól kivel beszélsz, és ő 
miben hisz. Fontos megjegyezni, a démonok mások, mint az ördögök. 
Az ördögök rosszindulatot fejeznek ki. Démonok nem jók vagy rosszak, 
mint ahogy a keresztény mitológia akarja elhitetni velünk. Ők a szürke 
árnyalatai. Minden jónak van valami negatív vagy oda-vissza hatása.

Démonolátorainak azon gyakorlata, mellyel elemi vagy tiszta energia 
entitásokkal –amelyeket úgy ismerünk, mint démonok – velük lépünk 
kapcsolatba rituális mágia útján, hogy segítséget nyújtsanak a felhasználó

Sátán nem csak a keresztény mitológia része?
Nos, igen is meg nem is. A név – Sátán – azt jelenti ellenség. Bizonyos 
szinten hasonlatos Luciferrel, aki – a keresztény perverzió előtt – egy 
pogány Napisten volt, akinek a neve Fényhozót jelentett. A kereszténység 
legtöbb démona sötét (és néha mégsem olyan sötétek), ők a 
kereszténység előtt létező vallások istenei. Démonolátorok azért tisztelik, 
dolgoznak ezekkel az istenekkel, mert ők testesítik meg a természet 
sötétebb oldalát, amit néha nem értünk, vagy nem akarunk megérteni. 
Ők azok az elemek, amelyekből teremtettünk, ennél fogva tiszteljük őket, 
mint teremtőinket. A múlt istenei jelzik, hogy az emberiség hol tart most, 
és hová juthat a jövőben.

Nos, ők is lehetnek, a definíció szerint. Habár a legtöbb sátánista 
visszautasítja, hogy azok lennének. A modern sátánisták nem hisznek a 
démoni entitásokban–még úgy sem, hogy azok energiaformák fizikai 
tulajdonságokkal felruházva. Néhány luciferiánus lehet, hogy majd 
mondani fog ja neked, hogy ők modern démonolátorok,annak 
meghatározásai alapján. Démonolátorok, bizonyos értelemben 
tradicionális sátánisták. 

Honnan jött, hogy Sátán nem pártfogó istenség?

Szó szerint – ”a démonok tisztelete.” Legalábbis napjaink modern

A démonolátorok miért nem sátánisták?

A különbség az, hogy nem feltétlenül a Sátán az elsődleges istenségük. A 
legtöbb démonolátor saját patrónus démont választ, és ez az entitás áll 
rituális gyakorlata középpontjában.

Démonolátria gyakorlásához szükséges egy un. patrónus démon 
megválasztása. Ez a partner válik a pártfogó entitássá. 
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Amikor imádsz, tisztelsz, vagy nagyra értékelsz egy dolgot, annak 
irányába egészséges pozitív energiát sugárzol. Ez az, amit a Démon kap a 
gyakorlótól. Nyugalom – ez nem a lelked eladásáról szól, vagy tűzről és 
kénkőről az idők végezetéig. 

Két módja van annak, hogy definiáljunk egy démont. A démon egy 
entitás saját akarattal és jellemmel. A démon valójában – fókuszpont egy 
adott tiszta energiához. Az emberek neveket adnak nekik és 
tulajdonságokkal ruházzák fel őket, így tudnak azonosulni velük, 
vizualizálni őket, dolgozni velük. 

Ellentétben a modern LaVey féle sátánizmussal, amelyik pusztán tiszta 
filozófia, hozzáadott rituális mágiával, a démonolátria mindkettő, egy 
mágikus gyakorlat és vallás is egyben. Nagyon sok lehetőség van a 
bővítésére és a démonolátria testre szabására, a gyakorlók életmódjához 
igazítva. 

A legtöbb modern démonolátor nem imádja szó szerint a démonokat – 
ők együtt ”dolgoznak” velük. Ennek oka, hogy mint tiszta energiaként 
látják ezeket a démonokat, és senki sem képes egy energiát tisztelni. 
Szóval, amikor egy modern démonolátor azt mondja neked: „Sosem 
tiszteltem a villanyóra szekrényemet…” meg fogod érteni miért.
A tradicionális démonolátorok viszont tisztelik a démonokat, a 
pártfogó entitás pedig többnyire a gyakorló tulajdonságait testesíti 
meg.  Ez nem korlátozódik le csak a Sátánra.

A démonolátria a mágia egy formája, vallás, vagy filozófia?

Mivel a mágia és a vallás függetlenek egymástól, a mágia hozzáadható a 
gyakorló démonolátriához (ahogyan ezt az éveken keresztül meg is 
tették).

A démonolátorok elvégeznek rituális áldozatokat?
Nem. A démonolátorok nem helyeselik a fizikai állatáldozatokat (mint
gyilkolás) rituálisan, vagy másként sem. Természetesen az érzelmi és 
közvetett áldozatokat teljes mértékben támogatja. Ugyanakkor az olyan 
mágikus rituálé, melynek célja egy adott személy halála, szerves részét 
képezi a gyakorlatnak. Viszont mint mindig, itt is megalapozott indok 
kell ahhoz, hogy átkokat ilyen célra használjunk fel.

Tehát, mit kap a Démon a gyakorlótól?

Szokás szerint, a népszerű irodalomban, mint pl.: Marlowe: Dr.Doctor 
Faustus-ában, vagy a méltán híres Dante: Isteni Színjátékában – a Pokol 
és szenvedés az, amire az emberek elsősorban asszociálnak annak 
kapcsán, amikor ők a Démonok tiszteletére gondolnak.

Ezek a dolgok csak állandósult mítoszok, rémisztgetések, egy olyan vallás 
részéről,amelynek célja egyed-uralkodóvá válni és befolyásolni 
mindenkit ezen a Földön. 
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A démoni entitás és az istenség fogalma

A démonokat leggyakrabban az alábbi három módon látják – 
1. Mint a keresztény mitológiában. Kísértők, akik az embereket bűnbe és

2. Mint egy egyedülálló, tiszta energia emberszerű tulajdonságokkal és 
névvel megszemélyesítve.

Isten ellen vezetik.

Természetesen, sok egyéni álláspont létezik, de általában egyetértés van 
abban, hogy mint bizonyos szintig istenségekként tekinthetünk rájuk, 
ugyanakkor ennek fogalma sem definiálható egyetlen sziklaszilárd 
leírással.

2. Az isteni erő, amelynek bölcsességében bízunk.

dolgozunk vele, ami azt jelenti, mélyen tiszteljük az istenséget és ezt 
rituális formában gyakoroljuk.

1. Isteni erő, amit tisztelünk, annak kegyeiben vagyunk.

A Démonolátria ennél fogva ”Démon tisztelet”, mely a fenti listák 
2.&3. definícióján nyugszik.

3. Mint teljes jogú istenek, eredeti formájában, a démon isteni 
hatalom/bölcsesség vagy isteni eredet jelentéssel.

3. Mint isteni erő, mi tiszteljük és kiválasztottuk, arra ráhangolódva

Most már van rálátásod, mire is készülsz – ezennel átadok neked egy 
igazi Démonolátria könyvet. Egy könyvet, melyre már rég szükség lett 
volna.

Forrás: S. Connolly: Modern Démonlátria

Ajánlott irodalom: S. Connolly: Complete Book of Demonolatry

Ingyenesen letölthető magyar nyelven pdf formátumban: 
a demonolatry.org vagy a demonolatria.hu weboldalról.

Fordította: K. K.és NN

Hail Leviathan!
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