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Kedves olvasó!

Ezen kiadás egy egyszerűsített változata az angol nyelvű „The Complete Book
of Demonolatry – A Démonolátria teljes könyve” –nek, mely teljes körű
bepillantást nyújt a téma alapjaihoz, több mint 300 oldalon.
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Bevezetés a magyar fordításhoz

S. Connolly a legnépszerűbb szerzők egyike az LHP-s rétegben. 1988 óta
gyakorlója a Démonolátria irányzatának, azóta több, az ösvény iránt
elkötelezettek szempontjából fontos és értékes mű életre hívója.
A Modern Démonolátria című munkájának magyar fordítása, az első
terjedelmesebb anyag, amelyet az érdeklődők, a téma iránt fogékonyak
ingyenesen, ebben a formában megkapnak S. Connolly jóvoltából.
A Démonolátria nem való mindenkinek, nem egy populáris ezoterikus műfaj.
Kellő tapasztalatok hiányában, nem is érdemes elkezdeni. Viszont akik
érintettek, és keresik ebben a témakörben a használható, praktikus
szakirodalmat, azok számára mindenképp ajánlott S. Connolly eddig megjelent,
gyakorlat központú köteteit megismerni.

Kóródi Csaba

2019.11.17.
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- BEVEZETÉS
Az alábbi oldalakon a Démonolátria ösvényének alapvető rituáléit,
alapvetéseit és filozófiáját fogod megtalálni, melyeket felhasználva
elkezdheted saját praktizálásodat és tapasztalatgyűjtésedet. A továbbiakban
kitérünk a fogalmakra, a Démonolátria történelmi vonatkozásaira, és
igyekszünk egy átfogó képet nyújtani a mágia ezen iskolájáról. Ez a könyv nem
nyúlszívűeknek és hétköznapi amatőröknek íródott. Sokkal inkább gyakorlati
grimoire azok számára, akik aktívan keresik a Démonokkal való kapcsolatot és a
mágia megértését.
Elsősorban úgy vélem, fontos, hogy a diáknak tudnia kell a helyes
szakkifejezéseket, hogy elkezdjen tanulni a Démonolátriáról. Olyan gyakran
hallom, hogy az emberek a Démonolátriára, mint Démonologiára hivatkoznak
stb. Még a tapasztaltabb okkult szakértők is elkövetik olykor ezt a hibát. Míg
mindkét iskolában a démoni entitásokra fókuszálnak, egyik azok
tanulmányozását, míg a másik azok iránti elhivatottságot és hatalmuk
hasznosítását tűzi ki céljaként. Ebből adódóan két teljesen különböző
gondolkodású, megközelítésű irányzatról beszélünk.
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Démon/Daemon/Daimon: Kisebb szellem vagy isten. Egy az ördögök közül a
keresztény „mitológiában”. Szó szerint a démon jelentése – ”Bölcsességgel
teli.”A Görögöktől származtatva a ”daimon” jelentése isteni erő/isteni eredetű.
Démoni: Lenni vagy hasonlítani egy démonhoz.
Démonikus: Egy személy, akit démonok szálltak meg.
Démonokrácia: A démoni hierarchiák/kormányzatok.
Démonokgráfus: Az aki tanulmányozza és lejegyzi a Démonok történelmét és
leírását.
Démonográfia: A démonok történelme és leírása.
Démonolátor: Az, aki gyakorolja a Démonolátriát.Démonolátria: Démonok
tisztelete és azok hatalmának/útmutatásának felhasználása gyakorlati rituális
mágia során.
Démonológus: Az aki tanulmányozza és kategorizálja a démonokat. Másik
megnevezése a démonográfus.
Démonológia: A démonok tanulmányozása és kategorizálása.
Démonomancia: Jóslás démonok segítségével néhány szöveg szerint. Szó
szerint démonokat idézni.
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Mi a Démonolátria?
Szó szerint – ”a démonok tisztelete.” Legalábbis napjaink modern
Démonolátorainak azon gyakorlata, mellyel elemi vagy tiszta
energiaentitásokkal –amelyeket úgy ismerünk, mint Démonok – velük lépünk
kapcsolatba rituális mágia útján, hogy segítséget nyújtsanak a felhasználó
számára, hogy akaratának megfelelően változásokat idézzenek elő.

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 azokaz elemek, amelyekből teremtettünk,
ennél fogva tiszteljük őket, mint teremtőinket. A múlt istenei jelzik, hogy az
emberiség hol tart most, és hová juthat a jövőben.

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.
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A Démonolátorok miért nem Sátánisták?
Nos, ők is lehetnek, a definíció szerint.
Habár a legtöbb Sátánista visszautasítja őket, 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 fogja neked,hogy ők modern Démonolátorok,annak
meghatározásai alapján. Démonolátorok, bizonyos értelemben tradicionális
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.
Honnan jött, hogy Sátán nem pártfogó istenség?
A Démonolátria gyakorlásához szükséges egy un. patrónus Démon
megválasztása. Ez a partner válik a pártfogó entitássá. 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. 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 viszonttisztelik 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?
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. Mivel a
mágia és a vallás függetlenek egymástól, a mágia hozzáadható a gyakorló
Démonolátriához (ahogyan ezt az éveken keresztül meg is tették).
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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?
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. Ezek a dolgok csak állandósult mítoszok,
rémisztgetések,egy olyan vallás részéről,amelynek célja egyeduralkodóvá válni
és befolyásolni mindenkit ezen a Földön. 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.
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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
Isten ellen vezetik.
 2. Mint egy egyedülálló, tiszta energia emberszerű tulajdonságokkal és
névvel megszemélyesítve.
 3. Mint teljes jogú istenek, eredeti formájában, a démon isteni
hatalom/bölcsesség vagy isteni eredet jelentéssel.
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.
 1. Isteni erő, amit tisztelünk, annak kegyeiben vagyunk.
 2. Az isteni erő, amelynek bölcsességében bízunk.
 3. Mint isteni erő, mi tiszteljük és kiválasztottuk, arra ráhangolódva
dolgozunk vele, ami azt jelenti, mélyen tiszteljük az istenséget és ezt
rituális formában gyakoroljuk.
A Démonolátria ennél fogva ”Démon tisztelet”, mely a fenti listák 2.&3.
definícióján nyugszik.
Most már van rálátásod, mire is készülsz – ezennel átadok neked egy igazi
Démonolátria könyvet. Egy könyvet, melyre már rég szükség lett volna.
Hail Leviathan!
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A démoni hierarchiák1

A Démonok rendszerezésére és katalogizálására már Kr.u. 100-400
környékén is volt példa, ekkor keletkezett Salamon Testamentuma, mely
többek között leírja egy dzsinneket irányító mágikus gyűrűt elkészítését. Talán
az egyik leghíresebb Démonológus Johan Weyer, aki létrehozta az eddig ismert
legösszetettebb rangsort, amely több mint hétezer Démonból áll, és az őket
irányító hetvenkét pokoli hercegét felsorolja. Sajnos, én csak Weyer fő
Démonait fogom megemlíteni.
Szinte lehetetlen megtalálni az összes rangsort egyetlen publikációban.
Őket több forrásból állítják össze, ideértve az irodalmat is.
Collin De Plancy PokoliSzótárából
(1863)
Asmodeus - A pusztító
Astaroth - Megszerzi nagyurak barátságát
Behemoth - Az élvezet démona
Ronwe - A nyelvi tudás démona
Urobach - Az alsóbbrendű démonok parancsolója
Andras - A pokol nagy őrgrófja, eltéréseket és veszekedéseket okoz
Beelzebub - A legyek ura
Sir William Fletcher Barrett A Mágus (1801)
Mammon - A kísértés hercege
Asmodeus - A bosszú hercege
Sátán - A megtévesztés hercege
Belzebuth - A hamis istenek vezetője
Pytho - A csalás szellemeinek vezetője
Beliel - A bűn hercege
Merihim - A dögvész szellemeinek hercege
Abaddon - A háború hercege
Astaroth - A vádlók és inkvizítorok hercege
___________
1. Ezek a hierarchiák először a Tezrian's Vault című Démonolátria könyvben jelentek meg.
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Honorius Pápa Grimoárjából: (1600-as évek)
AZ ALAP POKOLI SZELLEMEK:
Lucifer - Uralkodó
Beelzebub - Herceg
Astarot - Nagyherceg
ELÖLJÁRÓ SZELLEMEK:
 Lucifage Rofocale - Miniszterelnök
 Satanchia - Tábornok
 Agaliarept - Aussi tábornok
 Feurety - Hadnagy parancsnok
 Sargantanas - Őrnagy
 Nebiros - Terepi Marshall
ALÁRENDELT SZELLEMEK
Bael, Bathim, Agares, Pursan, Marbas, Abigar,
Pruisas, Loray, Aamon, Valefar, Barbatos, Forau,
Buer, Ayperos, Gusoyn, Nuberus, Botis, Glasyabolis
Johan Weyer Pokol hierarchiája:















Beelzebub - Legfelső vezér
Sátán - A második helyet foglalja el a sötétség hercegeként.
Eurynomous - A halál hercege
Moloch - A könnyek földjének hercege
Pluto - A tűz hercege
Baal - A pokol seregeinek parancsnoka
Lucifer -Az igazságot testesíti meg
Asmodeus - Szerencsejáték
Baalberith - A paktumok és szerződések minisztere
Proserpine - A démoni szellemek hercege
Astaroth - A pokol hercege és kincstárosa
Nergal - A titkos rendőrség vezetője
Bael - Király, A kelet ura és 66 légió parancsnoka
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Forcas - Elnök
Beur - Elnök és 50 légió parancsnoka
Marchocias - Gróf és 30 légió parancsnoka
Behamoth - Ismeretlen

Chamos, Melchom, Dagon, Adramalek

Sebastien Michaelis Historie admirable de la Possession et conversion d’une
penitente (Csodálatos története a büntetés birtoklásáról és átalakításáról)
(1613)

ELSŐ HIERARCHIA
Belzebuth - büszkeség
Leviathan - hit
Asmodeus -fényűzés
Balberith -istenkáromlás és gyilkosság
Astaroth -hiúság és lustaság
Verrine -türelmetlenség
Gresil -tisztátalanság
Sonnillon - gyűlölet
MÁSODIK HIERARCHIA
Carreau -könyörtelenség
Carnivean - illetlenség
Oeillet - gazdagság és vagyon
Rosier - szerelem
Verrier - engedetlenség
HARMADIK HIERARCHIA
Belial - arrogancia
Olivier - kegyetlenség és kapzsiság
Juvart - démoni megszállás
14

Peter Binsfeld a Hét Halálos bűn Démonai (1589)
Lucifer - büszkeség
Mammon - kapzsiság
Asmodeus -bujálkodás
Sátán - harag
Beelzebub - torkosság
Leviathan - irigység
Belphegore - restség
Faust, A királyságok hierarchiája:
Beelzebub - Észak
Lucifer - Kelet
Belial - Dél
Astaroth - Nyugat
Plegathon – Központ (Nem egy tényleges démon, hanem egy folyó. Plegathon
azt jelenti Központ, görögül.)
Vegyes - Az ismeretlen eredetű középkori hierarchiák
Lehetséges, hogy a homályos Liber Preditionisból származik: A démonok
középkori könyve, és a rangjuk a pokol hierarchiájában.
A POKOL HÉT HERCEGE
Baal – Beryth - A rituálék és paktumok mestere
Dumah - A Gehennában a Démonok parancsnoka
Meririm - A levegő hercege
Rahab - Az óceánok hercege
Sariel - A hold hercege
Mephistopholes - A pusztító
Lucifer Rofocale - Miniszterelnök és a gazdagságot ellenőrzi
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A POKOL RAVASZ DÉMONAI
Adramaleck - A tűz hercege
Carniveau - A megszállás démona
Ptython - A hazug szellemek hercege
Mammon - A kísértetek, az óvatosság és kapzsiság hercege
Rimmon - A viharok és villámok hercege
A POKOL RAVASZ NŐI DÉMONAI
Leviathan - A káosz sárkány
Barbelo - Ismeretlen
Prosephine - Rombol
Astarte - A halott szellemek királynője
Agrat-bat-mahlat - Sátán feleségeinek egyike és a prostituáltak démona
Eisheth Zenunim - Ugyan az, mint fent
Lilith - Sátán kedvenc felesége
Naamah - A csábítás démona
2

Richard Dukanté Hierarchiája (1963)
















Sátán- Király
Unsere - Termékenység és varázslat
Satanchia - Tábornagy (Háború)
Agaliarept - Tábornagy asszisztens (Háború)
Lucifage - Főparancsnok (Vezérlés)
Flereous -Tűz elem
Lucifer - Levegő elem
Leviathan - Víz elem
Belial - Föld elem
Beelzebuth - A rovarok ura
Belphegore -A páncélok és fegyverek mestere
Mephisto - A halál könyvének őrzője
Amducious -A pusztító
Asmodeus - A bujaság démona
Sonnilion - A gyűlölet női démona

________________
2.Selinda T. Dukanté engedélyével
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Abaddon - Tanácsadó
Ammon - Az uralkodás démona
Mammon - A kapzsiság démona
Rosier - Szeretet démona
Ashtaroth - Barátság papnője
Eurynomous -A halál démona
Verrine - Az egészség démona
Ronwe - A tudás démona
Babeal -A sírok őre

A démoni szempontok – Richard Dukanté valódi hierarchiája.
A hierarchia kilenc különböző családból áll, magában foglalva 39 pokoli
hierarchiát:

Család 1













Sátán - Király
Unsere - Termékenység és varázslat
Satanchia - Tábornagy (Háború)
Agaliarept -Tábornagy asszisztens (Háború)
Lucifage - Főparancsnokság (Vezérlés)
Flereous - Tűz elem
Lucifer - Levegő elem
Beelzebuth - a rovarok ura
Belphegore -a páncélok és fegyverek mestere - erő
Mephisto -a halál könyvének őrzője
Delepitoré -a mágia női démona
Belial - Föld elem

Család 2
 Luithian - Tanácsadó
 Leviathan - Víz elem
 Sonnelion - A gyűlölet női démona
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Család 3
 Abaddon - Tanácsadó
 Ammon - Uralkodás démona
 Mammon -Kapzsiság démona

Család 4
 Rosier - a Szeretet démona
 Astarte - a szeretet női démonja
 Ashtaroth - a barátság papnője
 Astarot-szívre vonatkozó ügyek
 Amducious - A pusztító
 Asmodeus - a bujaság démona

Család 5
 Eurynomous - a halál démonja
 Balberith - a haldoklás hercege
 Babeal - a sírok őrzője
Család 6
 Verrine - az egészség démona
 Verrier - A gyógynövényismeret női démona
 Ronwe - A tudás démona
Család 7
 Svengali - A bosszú démona
 Tezrian - A csata papnője
Család 8
 Asafoetida - A nőies tulajdonságok női démona
 Rashoon - A csábitás papnője
 Taroon - a vágy papnője

Család 9
Kisebb hierarchiából áll.
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A kilenc démoni istenség3
Sátán - Őrajta áramlik keresztül minden energia
Lucifer - Levegő
Flereous - Tűz
Leviathan - Víz
Belial - Föld
Amducious- Negatív polaritás
Verrine - Pozitív polaritás
Unsere - Élet
Eurynomous - Halál

_______________
3.A kilenc démoni istenség először a Thoman Buchan Black Book-jában jelent meg 1312-ben, a
Delaney családi grimoire szerint.
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A Démonok jegyzéke4

Ez semmi esetre sem tartalmazza a teljes listát, az összes létező
Démonról. Összeállítani valamit, ami teljes lenne egy életre szóló feladat, mivel
milliónyi démon van a világot átívelő sokszínű kultúrákból. Még ez a címtár
sem jelenti azt, hogy teljesen átfogó információkat adjon minden egyes
listázott démonról. Ez csak egy gyors mellékelt ajánlat, tehát a Démonolátorok
és Démonologusok ezen keresztül, talán jobban megértik az egyes Démonok
betöltött szerepét, azok saját történelmi, vallási és mitológiai környezetükben.
A
Abaddon - (Héber) Pusztító, Tanácsadó, a démonok vezetőjének is mondják.
Néha utalnak rá, mint a pusztító angyal.
Abdiel - (Arab) ”Adb” szóból, aminek a jelentése rabszolga. A
rabszolgák/rabszolgaság ura.
Abduxuel - (Énoki) a holdkúriák egyik démoni uralkodója.
Abigor - (Ismeretlen) Vélhetőleg egy harcos démon, aki 60 fős légiónak
parancsol. Weyer a Pokol Nagyhercegének az istenének nevezi. Kellemes
formában tűnik fel.
Abigar - Jövendőmondó és katonai tanácsokat tud adni.
Aclahayr - (Ismeretlen) A Nuctemeron negyedik órájában, a zseniális szellem.
Adad, Addu - (Babilóniai, hettita) A vihar istene.
Adramalech- (Szamáriai) Ördög. A pokol parancsnoka. Wierius a pokoli légiók
kancellára. Asszíriában ahol imádták, állítólag gyerekek voltak megégetve az
oltáránál.

________________
4.Elektronikus formában ezt a névjegyzéket először S. Connolly publikálta a "Tezrian' Vault" oldalon,
mely a www.demonolatry.com címen érhető el.
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Adriel - Az Énoki démonok közé tartozik.
Aeshma, Aesma - (Perzsiai) A Perzsiai hét arkangyal egyike. Átvette később a
héber mitológia, mint Asmodeus. Fel lett jegyezve a történelemben kevesebb,
mint háromezer éve. Egy kis szőrös démonnak mondják, aki ráveszi a férfiakat
kegyetlen tettekre.
Ahazu-demon - Az alvás közbeni izomrángásokat okozó démonnak tartották.
Agaliarept - (Héber) Hadseregek parancsnoka. A pokol Auszi Tábornoka –
Honorius Pápa Grimoárjában.
Agares vagy Aguares - (Ismeretlen) Ördög. Wierius hierarchia státuszában
Agares a bátorság démona.
Agathodemon - (Egyiptomi) egy jó démon, akit az egyiptomiak imádtak.
Agramon - (Ismeretlen) A félelem démona.
Agrat-bat-mahlaht - Sátán feleségeinek egyike és a prostituáltak női démona.
Ahpunch - (Maja) Ördög.
Ahriman - (Mazdaizmus) Ördög. Az Ahremanes nevet adták a bukott
angyaloknak a perzsák.
Alastor - (Ismeretlen) Wierius kegyetlen démona akit ”A Hóhér”-nak is hívtak.
Aldinach - (Egyiptomi) Egy démon, aki természeti katasztrófákat okoz (azaz
árvizeket, hurrikánokat, tornádókat, földrengéseket).
Allocen - Egyike Salamon 72 szellemének.
Alocer, Allocer - (Ismeretlen) A pokol nagyhercege. Egyike Salamon 72
szellemének.
Alu-Demon - (Szemita) Éjszakai démon.
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Amaimon - Egyike Salamon 72 szellemének.
Amaymon - Gonosz szellem, a Dél király
Amducious - (Héber) A pusztító. Szintén Amducias-Hádész nagyhercege.
Wierius szerint a zene démona.
Amon, Ammon - (Egyiptomi) Napisten. Hasonlít Luciferhez kivéve, hogy
kontrollálja a szaporodást és az életet. Lásd szintén Amaimon, Amoymon,
Amaymon és Aamon.
Amy - Egyike Salamon 72 szellemének. A pokol legfőbb elnökének is mondják.
Az emberi lélekért cserébe tudást ad.
Anamelech, Anomylech - (Asszíriai) Rossz hírek hordozója. Ismeretlen démon.
A neve azt jelenti ”jó király ”. Egyes források azt állítják, Anamelech a Hold
istennő míg Andramalech a Nap isten.
Andras - (Ismeretlen) a viszályok istene. A pokol hatalmas őrgrófja.
Andrealphus - Egyike Salamon 72 szellemének.
Andromalius - Egyike Salamon 72 szellemének.
Anini - Egyike Salamon 72 szellemének.
Anneberg - (Német) A bányák démona.
Ansitif - (Ismeretlen) Szent Mihály megszállta Barbara nővért és az apácákat
1643-ban Louviersben.
Apollyn - (Görög) Sátán másik neve.
Ardat-Lile - (Szemita) Egy női szellem/démon, aki feleségül veszi az embereket
és a férfiak házainál pusztítást okoz.
Arioch - (Ismeretlen) A bosszú démona. Bosszúságot okoz csak akkor, ha
szólítják.
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Arphaxat - (Ismeretlen) A démon, aki megszállta Loise de Pinterville-t az alatt,
míg az apácák is meg voltak szállva Loudunban.
Ashtaroth, Astaroth - (Föníciai) A vágy és a csábítás istennője. Ugyanaz, mint
Ishtar. Férfivá alakult a Keresztény mitológiában – A pokol kincstárnoka. Az
inkvizítorok és a vádlók hercege. A hiúság és restség démona. Egyike Salamon
72 szellemének.
Asmodeus, Asmoday - (Héber) A bujaság istene. A megszállásban
leggyakrabban résztvevő démon, a Louviersi apácák megszállásánál különösen
feljegyzett. A perzsiai Aeshmatól származik. Lásd, Aeshma.
Astarte - A halott szellemek királynője.
Aym - (Ismeretlen) A pokol nagyhercege. Szintén Haborym.
Ayperos - (Ismeretlen) A pokol hercege. Honorius Pápa Grimoárjában
alárendelt.
Azazel - (Héber) Isten, Háború démona. Lásd továbbá Azael.

B
Baal, Bael - (Héber) Ördög. Azt jelenti „az Úr.” A Kánaániták imádták Baalt és
rituálékat tartottak neki, amelyen a gyerekeket áldozatként égették el. Wierius
szerint, ez a démon a pokol első uralkodója, amely háromfejű szörnyetegként
jelenik meg. Baelt a Nagy Grimiore bemutatja, mint a pokoli hadseregek
parancsnoka.
Baalberith, Balberith - (Kánaánita) A szövetség ura később a halál istenévé
vált. Wierius szerint – a pokoli szövetség démonmestere. Néhány
hierarchiákban ő a pokol levéltárának titkára. Az istenkáromlás és gyilkosság
démona.
Baalzephon - (Kánaánita) őrkapitány és a pokol őrszeme Wierius szerint.
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Babael - (Ismeretlen) A Sírok őrzője.
Balaam - (Héber) Szégyen és kapzsiság.
Balan - (Ismeretlen) Egy démon, Wierius hierarchiájában mondta róla magasan
van a királyságban. A finomság és megtévesztések démona. Továbbá a Pokol
egyik hercege.
Balban - (Ismeretlen) A téveszmék démona.
Baltazo - ( Ismeretlen) A démon, aki megszállta Laon-ban Nicole Aubry-t 1566ban.
Baphomet - A templomosok istene, imádták, mint Sátán. Néhányan úgy
gondolják, hogy a templomosok a démonolátorok korábbi szektája.
Barbas - (Ismeretlen) Néhány hierarchia szerint a mechanika démona.
Barbetos - (Ismeretlen) Hádész nagyhercege.
Bar-Lgura - (Szemita) Egy vízköpő típusú démon, akinek mondták üljön a házak
tetején és csapjon le a polgárságra.
Barqu - (Ismeretlen) A démon, aki a bölcsek kövének a titkát őrzi.
Barzabel - Összekapcsolták Michidael-al és Barchiel-el.
Bast - (Egyiptomi) A gyönyör istennője. Macskaként ábrázolják.
Bathym, Bathim, Bathin - (Ismeretlen) Lásd továbbá Marthim.
Wierius szerint a drága kövek és a gyógynövények démona. Egyike Salamon 72
szellemének.
Bayemon - (Ismeretlen) Honorius Pápa grimoire-ja szerint egy uralkodó
démon, aki a Nyugati Pokoli légió felett uralkodik.
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Bechard, Bechaud - (Ismeretlen) Egy démon, akit Salamon kulcsa a
cselekedetek démonaként említenek. A természetes erők démona.
Beelzebub, Belzebuth, Belzebath - (Héber) A legyek ura. A többi démon között
a Loudun-i apácák megszállásáért is okolták. A hamis Istenek vezetője.
Behemoth - (Héber) Sátán másik neve.
Beherit - (Sziriai) Sátán másik neve.
Belial, Beliar - (Héber) A Föld elem. Az elmélet szerint, az állítólagos név Belial,
a héber „beli ya’al” szóból származik, melynek a jelentése ”érték nélkül.”
A csalás hercege. Egyike Salamon 72 hercegének.
Belphegor, Belphegore,Baalphegor - (Moabita) A felfedezés, találmány és
gazdagság démona.
Berith - Egyike Salamon 72 szellemének.
Biffant - (Ismeretlen) A démon, aki állítólag megszállta Denise de la Caille-t.
Bifrons - (Ismeretlen) Wierius asztrológia démona, geometriáé, és más
tudományoké. Egy démon, aki furcsa fényeket gyújt a holtak sírköve felett.
Bile’ - (Kelta) A pokol istene.
Bileth - Egyike Salamon 72 szellemének.
Blisargon - (Ismeretlen) A tolvajok nagy csábítója amíg,pusztulásba nem
taszítja a követőit.
Botis - Egyike Salamon 72 démonának.
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Buer - (Ismeretlen) A második rend démona, aki 50 légiónak parancsol.
Salamon 72 szellemének egyike.
Bune - (Ismeretlen) Wierius egyik halál démona.

C
Caacrinolaas - (Ismeretlen) Wierius szabad művészet ismereteinek démona.
Griffként jelenik meg. A pokol elnöke. Szintén, Caasimolar vagy Glasya.
Cambions - (Ismeretlen) Az inkubuszok és szukkubuszok utódai.
Carreau - Könyörtelenség.
Cassiel, Caspiel - (Ismeretlen) A Szaturnusz uralkodója.
Caym, Caim - (Ismeretlen) A pokol nagy elnöke.Egyike Salamon 72
szellemének.
Chamos - Nincs leírás.
Charon - A pokol csónakosa. Keresztülviszi kompján a lelkeket a Styx folyón
és/vagy (Archeron) a fájdalom folyóján.
Chax - (Ismeretlen)- a pokol Nagyhercege. Scox is.
Chemosh - (Moabita) Ördög.
Chomie - (Énoki) nincs leírás.
Cimeries - (Afrikai) Ördög.
Clauneck - Démon a kincsek és gazdagság felett. Hatalmában áll javakat távoli
helyekről manifesztálni és felfedezni elveszett dolgokat.
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Clishert - (Ismeretlen) Egy démon, aki át tudja változtatni a nappal éjszakává és
az éjt nappallá.
Colopatiron - A Nuctemeron kilencedik órája, zseni. A börtönöket kinyitja.
Cresil, Gressil - (Ismeretlen) a tisztátalanság és hanyagság démona.
Cunali - a Nuctemeron nyolcadik órájának egyik démona.
Cusion - nincs leírás.
D
Dagon - (Palesztin) Egy másik kígyó isten és az óceán istene.
Dabriel - Nincs leírás.
Dameal, Deamiel - Nincs leírás.
Dantailan - Egyike Salamon 72 szellemének.
Decarabia - Egyike Salamon 72 szellemének.
Delepitorae, Delepitoré - (Ismeretlen) A varázslói felvilágosodás női démona.
Demogorgon, Gorgo - (Görög) Ördög.

Demoriel - Nincs leírás
Diriel - Nincs leírás
Dracula - (Románul) Ördög.
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E
Eblis - (Mohamedán) A tűz istene. Szintén, Haris.
Emma-O - (Japán) A pokol uralkodója.
Euronymous, Eurynomous - (Görög) A halál istene. A pokol hercege, aki
holttestekből táplálkozik.
F
Flereous, Feurety - (Ismeretlen) A tűz istene. Tűz elemét használják Sátán
helyén. A pokol hadnagya.
Furfur -(Ismeretlen) a pokol grófjaként rendelkezik ranggal.
G
Greyon - (Dante irodalmában) Kentaur/Sárkány, aki a poklot őrzi.
Guecubu - (Chilei) Gonosz szellemek.
H
Haborym - (Héber) Sátán másik neve.
Hecate - (Görög) A varázslat és alvilág istennője. A boszorkányok királynője.
Hela - (Germán) A halál istennője, Loki lánya.
I
Ifrits - (Arab) Gonosz, szörnyű kísértetek. Dzsinné váltak a perzsiai és indiai
mitológiában. Továbbá, összekapcsolták még perzsiai istenekkel és dévákkal.
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Incubus - A csábítás férfi démona, azt mondják, betörnek a nők álmába.
Megjegyzés a különböző helyesírásokhoz: Inncubus, Inccubus. Többes
számban= Incubi.
Ishtar - (Babilóniai) a termékenység istennője.
J
Jezebeth - (Ismeretlen) a hazugság démona.

K
Kali - (Hindu) Shiva lánya, a pusztító. Egy succubus.
Kasdeya - Énok könyve utal erre a démonra, mint az ”ötödik Sátán”
Kobal - (Ismeretlen) a pokolszórakoztató kapcsolattartója.
Kostchtchie - (Orosz) a halál koboldja.
L
Leonard - (Lásd továbbá, Urián, Német) A varázslat démona. Feltűnik, mint egy
hatalmas fekete kecske.
Leviathan - (Héber) a kígyó, a tomboló tenger. Kígyóimádás. Víz elem. A pokol
Nagy Admirálisa. Kétnemű.
Lilith - (Héber) A héber mitológiában – Ádám első felesége. Később Sátán
felesége. Sok démonológus szerint, Lilith a Succubusok elnöke. Lilith azt
mondta megpróbálja elpusztítani az újszülött csecsemőket. Ennek okán, egy
képletet írnak gyakorlatban Lilith vezetésére, a szülési kamra mind a négy
sarkától távolra, amit a zsidók átvettek. Lilith a pokol hercegnője.
Loki - (Germán) Ördög
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Lucifer - ( Római) A Fényhozó. Levegő elem. Gyakran félreértelmezik, hogy ő
Sátán. Ők két különböző démon.
Lucifuge, Lucifuge Rofocale - (Római) Ördög.
M
Malphas - (Ismeretlen) A pokoli régiók nagy elnöke. Feltűnik, mint egy varjú.
Mammon - (Arámi) A profit és gazdagság istene.
Mandragoras - (Ismeretlen) Bizalmas démonok. Ők tulajdoníthatóak a
mandragóra gyökerekhez, és a vélt ajándékoknak a Sátántól a varázslónak,aki
megidézi őket.
Mania - (Etruszk) a pokol istennője.
Mantus - (Etruszk) a pokol istene.
Mara - (Buddhista) egy démon, aki megpróbálja elkárhozni a lelket.
Mastema - (Ismeretlen) az ember/démon utódok vezetője.
Melchom - (Ismeretlen) a pokol palotájának a kincstárnoka.
Mephistopheles, Mesphito - (Görög) a fény gyűlölője. Lucifer társa.
Merihim - (Ismeretlen) a ragály hercege.
Metztli - (Azték) az éj istennője.
Mictain - (Azték) a halál istene.
Moloch - (Föníciai) ördög.
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Mormo - (görög) a szellemek istene. Hecate házastársa.
Mullin - (Ismeretlen) Leonard jobb keze.
Murmur - (Ismeretlen) a zene démona. A pokol egyik grófja.
N
Naamah - (Héber) csábítás
Naburus, Naberios - (Ismeretlen) a pokol kapuinak őrzője. Összekapcsolták –
Cerberos-al a pokol egyik őrgrófja.
Nebiros - (Ismeretlen) a pokol Mar De Camp-ja.
Nergal - (Babiloniai) az alvilág istene. Egy másodrendű démon.
Nihasa - (Amerikai indián) Ördög.
Nija - (Lengyel) az alvilág istene.
Nina - (Babilóniai) kígyó istennő.
Nybras - (Ismeretlen) Egy alsóbbrendű démon, aki nyilvánosságra hozza a
pokol örömeit.
Nysrogh - (Ismeretlen) Másik másodrendű démon – aki a pokol palotájában a
személyzetet vezeti.
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O
Orias - (Ismeretlen) A jóslás démona, pokol egyik őrgrófja.
Oroan - (Guyana) A napfogyatkozás démona.
Orthon - (Ismeretlen) Egy ismeretlen származású démon, aki állítólag
kapcsolatban áll a Franciaországi megszállásokkal és a 19. századi olaszországi
sátáni - Szabadkőműves palladista kultusszal.
O’Yama - (Japán) Sátán másik neve.
P
Pan - (Görög) A vágy istene.
Paymon - (Ismeretlen) A pokoli ceremóniák mestere.
Philotanus - (Ismeretlen) Egy másodrendű démon, Belial szolgálatai alatt.
Pluto - (Római) Az alvilág istene.
Proserpine - (Görög) Az alvilág istennője.
Pwcca - (Welsz) Kobold a kelta mitológiában Sátán nevéből származtatva.
Pyro - (Ismeretlen) A hamisság egyik démonhercege.
Pytho - (Ismeretlen) A hazugságok démona. Egy kígyó démon.

32

Q
R
Rahu- (Hindu) Ördög.
Rakshasa - (India) Démon, aki utoljára bukkan fel, rémisztően.
Raum - (Ismeretlen) A pokol egyik grófja.
Rimmon - (Szíriai) Ördög.
Ronwe - (Ismeretlen) A tudás démona. Néhányak szerint - egy kisebb démon.

S
Sabazios - (Frígiai) Kígyó démon. kígyó imádat.
Samael - (Ismeretlen) Azt gondolták ő volt a halál angyala, az a démon, aki
kísértette Évát. Szintén, a Levegő hercege. Ez csak egy másik név a Sátánra.
Samnu - (Ázsiai) Ördög.
Satan, Shaitan - (Sátán- Héber Shaitan- Arab) Az ellenség. A tűz ura. Tűz elem.
Satanchia - (Héber-Görög) Ördög. Ugyanaz, mint Sátán.
Sargatanas - A pokol dandártábornoka.
Sedit - (Amerikai indián) Ördög.
Sekhmet - (Egyiptomi) A bosszú istennője.
Semiazas - (Ismeretlen) A bukott angyalok vezetőjének mondják.
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Set - (Egyiptomi) Ördög.
Shabriri - (Zsidó mitológia) Egy démon, aki megvakítja az embereket.
Shiva - (Hindu) A pusztító.
Sonnilion, Sonnillon - (Örmény) Az utálat istennője.
Succorbenoth - (Ismeretlen) Az irigység démona és a gátak és hidak őrzőjének
is mondják.
Succumbus, Succubus - A csábítás női démona. Azt mondják, elcsábítja a
férfiakat, amíg alszanak. Megjegyzés a különböző helyesírásokhoz. Többes
szám – Succubi.
Supay - (Inka) Az alvilág istene

T
T’an-mo - (Kínai) A kívánságok ördöge.
Tchort - (Orosz) A Fekete Isten. Sátán másik neve.
Tezcatlipoca - (Azték) A pokol istene.
Tezrian - (Örmény) A háború istennője.
Thamuz - (Sumér) Ördög. A pokol nagykövete. Azt mondják, ő kezdte az
inkvizíciót és feltalálta a tüzet.
Thoth - (Egyiptomi) A mágia istene.
Troian - (Orosz) Éj démon.
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Tunrida - (Skandináv) Ördög.
Typhon - (Görög) Sátán másik neve.

U
Ukobach vagy Urobach - (Ismeretlen) Egy tűz démon.
Unsere - (Ismeretlen) A varázslás és termékenység istennője.
Uphir - (Ismeretlen) A fő démon fizikus a pokol palotájában.

V
Valafar - (Ismeretlen) A pokol másik nagyhercege.
Veltis - (Babiloni) Gonosz szellem, aki megtámadta Szent Margaretet.
Verdelet - (Ismeretlen) a pokoli bíróságon a szertartások mestere. Másodrendű
démon.
Verin, Verrine, Verraine - (Ismeretlen) A türelmetlenség démona
Vetis - (Ismeretlen) A szentek kísérője.
W
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X
Xaphan - (Ismeretlen) Másik tűz démon. a pokol kemencéinek őrzője.

Y
Yaotzin - (Azték) A pokol istene.
Yen-lo-Wang - (Kínai) A pokol uralkodója.

Z
Zabulon - (Ismeretlen) Démon, aki megszállta a louduni apácák egyikét.
Zaebos - (Sumér) A pokol nagy grófja azt mondják, pogány hajlammal
rendelkezik.
Zagam - (Ismeretlen) A pokoli régiók nagy királya és elnöke. Azt mondják, a
dolgokat az ellenkezőjükre tudja változtatni. A hamisítás démona.
Zapan - (Ismeretlen) Wierius szerint a pokol egyik királya.
Zeernebooch - (Német) a holtak birodalmának uralkodója.
Zepar - (Ismeretlen) a pokol nagyhercege – a háború istene. Másként, Vepar és
Separ.
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TÖRTÉNELEM
Yezidizmus – Démon imádat Oroszországban és Szíriában a 13. században
Ha olvasnád a Yezidizmus Fekete könyvét (a 13. századit), a tapasztalt
okkult kutató azonnal, egyértelműen meg tudná nevezni azon Démonokat,akik
ugyan más néven, de benépesítik a Yezidi hagyományt. A Yezidi egy kicsi
szekta kb.200.000 követővel. Mint sok démonolátriai szekta, a Yezidiek
tradícióikat, hitüket, gyakorlataikat generációról generációra adják át
egymásnak, így kialakítva egy szinte egyedülállóan tapasztalt papi réteget.
A szektát tüzetesen tanulmányozták teológusok és sokan mások, a 19. század
végén, és korai 20. században, akik érdekes hasonlóságokat találtak a
kereszténységgel, a szekta vallási felépítésében és gyakorlatában egyaránt. A
szekta jóval idősebb, mint maga a kereszténység, melyből ez utóbbi bőven
merített rítusai és hitvilága kialakítása során, később a kereszténység
térhódításával a Yezidizmus némileg mérsékelte módszereit, hogy biztosítsa
fenn maradását. A keresztény hagyományokon kívül a muszlim és Perzsa
befolyás nyomai is fellelhető.
A Yezidiek kilenc pozitív befolyással bíró ”arkangyalt” vagy ”démoni entitást”
imád:
Shams El Din
Fakr El Ein
Nasr El Din
Sij El Din
Sheikh Ism
Sheikh Bakra
Kadir Rahman
Amíg a Démonolátriai szektáknak kevés az igazi dokumentációja a
történelemben, a Yezidizmus, habár homályosan is, de a legjobban
dokumentált és legtöbbet kutatott csoportba tartozik.
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A templomos lovagok
1119 és 1188 között lovagok kis csoportja megalapította a Templomos
Lovagok-rendjét, más néven a Rendet, ami arra kötelezte el magát, hogy
megvédje a zarándokokat, akik a Szent Földre utaztak. Eredetileg egy
Keresztény Rend voltak, a Templomosok legtöbb vallási rítusukat titokban
tartották, később emiatt rengeteg spekuláció merült fel velük kapcsolatban,
ami végül a rend vesztét is okozta.
Szóbeszédek keringtek, hogy a Templomosok, titkos találkozóik során
Baphomet-et imádják, sátáni rítusokat tartanak és állatáldozatokat mutatnak
be. Mások úgy hiszik a pletykákat IV. Fülöp Francia király terjesztette el,aki
kétségbeesetten próbálta eltávolítani a Templomosokat, akik addigra igen
jelentőshatalomra és vagyonra tettek szert; de önös érdekből is (miközben
jelentős összeggel tartozott nekik), továbbá a Rend egyik nagymesterével is
haragban volt. Más források szerint a Rend eredetileg keresztény volt ugyan,
de irányítását 1249-ben a deLemann szekta vette át, mely valóban
Démonolátriai szekta volt5. A későbbiekben ez és a titoktartás lazulása, a
szabályok enyhítése okozhatta a Templomosok bukását, hiszen gyakorlatilag
lehetővé tették bármely férfi számára a belépést, aki hajlandó volt parancsaik
szerint cselekedni.
Amíg egyes tagok eléggé szegények voltak, addig a Rend túlzott
gazdagságot szerzett, amelyet a kereskedelemben használtak fel. A 14.
századra a Rend pénzügyi és vallási hatalommá vált, és csak a Pápának feleltek
egyedül. 1307-ben IV. Fülöp francia király meggyőzte Kelemen pápát, hogy az
összes Templomost tartóztassák le. A Templomosokat minden tulajdonuktól és
címüktől megfosztották, majd megvádolták őket varázslással és eretnekséggel,
mely bűnökért máglyán égetéssel feleltek.
A Rendet Fülöp 1312-ben hivatalosan feloszlatta.
Annak ellenére, hogy a Templomosok meghurcolása igen jól
dokumentált, mai napig nem mondhatjuk ki biztosan, hogy valóban
Démonolátriai szektával van-e dolgunk. A szertartásaikat nem jegyeztél le
nyilvános iratokban, és a legtöbb beismerő vallomást kínvallatás során
csikarták ki.

_______________
5.A Delaney családi grimoire-ból 1519 körül.
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Démoni megszállás
Itt vessünk egy pillantást a démoni megszállásos hisztériára. Az
elsődleges( és talán legismertebb) incidens amit említenünk kell itt a Louvier-i
megszállások, a Aix megszállások, és a Loudon megszállások.
LOUVIERS: A megszállások a Louvieri kolostorban történtek 1647-ben.
Hasonlóan a Aix-i és Loudun-i megszállás körülményeihez, Mathurin Picard
atya (apátság igazgató) és Thomas Boulle atya (Loudun-i plébános) biztosak
voltak az apácák megszállottságában. Az ekkor 18 éves Madeleine Bavent
nővér volt az első megszállott, akinek a vallomása pánikot okozott az Egyházon
belül. Állítólag, Picard és Boulle az apácákkal titkos sabbatokon vettek részt,
ahol démonokkal paktáltak, a vallomások szerint konkrétan egy Dagonnal
Bavent nevű démonnal, melyet az apácák vallomásai is alátámasztottak, és
további vizsgálatok során kiderült, hogy az apácák a megszállottság klasszikus
tüneteit produkálták.
Démoni megszállás – a Tipikus Tünetek







Eltorzulás
Természetellenes testmozgások.
Nyelveken beszélés (glossolalia)
Sértések
Istenkáromlás
Sebek megjelenése, amelyek ugyanolyan gyorsan eltűnnek,
megjelennek.

Mint Loudun-ban – az ördögűzés rítusokat Louvier-ben is nyilvánosan
végezték, de a beszámolók alapján ezek a szertartások mindenek voltak, csak
nem szentek. Az inkvizítorok tevékenysége végül tömeges hisztériát okozott
azzal, hogy a környéken mindent felforgattak, és mindenkit zaklattak
nyomozásukkal.

Boulle atyát kínvallatásnak vetették alá az ördögűzés alatt.
Bavent nővért élete végéig bebörtönözték, Bouelle atyát élve elégették, és
Picard atya holttestét (aki annyiban szerencsés volt, hogy meghalt korábban)
exhumálták és szintén elégették.
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LOUDUN: Ezt tartják a leghíresebb megszállási hisztériának a történelemben.
1634-ben, azt mondták Urbain Grandier atya okozta a Louduni Ursuline apácák
megszállását. Ez az ügy, ami megkérdőjelezi a démoni megszállás tényleges
létét, függetlenül attól, hogy az apácák valóban szenvedtek-e, és afelől is, hogy
Granier atya egyéb okok miatt meghalt, mint a megszállottak (nevezetesen
politikai okokból).A vádakat Grandier Atya ellen Jeanne des Agnes elöljáró anya
jelentette, hogy tiltott, obszcén és démoni álmai vannak Grandierrel
kapcsolatban. Semmi bűnbánás nem tartotta Jeanne álmait féken, és
hamarosan – a többi apácánál is jelentkeztek az álmok,- és kitört a hisztéria.
Ezen a ponton, a jelentések szerint Mignon Atya, Grandier egyik ellensége,
kapott az alkalmon és az állítólagos megszállásokat Grandier ellen használta,
majd elkezdték az ördögűzéseket az apácákon.
A megszállásokért két démon volt felelős, név szerint Asmodeus és Zabulon.
Grandier elrendelte az apácák elszigetelését és írt a Bordeaux-i érsekhez,
aki azonnal küldött egy orvost, hogy megvizsgálja az apácákat. Az orvos, a
nőket fizikailag sértetlennek és megszállástól mentesnek találta. Ennek
ellenére az apácákat Grandier utasítására továbbra is elzárva tartották. Ez
lecsendesítette a hisztériát egy pár hónapra, de aztán minden elölről
kezdődött.
Ebben az időben Grandier ellenségei azon dolgoztak, hogy letartóztassák
őt és boszorkányság vádjaival. Grandier korábbi szeretői előálltak
szentségtöréssel, házasságtöréssel és vérfertőzéssel. Eközben, Jeanne folytatta
a hisztéria táplálását – további démonok neveit hozzáadva a listához.
Továbbá azt is állította, hogy az egyik démon teherbe ejtette.

A Loudun-i megszállás démonainak névsora:

Asmodeus, Zabulon, Isacaaron, Astaroth, Gresil,
Amand, Leviatom, Behemot, Beherie, Easas,Celsus,
Acaos,Cedon Alex, Naphthalim, Cham, Ureil, Achas.

Végül, Gradiert elítélték, kínvallatásnak vetették alá, majd élve elégették.
Az apácákon végül Surin atya hajtotta végre az ördögűzést, ő a kor egyik
legelismertebb ördögűzője volt, és akit később az általa, az eset során kiűzött
démonok az őrületbe kergettek.
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A megszállások a Loudun-i kolostorban eztán is folytatódtak még Gradier halála
után is (valószínűleg, mint turista látványosság, hiszen az ördögűzések igen sok
nézőt vonzottak). A megszállások végül 1637-ben abba maradtak, amikor fény
derült arra, hogy az egészeset csupán csalás volt.

AIX-EN-PROVENCE: Az Aix incidens (Gaufridi Atya élve elégetése) kísértetiesen
hasonlított a Louduni megszállásokhoz és Grandier atya húsz évvel ezelőtti
elitélésére. Ez továbbá az első eset, amikor egy megszállt személy vallomását is
felhasználták Gaufridi atya ítéletéhez. A 17. század előtt a megszállt személyek
vallomásait nem használták fel, mivel a Démonokat hazugoknak tartották.
Mint a Loudun-i megszállásokban, főleg szexuális vádak merültek fel a
vallomásokban.
Gaufridi atyát saját vallomásai alapján ítélték el (kínvallatás), pont úgy mint a
megszállt apácákat, Madeleine Demandolx de la Palud nővért és Louise Capel
nővért.
Az ítélet és utóhatás: Gaufridi atyát élve elégették. Mindkét apácát
száműzték a kolostorból. 1613-ban, 2 évvel később, a megszállottsági hisztéria
elterjedt a közeli Lille-ben, ahol három apácán mutatkoztak megszállás jelei. Ők
megvádolták Marie de Sains nővért, hogy elbűvölte őket.

A démoni megszállások rövid elemzése:

A fenti megszállási esetek érdekesek a saját hasonlóságukban.
Lehetséges, hogy az apácák démoni megszállás melegágyai a szexuális
megtartóztatás miatt? Ismerve az ember ösztönös pszichológiáját, ez egy
meglehetősen ésszerű magyarázat.
A papok szexuális játékszerekként használták volna az apácákat?
Talán, bár nem túl valószínű, hiszen ilyen esetben az apácák egyszerűen
jelentették volna a feljebbvalójuknak a papok esküszegését. Sokan így hiszik
legalábbis, bár valószínűleg a korabeli nők nem voltak annyira elnyomottak,
mint azt a történelem tanítja.
Létezik egyáltalán olyan, hogy démoni megszállás? Ki tudja. Annyi
minden van a világon, amit mi nem értünk.
Általában, a legtöbb Démonolátor kételkedik abban, hogy a Démonokat
egyáltalán érdekelné az emberek megszállása.
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Richard Dukanté

Korunk talán legismertebb Démonolátora/Démonológusa Richard
Dukanté. Dukanté 1931-ben született Chicago, Illinois-ban Andrew és Teresa
Dukanté gyermekeként. Tradicionális Démonolátorként lett tanítva és
magániskolákba járt. Az okkult közösség szociális terén nevelkedett és
találkozott számos híres okkult személyiséggel, már a korai tinédzser éveivel
kezdődően. Többek között Aleister Crowley-val 1945-ben, éppen Crowley
halála előtt két évvel.
1952-ben, amikor még csak 21 éves volt, Dukanté édesanyja meghalt
autóbalesetben és egy év se telt el, szívbetegségben az édesapja követte. A
testvére Elizabeth (született 1933-ban), lemondott a családja vallási
gyakorlatairól és beházasodott egy keresztény családba. Ez volt az az idő
amikor Dukanté elkezdett belemerülni a Démonolátriába. Miután megszerzett
egy mesterdiplomát teológiából, kiterjedt tanulmányaival latinból és
történelemből a Princeton-on, magán oktatóként,valamint kölcsönökből és a
szülei örökségből élt.
1960-ban, Dukanté feleségül vette Laura Emmeryt és 1965-ben apja lett,
az első és egyetlen gyermekének, Selinda Tezrian Dukanténak. Dukanté
lelkesedése a Démonolátria iránt és annak gyakorlása arra késztették feleségét,
hogy elváljon tőle 1968-ban, amikor is megkapta a lánya felügyeletei jogát,
1967-ben Dukanté néhány Démonolátriai taggal a papságból[Delaney,
Purswell, Linton, és Willit], elindított egy korai Démonolátriai szövetséget.
1968-ban a Démonolátria Árnyék Szövetsége (SGD) hivatalosan is megalakult
és a tagság meghaladta az 50 embert. 1963 volt, amikor Dukanté először
létrehozta hierarchiáját kiegészítve a női Démonokkal, akiknek közös vonása
van Lilith-el. Dukanté azt állította talált egy utat, rituálén keresztül, ami
lehetővé tette számára az utazást a Démonok síkjára aholfel tudta jegyezni a
Démonok fizikai leírását, ahogyan megmutatkoztak neki. Azt állította, hogy
maga Sátán is elkísérte számos alkalommal.
Ezért, sok gúnyos visszajelzést kapott az okkult közösségtől. Kettő közeli
bizalmasa, szintén Démonolátorok , akik kitartottak mellette ezen idő alatt
Lance Delaney és Grant Purswell voltak. 1980-tól, Dukanté őrültnek lett
nyilvánítva számos okkultistához és Démonolátorhoz hasonlóan. 1985-ben
halt meg, 54 évesen, szívrohamban. Élete alatt, Dukanté több mint 25
kiadatlan könyvben részletezve a munkáit és tapasztalatait a Démonokkal. Ezek
a könyvek ismertté váltak a Démonolátria közösségen belül, mint a Dukanté
Grimoárok.
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A Coven/Szekta
A Démonolátria évszázadokon keresztül a felszín alatt tevékenykedett a
középkori Európában, a szekták erdős ligetekben és barlangokban találkoztak
titokban, tanítva kizárólag szóban a Démonolátria ösvényét. Az inkvizíció szinte
alig, vagy csak kevés Démonolátorról tesznek említést az üldöztetés alatt,
tekintve, hogy érthető okokból nagy hangsúlyt fektettek a titoktartásra és
biztonságra, mint a gyakorlat alapjára. Néhány grimoire-ban arra is találhatóak
utasítások, hogyan éljenek látszólag keresztényként a társadalomban, ezzel is
védve őket a felmerülő gyanútól.
Ezen titoktartásból kifolyólag a Démonolátria írott történelme rejtve
maradt családi grimoirokban, melyeket elzárva tartanak évszázadok óta.
Bizonyos szövegek említést tesznek róluk,de a titoktartás miatt, ezek főleg
spekulációk, bármilyen konkrét bizonyíték nélkül. Talán a leghírhedtebb ilyen
incidens a Templomos Lovagok meghurcolása volt. Ebben megszépítve ugyan
keresztény perverziókkal, a leírt rituálék Baphomet imádatára szolgáltak, mely
valójában igen közel áll a kor Démonolátriai rítusaihoz. Az ebben említett
bárányok és tyúkok gyakori áldozatok voltak épp úgy, mint az ökrök és a
marhák. Általában minden áldozatbemutatást egy lakoma követett, ahol az
áldozatot felszolgálták a coven/szekta részére; egyedül a vér volt az, amit fel
tudtak használni a rituálék során, mint mágikus tintát, és felajánlásként a
démoni entitásnak.
Kevés coven/ szekta, ha akár egy is, használ véráldozatot hétköznapi
rituális gyakorlataként. Továbbá kijelenthetjük, hogy embereket soha nem
használtak fel ilyen célra.
A legkönnyebben beszerezhető és talán a leggyakoribb áldozat a csirke(színtől
függetlenül, bár néhány embernek számit a színe és a neme is meghatározó
tényező lehet, hogy alkalmasak e az áldozati szerepre, vagy sem) mivel a juhok
ritkábban fordulnak elő így csak alkalmanként használják őket. Miért csirkék és
juhok? Elég megnézni a kor történelmét, amikor minden háztartásban
előfordultak ezek az állatok, gyakorlatilag kimeríthetetlen forrást képezve, és
így kézenfekvő volt ezek felhasználása.
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Ugyanakkor ilyen áldozatok bemutatására csak különleges ünnepekkor, évi 1-2
alkalommal került sor (Eurynomousnak rituáléja). A legtöbb mai, modern
grimoire mentes a rituális áldozatoktól, mintha azok sose léteztek volna.
Az ok e-mögött egyértelmű. A rituális véráldozat akárcsak egy egyszerű
csirke is nem tetszetős és praktikus, különösen mindazzal a negatív
visszhanggal, ami a Bal Kéz Ösvényét övezi – a modern Démonlátorok úgy
döntöttek, hogy történelmük bizonyos részei jobb, hogy ha rejtve maradnak.
Ugyanakkor, amit más vallások elfelejtenek beleértve a korai keresztény
szektákat, hogy ebben az időben ők is használtak véráldozatokat. (Pl.: Mithrász
kultusz)
A közkedvelt kérdés mely gyakran felmerül:
Mi történik akkor, ha a coven egy tagja elhagyja azt?
Széles körben elterjedt tévhit hogy azok a tagok, akik elárulják a covent
meggyilkolják, de nem fizikai módon, sokkal inkább a coven átkokat használ
arra, hogy bosszút álljon az őket megsértő személyen, ugyanakkor ez nem igaz.
A tagok bármikor elhagyhatják a covent, anélkül hogy félniük kellene.
Régebbi grimoirok mint pl Willit és a Dilané tartalmaznak rituálékat,
amelyekkel a tagot hivatalosan is eltávolítják a szektából, ezen rituálék
nagyban hasonlítanak a válási rituálékhoz (formális válás).

A coven összeállítása és a rangok
A Démonolátria szekták alapvetően három csoportból állnak: a
tanulókból a haladókból és a papságból. A tanulófeladata, hogy tanulás
általhaladóvá váljon. Bizonyos idő után beavatottá válik, beavatás után
gyakornokká, a következő szint a „haladó”, ők azok a személyek, akik
útmutatást adnak azoknak, akik még mindig tanulnak. Hacsak egy személy nem
születi kegy Démonolátor családba az valószínűleg nem fog a Főpapságba
felemelkedni, de válhat belőle gyakorló pap.
Ugyanakkor vegyük tudomásul, hogy egy Démonolátor családba történő
születés nem jogosít fel automatikusan Főpapi rangokkal.
E személyeknek éppúgy meg kell mászniuk a ranglétrát, mint mindenki
másnak.
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Nekik csupán bizonyos előnyűk van a legtöbb emberrel szemben, hiszen
születésüktől kezdve oktatják őket a Démonolátriára, minden valószínűséggel
tíz éves korukra eljutnak a haladó rangra, húszéves korukra papokká válnak. Ha
két haladó összeházasodik és gyermekük lesz, akkor az jó eséllyel valamikor
Főpappá válhat.

A rangok célja
Tanuló - olyan személy, aki még mindig az alapokat sajátítja el.
Beavatott - segítenek a tanulóknak, hivatalosan is átesett a beavatáson és
paktumot kötött egy patrónus Démonnal. Elvégezte a szinthez tartozó
összes oktatást, ismeri az alapszintű rituálékat és gyakorolja azokat.
Gyakornok - segíthet a beavatottaknak és tanulóknak. Egy haladó lehet a
papság egyik tagjának személyes oktatása alatt álló, hogy megtalálja
személyes tehetségeit, és használja e képességeit a rituálék és spirituális
dedikációra és kiteljesedésre. Elkezdi kialakítani saját rituáléit és ismerkedik
a komplexebb rituálékkal.
Adeptus - Démonolátriát gyakorló személy, aki tudásával segíti a tanulókat
a gyakornoki rangig mentorál. Jogosult arra, hogy a későbbiekben gyakorló
pappá váljon.
Gyakorlópap - A papság tagjait támogatja a rituálé alatt. Megvan a
felhatalmazása, hogy alapfokú rituálékat és beavatásokat vezessen.
Főpap - A coven/szekta összes tagját irányítják spirituális értelemben,
vezetve minden rituálét, habár van, amikor félreállnak és engedik a
gyakorló papoknak, hogy végrehajtsák helyettük az alaprituálékat beleértve
a beavatást is. A Főpap (Főpapnő) az egyetlenek, aki vezethetik a fő
beavatásokat, keresztelési rituálékat, esküvőket és temetéseket. A Főpapok
tanácsokat adnak a tagoknak, segítséget ajánlanak, amikor szükségük van
rá.
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A RITUÁLÉ ALAPJAI

A Démonolátorok alap rituálé eszközei
A RITUÁLIS ESZKÖZÖK:
Ezek azok az alapvetőtárgyak, amelyeket ajánlatos használnod a gyakorlataid
során, az egyes felhasználásokat megtalálod a leírásban.
Kard – Invokációra/evokációra/invokációra. Invokációra a penge éle az ég
felé néz, egyenesen mellyel megrajzolsz egy D és egy Z betűt egyetlen
folytonos vonallal6.
Tőr – Víz szétszórására,és ha szükséges vér kinyerésére.
Serleg – Víznek vagy ivásra. Biztonságosabb, ha van kettő vagy három
tartalékban.
Tál – Kéréseket és füstölőket égetni a rituálé alatt. Hőállónak kell lennie.
Két tálra lesz szükséged.
Gyertyatartók –Különböző méretekben.
Gyertyák – Különböző színekben és méretekben. A nagyobb gyertyák
legyenek az oltár közepén, míg a kisebbek/mécsesek a koncentrációt vagy
szándékot szimbolizálják. Továbbá megfontolandóak az elemi gyertyák
használata is.
Olajok és füstölök – A rituálé során az atmoszféra megteremtésének
alappillérei. Egy alap szettel kezd és jól definiált olajokkal és füstölőkkel
dolgozz, amik szükségesek, vedd figyelembe az általad használni kívánt
entitás igényeit.

___________
6.Lásd az 50. oldalon az „A.” ábrát.
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Kilenc csomó – Ezt a dolgot közismerten a középkori grimoire-okban
(Fekete Könyvek) használták átkozásra. Másik megnevezése a
Boszorkánylétra. Ez egy darab bőr vagy kötél, amin kilenc csomó van
kötve. Mindegyik csomó egy-egy démoni istenséget jelöl. Az első öt az öt
elemet jelöli Lucifert, Flereoust, Leviathant, Belialt és Sátánt. A
következő kettő a pozitív és a negatív polaritást jelöli, Amducious a
pusztítást és Verrine a gyógyulást. A csomót vallásos imádságok és vallási
rítusok közben használják.
Minden egyes eszközödnek felszenteltnek és elementálisan megtisztítottnak
kell lennie. Amíg tisztítod őket, kerülni kell bármilyen vegyszert, vagy csiszoló
anyagokat. Használj tőrt és meleg vizet, hogy eltávolítsd az olvadt viaszt.
Használj földet a súrolásra, tüzet a sterilizálásra, vizet az öblítésre és hagyd
száradni őket a levegőn. Minden rituális eszközt legalább évente egyszer
tisztítani kell, akkor is, ha szükségünk lesz rá vagy sem. Ezek hivatalos szentelési
rituálék, amelyeket a patrónus Démont hívjuk, hogy áldja meg őket. Általában
ezt más rituálék végén érdemes elvégezni, ezért erre külön itt nem térek ki.

A varázsló illemszabályai:

Ezt Démonolátria közösségében úgy nevezzük, mint Szekta törvény7.
Összetettsége változó coventől függően, de ezek az alapok univerzálisak
maradnak.
 Ha egy varázsló, akinek nagyobb tudása a mágiában és az megkérdőjelez
más, kevésbé tapasztalt varázslókat azok tudásában, akkor, az soha nem
fog kiemelkedni tanulmányaiban.
 A varázsló soha nem dicsekedhet hatalmával vagy tudásával, ki kell
emelkednie azokkal.
 Az egyes rangok nem tekinthetőek verseny tárgyának.
 A magasabb rangú személy nem tekinthet lekicsinylően azokra, akik
alatta vannak és felette lévőkre, mint fenyegetésre, hanem mint
egyenlőkre, akiket tanítani, vagy akiktől tanulni lehet.
______________
7.Ezek mellett az alapvető "szabályok" mellett, a legfontosabb, hogy tiszteljük és harmóniában
dolgozzunk azon entitásokkal, akikkel rituáléink során kapcsolatba lépünk.
Egyes Démonolátorok tartják magukat a Crowley féle: "Tégy amit akarsz és az lesz a törvény."
kijelentéshez is a szekta törvény mellett.
Az adott coven vezető papságát érdemes a szektatörvény további definícióiról kérdezni.
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 Amit az egyik varázsló a legjobb vagy egyetlen útként lát, azt lehet, hogy
a másiknak nem. Mind egyéniségek vagyunk, és ezt tiszteletben kell
tartani.
 Ahogy mindenben, a varázsláson belül is vannak különböző területek,
ahol egyesek gyorsabban haladnak és jobban kitűnnek.
 Minden varázsló rendelkezik legalább egy ajándékkal, melyet Sátántól
kapott. Ezt az ajándékot lehet, egy másik varázsló is birtokolja, de
hiányoznak bizonyos ismeretei, amelyeket nehéz megszereznie. Ez azért
van, mert ez az ajándék, a természetes kiterjesztése annak a valaminek,
amivel a varázsló születik.

Az erők, amelyek lehetnek
Richard Dukanté8 13 olyan erőt sorolt fel, mellyel a Démonolátorokat
rangsorolni lehet:
1. A képesség arra, hogy elfelejtsük, amit tudunk, és ami haszontalan
számunkra. Következetes és spontán munkák.
2. Felismerés, egyensúly, harmonikusan dolgozni minden egyes
elemmel/Démonnal.
3. Az akarat összegyűjtése és kivetítése.
4. A különbség hétköznapi tudás és tudás között.
5. Saját korlátok felismerése, ledöntése és a ránk gyakorolt hatásainak
elhagyása.[Más szóval Ego utak és hasonlók]
6. A varázslás írott törvényei az illemszabályok és a szektatörvények.
Minden más határozatlan.
7. Az alfa gondolatok fenntartása a rituális mágia segítségével.
8. A saját teljesítmény felismerése az órákban, napokban és bolygókban.
9. Sajátos pontosság és akarat.
10.A képletek és rituális munkák értelmezése.
11.Felemelkedés a magasabb mágia szintjére.
12.Akarat szerinti fizikális manifesztáció.
13.Felemelkedni a démoni síkra.

_______________
8.- 3. Könyv, 67. oldal
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Néhány szó a nyelvekről
Latin, Héber, és Francia a leghétköznapibb nyelvek, amelyeket a régi
grimoire-ok használnak. Hogy miért?
Először is, nem minden grimoire írója beszélt angolul. Továbbá, (ez különösen
igaz a latin szövegekre) az oktatás akkoriban kiváltságnak számított, akármilyen
információ bújt meg a szövegek között, a régi grimoire-ok oldalain titokban
maradtak a nagytöbbség előtt, hiszen e-korban a mágia kizárólag a művelt
emberek luxusa volt.
Napjainkban, ha valaki tanulmányozni akarja a régi szövegeket, annak
érdekében, hogy jobban megértse a rituális mágiát,jó ha tanulmányozza a fent
említett nyelveket. Ajánlatos hogy legyen egy latin, egy héber és egy francia
szótárad. Nem mindenki született arra, hogy beszélje ezeket a nyelveket
folyékonyan, de alapvető ismeret és szótárak tudnak segíteni a fordításban.

Rituális zene
A rituális zene csodálatos módja annak, hogy olyan légkört idézz, amely
tud segíteni a Démonolátornak a szellemi fókuszálásban, meditáláskor,
imákban továbbá a rituális mágia gyakorlásában. A covennek/szekták inkább a
hagyományos himnuszokat és énekeket részesítik előnyben. A magányos
Démonolátorok, mégis arról számoltak be, hogy minden zene típusban
megtalálták a vigaszukat a kelta klasszikustól a death metálig. Mások szerint a
zene csupán eltereli gondolataikat és inkább a csendes meditáció, imát
választják, ez egyéni ízlés kérdése.
Hogy megtaláld, a saját stílusod próbálj ki rítusokat különböző zenékkel
vagy a nélkül. Észre fogod venni, hogy bizonyos rituálék irányadóak zenével
együtt, míg mások erőtlenek lesznek.
Az alternatív megoldás, a démoni Enn-ek éneklése. Egyhangú, ritmikus
hanggal énekelni az Enn-eket, az Ennt általában akkor énekelik, amikor a
gyakorló a rituálé alatt elégnek érzi az energiát, amit felépített, vagy amíg a
Főpapok (Főpapnők) jelzik, hogy az energia szint optimális szinten van.
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Talán az egyik legnépszerűbb énekelt himnusz a ”Melus De Quo Magna”.
Mely igen flexibilis tekintve hogy bármilyen rituáléban használható bármilyen
céllal, mivel ez önmagában csupán egy kijelentés arra, hogy minden dolog a
démoni elemektől származik. Ugyanakkor nem teljesen megfelelő a
kifejezetten vallási rituálékhoz, mint például a Baphometi tűz általi
megkeresztelés, házasság vagy temetés. Mivel a rituális mágia erítusoknak nem
része. A különböző covenek és szekták más-más énekeket és himnuszokat
preferálnak.

Alap oltár beállítások
Az oltáron alapvetően két féle oltár gyertya létezik, egy-egy az oltár mindkét
oldalán. Ezek szolgáltatják a fényt a rítusok alatt. Kültéri rituálékhoz fáklyák a
legmegfelelőbbek. Az oltár közepén egy úgynevezett fókusz gyertya
helyezkedik, el mely a rituálé energiáját szimbolizálja, és mint fókuszpont
szolgál. Tradicionálisan ez a gyertya vastag és oszlopszerű színe pedig általában
lila vagy fekete. A fókuszgyertya körül az úgynevezett célgyertyák
helyezkednek el, melyek fókuszpontok a rituálé másodlagos céljai számára.
Ezelőtt a füstölős tál és az égető edény a kívánságok számára. Szekta rituálék
számára egyesek az égető edényt az oltárral szemben helyezik el, annak saját
asztalán. Minden tőr és kard az oltár jobb oldalára, míg a kelyhek füstölők,
pergamenek, íróeszközök a baloldalra kerülnek. Ez egy igen egyszerű felállítás,
melyet, ízlés alapján alakíthatunk, vagy egyszerűsíthetünk.
ALAP DÉMONOLÁTRIAI RITUÁLÉK
A rituálék alapvetően három univerzális részből tevődnek össze, mely
igaz az okkult minden válfajára. A nyitás a közép és a zárás.
A NYITÁS – Az invokáció/az entitás meghívása melyből erőt kívánsz meríteni
vagy védelmet kérsz.
A Démonolátriában egy elementális kör kerül invokálásra az alábbi
démonokkal: Belial - észak/föld, Lucifer - Kelet/Levegő, Flereous - Dél/tűz,
Leviatán - Nyugat/Víz továbbá Sátán is invitálható, mint az ötödik elem, vagy
mint a központ, amelyből az energia áramlik.
(Megjegyzés: bizonyos okkult iskolás az ötödik elemet szellemnek nevezik).
Az egyes elemek helyes invokációja a következő:
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Föld invokációja:”Lirach Tasa Vefa Wehlic, Belial.”
Levegő: ”Renich Tasa Uberaca Biasa Icar Lucifer.”
Tűz:”Ganic Tasa fubin. Flereous.”
Víz:”Jedan Tasa hoet naca, Leviathan.”
Sátán: Tasa reme laris Satan – Ave Satanis

Ne felejtsük el, hogy az evokációval a Démonokat fizikális
manifesztációra kényszerítjük azok akarata ellenére, míg az invokáció egy
”ima” mellyel a Démont arra kérjük meg, hogy jelenjen meg, vagy áldja meg a
rítust.
MEGJ.:A démoni Enn-ek nyelvét vagy eredetét senki nem ismeri. A 16.
században Alexander Willit9hívta őket először démoni Enn-eknek.
A KÖZÉP –a rituálé definíciója vagy célja. Ez az a rész amelyben invokálod,
behívod a rituálé célját szolgáló Démont, ez a rituálé gerince. Ez az a rész ahol a
valódi mágia megtörténik.
A LEZÁRÁS- Itt elbocsátod, vagy elköszönsz az invokált/behívott entitástól,
általában udvarias formában ” Köszönjük neked [Démon neve] menj békével.”
A gyertyák kioltásra kerülnek, feltakarítás stb.
A kard megfelelő használata invokálás és behívás alatt
(a levegőbe formált jel úgy néz ki, mint egy D melyen a Z áthalad és egyesül a
D alsó részével.)

_________________
A Willit családi grimoire-ból, 1648 környékéről.
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Hogyan válasszuk ki a hasonmás Démont?

A hasonmás Démon kiválasztása egy érdekes élmény lehet. Elsősorban
önmagunkkal szembeni őszinteségre és természetes bizonyos szintű okkult
tudásra van szükségünk, hogy sikerrel járjunk. Ilyen természetesen a hasonmás
Démon kiválasztása lehet sikertelen is, ugyanakkor nincs értelme aggódni
emiatt. A sikertelen választások általában részleges kiegyenlítetlenséggel
járnak, mely könnyen orvosolható.
A legegyszerűbb módja a Démon kiválasztásának az elemed
megismerése, ez történhet születési diagrammal, napjeggyel vagy alapjáraton,
ahogy érzékeled.
A későbbiekben a Dukanté hierarchiát fogom használni, mint modellt, hogy
illusztráljam e metódusokat.
Talán te nyilas (tűz) vagy bika (föld) felkelő nappal, de ugyanakkor
általában véve víz alapúnak érzed magad a mély érzelmeid, és veleszületett
kreativitásoddal. Ezek alapján választhatód Flereoust, Belialt vagy Leviathánt
hasonmásodnak. Hogy egyszerűen fogalmazzunk, Flereous-al nem nyúlhatsz
mellé, Leviatánnal is megfelelően működhetsz, de Belial valószínűleg nem a
legjobb választás. Ugyanakkor, ha gyakran érzed magad földalapúnak, akkor
Flereous és Belial mind megfelelő választás lehet. Lásd az alábbi táblázatot.
Megjegyzés: elementális hasonmások kéz a kézben használhatóak
elementális mágiában. Amennyiben van korábbi tapasztalatod ez utóbbiban,
kézenfekvőbb ennek a használata.
Ez által egyértelműen látható, hogy a hasonmás démon kiválasztása, valójában
mennyire személyes dolog.
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Táblázat 1

Ön-dedikációs rituálék:
Ezeket, amennyire lehetséges számodra fontos napokon/dátumokon
érdemes elvégezni. (születésnap, évforduló, fontos dátumok stb.) Amennyiben
nem tudsz ezekig várni, akkor a következő teli/új Hold is megfelelő, ezek
könnyedén előre tervezhetőek egy Holdnaptárral.
Az alábbi eszközökre lesz szükséged:
Gong vagy csengő, két kehely, tiszta tengeri só, folyóvíz, füstölőtál,
öntöttvas tál vagy urna, athame vagy tőr, kard az invokációhoz, pergamen,
tinta, az adott elemhez tartozó füstölő.
Az alábbiakra lesz szükséged:
A Démon, akivel paktumot akarsz kötni, mint hasonmás, az elemed és a hely,
ahol a rituálét elvégezni kívánod.

53

A füstölő alapok elemenként a következők:
Víz – Kálmos (Acorus calamus)
Föld – Pacsuli
Levegő – Üröm
Tűz – Szantálfa
Felkészülés a rituáléra:
Minden esetben érdemes előre tervezni, hagyj magadnak három napos
felkészülési időt. Amennyiben dohányzol, iszol vagy drogokat használsz a
rituálét megelőzően 48 órával böjtölj. Továbbá a szexet is érdemes kerülni
ezen idő alatt, mert leszívja az energiákat.
Bizonyosodj meg róla, hogy a rituáléhoz szükséges eszközöket beszerezted,
hogy kiválasztottad a hasonmás Démonodat és megfelelő helyet találtál ahol
nem fognak félbeszakítani.
A rituálé: A rituálét érdemes meztelenül vagy köntösben elvégezni. Aztán
neked tetsző invitációt, idézést, hogy behívd az elemeket a rituális köröd
hozzátartozó pontjaira.
Elemek invokációja:






Föld invokációja: ”Lirach Tasa Vefa Wehlic, Belial.”
Levegő: ”Renich Tasa Uberaca Biasa Icar Lucifer.”
Tűz: ”Ganic Tasa fubin. Flereous.”
Víz: ”Jedan Tasa hoet naca, Leviathan.”
Sátán: „Tasa reme laris Satan – Ave Satanis.”

Amint az elemek hívása megtörtént és a köröd elkészült, egy darab
papírra írd a következőt:
Én, (neved) elkötelezem magam (Démon neve) Sátán nevében a pokoli király és
az elemek ura – Esküszöm, hogy ezennel hűséget fogadok (Démon neve)
mindörökké és azon túl. Szolgálni és dolgozni fogok veled, ahogy azt te kívánod.
Fogadj el engem, mint elemed elkötelezett szolgája. Melyet pecsétemmel
fogadok.
Írd alá a szerződést.
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Meditálj az odaadásodon egy fél órát. Amennyiben érzed a jelenlétét a
választott démonnak (és azt érezni fogod) égesd el a papírt, zárd le a rituálét.
A rituálé után:
Ez a rituálé nem igényel további lépéseket, csupán maradj elkötelezett, ahogy
azt megígérted.
Ha elkötelezted magad egy Démonnak azt nem kínálhatod fel egy másiknak,
ezért olyan fontos hogy biztos legyél a választásodban. A mennyiben az
elkötelezettséged megszeged az rád és a választott entitásra tartozik. Egyes
emberek nem észleltek semmi különöset ezután, másoknak viszont a balsors
jutott.

A beavatás
A beavatás a Démonolátriába kétféle módon történhet. Az elköteleződés
történhet, önbeavatás vagy coven/szekta beavatás által.
Egyes szekták megkövetelik a „megkeresztelkedést” mielőtt a beavatás
megtörténne, mások lehetővé teszik ezt egy későbbi időpontban.
Az alap beavatási rítus a következő:
A rituálé az elementális kör felállításával kezdődik. A beavatandó személy a kör
északi részén át lép be, mivel az Észak az új kezdetet jelképezi a
Démonolátriában.
Az elementális kör minden egyes pontján a pap/papnő bemutatja a személyt az
egyes elem démonának a következő módon:
„[Démon neve] bemutatjuk neked [személy neve] – ösvényed egy igaz
követőjét. Ruházd fel őt a bölcsességgel, hogy megismerje isteni hatalmadat. A
beavatandó személy minden egyes elemnél az alábbi módon válaszol:
Hail [Démon neve].”
A coven/szekta követi őt és utána ismétli, hogy: „Hail”.
A beavatandó személynek ezután lekell térdelnie az oltár előtt, megvágni a
kezét, engedve, hogy a vére a kehelybe hulljon, amelybe előzőleg a coven
összes tagja a saját vérét hullajtotta.
Ezután a kehely tartalmát összekeverik vízzel és Leviatán áldását kérik rá. Ekkor
mutatták be a személyt a coven/szekta patrónus Démonának. Ez szektáról
szektára változhat.
Amint ez megtörtént, megkérik a személyt, hogy igyon a kehelyből, ezután a
kehely körbejár a covenben.
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Egyes szekták a beavatottnak új nevet adnak, mely alapján a Démon felismeri
őket, vagy egy nyakláncot mely a csoportba való fogadását jelképezi.
Önbeavatásnál a rítus közel azonos azzal a különbséggel, hogy az azt végző
személynek önmagát kell bemutatnia:
„[Démon neve] bemutatom magam, mint az ösvényed igaz követője. Ruházz fel
bölcsességgel, hogy megismerjem isteni hatalmadat.
Hasonlóképpen az előzőhöz a beavatottnak le kell térdelnie az oltár előtt,
megvágnia a kezét, és a kehelybe hullatnia, majd összekevernie vízzel és
Leviatán áldását kérnie rá. „Leviathán álld meg ezt a vizet, hogy
megtisztíthassam magamat és új életet kezdhessek, mint Démonolátor”
Amint ez megtörtént a beavatott bemutatja magát a patrónus Démonnak vagy
Sátánnak, majd iszik a kehelyből.
Egy előre megtisztított amulettet vagy nyakláncot érdemes elkészíteni erre a
rituáléra, hogyha a beavatás megtörtént, akkor a beavatott szimbolikusan
átadhatja ezt magának. Ezen nyaklánc csupán csak egy emlékeztető és a hűség
szimbóluma.
Az elköteleződés megtörténhet a beavatás előtt vagy után.
A különbség a megkeresztelés, beavatás és elhivatottság között:
Megkeresztelés=az életed újrakezdése, mint Démonolátor.
Elköteleződés=hűség fogadása egy kiválasztott démon vagy entitás mellett.
Beavatás =rítus a Coven/szekta új tagjának üdvözlésére vagy hajlandóság a
Démonolátria ösvényének követésére.
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Démonolátriai ünnepek

Míg a napéjegyenlőségekkel és napfordulókkal az évszakok változását
ünnepeljük (un.: alkímiai évszakok – ford.) addig Walpurgisnacht alkalmával
kerül sor Leviathán második rituáléjára. Ezen az éjszakán nyerik el a beavatást
az arra érdemes személyek. Október 31. Eurynomous, Balberith és Babael, az
10
ötödik család halál démonainak ünnepe. Majd November 22.-én Lucifer
második rituáléja.

___________________
10.Az Ötödik Család, referencia a Dukanté grimoire hierarchiájára.

Belial alaprituáléja
Az oltárnak Észak felé kell néznie. Minden egyes elementális pontra egyegy gyertyát kell rendezni. Az elemek Démonait invokálni kell, azok Enn-jeivel
és a térrel.
Lucifer az első, és óra járás szerint haladva, Belial marad utoljára.
Molyhos ökörfarkkóró (Verbascum thapsus) és pacsuli füstölésével teremtjük
meg a légkört.
Gyújtsd meg a gyertyákat, majd egyik kezedben egy tál földdel a
másikban pedig tőrrel, közelíts meg minden egyes pontot térdelj le miközben
Belial Enn-jét ismétled. Túrj a tőrrel a homokba és szórd szét minden ponton.
Majd végül hívd az ötödik elemet a kör közepéről.

___________________
10.Az Ötödik Család, referencia a Dukanté grimoire hierarchiájára.
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Térdelj, le az oltárnál mintha imádkoznál:
„Imádkozom hozzád Belial, hogy ruházz fel erőddel, add meg nekem a stabilitás
ajándékát, hogy újévet kezdhessek szabadon a múlt holtpontjaitól. Engedd
gondolataimnak és tetteimnek, hogy védelmezőim legyenek.
Légy jelen és ne engedj hibázni a döntéseimben. Legyek olyan stabil, mint a
föld. Fogadd szerény tiszteletemet ezen felajánlott föld által, tiszteletem jeléül
a végtelen erődér. Kéréseket ajánlok fel új kezdetekért, új erőért és földi
dolgokért vagy bármire, amire felhasználhatjuk teremtő erődet. Hail Belial, Ura
és Mestere a Földnek! ”
Eztán következik a rituálé gerince, melyben a kérések kerülnek
elégetésre az oltáron vagy a rituálé helyén, új kezdetekért, erőért és
hétköznapi dolgokért stb.
Használd a korábban megmaradt földet, hogy csillapítsd a tüzet, miután a
kérést elégetted.
A hamvakat eztán őröld finom szemű porrá és ásd el egy kiválasztott helyen.
Egyes szekták hosszan énekelnek, imádkoznak a rituálé lezárása előtt.
A rituálét a következőképpen zárjuk:
„Hail Belial! Ura és Mestere a Földnek!
Köszönjük, hogy jelen voltál rituálénk során!
Fogadd ajándékainkat! Menj békében!”
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Lucifer alaprituáléja
Az oltárnak Kelet felé kell néznie. Minden egyes elementális pontra egyegy gyertyát kell rendezni. Az elemek Démonait invokálni kell, azok Enn-jeivel
és a térrel. Flereous az első, és óra járás szerint haladva Lucifer marad utoljára.
A megfelelő légkört füstölő égetésével érjük el.
Gyújtsd meg a gyertyákat, Flereoustól Luciferig. Aztán- egyik kezedben
égő füstölő pálcával vagy füstölős tállal, a másikban pedig egy tőrrel (mindegy
melyikben), közelíts meg minden egyes pontot térdelj le miközben Lucifer Ennjét ismétled, hullámoztasd a tőrt a hamuban. Majd végül hívd az ötödik elemet
a kör közepéről.
Térdelj, le az oltárnál mintha imádkoznál:
„Hozzád imádkozunk Lucifer! Ruházz fel minket erőddel! Hozd el számunkra a
megértést! Fényed legyen védelmezőnk és vezessen át minket ezen az életen.
Fogadd szerény tisztelgésünket és ajándékunkat, tisztelgünk végtelen erőd
előtt. Hallgasd meg kérésünket tudásért és reflexióért, hogy használhassuk
teremtő hatalmadat. Hail Lucifer. Ura és Mestere a Levegőnek!”
Eztán következik a rituálé gerince, melyben kérések kerülnek elégetésre
koncentrációért, tudásért, intelligenciáért és megtisztulásért az oltáron. A
hamvakat eztán őröld finom szemű porrá és szórd szét a szélben. Egyes szekták
hosszan énekelnek, imádkoznak a rituálé lezárása előtt.
A rituálét a következőképpen zárjuk:
„Hail Lucifer! Ura és Mestere a Levegőnek!
Köszönjük, hogy jelen voltál rituálénk során!
Fogadd ajándékainkat! Menj békében!”
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Flereous alaprituáléja
Az oltárnak Dél felé kell néznie. Minden egyes elementális pontra egyegy gyertyát kell rendezni. Az elemek Démonait invokálni kell, azok Enn-jeivel
és a tőrrel. Leviatán az első, és óra járás szerint haladva Flereous marad
utoljára. Szantálfa és zsálya füstölésével teremtjük meg a légkört.
Vegyél egy gyertyát az egyik kezedbe (mindegy melyikbe), közelíts meg minden
egyes pontot térdelj le miközben Flereous Enn-jét ismétled,és meggyújtod a
gyertyát. Majd végül hívd az ötödik elemet a kör közepéről.
Térdelj, le az oltárnál mintha imádkoznál:
„Hozzád imádkozunk Flereous! Ruházz fel minket erőddel! Tetteink
legyenek gyorsak és tévedhetetlenek. Légy jelen, hogy ellenségeink ne
győzedelmeskedhessenek! Lángok vagyunk, melyek még vakítóbbak
tündöklésedben. Fogadd szerény tisztelgésünket és ajándékunkat, tisztelgünk
végtelen erőd előtt. Hallgasd meg kérésünket bosszúért és szerelemért, hogy
használhassuk hatalmadat. Hail Flereous. Ura és Mestere a Tűznek!”
Eztán következik a rituálé gerince, melyben kérések kerülnek elégetésre
bosszúért és szerelemért az oltáron. Egyes szekták hosszan énekelnek,
imádkoznak a rituálé lezárása előtt.
A rituálét a következőképpen zárjuk:
„Hail Flereous! Ura és Mestere a Tűznek!
Köszönjük, hogy jelen voltál rituálénk során!
Fogadd ajándékainkat! Menj békében!”

60

Leviatán alaprituáléja
Az oltárnak Nyugat felé kell néznie. Minden egyes elementális pontra
egy-egy gyertyát kell rendezni. Az elemek Démonait invokálni kell, azok Ennjeivel és a tőrrel. Belial az első, és óra járás szerint haladva Leviatán marad
utoljára. Palkaszár és fenyőtömjén füstölésével teremtjük meg a légkört.
Gyújtsd meg a gyertyákat, Belialtól Leviathánig. Aztán- vegyél fel egy
kehely vizet (tengeri sóval) egyikkezedben, a másikban pedig egy tőrt (Mindegy
melyikben), közelíts meg minden egyes pontot térdelj le miközben Leviatán
Enn-jét ismétled, és mártsd bele a tőrt a vízbe és hintsd rá minden egyes
gyertyára. Majd végül hívd az ötödik elemet a kör közepéről.
Térdelj le az oltárnál, mint amikor imádkozol:
„Hozzád imádkozunk Leviathán! Ruházz fel minket erőddel! A bölcs kígyó
vessen véget ellenségeink hazugságainak. Engedd, hogy empátiánk, védelmünk
lehessen. Engedd haragunknak, hogy gyors legyen és igaz. Légy jelen, hogy
ellenségeink ne győzedelmeskedhessenek! Olyanok vagyunk általad, mint az
áradó folyó!Fogadd szerény tisztelgésünket és ajándékunkat, tisztelgünk
végtelen erőd előtt. Hallgasd meg kérésünket gyógyításért és érzelmi
egyensúlyért, hagyd, hogy használhassuk hatalmadat. Hail Leviathán. Ura és
Mestere a Víznek!”
Eztán következik a rituálé gerince, melyben kérések kerülnek elégetésre az
oltáron. Egyes szekták hosszan énekelnek, imádkoznak a rituálé lezárása előtt.
A rituálét a következőképpen zárjuk:
„Hail Leviathán! Ura és Mestere a Víznek!
Köszönjük, hogy jelen voltál rituálénk során!
Fogadd ajándékainkat! Menj békében!”
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Baalberith és Eurynomous ritusa
Ezt a rituálét október 31.-én este, 8 óra és november 1-jén hajnal 2
órákkor kell végrehajtani. A rituálét végző személynek nem szabad ennie se
dohányoznia vagy szexuális kapcsolatot létesítenie minimum 12 órával a rituálé
előtt.
Előkészületek –amikre szükséged lesz:
 piros vagy fekete fényre az oltárnál
(légkör megteremtése)
 kelyhek
 tálak vagy füstölő égetők
 szén
 fekete gyertyák az oltárra és mind a négy elementális helyre
 kard az evokációra
 Baalberith olaja vagy Eurynomousé vagy mindkettőé
 Lucifuge Rofocale olaja
 irányító olaj
 2x2 darab pergamen
 olvasztott fekete viasz
 egy csésze őrölt zsálya
 egy csésze őrölt molyhos ökörfarkkóró
 vizelet
 vér
Fekete papír négyzetek nagyobb rituálékhoz
A papírlapokat arra használhatjuk, hogy a rituálé során a kéréseket ezekre
írjuk fel, majd elégetjük.
 Tetszőleges méretű papírlapok
 Irányítóolaj
 Olvasztott fekete viasz
Az Irányítóolajhoz áztass orvosi kálmost és foltos bürököt olívaolajba, a recept
szerint. Tárold sötét, hideg helyen három hétig. Helyezd a keverékbe a
papírlapokat. Sütőt alacsony lángon melegítsd elő, a papírlapokat terítsd
sütőpapírra és süsd 5 percig, aztán hagyd kihűlni. Egyesével mártsd bele őket a
forró viaszba egy csipesszel, majd hagyd hűlni ameddig a viasz, megdermed.
Tedd egy dobozba, ami aztán az oltárod állandó része lesz.
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Lucifuge Rofocale olaja






1 bögre Oliva lé- fekete
1 teáskanál olívaolaj (szabadon választható)
½ bögre alkohol
1 csipetnyi őrölt mandragóra
1 csipetnyi őrölt molyhos ökörfarkkóró

Irányító olajPalkaszár gyökér beáztatása növényi olajban.

Füstölő





zsálya
mandragóra
molyhos ökörfarkkóró
1 teáskanál Lucifuge Rofocale olajából

Ez a rítus különösen hasznos átkozásnál és a negatív energiák elűzésére.
Ez előzi meg Belial rituáléját, amely az ”Új kezdetet” szimbolizálja.
Az elementális pontoknál ezúttal csak fekete gyertyákat használj. Ha
akarsz, használhatsz egy általad választott ”erő” gyertyát, ami bármilyen színű
lehet az oltáron. Helyezd el a vízzel kevert tengeri sós kelyhet, minden ponton
(vagy vízzel közvetlen az óceánból). Helyezz két kelyhet az oltárra. Egyet a
boráldozatra Leviatánhoz és másikat a ceremoniális italnak/felajánlásnak a
halál démonoknak.
Továbbá, minden elementális pontnál és az oltáron helyezz el egy-egy tálat
földdel, amelynek a tetején faszénnek kell lennie, füstölő égetéséhez, míg az
oltáron lévőn a kérést égeted majd el. Az oltárodnak az elementális pontod
vagy a kör Észak-nyugati részének irányába kell néznie.
***MEGJEGYZÉS – Amikor összekevered a sót és a vizet a tőrrel, a
következőket kell mondanod, minden kehelynél – ” Talot pasa oida Belial et
Leviatán”
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Invitáld meg az elementális démonokat azzal, ahogy általában használod
az enn-jeiket. Invitáld Sátánt a középpontot használva és a következő ennt
használd: ”Ave Satanis! Tasa reme laris Satan.”
Északról invitáld Baalberithet és Eurynomoust.
Baalberithet hívásához mond a következő ennt – ” Avage secore on ca
Baalberith.”
Hogy invitáld Eurynomoust mond a következő ennt - „Ayar secore on ca
Eurynomous.”
Majd mondd el az imát(vagy használd a sajátod, ha azt jobban szereted) –
„Ebbe a körbe üdvözlöm a halált. Baalberith és Eurynomous jöjjetek elő,
mutassátok meg magatokat ezen a rituálén, ami értetek van. Ti, akik ezen az
éjen, legfelsőbb szinten uralkodtok, imádkozom hozzátok segítsetek
munkáimban és áldjátok meg ezt a rítust.”
Most, eljött az ideje a csendes imáknak vagy a kéréseknek. A fekete
papírra négyzetekbe írd bele a kérésedet, egyik kezeddel a lapok fölött,
fókuszálva az energiákat a négyzetre. Tartsd, a négyzetet a láng fölé mielőtt
elégeted,és ismételd a megfelelő verset minden szándék nélkül. Csoportos
rítusokra – minden egyes személy leírja és elégeti a saját kérését.
ÁTKOZÁS – ”Blanae core sanada. Recta sabra naca Flereous.”
ELŰZNI A NEGATIVITÁST – ”Poco tasa helna rabac tasa. Recta sabra naca
Flereous.”
Égess el minden kérést. A rítust zárd le a szokásos módon. A kérések
hamuját és a többi viaszt égesd el (24 órán belül) a földön. Ahogy égeted a
rituálé maradványait a következőket kell mondanod: ”Padar ast fo ehaoth
pedar ganabel Berith.”
Néhányan jobban szeretik elégetni a maradványokat egy temetőben. Ez
a tett nemcsak az átkozás és halál szempontja miatt szimbolikus, hanem azon
kívül jelenti az újnak kezdését is.
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POZITÍV MUNKÁK
Kiűzés/Tisztítás
Az kétséges hogy a legtöbb Démonolátornak sosincs szüksége erre a
rituáléra. Néha azonban, valami rossz dolgot hozunk be a rituális terünk által,
ami nem fog elmenni magától. Ha észreveszed magadon gyakran, hogy ezt
elköveted– keress egy papot vagy papnőt, hogy kitaláljátok, mit csinálhatsz
rosszul a rituális munkáid alatt.
Menj biztosra, hogy legyen egy nagy füstölőtálad, ha nagy területen
tevékenykedsz. Égess fokhagymát (egész szegfűszeget) és tömjént.
Hívd az elementális Démonokat az Enn-jeiket használva. Használd a kardot
idézésre, rajzolva egy D-t és Z-t egybe miközben ismétled az Enn-eket.
Észak – „Lirach tasa vefa wehic Belial”
Kelet – „Renich tasa uberaca biasa icar Lucifer”
Dél – „Ganic tasa fubin Flereous”
Nyugat – „Jedan tasa hoet naca Leviathan”
Keverj össze vizet és tiszta tengeri sót egy kehelyben. Használj egy tőrt, hogy
szétszórd a vizet azon a területen keresztül, amit használsz, közben a
következőket mond:
”Rosszakaratú szellemek hagyjátok el ezt a helyet, Belial, Lucifer, Flereous és
Leviatán nevében – megparancsolom neked...térj vissza oda ahonnan jöttél.”
A víz/só maradványait töltsd a terület közepére.
Folytasd egy általad választott védelmi rituáléval a rítust vagy bármilyen
pozitív munkával. Hogy elbocsájtsd a démonokat, tartsd a kardot magad elé,
térdelj le a jobb térdeddel és mond a következőket minden egyes elementális
pontnál –
Észak – Köszönjük néked Belial. Menj békével.
Kelet – Köszönjük néked Lucifer. Menj békével.
Dél – Köszönjük néked Flereous. Menj békével.
Nyugat – Köszönjük néked Leviatán. Menj békével.
Le kell zárni akármilyen rosszindulatú erő is munkálkodik azon a helyen.
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Elementális egyensúly rituáléja

Emlékezz arra, hogy a Démoni varázslatok mindig két dologra támaszkodnak:
A.: Démonok
B.: Elemek
Fontos,hogy emlékezzünk, hogy a gyógyító rituálék nem különböznek az
eddigiektől. A víz a gyógyulás eleme. Leviatán a víz ura. A színe a kék, szürke és
néha a fehér.
Miért leszünk betegek – minden betegség okozója a mentális feszültségek/
stressz és a környezeti befolyások. Akkor leszünk betegek, amikor ezek a
dolgok negatívvá válnak, vagyis elemetálisan kiegyensúlyozatlanok lesznek.
Lényegében az amit mondok – hogy a tested egyensúlya felborul, és ez az ami
egészségtelen.
Az egyensúlyhiány hatásainak és negációjának kijavítására – amit tenned kell
rendszeresen, az úgynevezett elemi egyensúly rituálék végrehajtása.
Ehhez a rituáléhoz erősen a kreatív képzelőerődre kell támaszkodnod.
Készítsd elő az oltárodat, ahogy általában szoktad, invokáld az elementális
démoni kört és ülj le kényelmesen vele szembe. Néhány ember jobban szereti
ezt a rituálét a szabad ég alatt végrehajtani (meztelenül) a köntösét elhagyva.
Először is, az összes elemet el kell távolítanod magadról. Ezt úgy csináld, hogy
odaképzelsz egy dobozt amint a kezedben tartod. Ebbe a dobozba, beleteszed
az összes elemed, mindet egyszerre és aztán eldobod a dobozt magadtól. Meg
kell töltened a dobozt minden egyes elemmel több, mint egyszer. Képzeld el a
Földet, mint a talajt és leveleket. A levegőt füstnek stb…
Miután minden elemed-eltávolítottad – meg fogod tudni mikor bekövetkezett,
mert kimerült leszel – ezután megkezdheted azon energiák visszatöltését,
amelyektől megszabadítottad magad. Képzeld el, ahogy újra feltöltöd a dobozt
”friss” elemekkel. Minden egyes elemet csak egyszer tölts fel. Vedd magad elé
a dobozt, amikor ennek pontosan vége lett, energetikusnak és erőre kapottnak
fogod érezni magad. Azután zárd a rituálét, ahogy általában.
Érdekesség: Ez a rituálé szintén módosítható különböző hitrendszerekhez vagy
személyes hitrendszerhez. Ez a rituálé attól függetlenül is működik, hogy
invokálsz-e valamilyen entitást, vagy sem.
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Rituálé a megfázás/influenza/depresszió enyhítésére
Invokált Démonok: Verrier és Verrine, az egészség és gyógyulás démonai.
Koncentrált Elemek: Tűz és Víz, a tisztító elemek.
Szükséges eszközök: kék, piros vagy szürke gyertyák testesítik meg a rituálé
résztvevőinek betegségét, fekete gyertyák az oltárra, hogy elnyeljék a negatív
betegségek energiáját, kard, a körrajzolásra, pergamen, tinta és íróeszköz,kis
táska , amit a rituálé után kell viselned a nyakadon (színt a te választásod) , és
palkaszár alapú füstölő . Néhány okkult boltnál találsz jó gyógyító füstölőt,
tehát nem kell sajátot készítened. Sok ember szereti megcsinálni
magának,mert tudják, mit tartalmaz. Továbbá szükséged van még egy üvegcse
friss vízre egy folyóból vagy eső vízre. Egy nagy tálra, amiben tudsz égetni.
Amit tenned kell:
Állítsd fel a kört. Invokáld Verriert és Verrinet szólítva és meghívva őket hogy
legyenek jelen a rituálénál. Gyújtsd meg a füstölőt. Vésd bele a neved a
gyertyába, egy tőrt vagy más éles tárgyat használva. Öntsd rá a gyertyára a
vizet. Vágd meg a tenyered és önts bele néhány csepp vért. ( Egy megjegyzés a
vér rituálékkal kapcsolatban – ha tudod, nyiss újra egy régi sebet- vagy, ha nő
vagy, használj menstruációs vért.) Önts rá a gyertyára a véredből és gyújtsd
meg.
Még kreatívabb vizualizáció – mi csak az agyunk 10%-át használjuk, de az
elmének megvan az ereje a gyógyításra. Még gyorsabb az elme azon
képessége, hogy démoni entitások segítségével gyorsabban gyógyuljon. Ülj le
az oltárral szembe és végy egy mély lélegzetet.
A mély lélegzés arra készteti a testet, hogy kiűzze a negatív energiákat saját
magából. Megtalálja a betegség forrását. Talán az influenzád a hasadban
kezdődött. Ez az ahova mennek, kell, csukd be a szemed és képzeld el a tisztító
energia elnyeli és áthatol a test azon részén, és lassan mozog,mindenütt amíg
sugárzod annak az elemnek a színét, amit választottál, hogy tisztítson meg
téged.
A Kérés: Vegyél egy mély levegőt. Az oltárnál – írd le az egészséggel
kapcsolatos kérésedet egy darab pergamenre. Helyezd el Verrier és Verrine
szigiljét, rajta az aláírásoddal együtt. Égesd el a kérést, meggyújtva vele az első
baloldali oltár gyertyát, majd hagyd, hogy a tálban elégjen.
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Amikor a tűz teljesen felfalta a pergament, keverd össze füstölővel és a
megmarad viasszal a gyertyából miután leégett. Helyezd el ezeket egy tasakban
és öntsd rá vizet. Viseld a nyakad körül, amíg meg nem gyógyulsz.
Ronwe rítusa
Segítséget nyújt az intellektuális képességek fejlesztésében és kérdésekben
Szükséges eszközök:
 Citromsárga gyertya
 Bor egy kehelyben
Invokáld az elementális kört. Gyújts meg egy sárga gyertyát és hívd Ronwe-t az
Enn-jét használva. – ”Kaymen Vefa Ronwe.”
Aztán mond (fordítsd le bármelyik nyelvre, amelyikkel szimpatizálsz) – ” Téged
hívlak, Ronwe. Légy jelen, segíts nekem a koncentrációm erősítésében és
bölcsesség megszerzésében. Segíts nekem megtanulnom, amit még megkell.
MeghívlakTéged, mint tanárom. Ave Ronwe.”
Lazulj, és közben kortyold el a bort. Tudatosítsd magadban a környezetedet és
hogy melyek a kitűzött céljaid, mindenképp határozd, meg mit szeretnél elérni,
és ügyelj arra, hogy a várt eredmény a szemed előtt legyen tartva. Miután a
gyertya elégette a ¼ részét – vedd elő a könyveidet és tanulj vagy koncentrálj a
célodon. Néha azonban további segítség a gyakorlatban, ha hangulatos
aláfestő zene megy a háttérben. Az instrumentál is jó erre.
Vanília vagy szantálfa füstölő égetése segítséget nyújt további ellazulásban.
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NEGATIV RITUSOK ÉS MUNKÁK
Átkok és más munkák11
Megjegyzés az átkokról:Ne téveszd össze az átkokat a varázslatokkal. Egy átok
egyedül általában nem igényel rítust a Démonolátriában. Továbbá, én nem
vettem a fáradtságot arra, hogy rítusokat írjak rá ebben a könyvben, a miatt,
mert akkor az alapmű átszerkesztése lapos és unalmas átírást eredményezett
volna. Minden egyes műveletet rítusok alatt kell elvégezni, a háború és
bosszúállás Démonainak, vagy Eurynomous-nak és Baalberith-nek szentelve.

BOSSZÚRA: Hogy vezessék a benned lévő lángot, szikrával gyújtsd s fogd vissza
szavad. Jobb kezeddel vess varázst. Kardot a körben keresd, az elemek majd
segédkeznek neked. Lásd Belphegore rítusát, véreddel esküdj „Megbosszultál!
Legyen enyém a diadal! Hunyjon ki minden fény ellenségem útján, célját soha
el ne érje!”
Hogy akaratod beteljesüljön. Tüzes karddal írd a levegőbe: Baphomet. Majd
ennek végeztével régmúlt halott földjével oltsd ki a lángot.
BOSSZÚ KÉTSZINŰ EMBEREK ELLEN:Ha ellenségeid szájukra vettek és rossz
híredet terjesztik, arcuk legyen az idő tükre, zúdítsd rá sötétséget az elemek
köréből. Zárj egy üvegbe borókát és temesd régen halott földbe, hol semmi
sem terem. Köntösödön fekete, barna és arany kötéllel legyen átkötve. Egy
tizenhárom Hold óta halott fa törzsébe rejtsd el, fekete papírra vetett átkodat,
melyre démoni dühvel vésd a kívánt balsorsot és szenvedést. Bosszúd
megpecsételésére rajzold fel a segítő Démonok jeleit is.
Rajzold a tűz jelét, Flereous pecsétjét a rejtekhelyül szolgáló fa kérgére, majd
vesd tűzre azt.

BARÁTNAK, AKI MEGSÉRTETT:Öltsd magadra a gyűlölet arcát egy tükröződő
felületen, majd vizelj rá rothadt föld felett, miközben kántálod: „Ő kinek két
arca van, szégyen reá! Általam ellenségem elátkoztatik!”
________________
11.Először nyomtatott formában megjelent: “From the Book of Fire: A Gallery of Curses and Other
Workings,” Átírta és szerkesztette: S. Connolly.
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VALAKI ELTÁVOLITÁSA AKIT NEM SZERETSZ:Végy földet (temetőföld vagy egy
olyan helyről származó ahol ezzel az illetővel együtt voltatok a múltban, de
jobb-híján szimpla föld is megteszi), ezt a víz oleumával (illóolajával) egy
vasöntvény edényben keverd össze. Kövekből készítsd el a tűz helyét és egy
nyírfaág lángjánál kezd el forralni, és ismételd a következőket:
”Uva Rasar Hecate”
Vizualizáld a célpontod képét, és képzeld el azt a módot, ahogy ártani akarsz
neki, például ahogy megvakul.

HOGY TÖNKRETEGYÉL EGY BARÁTSÁGOT/SZERELMET: Ahhoz hogy ezt elérd,
szükséged lesz a négy elemet jelképező növényekre:





bürök - föld
beléndek – levegő
sisakvirág – tűz
nadragulya – víz

Ezekből egyesével egy maréknyit szórj a tűzbe, és képzeld el minden egyes
növény elemét, mint ahogy a sas lecsap az áldozatára (ennek megjelenése
tetszőleges, a felhasználóra van bízva). Majd gyújts egy fekete gyertyát és egy
pergamenre vagy papírra írd le a következőket:
Sanarin Serpenté
Destroyer Serpenté
Senarin Arei
Destroyer Arei
Senarin Erté
Destroyer Erté
Senarin Salmé
Destroyer Salmé
Majd mond: Salmé halld szavam – könyörgöm, mutasd meg magad.
Ezzel az invokációval az átok létrejött, a pergament/papírt ezután elkell
égetni, majd a hamvakat egy távoli helyen elkell rejteni, úgy hogy azt sose
találhassák meg.
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ÁTOK MEGÚJITÁSA: Ahhoz, hogy egy régebben életre hívott átkot
megerősítsünk vagy megújítsunk, állítsd fel az elemi kört, majd a rituálé
során a következő szavak ismétlése során jutunk el egy őrjöngéssel vegyített
transzállapotba:
”Darak Vana Evate, Seron Evna Evate”
Rituálé:
Tüzed vörössé válik, dühös vérfénnyé. Tű és cérna kezed által
megpecsételődik. Egy sas tűzlélegzettel a szent gabona felett. A leomlás
szimbóluma, halál - a bűzös füst felett helyezkedik el. Fekete és fehér
köteléke között - ezt a pecsétet kell megőrizned, hogy szorosan fenntartsák
a hatalmat addig, amíg az el lesz engedve
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Sonnillon Démon átka (A vér átok)







Szükséges eszközök: Egy fekete gyertya
Tezrián illóolaja vagy más hozzá hasonló bosszúálló démoné.
Pergamen és tinta
Egy nagy tál, amibe a pergament égeted
vörös szövet
kard vagy tőr

Invokáld az elemtális kört, aztán hívd keletről Sonneliont. Kend be a gyertyát az
illóolajjal és írd rá az áldozatok nevét a gyertyára és gyújtsd meg. Énekeld a
démoni Enn-eket, a gyertya felett a következőt - "Ayar Serpente Sonnelion.
Ater Salme Sonnelion. Ave Satanas."
Helyezd el Sonnelion Démon pecsétjét a pergamenen, alatta írd rá a nevét,
akin bosszút szeretnél állni, hajtsd össze a pergament – öntsd rá illóolajat – és
gyújtsd meg a gyertya lángjával, hadd égjen a tálban. Kerüld el, hogy a gyertya
teljesen leégjen, tedd a viasz maradványait a tálba a szigil kérésnek a
hamujával együtt, vágd meg a kezed és csepegtess három csepp vért – vagy
többet – hogy összetudd keverni a tál tartalmával.
Énekeld a tál felett háromszor- "Avage secoré, ón ca Sonnelion."
Csomagold be a kapott tartalmat egy vörös szövetbe, és egy telihold alatt
égesd el a csomagot egy félreeső helyen.
Kilenc csomó
Vegyél egy bőr szíjat amelyen kilenc csomó van kötve, és az ellenséged képét,
személyes tárgyát, alakjára emlékeztető formát. Használj egy tűt vagy tőrt,
hogy megszúrd a bőrt kilencszer, míg közben azt mondod: „Az igaz az hamis, a
hamis az igaz. Szélnek eresztem ezt a rontást, legyen sötét, mint az éjszaka,
legyen sorsa nyomorúság. Legyen hát!”
Erre a célra érdemes egy külön kilenc csomót használni.
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12

Démonolátriai koriander átok

Keverj össze egy csésze koriandert egy csésze sóval és adogasd, egyik kezedből
a másikba miközben az alábbit mondod:
„Só és Koriander megidézlek titeket.
Lucifer által, Satanis által,
Flereous által legyen átkozott.
Nemmint só és korianderhívlak titeket,
Hanem [ÁLDOZAT] szíveként.”
Dobd a keveréket a tűzbe és mond:
„Ahogy te égsz, úgy égjen [ÁLDOZAT] szíve is!
Égesd el nekem!
Unsere által megidézve
Az Alvilág által
A tenger kígyói által
[ÁLDOZAT] megidézlek téged
Lucifer által, Satanis által
Leviathán által megidézlek
Az Alvilág által
Unsere
Lépj be [ÁLDOZAT] testébe
Hozd el nekem ide
Elemek hatalma
Hozd el nekem ide
Üzenetemmel hívom őt!
Unsere, varázslás Démona által
Tezrian által
Ki nappal csatamezőket járja
és keresztutakat kísérti éjszaka.
Ki háborút és viszályt szít
Vidd el [ÁLDOZAT]-ot magaddal
Szabadíts meg minket halandó lététől!
____________________
12.Ennek az átoknak egy variánsa megtalálható Paul Huson: Mastering Witchcraft című könyvében.
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Kötés és irányítás
Áztass palkaszár olajba egy pergament az áldozat nevével és Amducius
pecsétjével, aztán áztasd egy harangvirág gyökerét egy a növénynek a külső
héjából készült olajba. Csomagold be a gyökeret a pergamennel és kösd meg
egy lila csomóval vagy fonallal, amíg a következőt mondod:
„Amducious nevében megkötlek téged.”
Pletyka megállítására
Keverj össze a kerti rutát, fokhagymával, bolondító beléndekkel és vizelettel.
Tedd bele egy borítékba és küld el a pletykásnak.
Szeretők szétválasztása Sátán nevében
Keverj össze egy rész vizeletet, mandragórával, molyhos ökörfarkkóróval,
bürökkel, ürömmel és rózsa tövissel. Készíts egy kört és belül helyezz el – egy
fekete gyertyát, írd rá a szeretők nevét és hagyd leégni. Keverd össze a
fennmaradt viaszt a gyógynövény keverékkel és kántáld:
“Qui Osa Satan Lila Fubine et Kalo.”
Dobd a keveréket a pár udvarára, ajtajába, vagy házára.
Hagyd Leviatánt ítélkezni, a felett, aki megsértett:
Leviathan alaprituáléját módosítsd a következő kéréssel:
„Leviathán, Víz Nagyura! Kérlek téged légy jelen és ítélkezz [Célpont neve].
Beléd fektetem a bizalmam, Bölcs Kígyó, bízok ítélőképességedben és
nagylelkűségedben. Kérlek téged [kérés] [célpont neve] ahogy ő
megkeserítette életemet. Vég el minden védelmet tőle, de engem védj meg,
mert én, tisztellek és imádlak téged!”
Átok megtörése (szimbólum elpusztításával)
Ha tárgyaid között felfedezel olyat, amelybe valaki egy szimbólumot vésett és
ez által elátkozott, rajzold körbe a szimbólumot egy tőrrel, és fejezd be, mintha
tökéletlen lenne. Kenj kálmos olaját a szimbólumra, ezzel megtöröd az
ellenséged irányítását a felett, és a sajátoddá teszed.
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Célpont megbetegítése és ágyhoz kötése
Helyezd el Verrine pecsétjét vérrel visszafele felrajzolva az ellenfeled ágyában,
matracában vagy a párnájában. A célpont biztosan beteg lesz.

Vegyes
Alászállás a démoni síkra – Richard Dukanté
 1 marék rózsa
 2 marék kamilla
 1 marék kámfor
Keverd össze olajjá és kend be vele az oltárodat/templomodat. Helyezz el egy
pergament vagy papírt, amelyre felrajzolod az általad választott 12 Démon
pecsétjét. Helyezd el ezt az alvóhelyeden. Gyújts egy fehér gyertyát, helyezz el
egy képet önmagadról és irányítsd tudatodat a képbe. Haladj át sötét
barlangokon és egyesével szállj szembe félelmeiddel, csak ezután léphetsz be a
démoni síkra.
Rituálé egy munkatárs bajba keverésére. ~Delepitorae






varádics
zuzmó
fokhagyma
molyhos ökörfarkkóró
kerti ruta

Őröld össze ezeket és szórd a célpont dolgaira, miközben a következőket
mondod: GANIC IOD PAR LANIRE HESTA WITHAR SATAN.
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Rituálé egy házi kedvenc familiárissá tételére
~Delepitorae






valamilyen öntőforma
házi kedvenc szőre/pikkelyei
saját hajad/körmös/véred
sárkányvér olaj
az elemedhez megfelelő gyertya

Állítsd fel az elementális kört, gyújtsd meg az oltár gyertyákat. A háziállatodnak
a szobába kell veled lennie. Gyújtsd meg az elemedhez tartozó gyertyát, a
formába helyezd el a háziállatod szőrét /pikkelyeit és a saját hajad/véred. Vedd
az elemed gyertyáját és csorgasd a viaszt a formába, eközben add hozzá a
sárkányvér olaját is. Amint megszárad, vedd ki a formából, és vésd bele a
patrónus démonod pecsétjét. Engedd meg a háziállatodnak, hogy lássa és
megérintse. Tartsd ezt a tárgyat az oltárodon vagy egy biztonságos helyen.
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VALLÁSI RITUÁLÉK
A keresztelés
Az illúzióktól a metaforikus szóhasználatig, a Baphometikus Tűz
keresztség a tudat újjászületésének végtelenségét szimbolizálja. A valóságban a
felnőtt keresztelő szertartásokban ez valóban így van. Azonban van egy
meghatározott különbség a felnőtt keresztelési rituálé és a gyerekkeresztelési
rituálé között. A gyerekek esetében vért nem vesznek, és nem bélyegzik meg
őket megjelöléssel, a felnőtt rítusok azonban, a keresztelési rítusoknál egy kis
fájdalommal járnak.
A rituálét a szokásos módon nyitjuk, a helyéül szolgáló térben fesd fel az
elemek démonainak pecsétjeit a megfelelő helyeken épp úgy, mint Sátánét. A
kör középpontjában annak függvényében, hogy a megkeresztelendő személy
gyermek, a szekta/coven Démonának pecsétje vagy felnőtt esetében a
patrónus Démoné. Abban az esetben, ha a patrónus Démon még nem került
kiválasztásra a szekta Démonát használjuk. A kör körül tradicionálisan fehér
gyertyákat – mint az új kezdetet, megtisztulást szimbolizálva – helyezünk el,
ezek száma és elhelyezkedése egyéni ízlés kérdése.
Amint a kör elkészül, a rítus alanyául szolgáló személy, amennyiben
felnőtt egy pár csepp vért kell, hogy adjon, gyermek esetében a szülők adják. A
vért ezután összekeverik az előzőleg Leviathán által megáldott vízzel az oltáron,
későbbi felhasználásra. Tradicionálisan a keresztelendő személynek
fehér/fekete vagy szürke köntöst kell viselnie.
Felnőtt megkeresztelése – A megkeresztelendő személy a kör közepén
áll, miközben azt a gyertyák elhelyezésével és meggyújtásával lezárják, de
hagyni kell annyi rést, hogy e személy akadály mentesen be tudjon lépni a
körbe.
A rituálét vezető pap a következőket mondja:
„Hail pokoli urunknak, Sátánnak. Hail [szekta/patrónus démonának
neve].”
Majd a megnevezett démon Ennj-ét mondják.
„[Személy neve] Legyen áldott Urunk, Sátán nevében.
Északról, Urunk Belial kérünk téged, mutasd meg neki az ösvényt.
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Keletről, Urunk Lucifer kérünk téged, mutasd meg neki a lelket.
Nyugatról, Urunk Leviathán kérünk téged, ismertesd meg vele az érzéseket.
Délről, Urunk Flereous kérünk téged, ismertesd meg vele a vágyat.
Baphomet útja vezesse őt bölcsességbe. Kérjük és tudatjuk mindezt Urunk,
Sátán és [szekta/patrónus démon] nevében, hogy [személy neve] közénk
tartozik immár. Járja ösvényét Lucifer fényében. Ismerjétek! Lássátok!
Érezzétek!”
Közben egy kancsónyi Leviathán által megszentelt vízzel lelocsolják a kör
határán álló gyertyákat, addig, amíg minden lángot ki nem oltanak. A pap
ezután megnyitja a kört és a személyt az oltárhoz vezeti, majd a vért és az
olajokat a vízhez keveri13. Majd a billogot kiveszik a tűzből, miközben a személy
előre nyújtja bal kezét, hogy a köntöst válláig visszahúzza. A pap eztán a
billoggal belé égeti a szekta/patrónus démon pecsétjét. Eztán a megmaradt
vízzel enyhítik az égést, majd a többit a földre öntik. A rituálé ezzel véget ért és
azt a szokásos módon zárjuk.
Gyermek megkeresztelése – Ha a gyermek elég idős ahhoz, saját maga,
csendben álljon a rituálé alatt, akkor nincs segítségre szüksége, más esetben,
de általánosságban véve jobb megoldás, ha az egyik szülő mellette áll a körben
vagy a karjában tartja a rituálé alatt. A rituálé az előzőhöz hasonlóan történik,
azzal a különbséggel, hogy a szülők vére kerül felhasználásra és billog helyet, a
csupán a vizes keverékkel rajzolják fel a démon pecsétjét. A megkereszteléshez
szükség van mindkét szülő beleegyezésére. Később, ha a gyermek is úgy kívánja
és eléri a felnőttkort, a megkeresztelés újra elvégezhető, immár teljes
verziójában.

________________
13.Egyes covenek inkább részesítik előnyben a jelkép húsba történő metszését, mely egy "könnyű"
sebhelyet hagy maga után.
A probléma ezzel a megoldással, hogy a jelet időről-időre meg kell újítani, vagy kifakul.
Ennek egy egyszerűsített módja, a jel bal combra tetoválása.
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Házassági ceremónia
A Démonolátriai házasságok igen változóak lehetnek, egészen
egyszerűtől igen összetettekig. A következő az alap rituális keretet tartalmazza.
Alapjában véve a ceremónia a coven/szekta előtt kerül lebonyolításra, ahol a
beavatást meg nem nyert tagok a körön kívül, vagy hátul kell, hogy álljanak, ez
alól a hozzátartozók és szülők sem kivételek. Megj.: nem létezik olyan szekta
szabály, hogy homoszexuális párok ne egyesülhessenek e képen.
A rituálénak két fő kelléke van, az un.: „egység gyertya”14 (általában ez
vörös vagy kék) és a kötőzsinór (ez utóbbi csupán egy szimpla zsinór kb. 5060cm-es hosszal) melynek színben meg kell egyeznie a gyertyáéval. A rituálé
után a párnak a zsinórt meg kell tartania.
Az elementáris kör a szokásos módon kerül felállításra, az oltár észak felé
néz . A vőlegény a kör déli részén áll és várja a menyasszonyt, akit a segítők
kísérnek be az oltárig, ahol a pap már várja.
A rituáléra meginvitált Rosier Démon, miután Ennjét elmondták, a pár az oltár
elé térdel.
15

A pap a következőt mondja:
„Urunk Rosier gyűjtött minket itt ma össze, hogy szemtanúi lehessünk
[menyasszony] és [vőlegény] egyesülésének. Áldott ez a nap! Mindenki, aki itt
van és Urunk Sátán előtt kinyilvánítjuk, hogy ez a pár a szerelem és házasság
jegyében összeköttetett!”
A pár eztán feláll és megfogják egymás kezét, majd a pap a csuklójukon
áttekeri a zsinórt és összeköti őket, miközben azt mondja:
„Jedan Olmec Ayran, Rosier. Liran fortes Satanas.”
A coven válaszol:
„Hail Rosier! Kösd meg őket és tartsd meg szerelmüket! Kérünk téged!”

_______________
14.Gyakran tévesen úgy vélik, hogy az "egység" gyertya egy keresztény "találmány", ugyanakkor meg
kell jegyeznünk, hogy ez a gyakorlat több korai pogány rítusokban is feltűnik házassági ceremóniák
során. A tűz jelképezi az örökkévalóságot és eleme uralkodik az érzelmek és szerelem felett. Ennél
fogva, kézenfekvő szimbóluma két ember egyesülésének.
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A pár eztán (a rituálé további részére megkötve maradnak) felajánlja pár
csepp vérét, melyet az előzőleg Leviathán által megáldott borhoz kevernek.
Majd egy-egy kis fehér gyertyát kapnak, melyet maguk meggyújtanak a
központi oltárgyertyáról és ezekkel közösen meggyújtják az „egység15”
gyertyát, majd felhasználtakat a vizes kehelyben eloltják.
Amennyiben beszédet, vagy esküt kívánnak elmondani egymásnak, azt most
tegyék.
Majd a vőlegény elveszi a bort és felajánlja a menyasszonynak, aki azt
elveszi.
„Rosier nevében iszom mindörökké tartó egyesülésünkre!”
Iszik, majd visszaadja a vőlegénynek, aki ismétli a korábbit, majd visszahelyezi a
kelyhet az oltárra.
Eztán a pap levág egy-egy tincset a vőlegény és menyasszony hajából és
egy fiolába helyezi egy kis borral. A szenteltvizet eztán a pár összekötött kezére
önti, és kelet felé fordítja őket.
A pap azt mondja: „Rosier és Sátán Urunk színe és mindazok előtt, akik
jelen vannak. Legyenek tanúi, hogy ez a pár ezen túl összetartozik, mindaddig,
míg Urunk jónak látja. Forduljatok keletre és Lucifer fénye világítsa utatokat.
Bevégeztetett!”
A fiolát ezután lefedi és átnyújtja egy előre kiválasztott
családtagnak/barátnak, hogy őrizze azt, mivel az akár egy későbbi rituálé során
felhasználható, ha a pár el akarna válni, az egyik fél meghal és a másik újra
szeretne házasodni. Ha a fiola elveszik azután, semmilyen szerelmi kötés nem
lesz hatásos.
A párnak meg kell tartania a zsinórt és az „egység” gyertyát, mint
mementót, hogy emlékeztesse őket esküjükre.

_______________
15.Általában az oltár irányát, a rituálét elnöklő démon határozza meg. Tradicionálisan az oltár kelet
felé kell, hogy nézzen.
Házassági ceremóniakor az oltár északra néz, mint az új életet szimbolizálva, melyet a pár közösen
készül elkezdeni.
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Temetés
Itt felvetődik az örök kérdés „Mi történik velünk halálunk után?” Amíg a
többnyire negatívan látja ezt a kérdést, (ha ugyan vár-e valami ez után) a
többség úgy hiszi, hogy lelkünk átalakul, felemelkedik vagy tovább lép.
Dióhéjban a reinkarnáció egy elég elterjedt dolog a Démonolátorok körében.
Ugyanakkor nem teljesen azonos a jól megszokott „ezós” hithez („Kleopátra
voltam előző életemben….”), sokkal inkább egy létra megmászásához
hasonlatos. Nem számít kik voltunk, hanem, hogy kivé fogunk válni. Minden
egyes életben megvan a lehetőség, hogy a démoni síkon szülessünk újjá. Szóval
adja magát a kérdés: „Ez azt jelenti, hogy démonokká fogunk válni?” Nem.
Sokkal inkább visszatérünk az elemhez, melyből származunk és melyből
újjászülettünk. Végül egy részünk ott fog kikötni. Természetesen ez csak egy
álláspont. Mások úgy hiszik, hogy csupán a tudat az, ami meghal a test
halálakor. Viszont mindegyikben közös az elemekhez és a démonokhoz való
visszatérés. A Démonolátria temetési rituáléja ezt a filozófiát követi.
A kör a szokásos módon kerül felállításra. Az elhunyt előzőleg
kiválasztott személyes tárgyait és urnáját az oltárra viszik. (Ha nem
hamvasztással kezelték a testet, akkor az elhunyt haja/körme/vére is
elhelyezhető egy szelencében.) Eurynomous, Baalberith, és Babael akiket
meghívunk, hogy legyenek jelen a rituálén. Az elhunyt néhány személyes
tárgyait egy nagy tálba helyezik. A rituálét megelőzően a hozzátartozók és
barátok megírják búcsújukat, amit magukkal hoznak a ceremóniára. A rituálé
nagy része csendben történik, hogy a gyászolók tudjanak emlékezni és
reflektálni.
A búcsúleveleket a gyászolók egyesével bedobják egy égetőedénybe,
majd a végén a hamvakat a személyes tárgyakra szórják.
A pap minden elégetett levélnél azt mondja: „Flereous által, szellemed
felemelkedett. A szent tűzben újra élsz!”
A füstölőt meggyújtják és körbeviszik az oltáron.
„Lucifer által szellemed megpihen és visszatér Belialhoz.”
Homokot szórnak, a tálba ameddig minden személyes tárgyat el nem
fed.
„Belial által, most eggyé válsz vele. Földel, most elhagyatott és halott, általa új
életet nyersz.”
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Eztán egy kehelynyi szentelt vizet öntenek rá.
„Leviathán által, szellemed újjászületik az elemekkel.”
A patrónus démon pecsétjét rajzolják eztán a levegőbe a rituális tőrrel a
tál felett.
„[Démon neve] vezessen és vigyázzon rád.”
„Urunk Sátán nevében bevégeztetett. Búcsúzunk tőled testvér/nővér [elhunyt
neve].”
A beszédek ekkor kerülnek elmondásra, ha szükséges. Ezután a pap, a
hozzátartozók és a segítők közösen viszik az urnát és a tálat a temetőbe vagy
arra a helyre ahol örök nyugalomra helyezik azokat. A sír eztán a patrónus
megfelelő olajaival és pecsétéivel kerül lezárásra.
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FÜGGELÉK DÉMONI ENN-EK:
Az Enn-ek nyelve mindmáig ismeretlen. Egy dolog biztos – a családi
grimoirokban és világszerte szétszórva az Enn-ek mindig azonosak. Mivel
nyelvük nem, csak felhasználásuk ismert, a 16. században ezért nevezte el őket
Alexander Willit „démoni Enn-eknek”. Az itt közöltek a legközismertebbek vagy
a könyv rituáléihoz szükségesek, ennél fogva az alábbi lista messze nem teljes.
Satan- Tasa reme laris Satan - Ave Satanis.
Baalberith - Avage Secoré on ca Baalberith.
Belial - Lirach Tasa Vefa Wehlc Belial.
Belphegore - Lyan Ramec Catya Ganen Belphegore.
Flereous - Ganic Tasa Fubin Flereous.
Leviathan- Jaden Tasa Hoet Naca Leviathan.
Lucifer- Renich Tasa Uberaca Biasa Icar Lucifer.
Ronwe - Kaymen Vefa Ronwe.
Rosier - ”Serena Alora Rosier Aken”.
Sonnillion - Ayer Serpente Sonnillion.
Verrier - Elit Rayesta Verrier.
Verrine- Elan Typan Verrine.
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ÁHÍTATI IMÁK ÉS MEDITÁCIÓK
Luciferhez
Urunk, Lucifer, ki kihoztál minket a sötétségből. Ki megvilágítja utunkat és
lehetővé teszed megismernünk a megvilágosodást. Fogadd tiszteletem! Szeleid
magukkal hordozzák intelmeidet, melyek kísérnek egy életen át. Hail Lucifer.
Ura a levegőnek.

Flereoushoz
Tűz által újjászületünk, akárcsak a főnix és újra felemelkedünk. Urunk Flereous
parancsára. Általa áldottak vagyunk szenvedélyünkért és szerelmünkért.
Vágyainkért és energiánkért. Mindezek tehozzád tartoznak ó Flereous.
Cselekvésre késztetsz minket és felruházol a vággyal, hogy életünknek célt és
értelmet adj. Biztosítod az erőt és akaratot. Hail Flereous. Ura a tűznek.

Leviathánhoz
Általad megtisztulunk az óceán hullámaiban, Leviathán ura a tengereknek.
Megadod számunkra az intuíció és érzés hatalmát, mellyel irányt mutatsz
szellemi utunkon. Bölcsességedben hitet és elhivatottságot és odaadást
biztosítasz. Kegyelmed végtelen, örökkön való és igaz. Áldottak vagyunk
általad. Hail Leviathán. Ura a víznek.

Belialhoz
Belial, hozz számunkra stabilitást és tudást. A te erőd a tanítás és te vagy az
érzékek pillére.
Általad bátorítva vagyunk, hogy megismerjük a világot érzés és gyönyör által.
Felszólítasz és parancsot adsz a felfedezésre. Ezért áldottak vagyunk általad.
Hail Belial. Ura a földnek.
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HALÁL
Temetési beszéd
A sötétségben parányi fénysugár, a megjövendölt újjászületés, sötét uraink
által. Hail Eurynomous és Baalberith. Babael tegye e sírhelyet szentté és
háborítatlanná. Hozzád imádkozom Eurynomous Úr, szeretteim biztonságos
átkeléséért Unsere-hez, ki az élettelent új élettel ruházza fel.
Elhivatottsági ima
Uraim legsötétebbike, halld meg szavam! Ha életem kihuny, tudd, hogy
életemben hűséges voltam hozzád és tisztelettel adóztam neked és ismerd
nevem, halálom után is. Tisztelettel adózok neked és imádkozom, hogy
védelmezz, míg el nem hagyom ezt a testet.
Gyermek halála
Baalberith Úr! Kérlek vigyázz erre a gyermekre, ki halálában színed elé járul.
Mint lelkek védelmezője, vigasztald és vezesd őt az úton. Babael őrizze őt, hogy
bántódása ne essék! Fiatal élet, mely elhagytad őt. Siratunk, de vigaszt lelünk,
mert tudjuk, hogy most már és mindörökké rokonainkkal van. Életenergiája
térjen meg békével a forráshoz. Áldottak a gyermekek ártatlanságukért.
Áldott eme gyermek. Eurynomous Úr! Védelmezd és óvd meg őt! Legyen hát!
Házi kedvenc halála
Még ha Belial eme teremtménye nem is volt ember, kijelentem, hogy barátom
és hű társam volt életében. Eurynomous Úr magához vette lelkét békés
nyugalomba, így mi is a föld mélyébe helyezzük Őt, melyből teremtetett.
Könnyek között és mégis örömmel engedjük őt útjára és ünneplünk elmúlása
hajnalán. Áldottak a bestiák önzetlen szeretetükért. Áldottak a bestiák, mert
ítéletük mindig az igazságon nyugszik és szellemük mentes a hazugságoktól.
Védelmezd és óvd őt! Legyen hát!

85

Áldozás a kilenc démoni istenségnek

SÁTÁN
Sátán, halld szavam! Áldott a te neved, hozzád imádkozom, kérlek, tarts
biztonságban.
Ezen túl esküt teszek örökké tartó odaadásomról és szeretetemről.
Úgy legyen!

BELIAL
Belial halld szavam! Áldott a te neved, hozzád imádkozom, kérlek, tarts
biztonságban.
Ezen túl esküt teszek örökké tartó odaadásomról és szeretetemről.
Úgy legyen!

LUCIFER
Lucifer halld szavam! Áldott a te neved, hozzád imádkozom, kérlek, tarts
biztonságban.
Ezen túl esküt teszek örökké tartó odaadásomról és szeretetemről.
Úgy legyen!

FLEREOUS
Flereous halld szavam! Áldott a te neved, hozzád imádkozom, kérlek, tarts
biztonságban.
Ezen túl esküt teszek örökké tartó odaadásomról és szeretetemről.
Úgy legyen!

LEVIATHÁN
Leviathán halld szavam! Áldott a te neved, hozzád imádkozom, kérlek, tarts
biztonságban.
Ezen túl esküt teszek örökké tartó odaadásomról és szeretetemről.
Úgy legyen!
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UNSERE
Unsere halld szavam! Áldott a te neved, hozzád imádkozom, kérlek, tarts
biztonságban.
Ezen túl esküt teszek örökké tartó odaadásomról és szeretetemről.
Úgy legyen!

EURYNOMOUS
Eurynomous halld szavam! Áldott a te neved, hozzád imádkozom, kérlek, tarts
biztonságban.
Ezen túl esküt teszek örökké tartó odaadásomról és szeretetemről.
Úgy legyen!

VERRINE
Verrine halld szavam! Áldott a te neved, hozzád imádkozom, kérlek, tarts
biztonságban.
Ezen túl esküt teszek örökké tartó odaadásomról és szeretetemről.
Úgy legyen!

AMDUSCIOUS
Amduscious halld szavam! Áldott a te neved, hozzád imádkozom, kérlek, tarts
biztonságban.
Ezen túl esküt teszek örökké tartó odaadásomról és szeretetemről.
Úgy legyen!
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DÉMONI OLAJOK

Receptek
Útmutató alapok és más olajok elkészítéséhez. Leginkább szűz olíva olajat
érdemes használni, mivel illata elenyésző. Keverd össze egyenlő arányban a
hozzávalókat (kivéve, ha a recept mást nem kíván) ameddig egy egyenletes
pépet nem kapsz, majd ezt helyezd egy serpenyőbe, amibe előzőleg vizet
engedtél, anélkül, hogy a keveréket kivennéd annak saját edényéből. Amikor
főni kezd, adj hozzá még olajt és hagyd tíz percig főni. Szűrd át egy muszlinon
vagy konyharuhán és töltsd üvegekbe.
Adj hozzá benzoin tinktúrát, vagy 100%-os alkoholt, hogy tartósítsd.
Alapolaj illóolajokhoz és balzsamokhoz
Selinda kedvenc ALAPJA
 Extra szűz Oliva olaj
 Petrezselyem
 Zellergyökér
 Pimpó
 Mandragóra
 Mák
 Verbéna
 Pacsuli
 Fenyőgyanta (Benzoin) kivonat – négy csepp per 2 kortyonként

ALAP #1









Extra szűz Oliva olaj
Szantálfa
Flórenci nőszirom gyökér
Kakukkfű
Mák mag
Mirha
Fenyőtömjén
Fenyőgyanta (Benzoin) kivonat – négy csepp per 2 kortyonként
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ALAP #2







Extra szűz Oliva olaj
Bürök (mérgező!)
Üröm
Kukorica selymek
Választható: Colestrom formula
Fenyőgyanta (Benzoin) kivonat – négy csepp per 2 kortyonként

ALAP #3






Extra szűz Oliva olaj
Vad zeller
Nyárfalevelek
Édes nyír
Fenyőgyanta (Benzoin) kivonat – négy csepp per 2 kortyonként

ALAP#4 (ajánlott)








Extra szűz Oliva olaj
Üröm
Pimpó
Vad zeller
Nyárfalevelek (választható)
korom (ha balzsam – választható)
Fenyőgyanta (Benzoin) kivonat – négy csepp per 2 kortyonként








BEAVATÁSI ALAP
Extra szűz Oliva olaj
Macskamenta
Szantálfa
Fenyőtömjén
Mirha
Fenyőgyanta (Benzoin) kivonat – négy csepp per 2 kortyonként
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Fenyőgyanta (Benzoin) kivonat
 1 marék fenyőgyanta finomra őrölve
 3 csésze alkohol
Rosier illóolaja









Alap
Fahéj
Szegfűszegek
Közönséges gyömbér
Levendula
Rózsák
Sárkányvér
Kardámom

Leviatán illóolaja





Alap
Palkaszár
Őrölt szárított tengeri só
1 teáskanálnyi eső/folyó víz

Verrine illóolaja






Alap
Myrica
Eperfa
Sárkányvér
Kámfor
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Lucifer illóolaja






Alap
Mák
Citrom
Timsó – csak egy csipet
Fekete mustár

Belial illóolaja






Alap
Vetivert
Pacsuli
Szantálfa
Cédrus

Flereous illóolaja





Alap
Kerti ruta
Hegyi Árnika
Sárkányvér

Belphegor illóolaja






Alap
Pacsuli
Citromfű
Szantálfa
Gumiarábikum
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Tezrian pestise





1 csésze olíva lé
1 teáskanál olíva olaj
3 féle illatos növény (pld rózsa, levendula és kardvirág)
½ Csésze alkohol

Fekete papír négyzetek nagyobb rituálékhoz. A papírlapokat arra
használhatjuk, hogy a rituálé során a kéréseket ezekre írjuk fel, majd elégetjük.
 Tetszőleges méretű papírlapok
 Irányítóolaj
 Olvasztott fekete viasz
Az Irányítóolajhoz áztass orvosi kálmost és foltos bürököt olívaolajba, a
recept szerint. Tárold sötét, hideg helyen három hétig.
Helyezd a keverékbe a papírlapokat. Sütőt alacsony lángon melegítsd
elő, a papírlapokat terítsd sütőpapírra és süsd 5 percig, aztán hagyd kihűlni.
Egyesével mártsd bele őket a forró viaszba egy csipesszel, majd hagyd hűlni
ameddig a viasz, megdermed. Tedd egy dobozba, ami aztán az oltárod állandó
része lesz.
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