
DÉMONI
Démony je těžké nějak jednotně popsat. Vyskytují se ve všech barvách a velikostech. Mezi

lidmi žijí už od počátku věků. Je otázka, co bylo dřív. Jestli člověk, nebo démon. To dnes již nikdo
s jistotou nezodpoví. Možná proto, že jsou lidem neviditelní, tedy většině lidí.  Pokud nechtějí být
sami viděni. Obzvláště nižší démoni velmi rádi trýzní své oběti tak, že je straší jako “duchové”, a
potom to stupňují.

HIERARCHIE & SPOLEČENSTVÍ
Démonů je nespočetné množství a hodně druhů, ale existují dvě základní skupiny. Démoni

smrtelných hříchů, kteří se dělí na nižší a vyšší, a elementární démoni, kteří se klasifikují všichni
jako nižší démoni. Démon je skupinový tvor, takže málo kdy potkáte démona žijícího o samotě,
pokud to tedy není specifikem jeho druhu, jako třeba u Yuki. Často provozují různé restaurace,
kasína, nebo bary, kde se rádi slézají. 

Nižší démoni – ELEMENTÁRNÍ
Všichni tito démoni bez výjimek na sebe za dne nedokáží  vzít  svoji  démonskou podobu.

Brání jim v tom slunce. Jejich kůže odpovídá živlu, s kterým jsou spjati.

• OHEŇ – Iay – Tito démoni téměř nikdy neopouštějí podsvětí. Jejich příchody na svět jsou
však často doprovázený rozsáhlými požáry, či výbuchy sopek.

• VODA –  Yessi  – Jedná se o démony pouze ženského rodu. Vyznačují se ničením vodních
živočichů, způsobují tsunami a mývají i nějaké specifické schopnosti spjaté s tímto živlem. K
těmto démonům patří i  rusalky, které jsou známé svou pýchou, proto jsou občas řazeny i
mezi nižší démony pýchy. 

• LED –  Yuki – Démoni, kterým se pro jejich zálibu v zimě a sněhu přezdívalo Yetti. Jsou to
samotáři,  ale  často  si  pořizují  mazlíčky  jako  třeba  lední  medvědy,  polární  lišky,  sovice
sněžné, nebo vlky.

• ZEMĚ – Thoig – Rádi se zdržují v ruinách budov, jeskyních a na odlehlých místech. Způsobují
zemětřesení, rozklady budov a mají šestý smysl na polohu drahých kovů a kamenů.

• VZDUCH – Suilt – Tito elementární démoni zodpovídají za tornáda, hurikány, tajfuny, apod.
Jsou energičtí a dlouho neposedí na místě. Musí být pořád v pohybu.

• NOC – Tangie – Mají černou pokožku, netopýří křídla a necítí žádné emoce. Tedy, jediné co
dokážou cítit je požitek z týrání, mučení a vraždění obětí. Jsou čistým zlem a nemohou na
denní světlo.

DÉMONI SMRTELNÝCH HŘÍCHŮ
Bible i lidé uvádí číslo sedm jako počet smrtelných hříchů. Ve skutečnosti jich je však osm.

Smilstvo, vražda a podvod, pýcha, lakota, závist, hněv, obžerství a lenost. Vyšší démoni se dokáží
živit daným hříchem i na dálku. Nemusí být oni sami příčinou, kdežto nižší démoni ano. Dokáží také
vytvářet portály mezi peklem a Zemí, tedy i na velké vzdálenosti. Nižší démoni umí také vytvářet
portály, ale jejich přenosy jsou maximálně do sta kilometrů. Vyšší démoni jsou na rozdíl od těch
nižších  schopni  mít  potomka  přirozenou  cestou jako lidé,  takže  původní  démoni  mají  dnes  již
dlouhou linii svých potomků.



• SMILSTVO
◦ vyšší démoni: Asmodeus
◦ nižší démoni: succubus, inkubus

• VRAŽDA & PODVOD
◦ vyšší démon: Ba´al
◦ nižší démoni: Agramon, Abyzou

• PÝCHA
◦ vyšší démon: Lucifer
◦ nižší démoni: rakšíjové, sirény

• LAKOTA
◦ vyšší démon: Astaroth 
◦ nižší démoni: amy, ilory

• ZÁVIST
◦ vyšší démon: Verrin
◦ nižší démoni: čerti

• HNĚV
◦ vyšší démon: Aeshma, Lilith
◦ nižší démoni: leviathan, kerberos

• OBŽERSTVÍ
◦ vyšší démon: Belzebub
◦ nižší démoni: Behemoth, Ghede

• LENOST
◦ vyšší démon: Belfegor
◦ nižší démoni: goblini, poltergeisti

ASMODEUS

Asmodeus  –  démon  lži,  omylu,  smilstva  a
žárlivost  –  je  hlavním  velitelem  90  legií  démonů
posedlých  nemravností a  sexuálním běsněním. Tyto
dvě  vlastnosti  se  staly  jeho  výstižným  symbolem
poté,  co  oklamal  krále  Šalamouna  a  zneuctil  jeho
harém.  V  podobě hada  svedl  dokonce  i  samotnou
Evu  k  prvnímu  hříchu  a  způsobil  tak  zatracení
lidského pokolení. Má moc posednout mladé ženy a
skrze ně rozbíjet manželství. Je sexuálně přitahován
neposkvrněnými pannami, které „chrání“ o svatební
noci před chtivostí jejich manželů. 

Je popisován jako bestie se třemi hlavami - býčí,
lidskou a beraní. Má také hadí ocas, husí nohy a z úst
mu šlehají plameny. Aby toho nebylo málo, jezdí i na
pekelném  drakovi  a  v  rukou  drží  mýtický  oštěp,

kterým svolává své služebníky k boji.



BA´AL / BERITH

Ba ´al, či Bael nebo Berith je jeden z nejmocnějších démonů pekla, neboť z vraždy plyne
nejvíc temné síly. Tento démon pokouší lidi k rouhání se, podvodům a vraždám. Je mezi démony
známý  tím,  že  o  věcech  vypráví  v  minulosti,  přítomnosti,  ale  i  budoucnosti.  Mezi  jeho  další
schopnosti  patří  přeměna  všech  kovů  ve  zlato,  nebo  prokletím  změnit  člověka  ve  strigu.  Je
popisován jako muž se škorpióníma nohama, tělem statného muže s hlavou býka a zrohovatělou
kůží.

AGRAMON

Démon  Agramon  je  démon  strachu.
Tento  démon  už  dokáže  ublížit  a  dokáže
způsobit  smrt  člověka,  nebo  s  pomocí  jiného
démona  i  více.  K  tomu  aby  způsobil  takovou
smrt potřebuje přímí rozkaz od Berith,  či jejího
mocného potomka, která tyto démony vyvolává
většinou za tímto účelem už z  pekla a  pak  je
nechá  volně  na  světě,  dokud  je  zase
nepotřebuje. Tento démon vyvíjí aktivitu tím, že
člověku klidně z ničeho nic dostane pocit strachu. I když nemá důvod se bát přesto má strach a to
hodně velký.  Dokáže také nahlédnout do nitra bytostí a zjistit,  co je jejich největším strachem.
Tento démon se ukazuje nejčastěji a je příčinou nejedné psychické újmy.

ABYZOU

Jedná se o ženské démony, kteří mají v povaze ničit stvořené
děti.  Mají  na  svědomí  potraty  a  v  některých  případech  i
kojeneckou  smrt.  Z  jedné  takovéto  vraždy  dokážou  přežít  i
deset let. Záleží v jaké fázi vývoje dítě usmrtí. Kvůli nim započal
zvyk psát do medailonu novorozeňatům jména andělů, aby je
ochránili.



LUCIFER

Pán  pekla.  Nejkrásnější  a  nejsilnější  z andělů,  dnes  z
démonů, plný majestátnosti a vznešenosti. Tento démon
vyhlášený  svou  pýchou  po  pádu  z  nebes  získal  novou
podobu. Červená kůže, velké rohy, tmavé vlasy, oči jako
tekutá  tma,  obrovská  blanitá  křídla  a  každý  prst
korunován špičatým drápem. Tak vypadá pravá podoba
nejmocnějšího  šiřitele  temnoty,  tvůrce  hříchu,  kníže
pýchy a velitele nekonečných legií  démonů.  On je  ten,
který má moc tvořit nové nižší démony dle své zvrácené
fantasie.

RÁKŠÍJOVÉ

Rákšíjové jsou groteskně vyhlížející démoni, kteří se
nikým  nepozorováni  toulají  světem  v  různých  převlecích,
jimiž  chtějí  zakrýt  svůj  odpudivý  vzhled.  Mohou  na  sebe
brát různé podoby, ale díky jejich zálibě v lesklých věcech
mají  něco  lesklého  vždy  na  sobě.  Jsou  totiž  velmi  pyšní
a rádi  se  zdobí,  ale  jejich  vzhled  je  v  lidské  formě  vždy
průměrný.  Jako  démoni  na  sebe  mohou  brát  podobu
strašlivého tvora s mnoha končetinami, nebo démona noci
s rudýma očima a dlouhým slizským jazykem a tělem jako
dým. 

Dokáží  dohnat  člověka  k  šílenství.  Někteří  útočí
na svaté  muže,  jiní  vstupují  lidem do mysli  a  nutí  je  dělat  pošetilé  věci.  Ženští  rákšíjové  rády
očarovávají  muže,  podnítí  v  nich  smyslnou  touhu  a  dovádějí  je  k  šílenství.  Rákšíjové  mohou
vyklouznout z těla některým otvorem a zase se do něj vrátit ve chvíli, kdy to dotyčný nejméně čeká.
Jediné, z čeho mají strach, je oheň.

SIRÉNY

Sirény  jsou  ženské  kouzelné  vodní  pěvkyně,  které  svým
neodolatelným  vábivým  zpěvem  lákají  muže  do  záhuby.  Jsou  to
velmi pyšná stvoření,  která se stále upravují  a velmi dbají  o svůj
vzhled.  Moc  mají  ukrytou  ve  svých  dlouhých  vlasech,  jejichž
rozčesáváním  mohou  dokonce  způsobit  povodeň.  Původně  prý
nebyli  démony,  ale  jedna  z  nich  byla  pro  svou  pýchu  zatracena
samotným Luciferem a od té doby se živý pýchou mužů, které topí.

Mají podobu napůl žen a napůl mrtvých ryb. Horní polovina
těla vypadá jako nádherné ženy a od pasů dolů mají rybí ocasy v
různém stádiu rozkladu, záleží kdy naposledy se krmily.



ASTAROTH

Astaroth,  nebo  také  Astaroth  je  jeden  z  těch
padlých andělů, kteří následovali Lucifera, a proto byli s
ním  sesazeni  z  nebe.  Má  pozoruhodnou  sílu.  Velmi
talentovaný, chytrý a okouzlující. Je hezký a není pro něj
těžké jeho lásku vyvolat pomocí svého šarmu. Je však v
ní stejně krása jako krutost. Astaroth častěji než ostatní
démoni je zobrazen v lidské podobě. Mezi jeho vlastnosti
patří  vytváření  iluzí  rychlého zbohatnutí čímž mezi  lidi
zasévá semeno neshod, závislosti a hněvu a to hlavně při
rozdělování moci či  bohatství.  Pomáhá hříšníkům dělat
objevy  i  pokrokové  vynálezy  s  cílem  učinit  je  rychle
bohatými,  lehkomyslnými  a  bezbožnými.  Další  je
schopnost  učinit  člověka  neviditelným,  dát  moc  nad
hady, stejně jako odpovědět na všechny otázky.

AMY

Démon Amy obchoduje s lidskou duší. Než se člověk
úplně ztratí a než je jeho duše vyjmuta násilně z těla, tak jsou
démoni tohoto typu, kteří s duší obchodují. Tady se to myslí
tím jakému démonovi se duše zaprodá. Pokud o duši není
zájem mezi démony, tak skončí u požírače duší ILORY, kteří
slouží jako úschovné schránky pro nechtěné ukořistěné duše.
Amy nepotřebují ani to, aby člověk vyvíjel negativní energii
jelikož žijí  ve světě lidí.  To znamená že tito démoni prostě
denně  chodí  mezi  námi  a  jen  si  vybírají  oběť.  Takže
v podstatě  můžou vstoupit  do  kterého  člověka  chtějí.  Tito
démoni  nestudují  člověka,  ale  okamžitě  začínají  smlouvat
s ostatníma démony, ke kterému duše pude.



VERRIN

Tento démon je  zobrazován jako muž s  dlouhými
černými  vlasy  a  obrovskými  křídly,  zelenou  kůží  s  šesti
černými  prsty  a  potetovaným  tělem.  Podle  legend  je  to
jeden z padlých andělů, který se též snažil svrhnout Boha
a získat na svou stranu anděli, ale Lucifer byl přesvědčivější.
V té době zezelenal závistí a stal se z něj jeden z démonů
konkurující  Luciferovi.  Jeho  síla  pramení  ze  závisti  lidí.
Obdarovává některé lidi, aby jim „pomohl“ a živí se závistí
ostatních. Když má dost, tak svou oběť postupně připraví
o vše. Je to mistr intrik a iluzí.

ČERTI

Služebníci Verrina a jeho potomků. Jedná se o velmi známé démony, kteří jsou známi svou
prostotou až hloupostí, které dokáže podvést kdejaký prosťáček. Dokáží se však proměnit v kočku,
psa, dravce, či kozla/kozu v barvě svého ochlupení. Mezi jejich další schopnosti patří teleportace,
výmluvnost potřebná k získávání úpisů, telekineze a využívání magických předmětů díky nimž jsou
schopni plnit lidská přání, která obrací proto člověku.

Čerti vypadají z větší části jako lidé. Mají však rohy, ocas a místo jedné nohy kopyto, což
zapříčiňuje to,  že kulhají.  Jsou také mnohem více chlupatí než lidé,  jejich ochlupení  má pouze
tmavé odstíny od černé po hnědou. 

AESHMA
Démon  Aeshma  je  démon  hněvu.

Démon který se dokáže hněvat ale nedokáže
způsobit smrt. Jeho hněv se vyznačuje tím že
k  sobě  svolává  všechny  démony  které  jsou
nablízku  a  společně  psychicky  napadnou
člověka. Toto ale nemůže vést ke smrti, jelikož
je to démon hněvu. Démon hněvu se dokáže
jen hněvat. Dokáže ublížit ale jen málo a to
ještě  jen  psychicky,  kdy  je  však  schopen
psychiku člověka totálně zdevastovat.



LILITH
Lilith neboli Černá Luna, známá též jako

první  žena,  manželka  Adama.  Byla  na  rozdíl
od Adama stvořena z ohně, a proto byla divoká,
nezávislá,  tvrdohlavá  a  svobodně  milující,
odmítající se podrobit muži. Podle legendy se jí
Adam  zmocnil  kvůli  tomu  násilím.  Lilith  tedy
v zoufalství  a hněvu utekla.  Na svém útěku se
stala nevěstou démonů. Bůh jí chtěl potrestat,
a tak ji varoval, že pokud se nevrátí, tak denně
zemře sto jejích démonických dětí. Ona se však
vzepřela a rozhodla se nevrátit, tím se z ní stal
zlý démon, plný hněvů vůči Bohu.

Je známá tím, že se umí vetřít do přízně
démonů a využít je ke svým účelů. Je jedinou
démonkou, která je schopná ovládat leviatany.
Většinou nabádá  k usmrcení dětí jako pomstu
za  své  usmrcené  děti Bohem,  nebo ve  snech
svádí muže, nabíjí se jejich uvolněnou sexuální energií a posléze je připravuje o rozum, jako pomstu
Adamovi za to, jak ji zneužil. Je mylně považována dokonce za matku upírů.

LEVIATHAN
Leviathan je obrovská bestie, která tráví

většinu  času  skryta  v  moři.  Symbolizuje
prvotní  chaos  a  neoblomný  vzdor.  Démon,
který  ve  své  pravé  podobě  nabírá  extrémní
rozměry jako žádný jiný démon, je proto též
nazýván démonem apokalypsy. Leviatan je živ
z hněvu své paní, kterou musí poslouchat na
slovo. Jedná se o jednoho z nejobávanějších
démonů.

CERBEROS
Kerberos je trojhlavý pes, který je známí jako strážce

vchodu do podsvětí, který z něj nikoho nepustí. Podle jiných
představ  střežil  především  podsvětí  před  vstupem  živých.
Bývá zpodobňován s  třemi  hlavami,  dračím ohonem. Jedna
z hlav  dokáže  plivat  oheň,  druhá  prská  kyselinu  a  třetí  má
jedovaté  zuby.  Tento  démon  dokáže  vycítit  hněv  na  míle
daleko. Jeho krmení jen málo kdo přežije.



BELZEBUB
Démon síly  velící  95  legiím démonů  rozsévajících  po

světě smrt a násilí. Jméno se nejčastěji interpretuje jako pán
much, protože lidé věřili,  že hejna much, která je sužovala,
musí  být  výplodem  ďábla.  Belzebub  je  spojován
s přespřílišným  konzumováním  nápojů  a  potravin,  což  ho
identifikuje s hříchem obžerství, který byl pověřen trestat a
po smrti hříšníků se živý jejich masem.

 „Pán  hnojiště“ v  podobě  much  proniká  do  mysli
mocných  tyranů,  nevěřících  kněží  i  prostých  lidí,  přičemž
prostřednictvím nich činí ta nejbrutálnější zvěrstva. 

BEHEMOTH
Démon  zvířecího  vzhledu,  který  je  schopen

zaujmout podobu všech velkých zvířat, stejně jako lišek,
vlků,  psů,  koček.  Je  nazývám  též  králem  bestií.
Symbolizuje tělesné hříchy – hlavně obžerství. Kromě nich
tento démon způsobuje nejhorší rysy lidí, podněcuje je k
chování  a  vzhledu  zvířat.  Nejčastější  zobrazení  je  v
podobě slona na dvou nohách,  nebo hrocha.  Hroch je
velmi krutý a neuvěřitelně silný - jeho vzhled tento fakt
odráží,  ale  může  také  ovlivnit  člověka  nepřímo,  nikoliv
přímým násilím - probuzením jeho vášně pro hříšnost. 

GHEDE
Původně  velmi  milá  buddhistka  Ti-ghede

(později  zvaná  Ghede)  byla  docela  laskavým
vládcem podsvětí. Když poprvé zemřela, odešla do
podsvětí, a zatímco se tam proháněla, dožadovala
se propuštění své matky, která se tam dostala za
požití  masa.  Spolu  se  skupinkou  mnichů  tam
ztropila  ohromný   povyk,  ale  její  matce  byl
nakonec  pouze  zmírněn  trest.  Nebyla  zcela
propuštěna. Od té doby Ti-Ghede zahořkla a přisně
trestala  jakýkoliv  projev  obžerství  těmi
nejkrutějšími tresty, jako pomstu za to, co se stalo
její matce.



BELFEGOR
Tento  démon,  který  pomáhá  lidem  činit  objevy  své

potenciální  oběti  láká  na  jejich  lenost,  vytváří  iluzi  rychlého
zbohatnutí, přičemž mezi lidmi zasévá semeno neshod, závisti a
hněvu, a to hlavně při rozdělování moci či bohatství. Belfegor tak
pomáhá  hříšníkům  činit  objevy  i  pokrokové  vynálezy  s  cílem
učinit  je  bohatými,  lehkomyslnými  a  lhostejnými.  Pokud  je
přivolán,  umí poskytnout  bohatství  a  moc objevovat  důmyslné
vynálezy.  Jeho  úloha  jako  démona  spočívala  v  zasévání  sporů
mezi  lidmi  a  ve svádění  ke zlu  skrze touhu člověka dosáhnout
úspěchů bez snahy. 

Podle pověsti byl vyslán na Zem, aby zjistil, zda opravdu
mezi  lidmi panuje manželské štěstí.  Jeho zkušenosti přesvědčili
pána temnot o tom,  že  pravá láska existuje a  je  nebezpečnou
silou, kterou nedokáže překonat ani on.

GOBLINI
Jsou šibalští démoni malého vzrůstu se zelenou kůží,

ostrými  zuby  a  velkýma  ušima.  Baví  se  tím,  že  dělají  líným
lidem  naschvály.  Schovávají,  nebo  přesouvaní  jim  věci,
podrážejí  nohy,  rozsvěcí  světla apod.  Kromě toho,  že se rádi
baví  na  cizí  účet  jsou  celkem  neškodní.  Podobají  se  třeba
popisům skřítků, či šotků. 

POLTERGEISTI
Název je složeninou dvou německých slov polterig (hlučný) a Geist (duch). Poltergeisti jsou

tedy  duchové  –  tedy  nehmotné  podstaty  (duše)  bytostí  –  nabití  negativní  energií.  Mohou  za
paranormální jevy, které spočívající v tom, že se v lidských obydlích zdánlivě samovolně pohybují
předměty, dochází k jejich výbuchům, nebo samovzněcování, vyskytují se závady v elektroinstalaci
atd.  Existují  dva druhy poltergeistů. Při  čemž první  je celkem neškodný a druhý může člověka
dohnat až k smrti. 

Prvním typem poltergeistů jsou duše líných lidí, kteří jsou teď odsouzeni k věčné aktivitě
formou paranormálních jevů. Druhý typ jsou duše prokletých lidí se špatnou karmou, jako vrahů,
násilníků, apod. 



SLABINY A ZABITÍ
Mezi to, na co je krátká i temná magie démonů, patří:

• pravá láska – Člověka, který je upřímně zamilovaný do jiného nelze ovlivnit, ani svést. A i
když se to náhodou nějakému démonovi podaří, tak polibek z pravé lásky kouzlo zlomí.

• čestný člověk –  Čestní  lidé  jsou pro démony nebezpeční  tím,  že  čepel,  kterou nabrousí
dokáže démon zranit, či přetnout jeho kouzlo.

• sůl – démoni nejsou schopni překročit kruh ze soli.
• Svaté předměty – Ty dokáží démona, jak  zranit, tak  zabít  (= svrhnout do pekla). Záleží na

daném předmětu.
• Dokáží  je  do  pekla  svrhnout  jiné  nadpřirozené  bytosti,  bez  použití  nějakých  zvláštních

zbraní.

VYVOLÁVÁNÍ DÉMONŮ
Je hned několik různých způsobů jak vyvolat démony. Některé však dokážou vyvolat pouze

vyšší démony, některé jen nižší a některé jakéhokoliv démona. Ty nejúčinnější způsoby však mohou
stát i tu nejvyšší cenu. Život. Když je vyvolání nutné, tak by ho proto měl provádět pouze zkušený
čaroděj, který dokáže ovládat sebe sama, je bystrý a čestný

1. PENTAGRAM
Tento rituál může provést pouze schopný, mocný čaroděj. Lze jím ale vyvolat jakéhokoliv

démona.  Díky  své  náročnosti  je  však  používán  pouze  na  vyvolávání  vyšších  démonů,  proto  si
řekneme pouze o tomto rituálu.

Aby bylo možné vyvolat  démona a udržet ho pod kontrolou,  je základním  prvkem mít
nakreslené dva bezchybné pentagramy 9 stop velkých. První pentagram se kreslí pro vyvolávajícího
bílou barvou smíchanou se solí, slouží jako ochranný. Druhý se kreslí krví pro vyvolávaného démon,
který se k pentagramu připoutá.  Do středu se umisťuje předmět spojený s zařazením démona.
Například pro démona pýchy zrcadlo, démona smrti zvířecí mrtvola atd.

Pentagramy  nesmí  být  křivé,
nedotažené  a  vůbec  ani  trochu  poškozené,
jinak  démon  může  čaroděje  ovládnout,  což
většinou končí jeho smrtí a útěkem démona. Je
mnoho  různých  druhů  pentagramů,  od  těch
nejjednodušších,  které  slibují  pouze  jeden
drobný  úkol  pro  vyvolaného  ducha,  až  po  ty
nejsložitější, obehnané různými symboly, které
poutají mocné démony z Pekla. 

Další  věci,  které  démonům  zabrání
v podrobení  si  čaroděje,  jsou  určité  bylinky.
Jedná  se  o rozmarýn,  jeřabiny,  či  mátu,
z kterých mají  čarodějové pro tyto příležitosti
parfémy  a  sušené  se  pokládají  i  na  určená
místa v ochranném pentagramu. Také se jako
ochranné prostředky používá stříbro a železo.

Důležité  je  také  aby  povolávací  slova
byla vyřčena důrazně a souvisle. Pokud čaroděj
zabrblá  i  jednu slabiku,  démon se  toho chytí
jako klíště. Bariéra pentagramu se tak naruší a
démon  může  uniknout.  Není  moc  démonů,



kteří by tuto chybičku nevyužili, protože je to příležitost, jak se čaroděje zbavit a zároveň prchnout
z kruhu.

Když čaroděj dořekne poslední slabiku, tak se démon začne formovat do podoby, kterou si
vybere. Často na sebe berou děsuplnou podobu, ze které by se jednomu zvedl žaludek. Většina
z nich má až příliš mnoho chapadel na to, aby to jednomu bylo příjemné.

Právě děsivé podoby jsou tu od toho, aby mága vystrašily a on? Udělal chybu. Osudovou
chybu, která by během chvíle znamenala jeho smrt. Nejen, že démoni dokáží užít fantazie a zjevit
se před čarodějem jako odporná chapadlovitá příšera s temnýma očima. Též k tomu užívají i zvuky,
pocity, že jim po stěnách tápe neviditelná ruka, ozývá se skřípání nehtů, dveře se pomalu otevírají a
zase zavírají. Ti ještě lepší dokonce dokáží i na malý moment změnit teplotu v místnosti na šílené
vedro nebo naopak příšernou zimu, až jeden jektá zuby. Co je však horší? Pokud démon tak donutí
čaroděje  utéct  z  pentagramu.  Stačí  i  drobné  přešlápnutí,  jednoduché  rozmazání  linie  a  v  ten
moment  se  démon  vrhá  na  svou  kořist.  Za  žádných  okolností  se  tedy  nesmí  vystoupit
z pentagramu, pokud je mu život milý. Sám démon však nemůže opustit pentagram, dokud z něj
není propuštěn.

2. VYVOLÁVACÍ DESKA OUJIA
Asi  nejznámější  způsob,  jak

k sobě přivolat nižšího démona, který je
účinný i pro smrtelníky je použití Oujii. Je
to ale jeden z nejméně dobrých způsobu
jak  démona  nebo  ducha  nejen  vyvolat
ale  i  k  sobě  přivolat.  Démon  na
vyvolávací  desku  reaguje  něco  jako
kyselina  na  železo.  Démoni  nejradši
chodí k lidem pomocí desky.  Ale lidé si
neuvědomují, že použití desky je způsob
jak  otevřít  kanál  mezi  lidskou  duší  a
démonem. Pomocí desky je pro démony
nejjednodušší  udržení  dlouhodobého
aktivního spojení mezi člověkem a démonem. 

Na první pohled je Oujia „jen hra“, ale může se spousta věcí pokazit a jde tedy o jeden
z nejnebezpečnějších způsobu jak navázat kontakt mezi druhou stranou. Lidé si chtějí s démonem
nebo duchem jen hrát. Z prvního dojmu se to jeví jako naprosto neškodná věc, ale démon je už
v době  používání  desky  v  blízkosti  lidské  duše.  Nejhorší  na  tom  je,  že  duch,  který  normálně
nedokáže ublížit  fyzicky lidskému člověku,  tak díky desce to dokáže a démon se díky ní  může
osvobodit a volně se pohybovat po Zemi.

Když se vezme příklad že se spojení podařilo, a teď se stalo to, že naprosto nevinná hra se
zvrtla boj o život. Démon začíná napadat a ubližovat. Další věc je že démonovi nestačí hrát jednou,
ale začne se připomínat pořád více a více. Naštěstí tohle není neřešitelná situace. Je třeba však
zničit desku i démona. To je ale hodně těžké, jelikož démon bude klást silný odpor, aby se udržel co
nejblíže  desky.  Pokud  se  podaří  zbavit  desky  tak  se  démon  o  něco  zeslabí.  Tímto  se  naskýtá
příležitost, jak démona přinutit, aby se vzdal a odešel. Ve většině případů stačí úplatek v podobě
vlastní krve.

3. ZRCADLO
Provádí se v dobře osvětlené místnosti. Zapálí se několik svíček a zhasnou se světla. Jakmile

je ze svíček dostatek vosku, pošplíchne se jím zrcadlo. Potom se nanese sůl kolem zrcadla a na
vyvolávající  osobu.  Dále  se  rozestaví  svíčky  kolem  čaroděje,  který  musí  být  hlavně  klidný  a



vyrovnaný. Jakmile je vosk zaschlý, vezme nůž a vyřeže se do vosku typ démona, kterého chce
přivolat.  Nakonec  si  vezme  nůž,  nařízne  si  prst  a  rozmae  po  zrcadle  trochu  své  krve.
Potom začněte odříkávat: „Čarodějnice cestující časem, potřebujeme tvou pomoc, ach přichází tvůj
duch, aby přivedl (doplní jméno příslušného démona).“ 

Tento rituál musí provádět čaroděj, aby byl úspěšný a lze jím vyvolat pouze nižší démony,
nebo vyšší démony pýchy.

4. HYAKUMONOGATARI
Jedná se o nejméně efektivní vyvolávání,  které nemusí vyjít  ani,  když ho provádí pouze

zkušení  čarodějové.  Člověk  tímto  způsobem  démona  nevyvolá,  i  když  je  to  velmi  oblíbené
v Japonsku jako hra.

K tomuto rituálu je zapotřebí mnoho svíček, tma, dvě místnosti, mnoho hororových příběhů
a bolestivých historek. V jedné místnosti se do kruhu poskládá 100 svíček, které se zapálí. V druhé
místnosti, kde jsou všichni účastnící v kruhu musí být tma. Každý z nich musí říct příběh, historku a
nebo zkušenost s terorem. Vyprávějící osoba půjde do místnosti se svíčkami a sfoukne jednu z nich.
Tak se to dělá stále dokola,  dokud nejsou sfouknuty všechny svíčky.  Když se sfouknou všechny
svíčky, démoni a duchové se na tom místě projeví.

5. YES OR NO
Původní verze se prováděla s mincemi, ale od 90. let se používá spíše verze s obyčejnými

tužkami. Verze pro dva lidi je, že si každý účastník vezme tři tužky, které poskládá do tvaru písmena
U. Tak, že se hroty tužek obou účastníků dotýkají. Poté se položí otázka, a pokud se tužky pohnou
směrem  dovnitř,  tak  je  odpověď  ducha  ne.  Pokud  se  ale  tužky  otočí  směrem  ven,  potom  je
odpověď ano. Nejaktuálnější způsob, který byl populární v polovině roku 2015, je, že se umístí dvě
tužky do tvaru kříže (jedna se položí svisle a druhá na ni vodorovně). Tyto jsou na bázi kříže, ale
rozděleny na ano a ne. Potom se položí otázka a tužky se pohybují směrem tam, kterou odpověď
naznačují, poté se s vámi zkontaktují bytosti zvenčí.

Je to velmi nespolehlivý způsob, který málo kdy vyjde.

DALŠÍ INFORMACE
Vyšší  démoni  se  dokáží  živit  daným  hříchem  i  na  dálku  a  to  jak  na  lidech,  tak  jiných

Nadpřirozených. To znamená, že vstřebávají dané emoce a myšlenky, které je sytí. Dokonce nemusí
být  ani  jejich  původci.  Dokáží  se  nasytit  na  bytosti vzdálené  až  kilometr.  Dokáží  také vytvářet
portály mezi peklem a Zemí, tedy i na velké vzdálenosti. Portály vypadají jako průchody svíjející se
temnoty, nebo ohnivé kruhy. Je to u démonů různé.

Nižší démoni musí být původci, či podnětitelé emoce, kterou se živí. Typickým příkladem
jsou succuby a incubové. Z toho vyplývá, že musí být s osobou k kontaktu. Další rozdíl od vyšších
démonů je že se mohou živit pouze na lidech. Nižší démoni umí také vytvářet portály, ale jejich
přenosy  jsou  maximálně  do sta  kilometrů.  Portály  mají  podobu jako trhliny.  Někteří  nevytváří
portály, ale rovnou se přenáší.

Vyšší démoni jsou na rozdíl od těch nižších schopni mít potomka přirozenou cestou jako
lidé, takže původní démoni mají dnes již dlouhou linii svých potomků. Kdy někteří z nich přijali
jméno po svém rodiči. Pokud chce mít dítě nižší démon, tak k tomu potřebuje silného čaroděje a
musí projít složitým krvavým rituálem, který ve většině případů končí smrtí daného čaroděje.


