
Živlové analogie
Každé z výše uvedených kouzel a všechna, která si sami vymyslíte, můžete umocnit vy‑
užitím analogických ingrediencí a vztahů. Analogický znamená obdobný. Vzpomínáte, 
jak jsme se zmiňovali o tom, že živly se v hmotném světě projevují různými způsoby? 
Projevují se mimo jiné i v tělesných formách a vlastnostech nerostů, rostlin i živočichů.

Nerosty se pochopitelně vztahují převážně k živlu Země. Který živel se v nich 
dále projevuje, můžeme nejlépe poznat z tvaru jejich krystalů. Nejjednodušším použi‑
tím nerostu pro magické účely je udělat si z kamene s příslušnou energií přívěsek, který 
pak nosíte během přípravy na rituál. Kámen také můžete vhodit do vody, kterou po 
několika dnech použijete pro své kouzlo, můžete vhodný nerost vtisknout do vosku 
svíce, kterou použijete v rituálu. Některé (třeba sůl) se rozpustí ve vodě, jiné (třeba 
síru) můžete rozdrtit nebo rozemlít na prášek, do mastku lze vyrývat symboly, které se 
vám hodí. Potřebujete pro své kouzlo energii vody? Co tak použít průhledný alabastr 
a nechat skrz něj dopadat světlo Luny na modrou svíci? Uplatněte svou tvořivost.

Rostliny se vztahují zejména k Vodě. Vodní živel se projevuje převládajícími 
oválnými tvary rostlin, které najdeme na listech, květech i kořenech. A stejně jako 
u nerostů i u rostlin spolupůsobí i ostatní živly, takže například jestliže má rostlina 
listy trojúhelníkového tvaru, jako má třeba česnáček lékařský, můžeme říci, že se u ní 
tímto způsobem projevuje Oheň. Ze všech přírodnin najdou rostliny ve vašich kouz‑
lech největší uplatnění. Patrně se časem dopracujete k tomu, že si budete rostliny sami 
sbírat, sušit, připravovat z nich tinktury, kuřidla apod. Jen jedno malé upozornění: 
nesbírejte rostliny chráněné nebo rostoucí v chráněných oblastech.

U živočichů převládá živel Vzduch, což se projevuje kruhovými a kulovitými 
tělesnými tvary a dutým vnitřním uspořádáním. Využití živočichů pro magické účely 
může být poněkud kontroverzní. Určitě není problém, používáte ‑li ptačí peříčka, 
která sbíráte na svých toulkách přírodou. Ovšem zabíjení zvířat kvůli magii už se jako 
problematické jeví, jak jsme se už zmínili dříve. Navíc i v živočišné říši najdeme chrá‑
něné organismy – například všechny obojživelníky. Takže vaší magickou ingrediencí 
rozhodně nebudou mločí oči, ropuší sádlo ani žabí kůže.
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Země 

barva zelená

nerosty Nerosty, v nichž živel Země vévodí, krystalují v krychlové soustavě, neboli 
jejich krystaly mají tvar krychle, jako například sůl kamenná (všichni si 
jistě vzpomenou na školní pokus s krystalizací soli a dokonalé krychličky, 
které vytvořila). Čtvercová nebo krychlová hranatost je utváření, jakým se 
projevuje živel Země (vzpomínáte na čtvercový kámen, který jste hledali 
pro kouzlo bohatství?). Z dalších nerostných vlastností patří živlu Země 
neprůhlednost a velká hmotnost. Tyto podmínky perfektně splňuje třeba 
galenit, který navíc tvoří krychlové krystaly.

Další příklady: diamant, smaragd, turmalín, jaspis, tygří oko, magnetit, 
platina, meteority, fuchsit, antimonit, amfibol, beryl, amazonit, prehnit

rostliny Rostliny s ostrou vůní, velkým kořenem nebo mohutným kořenovým sys‑
témem a tmavými listy.

Část těla: kořen

zimolez, vratič, zemědým, prvosenka, borovice, rdesno hadí kořen, jetel, 
ječmen, lomikámen, vojtěška, kakost, vratič, trnka, šťovík, šalvěj, mydlice, 
pohanka, sporýš, jahodník, jedle, jilm, jitrocel, kostival, petržel

živočichové Zemský živel se nejvíce projevuje u suchozemských živočichů, zejména 
u těch, kteří jsou se zemí v ustavičném těsném kontaktu, jako jsou plazi 
nebo žijí v zemi, jako například krtek nebo celá škála bezobratlých ži‑
vočichů. Kdo někdy přehazoval kompost nebo ryl záhonek, tak má jistě 
představu.

kouzla na: zbavení se závislostí, ochrana před zvířaty, bydlení, obchodní úspěchy, 
zaměstnání, zbavení se žárlivosti, peníze, bohatství, veškeré hmotné statky

Živlové analogie
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