
i s bylinami. Třeba jste si veršovanou formuli napsali uměleckým způsobem na ruční 
papír, který jste si také museli sehnat (nebo snad dokonce sami vyrobit). Nakonec to 
přece jen až tak jednoduchoučké nebylo.

Jazyk, který budete pro své formule používat, se pro vás může stát do budoucna 
oříškem. Některé jazyky jsou pro magické účely vhodnější než jiné, a to proto, že jako 
magické vlastně vznikly. Magie byla běžnou součástí života lidí, kteří těmito jazyky 
hovořili a slova těchto jazyků nebyla „pouhými slovy“ běžné mezilidské komunikace. 
Slovo bylo vnímáno jako mocný tvůrčí nástroj a tento pohled utvářel a formoval jazyky 
jako egyptština nebo hebrejština. My jsme se ale už na začátku shodli, že hebrejsky 
neumíte, takže co dělat? Mluvte česky. Formule pronesené v češtině, budou ‑li pod‑
ložené vaší představivostí a vůlí, budou fungovat. Časem si můžete začít osvojovat 
třeba některá hebrejská slova nebo fráze, které budete pro svou práci potřebovat. 
Nemusíte mluvit plynně, abyste daný jazyk mohli používat v magii.

Vyjádření vůle obrazem…
… už jste si v některých kouzlech vyzkoušeli, když jste vyrývali znaky do svíce nebo 
je kreslili rtěnkou na zrcadlo. Jde o používání symbolů, které jsou buď tradiční a za‑
vedené, nebo které si vytvoříte sami. Symbol je jakýmsi vyobrazeným zástupcem 
energie, myšlenky nebo ideje, o kterou vám v rituálu jde. Se symboly lze pracovat 
různě. Můžete je vyrývat do svící, kreslit na papír, na který píšete kouzelnou formuli, 
používat je dlouhodobě (třeba jako přívěsky), vyrývat je do mastku a vytvářet si tak 
vlastní amulety atd.

Tradiční symboly jsou takové, které jsou běžně používány, a jejich význam je 
dlouhodobě neměnný. Je jim věnován celý vědní obor – symbolika. Pojďme si před‑
stavit ty z nich, bez jejichž znalosti se v magii rozhodně neobejdete.

Oheň oheň, horko, vše stoupající vzhůru, mužské, aktivní mužský 
tvůrčí princip

Voda voda, vlhkost, vše klesající dolů, ženské, aktivní ženský 
tvůrčí princip
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Vzduch vzduch, mužský princip s prvkem pasivity

Země země, ženský princip s prvkem pasivity

hexagram sjednocení čtyř živlů nebo sjednocení Vody a Ohně (princip 
stvoření), makrokosmos, Bůh, příroda, vesmír,
jak nahoře – tak dole

pentagram mikrokosmos, člověk, poznání, ochranný symbol

čtverec symbol dokonalé formy, dokonalého tvaru

kruh jednota, dokonalost, absolutno

trojitý kruh tři Osudy (Sudičky), tři aspekty Bohyně (panna, matka, 
stařena),
symbol uzdravení (tělesného, duševního i duchovního)

dary země zemské kosočtverce (země, nebe, moře), čtyři strany koso‑
čtverce představují čtyři živly,
pro úspěch a peníze nebo zaklínání počasí

bezrozměrný 
bod

představuje počátek

rovnoramen-
ný kříž

představuje rovnováhu protikladů (mužského x ženského, 
jin x jang…)

Osobní symboly jsou takové, které si sami vytvoříte, a mají tedy význam jen pro 
vás. Postrádají univerzální platnost. To ovšem vůbec neznamená, že by postrádaly 
také účinnost. Tím, že věnujete čas a úsilí vytváření symbolu, do něj vkládáte energii. 
Není to energie neurčitá, protože symbol tvoříte se zcela jasným záměrem, proto je 
velmi specifická i energie, která se k symbolu váže. Vy přesně víte, co symbol před‑
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