
Potřebujete specielní magické roucho?

Ano i ne. Jak jsme si ujasnili dříve, vaše magická práce bude úspěšná, pokud se na 
ni budete cele soustředit. Vaší koncentraci na záměr a imaginaci pomáhá příprava na 
rituál, pomůcky a můžete si k tomu přidat i používání oděvu, který máte vyhrazený 
pro rituální účely. Pomůže vám naladit se do potřebného duševního rozpoložení. To 
ale neznamená, že se musí jednat o rozevlátý neforemný hábit s plandavými rukávy. 
V takovém oděvu byste se po dobu rituálu soustředili nikoli na záměr, ale na hlídání 
rukávů, které hrozí každou chvíli vzplanout od zapálených svící nebo uhlí na kadidel-
nici. Pořiďte si pohodlný a praktický oděv z přírodního materiálu v bílé nebo černé 
barvě, klidně s krátkými rukávy. Důležité je, abyste se v něm cítili příjemně, aby vás 
neomezoval v pohybu a neodváděl vaši pozornost od magické práce.

Existuje samozřejmě široká škála dalších pomůcek, z nichž některé jsou užiteč-
nější než jiné. Můžete si třeba pořídit brk a psát jeho pomocí zaříkadla magickým 
inkoustem na pergamen. Praxe vám ukáže, které pomůcky opravdu potřebujete a bez 
kterých se obejdete, které vám vyhovují a které ne. Vytvoříte si vlastní systém. Všechny 
pomůcky, které budete používat, včetně oltáře, je třeba nejprve očistit a aktivovat 
pomocí živlů, podobně, jako jste aktivovali sigilum. Bez tohoto očištění a aktivace 
je vaše magická hůlka pouhým kouskem dřeva a nebude v rituálech plnit svou funkci 
tak, jak byste potřebovali, a stejné je to i se všemi ostatními pomůckami.

Kromě oltáře a magických pomůcek je součástí prostoru pro vaše rituály také 
magický kruh.

Magický kruh…
… jste v přírodní magii nepotřebovali. Důvodem je opět odlišná práce se živly. 
Mlhu, severák nebo řeku do kruhu neuzavřete a není k tomu ani důvod. Naproti 
tomu rituální magie pracuje s oduševnělou podstatou živlů, astrálním světlem, 
duchovními entitami. Proto se provádí v kruhu. Otevřením kruhu rituál začínáte. 
Kruh vymezí prostor, chrání vás, je místem, kde se koncentruje energie. Vy roz-
hodujete, které energie do kruhu vpustíte, respektive pozvete, a které mají zůstat 
vně. Jsou různé způsoby, jak s kruhem pracovat. Můžete ho nakreslit na podlahu, 
můžete si vyrobit přenosný z látky nebo z papíru, můžete si koupit kruhový koberec 
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potřebné velikosti, anebo kruh při zahájení rituálu jen vizualizovat. Čarodějnice 
spojují vizualizaci kruhu s jeho obcházením (obvykle třikrát ve směru hodinových 
ručiček). Vizualizace kruhu je součástí jeho tzv. otevření, neboli aktivace a měla by 
zahajovat každý váš rituál, ať už máte kruh trvale nakreslený nebo ne. Vizualizace 
kruhu znamená představit si ho jako bílé světlo, které vás obkružuje. Můžete mu ve 
své představě dát podobu bubliny, která vychází z podlahy jako kruh a vysoko nad 
hlavou se uzavírá a tvoří nad vámi klenbu. Velikost kruhu by vám měla umožňovat 
pohodlnou práci během rituálu, počítejte s tím, že budete potřebovat v rámci 
kruhu chodit, obracet se ke světovým stranám apod. Do kruhu se musí kromě vás 
vejít také oltář, takže když si to dáme dohromady, vyjde nám, že kruh by měl mít 
průměr zhruba dva metry. Jakmile kruh jednou otevřete, už z něj nevycházejte, ani 
se z něj nevyklánějte, nenatahujte pro zapomenuté pomůcky, dokud nebude rituál 
ukončen a kruh opět uzavřen.

Postup otevření kruhu je zhruba následující:
Poté, co jste si připravili vše potřebné, postavte se doprostřed kruhu. Zavřete 

oči a zklidněte svůj dech a myšlenky.
Vezměte si magickou hůlku a vyznačte jí obvod kruhu, přičemž můžete ve stylu 

čarodějnic kruh obcházet nebo se jen na místě pomalu otáčejte dokola ve směru hodi-
nových ručiček a nechte hůlku soustředit energii po obvodu kruhu. Pokud to pomůže 
vaší imaginaci, můžete svůj pohyb doprovodit slovy, která by měla vyjadřovat tento 
obsah: „Světím toto místo energií, otevírám posvátný kruh rituálu. Nechť čisté světlo 
jej obklopí a síla naplní. Tak se staň.“

Znovu se zklidněte uprostřed kruhu a věnujte čas a soustředění důkladné vizu-
alizaci kruhu. Září, obklopuje vás, poskytuje vám bezpečnou ochranu.

Nyní jste připraveni uskutečnit magickou práci, kterou jste si naplánovali. V zá-
věru rituálu musíte kruh opět uzavřít, jinak se jeho energie bude – ponechána na 
pospas – bez účelu chaoticky rozpadat, mísit se s energií, kterou jste vyslali ke svému 
záměru a oslabovat účinnost kouzla.

Uzavření kruhu je opačný proces k jeho otevření. Místo hůlky použijte dýku, 
která rozptyluje energii. Pohybujte se proti směru hodinových ručiček a vizualizujte 
rozptýlení kruhu hrotem dýky nebo – opět po vzoru čarodějnic – můžete energii kruhu 
vtáhnout do dýky. Slova, kterými můžete doprovodit uzavírání kruhu, by měla vyja-
dřovat tento obsah: „V této chvíli uzavírám posvátný kruh (do dýky) až do příštího 
rituálu. Tak se staň.“
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