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Adevărul despre Demoni 
 
Recent, eu împreuna cu alți trei Preoți și Preotese Înalte, am întreținut lucrări energetice cu Demonii. NU sunt 
monștrii. Mulți dintre ei sunt bine-cunoscuții și popularii ZEI EGIPTENI. Timp ce secole, au fost abuzați din punct 
de vedere spiritual prin folosirea numelor zeilor inamici, a cercurilor și printr-o pletoră de blasfemii și insulte. 
Acesta este motivul pentru care mulți le-au apărut ca monștrii evocatorilor abuzivi. Toți Demonii sunt 
premergători zeului creștin; aceștia sunt ZEII ORIGINALI. – Înalta Preoteasă Maxine Dietrich, mai 2003 
 
DEMONII NU SUNT DIABOLICI! Datorită perversiunii binelui și răului de către religiile inamice și a societății în 
general, mulți oameni sunt confuzi. 
 
Nu există nici un motiv pentru care să-ți fie frică de Demonii lui Satan. Când sunt tratați cu respect și abordați 
cu intenții sincere, sunt cu adevărat minunați. Scopul lor principal este de a învăța omenirea. Cât despre 
răzbunarea și pedepsirea dușmanilor, acest lucru face parte din învățare, deoarece atât justiția cât și dreptatea 
sunt esențiale. Întoarcerea celuilalt obraz creează o adevărată anarhie, haos și în cele din urmă prăbușirea 
societății civilizate. Răzbunarea și justiția sunt necesare, deoarece fără corecție, răufăcătorii vor continua în 
comportamentul lor abuziv, ofensându-i pe ceilalți în mod liber. 
 
Când ne împrietenim cu Demonii aceștia îi pedepsesc pe cei care ne vor răul și, de asemenea, ne păzesc 
spatele. Mi-am văzut dușmanii și dușmanii celor dragi mie pedepsiți, chiar înainte să cer asta. 
 
Mulți dintre Demoni sunt specializați în predarea eticii. Acest lucru atestă realitatea că Demonii nu sunt 
diabolici. Onoarea și adevărul sunt foarte importante pentru Satan. Satan se uită cu ură peste cei care sunt lași 
sau prea slabi pentru a-și asuma responsabilitatea pentru faptele lor. Satan reprezintă tăria și dreptatea. 
 
Demonii sunt Nefilimi (Zeii Originali), extratereștrii antici care au venit pe Pământ cu mii de ani în urmă pentru 
a extrage aur. Sunt foarte avansați atât din punct de vedere intelectual, cât și spiritual. Mulți dintre ei și-au luat 
neveste/soți dintre pământeni, motiv pentru care au fost blestemați de către ceilalți zei, care nu voiau ca 
omenirea să fie educată sau ridicata mai presus decât nivelul unui animal. Inițial, oamenii au fost creați cu 
scopul de a sluji în minele de aur, iar după ce proiectul minier era gata, trebuiau să fie distruși. Demonii se 
împrieteniseră cu oameni și și-au dorit ca noi să ajungem asemenea lor, la fel cum Tatăl Satan a încercat să 
aducă oamenilor cunoștință și putere dumnezeiască. Pentru acest lucru, au fost blestemați, legați și osândiți. 
 
Demonii sunt foarte prietenoși cu oamenii. Am avut privilegiul ca ei să lucreze cu mine și să mă învețe. Am 
stabilit adevărate relații de prietenie cu anumiți Demoni, care m-au ajutat în nenumărate feluri; am învățat 
foarte multe lucruri de la ei. Datorită distrugerii bibliotecilor și centrelor de învățare antice de către creștini 
(mânați de evrei), extrem de multă cunoștință a fost pierdută pentru totdeauna. Uneori Demonii pot fi foarte 
stricți, încurajându-ne să ne schimbăm în mai bine, însă aceasta este pentru binele și dezvoltarea noastră. 
Satan spune în Al Jilwah: “Conduc spre calea dreaptă, fără nicio carte”. 
 
Grimoarele populare și cărțile oculte disponibile la toate colțurile de stradă, sunt o sursă majoră de bucluc. 
Grimoarele au fost scrise de către rabini (evrei) și creștini. Demonii NU sunt “cochilii goale”, după cum afirmă 
cabaliștii (cei care au scris și/sau folosesc cabala evreiască). Nu sunt nicidecum “qlippoth”. Demonii cu care am 
lucrat au o energie foarte puternică și pozitivă și sunt foarte vii. De când am efectuat lucrările energetice cu ei, 
le-au crescut puterea în mod drastic. Mulți dintre ei au acum o aură foarte strălucitoare. Cât despre vampirism 
și “qlippoth”, zeul creștin le exemplifică pe amândouă: uite-te cum cei mai mulți dintre creștini sunt epuizați 
din punct de vedere spiritual. Privește la Papa catolicilor – este doar o carapace goală. Doctrinele religiilor de 
dreapta, care susțin la unison ascetismul, negarea de sine, precum și alte practici anti-viață și dăunătoare 
ființei umane, sunt reprezentative “qlippoth-ului”. Învățăturile despre qlippoth nu sunt decât o altă cale pe 
care inamicii (evreii) o folosesc pentru a ne denigra și calomnia Zeii. 
 
Există o ordine inferioară a Demonilor. Aceștia au ochi roșii înflăcărați și aripile cauciucate. Ei servesc 
scopurilor precum protecția sau alungarea spiritelor inamice, fiind asistenți Demonilor cu rang mai înalt. Când 
chemăm Demonii, aceștia se manifestă uneori prin proiecție astrală. În mod normal, ei comunică cu noi prin 
telepatie. 
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Daemon 
 

Atât de multe lucruri au ajuns distorsionate, deformate și pervertite de către religiile inamice (iudaism, 

creștinism, islam, wicca, new-age, etc.)  

Aici este sensul original al cuvântului Daemon/Demon: 

 

Daemon:  

”Un spirit intermediar între oameni și Zei, în mitologia greacă. Daemoni – precum acela care l-a îndrumat pe 

Socrate – acționează ca consilieri și gardieni pentru oameni.” 

 

O altă definiție din Enciclopedia Britanica, ediția 1973: 

“Un termen general grec pentru o putere supranaturală. Încă din timpul lui Hesiod, morții din Era de Aur au 

devenit Daemoni; speculațiile filozofice ulterioare i-a prevăzut inferiori Zeilor, dar superiori oamenilor. Prin 

urmare, creștinii au atribuit acțiunile Zeilor Păgâni, Daemonilor, identificându-i ca îngeri căzuți.” 

 

Odată cu intrarea creștinismului în scenă, Zeii Originali Păgâni au fost huliți și priviți ca monștrii. Citatul de mai 

sus, din Enciclopedia Britanica, susține că Daemonii sunt inferiori Zeilor. Aceasta este parțial adevărat, în 

sensul că unii sunt hibrizi umani [Semi-Zei] care au devenit imortali atât din punct de vedere spiritual cât și 

fizic, posedând așa numitele “puteri supranaturale.” Demonii Goetici sunt toți Zei Originali Păgâni. Alții, 

precum Asmodeus, sunt Semi-Zei. 

 

Acest citat din Enciclopedia Catolică, este foarte relevant: 

„În același fel grecii și romanii și-au venerat divinitățile, socotindu-le ca fiind bune. Însă Scripturile Creștine 

declară că toți Zeii Gentililor sunt Demoni” 
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Cum să chemi Demonii 
 

Cel mai important lucru pe care îl poți face, este să uiți tot ce ai fost învățat despre Demoni din surse care îi 

sunt ostile Satanismului.  

 

Scrierile populare și materialele pe care le găsești la fiecare colț de stradă, nu sunt pline cu nimic altceva decât 

dezinformare. Urmând instrucțiunile scrise în cele mai multe grimoare nu este numai greșit, ci și foarte 

periculos. Experiența mea cu diferiți Demoni este aceea că ei sunt foarte mândrii, motiv pentru care este 

foarte important să fi plin de respect. 

 

Recent, câțiva Înalți Preoți și Preotese au întreținut lucrări energetice cu diverși Demoni; aici sunt incluși toți 

Demonii Goetiei. Toți cei 72 Demoni Goetici au fost eliberați, împreună cu mulți alții. Am descoperit adevărata 

identitate a celor mai mulți dintre acești Zei. Mulți dintre ei au folosit diferite pseudonime pentru a evita să fie 

abuzați în mod vicios. Spre deosebire de descrierile date în multe dintre grimoare, acești Demoni nu sunt 

monștrii. Sunt Zei frumoși, populari și importanți. Sunt Zeii din antichitate ai Gentililor!! 

 

ASMODEUS I-A ZIS LUI SOLOMON: 

“NU-MI CERE MULTE LUCRURI; CĂCI DUPĂ O SCURTA VREME, ÎMPĂRĂȚIA TA ESTE ȘI EA PERTURBATĂ, IAR 

GLORIA TA NU ESTE DECÂT PENTRU O PERIOADĂ. SCURTĂ VA FI TIRANIA TA PESTE NOI” 

 

Demonii sunt nemuritori; pentru ei o “vreme” nu este decât câteva mii de ani. “Dumnezeul” creștin își pierde 

puterea. Tatăl Satan m-a informat că partea noastră a câștigat. Îi avertizăm pe toți că folosirea metodelor 

spirituale abuzive din vechile grimoare, nu este numai nebunesc ci, în mod inevitabil, va atrage după sine 

dezastrul personal. Întotdeauna Demonii trebuie apropiați cu o sinceritate și un respect extrem. Zilele în care 

se foloseau numele “dumnezeului” inamic, a cercurilor, a amenințărilor și a altor metode distructive și abuzive, 

au trecut. Nu spune că nu ai fost avertizat … 

 

Când suntem noi în Satanism, cei mai mulți dintre Demoni sunt doritori să ne ajute. Scopul Satanismului este 

de a deveni precum Zeii. Aceasta înseamnă auto-împuternicire. Când progresăm prin propriile eforturi, 

devenim adepți. Mai degrabă ar trebui să ajungem capabili să ne bazăm pe propriile noastre puteri, decât pe 

puterile altora. 

 

Demonii sunt cei mai buni când vine vorba de împărțirea cunoștinței și a înțelepciunii, astfel încât noi să putem 

învăța și avansa prin noi înșine. 

 

Precum progresăm, ar trebui să fim competenți în toate aspectele magiei și capabili de a îi influența atât pe 

alții cât și mediul în care trăim fără nici un ajutor din exterior. Cu toate acestea, chiar și pentru un adept pot 

apărea situații în care problemele sunt copleșitoare, ajutorul unui Demon fiind necesar. 

 

Pentru îndrumare spirituală, Demonii sunt disponibili pentru noi și gata să ne ajute indiferent de nivelul la care 

ne aflăm: de la cei noi până la cei avansați. 

 

Din experiența mea personală, aș sfătui pe toți aceia dintre voi care își doresc în mod serios să progreseze 

spiritual, să stabilească o relație apropiată și puternică cu un Demon care este dispus să lucreze cu voi și să vă 

îndrume, pe parcursul întregului drum prin Satanismul Spiritual. Aceasta este cu mult mai mult decât o 

experiență extrem de profitabilă.  
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Cum să chemi/evoci un Demon: 
 

Întotdeauna tratează Demonii cu sinceritate și respect. Niciodată nu încerca să le dai comenzi, nu încerca să îi 

obligi și nu încerca să îi exploatezi sub nicio formă! 

 

METODELE CORECTE DE CHEMARE A UNUI DEMON: 

1. Cunoaște Demonul pe care intenționezi să îl chemi. Această carte enumeră atributele și cunoștințele 

diverșilor Demoni. Toți Demonii Goetici șunt prietenoși cu oamenii, după cum cunoaștem din 

experiență. 

2. Este important să ai un scop precis; trebuie să ști de ce evoci un anumit Demon. 

3. Când cerem ajutorul unui Demon, este adecvat să oferim ceva în schimb. Fi pregătit să oferi ceva. 

Acesta este un lucru asupra căruia tu și Demonul ar trebui să cădeți de acord. Amintește-ți, Zeii pun 

mare preț pe cuvântul, onestitatea și integritatea fiecăruia, iar onorarea acestuia este de maximă 

importanță. NICIODATĂ nu cădea de acord cu ceva ce ști că nu poți îndeplini! 

4. Cunoaște metoda prin care plănuiești să comunici cu Demonul. 

 

Unul dintre cei mai importanți pași, în evocarea unui Demon cu care nu ești încă familiarizat, este să îl chemi 

prin Satan. Motivele pentru acest lucru sunt serioase. Nu toți Demonii sunt prietenoși cu oamenii și nu toți 

Demonii sunt ai lui Satan. Satan are autoritate peste toți Demonii Goetici. Cu toate acestea, cei mai mulți 

Demoni sunt prietenoși când sunt tratați cu respect, evocarea rezultând astfel într-o experiență pozitivă. Am 

descoperit că muți dintre Demonii care le-au  cauzat probleme celor care nu sunt dedicați lui Satan, sunt 

adesea foarte amabili cu un satanist confirmat. 

 

Am învățat multe lucruri prin interacțiunea mea directă cu Demonii, dar și prin experiențele celorlalți: atât a 

clerului cât și a laicilor.  Experiența este întotdeauna cel mai bun profesor. 

 

Există diferite niveluri de experiență și diferite feluri în care Demonii pot comunica cu noi atunci când stabilim 

un contact cu aceștia: 

1. Demonul ne vorbește prin gândurile noastre (telepatie). Prin telepatie, cuvintele Demonului ajung în 

gândurile noastre. La început, poate fi dificil pentru aceia care nu sunt atât de senzitivi sau cărora le 

lipsește abilitatea psihică de a face diferența între comunicarea cu o altă entitate și propriile gânduri. 

În timp, acest lucru devine mult mai ușor prin meditația de împuternicire și experiență. 

2. Vedem și auzim Demonul. Aceasta se întâmplă cu oamenii care sunt mult mai deschiși psihic. 

3. Invocăm energia Demonului. Această practică este foarte intensă și electrizantă. Suntem cuprinși într-

o aură puternică. În acest timp adesea îl vom auzi pe Demon vorbindu-ne și, eventual, vom putea să îl 

și vedem. 

4. În timpul unei chemări/evocări, Demonul apare și ne vorbește printr-o oglindă, în fumul tămâii sau 

prin alte metode asemănătoare. Această metodă este cea mai bună pentru novici. Prin această 

metodă, dacă suntem îndeajuns de senzitivi îl putem simți atingându-ne, dacă el/ea alege să facă asta. 

5. Contact tangibil: obiectele din cameră sunt mișcate, fiind prezente semne fizice care atestă prezența 

Demonului. 

 

Sunt relatări în cărțile populare pe această temă, în care se povestește despre energii extrem de puternice 

întâlnite atunci când se evocă un Demon. În cunoștința mea, nicio persoană care a folosesc metodele 

prezentate în această carte, nu a experimentat niciodată ceva negativ sau zdrobitor. Am invocat Demoni de 

multe ori (vezi Evocarea și invocarea magică), însă energia nu a fost niciodată mai presus de abilitatea mea de 

a o mânui și niciodată inconfortabilă. 
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Metode: 
 

Copiază, tipărește sau desenează pe o foaie curată, sigiliul Demonului pe care dorești să îl chemi. Este 

important să fi lăsat singur și să nu fi deranjat sub nicio formă. Închide-ți ochii și vizualizează sigiliul în minte, 

pe cât de clar posibil. Este în regulă să îți deschizi ochii și să te uiți la sigiliu din nou și din nou, până când poți 

păstra o imagine clară a acestuia în mintea ta. În timp ce vizualizezi sigiliul, recită sau vibrează în mod repetat 

numele Demonului, fie în minte sau cu voce tare. 

 

Recită următoarea rugăciune: 

Rege Satan, prin îndurarea Ta, acceptă-mă; mă rog Ție pentru puterea de a concepe în mintea mea și de a duce 

la bun sfârșit ceea ce îmi doresc, împlinirea căruia o pot dobândi prin ajutorul Tău, O Puternicule Satan, 

singurul Zeu Adevărat care trăiește și domnește în vecii vecilor. Te rog să îl însuflețești pe _________ (numele 

Demonului) să se manifeste înaintea mea, căci El/Ea îmi poate da răspunsuri adevărate și de încredere, astfel 

încât să îmi pot atinge scopul dorit, prevăzând că acest lucru este adecvat departamentului Său. Cer aceste 

lucruri în Numele Tău, smerit și plin de respect, Rege Satan, fie ca Tu să mă consideri vrednic, Tată. 

 

Demonul se poate manifesta în diferite feluri: 

 În oglindă. Îl vei vedea în oglindă 

 Prin fumul tămâii 

 Demonul apare direct, când cineva este îndeajuns de senzitiv și într-o stare meditativă profundă. 

 

Pregătește-ți aria. Primele ritualuri de evocare ar trebui întreținute în timpul nopții. Motivul pentru acest lucru 

este faptul că în timpul nopții energiile sunt diferite și este mult mai ușor să fi lăsat singur, în liniște. După ce ai 

stabilit o relație cu un anumit Demon, nu mai este necesar să întreții un ritual standard de evocare. Demonul 

ne poate apărea atât ziua cât și noaptea, tot ce va fi necesar să facem este să ne concentrăm să contactăm 

Demonul prin telepatie. 

 

Vei avea nevoie de: 

 Un loc liniștit în care nu vei fi deranjat 

 Tămâie ce calitate, cu miros plăcut. Recomand, la modul cel mai serios, să se testeze în prealabil 

tămâia proaspăt achiziționată, deoarece tămâia de calitate proastă și urât mirositoare este jignitoare 

atât la adresa Demonilor cât și a piritelor și poate fi jenantă în orice ritual.  

 Una sau mai multe lumânări negre sau albastre. Lumânările negre sunt recomandate, însă cele 

albastre pot fi folosite ca substituent, în cazul în care nu poți obține lumânări negre. De asemenea, 

dacă dispui de lumânări de culoarea Demonului pe care îl chemi, acest lucru este un plus. (Culoarea 

Lumânării este listată în dreptul fiecărui Demon, în lista cu Demonii) 

 Hârtia care conține sigiliul Demonului 

 

După ce termini cu sigiliul, găsește un loc precaut în care să îl păstrezi, de preferință în cartea sau jurnalul tău 

negru. ÎNTOTDEAUNA tratează această hârtie/sigiliu cu un extrem respect și nu îl arde NICIODATĂ! Sigiliul 

poate fi refolosit. 

 

Nu sunt necesare “cercurile de protecție”. Demonii urăsc cercurile, acestea fiind ofensatoare și jignitoare. 

Tratează Demonul cu respect și în schimb vei fi tratat la fel. 

 

După petiția către Satan, ar trebui să îi simți energia pozitivă. Acesta este un semn bun și o încurajare. Dacă din 

diferite motive Demonul nu răspunde, încearcă altă dată. De multe ori Demonul apare, însă aceia care sunt 

novici în ale evocării, nu sunt suficient de deschiși psihic și experimentați pentru a-l simți. Cei mai mulți trebuie 

să întrețină ritualul de chemare de mai multe ori, înainte ca Demonul să se manifeste. 

 

Adesea Demonul răspunde, însă mulți nu sunt conștienți de acest lucru. Fii atent la coincidențe și la lucrurile 

ieșite din comun. Conștientizarea este totul aici. 
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Întotdeauna arătați aprecierea și gratitudinea în schimbul serviciilor lui/ei. Câteva sugestii sunt publicitatea 

pentru Demon, implicarea activă în lucrările împotriva creștinismului, lucrări pentru avansarea Satanismului 

sau orice alt serviciu asupra căruia amândoi cădeți de acord. 

 

*** 
Am primit multe e-mailuri personale și multe postări au fost scrise pe e-grupurile Bucuria lui Satan, cu privire la 

evocarea Demonilor, precum și despre problemele pe care unele persoane le-au avut în ai vedea, auzi sau 

simți prezența acestora. 

 

Oamenii vin în Satanism la nivele diferite în abilitățile psihice. O abilitate psihică apare atunci când sufletul îți 

este îndeajuns de deschis pentru a simți lucruri pe care majoritatea nu le pot simți. Acesta este scopul 

Satanismului Spiritual: de a împuternici omenirea din punct de vedere spiritual. Sufletele oamenilor au fost 

sigilate, astfel încât foarte puțin poate fi accesat, în afară de planul material. Bisericile iudeo-creștine și 

islamice au fost dintotdeauna o unealtă de îndepărtare a cunoștințelor spirituale și de înlocuire a acestora cu 

minciuni și cu un materialism total. Efectul a fost atrofierea sufletului și a spiritului din generație în generație, 

timp de secole. Oamenii care au avut parte de experiențe psihice, adesea se pierd când trebuie să le explice 

sau chiar să le înțeleagă.  

 

Aceia dintre noi care au fost cu Satan de-a lungul mai multor reîncarnări, sunt mult mai deschiși psihic. Acest 

lucru este valabil și în cazul celor care au lucrat la împuternicirea sufletului și a puterilor lor psihice, în viețile 

anterioare. 

 

Sunt mulți oameni care nu și-au dezvoltat puterile nici în viețile anterioare și nici în viața aceasta, motiv pentru 

care sunt incapabili de a simți prezența Demonilor, în timpul evocării. Mulți dintre acești oameni se simt 

ignorați sau deziluzionați. Nu este nevoie ca cineva să se simtă în felul acesta, deoarece simțurile și abilitățile 

psihice pot fi dezvoltate oricând prin meditațiile de împuternicire – care reprezintă fundamentul Satanismului 

Spiritual. 

 

Pentru aceia dintre voi care au probleme, vă rog să fiți răbdători și încercați să lucrați pe aceste aspecte pentru 

o perioadă, cu un program de meditații. După aceea, ar trebui să încercați din nou să chemați un Demon. 

Conștientizarea este de asemenea foarte importantă. Fii atent la coincidențe și la răspunsurile întrebărilor și 

preocupărilor tale. Nu te limita, deoarece răspunsurile pot veni din multe surse diferite, în unele dintre cele 

mai neobișnuite căi și la care te-ai aștepta cel mai puțin. 

 

Dacă ai încercat evocarea de mai multe ori fără nici un rezultat, trebuie să meditezi regulat. Orice satanist 

spiritual ar trebui să mediteze în fiecare zi, indiferent de abilitățile actuale. 
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Evocarea și invocarea magică 
 

Practic, există două căi prin care poți chema o entitate și prin care poți lucra cu energia și anume “evocarea” și 

“invocarea”.  

 

Evocarea spirituală presupune chemarea unei entități, fie ea Demon, spirit, persoană decedată sau elemental, 

iar aceasta apare în afara trupului operatorului/magului. Când lucrăm cu energia, aceasta este mereu în afara 

operatorului și niciodată în corpul acestuia. Prin evocare, nu există nicio legătură sau conexiune directă. 

 

Invocarea presupune aducerea spiritului în tine însuți. Entitatea intră în corpul operatorului. Un exemplu este 

invocarea unui Demon, iar acesta vorbește prin operator, folosindu-i vocea pentru a comunica. Când acest 

lucru se întâmplă, adesea vocea persoanei se poate schimba, devenind mai profundă, mai răgușită, sau diferită 

în vreun fel. De multe ori, pe durata sesiunii, mediumul este capabil de a crea o substanță numită 

“ectoplasmă“, pentru a pune la dispoziția spiritului chemat o substanță în care să se manifeste în mod vizibil. 

Aceasta din urmă este și ea o formă a invocării, deoarece se creează o conexiune între spirit și medium. 

 

Există multe entități. Un lucru pe care l-am învățat cu privire la Demonii lui Satan, este că aceștia niciodată și 

sub nici o formă nu ne vatămă, atunci când intră în noi. Suntem întotdeauna complet conștienți. Când aceștia 

vorbesc prin noi, suntem mereu conștienți de ceea ce spun și arare ori este vreodată ceva forțat. Nu se 

întâmplă ca cineva să aibă parte de pierderi de memorie sau de conștiință și nici respirații convulsive, cum se 

întâmplă în cazul celor care invocă ființe “îngerești”. Îngerii adesea se dau drept Demoni. Există entități care 

NU sunt ale lui Satan iar când sunt invocate (de regulă aceștia sunt îngeri sau spirite asociate acestora), acestea 

preiau controlul asupra persoanei care le-a invocat, vătămând-o, iar persoana nu-și va mai aminti ce s-a 

întâmplat. De multe ori aceștia experimentează pierderi ale memoriei, urmat de o încetineală în tot ceea ce fac 

după aceea. 

 

Satan este aducătorul cunoștinței. Nu are nici un motiv să facă pe cineva să uite anumite lucruri sau să aibă 

goluri în memorie cu scopul de a ascunde ceva. Oamenii care se joacă cu îngerii sau cu alte entități astrale cu 

care nu sunt familiarizați și care nu ai intenții prietenoase, pot întâmpina astfel de probleme, iar apoi, 

bineînțeles, mânați de ignoranță și prostie, dau vina pe “Diavol”. 

 

Unii Demoni ne apar și vor să se joace. Odată, în timp ce eram la serviciu, un coleg mi-a arătat o poză cu 

prietena lui. Am simțit că un Demon a intrat în mine și mi-a zis “dă-i drumul”. Am început să îi citesc pentru 

iubita sa. Colegul a fost uimit de acuratețea mea. Desigur că nu am fost eu, ci Demonul care a vorbit prin mine. 

 

Datorită lipsei de cunoștințe (cunoștințele spirituale și magice au fost distruse de biserica creștină cu evreii ca 

creatori și conducători ai acesteia), cea mai mare parte din cărțile despre vrăji și magie disponibile azi, nu 

numai că oferă informații greșite, dar care pot fi și foarte periculoase, în special în cazul lucrărilor de magie 

neagră, unde se folosește energia morții și alte energii distructive. 

 

Este o mare diferență între evocare și invocare. Atunci când invocăm energie sau spirite, creăm o legătură între 

noi și spirit/energie. Evident, dacă cineva folosește energie a morții sau una distructivă, rezultatele pot fi foarte 

periculoase dacă se creează o legătură între operator și aceasta. De asemenea, invocarea include acumularea 

de energie și descărcarea ei prin aură și/sau chakre. Acest lucru creează o conexiune cu victima. 

 

Cele mai multe lucrări de magie neagră, care sfârșesc rău, se datorează erorilor magului. Mai sunt și alte 

motive pentru care o lucrare de magie neagră să nu aibă succes, spre exemplu, victima împotriva căreia se face 

lucrarea are o aură suficient de puternică pentru a devia energia negativă; un alt motiv: victima se află sub o 

protecție spirituală puternică (dacă cineva se află sub protecția lui Satan, nimic nu îl poate atinge). De 
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asemenea, o sincronizare proastă a lucrării, poate fi un motiv pentru care aceasta să nu fie puternică sau chiar 

să nu aibă nici un efect. Mai sunt și alte motive, însă cele enumerate mai sus sunt cel mai des întâlnite.  

 

Chiar și în magia albă, unde este vizată vindecarea, poate crea probleme magului care invocă energia înainte 

de a o aplica. De fiecare dată când energia este invocată, se stabilește o legătură puternică între mag și 

aceasta. Bineînțeles că nimeni, care își are toate mințile în cap, nu ar vrea să se lege de o boală … 

 

Dacă magul lucrează pentru bani, putere personală sau alte aplicații pozitive ale energiei, atunci invocarea este 

de dorit. Acest lucru se aplică și în cazul vrăjilor de dragoste sau pofte. 

 

Trebuie să cunoaștem diferența, atunci când facem o vrajă, deoarece ignoranța și aplicarea necorespunzătoare 

a celor explicate mai sus, pot face o vrajă să aibă efecte inverse sau alte rezultate nedorite. 

 

Spre exemplu – invocarea energiei gri: magul avansat ar trebui să fie familiar cu această energie. Energia morții 

este predominantă în morminte, cimitire, locurile în care s-au purtat războaie sau în care au avut loc masacre 

și alte locuri ale morții. Energia este gri, sumbră și depresivă. Magul ar trebui să intre într-o transă, să se 

înconjoare cu energia, *FĂRĂ A O LUA ÎN CORPUL LUI*. Apoi, folosindu-și voință și vizualizarea, ar trebui să o 

direcționeze într-o sferă (sau orice altă formă). Energia ar trebui condensată din ce în ce mai mult în sfera (sau 

forma aleasă). După aceea, forma energetică poate fi contractată sau expandată, după cum dorește magul ca 

ea să fie livrată victimei. Dacă este trimisă în chakrele victimei, atunci energia ar trebui să fie bine compactată 

și explodată sau expandată DUPĂ ce aceasta intră în corpul victimei. Dacă energia este lipită de aură, aceasta 

ar trebui expandată până cuprinde/învelește întreaga aură a victimei. 

 

Pot fi folosite diverse variații, după preferințele individuale. 
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Întrebări frecvent puse despre Demoni 
 

 

Întrebare: 

Am întreținut ritualul de evocare, însă Demonul nu 

a apărut 

Răspuns: 

Am primit multe e-mailuri de la peroane cărora, 

după mai multe încercări de evocare, în cele din 

urmă Demonul le-a apărut, iar după aceea toate 

evocările au decurs bine. Acest lucru se datorează 

faptului că, atunci când ești nou și/sau nu ești 

îndeajuns de deschis psihic, nu poți simți prezența 

Demonului. Persistența și răbdarea aduc rezultate. 

Satan pune o mare emfază pe răbdare. 

 

Întrebare: 

De unde știu dacă mi-a auzit chemarea? 

Răspuns: 

Din nou, acest lucru este probabil pentru că ești la 

început. Uită-te după semne subtile, gen pâlpâiri 

sau sfârâieli mai neobișnuite ale lumânărilor sau a 

tămâii; uneori, dacă ești îndeajuns de deschis, 

Demonul te va atinge fizic. De multe ori Demonii 

așteaptă să vină la noi în vise.  

Obiecte pot fi mișcate, ușile pot fi închise sau 

deschise, adieri venite de nicăieri; simți energia 

Demonului și așa mai departe. Doar fi deschis și 

conștient. Acordă atenție coincidențelor. 

 

Întrebare: 

Ce mă fac dacă nu pot găsi lumânări în culorile 

potrivite? 

Răspuns: 

Fă tot ce poți pentru a te apropia de culoarea 

respectivă. Din cauza presiunii și a controlului 

creștin, locurile în care se pot achiziționa 

lumânările negre sau de alte culori folosite în 

ritualurile satanice, devin din ce în ce mai rare. 

Dorința și ceea ce este în inima și în mintea ta sunt 

mult mai importante decât culoarea lumânării. 

 

Întrebare: 

Demonii pot fi chemați numai noaptea? 

Răspuns: 

În mod ideal, primul ritual de evocare ar trebui 

întreținut în timpul nopții. De regulă noaptea este 

mult mai liniștită și favorabilă lucrărilor psihice. 

Partea dreaptă și feminină (psihicul) a creierului, 

este în mod natural mai activă în timpul orelor de 

noapte. Odată ce ai stabilit o relație cu un Demon, 

îl/o poți chema oricând prin telepatie, doar 

concentrându-te pe acesta –  în afară de cazul în 

care Demonul/ița simte diferit. El/ea iți va face 

cunoscut dacă nu vrea să fie contactat/ă. Dacă 

Demonul este ocupat, lucru care se întâmplă 

adesea, acesta îți va răspunde mai târziu, de regulă 

în timp de o zi. 
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Întrebare: 

Trebuie să întrețin întotdeauna un ritual întreg 

pentru a chema un Demon? 

Răspuns: 

Nu. După ce o relație este stabilită, tot ce trebuie 

să faci este să te concentrezi pe Demon și să îl/o 

contactezi telepatic, cu sau fără sigiliu; asta ar 

trebuie să fie îndeajuns pentru ca el/ea să apară 

oriunde și oricând, prevăzându-se faptul că tu ești 

extrem de respectuos și nu încerci să îl/o forțezi 

niciodată. Uneori un Demon nu apare dacă are un 

motiv, însă va apărea mai târziu.  

*Când evoci un Demon cu care nu ești familiar, 

întotdeauna ar trebui să întreții un ritual. 

 

Întrebare: 

După ce chem un Demon și am un contact 

apropiat cu acesta (invocare), am senzații de 

mâncărime ale pielii, simt furnicături, o energie 

foarte puternică, etc 

Răspuns: 

Demonii au o cantitate mult mai mare de 

bioelectricitate decât noi, oamenii. Adesea, 

contactele apropiate rezultă într-un exces de 

bioelectricitate care rămâne cu noi după contact. 

Deoarece sistemul nostru fizic nu este obișnuit cu 

acest lucru, putem experimenta o sporire a 

nivelului de energie, care în unele cazuri poate 

produce disconfort fizic, pentru o scurtă perioadă 

după ce Demonul a plecat. Când ne construim o 

bioelectricitate mai mare (prin meditațiile de 

împuternicire), suntem capabili de a manevra 

contacte mult mai intense și intime cu Demonii, 

fără a simți nimic neliniștitor. 
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Demonii și bioelectricitatea 
 
Demonii au o energie puternică, cu mult deasupra unui om obișnuit. Atunci când îi invocăm sau avem un 
contact apropiat și intim cu aceștia, pot avea loc o varietate de efecte. În astfel de cazuri, bioelectricitatea 
Demonului se îmbină cu a noastră. Toți suntem diferiți, la fel cum și forța vitală a fiecăruia este diferită, 
operând la nivele diferite de intensitate. Experiențele unuia nu sunt experiențele tuturor. Acestea depind de 
multe lucruri, cum sunt nivelele energiei sufletului din viețile anterioare. Cu cât propria ta energie este mai 
puternică, cu atât poți suporta mai multă energie și cu mai puține efecte secundare. De asemenea și puterea și 
construcția fizică pe care o ai, determină cantitatea de energie pe care acesta o poți manevra. Oamenii care 
sunt bine făcuți sau care au o construcție mai puternică, pot suporta mai multă energie atât din propriile 
lucrări, cât și din surse exterioare. 
 
Oamenii care fac în mod regulat exerciții fizice intense, vor descoperi că sunt capabili de a manevra nivele de 
energie mai ridicate și pot progresa mai repede în creșterea propriei bioelectricități. Toate acestea cer timp și 
practică. Se aseamănă cu escaladarea munților, sport în care trebuie să poposești la anumite altitudini uneori 
timp de zile întregi, pentru ai acorda organismului timpul necesar de a se adapta condițiilor, prevenind astfel 
efectele secundare neplăcute sau, în unele cazuri, atacuri severe de rău de altitudine, care sunt destul de 
periculoase. Toți suntem diferiți, motiv pentru care trebuie să ne mișcăm după propriul nostru ritm. 
 
Senzațiile obișnuite după invocarea unui Demon, sunt: senzitivitate a pielii, furnicături, vibrații din interior, 
dureri ale articulațiilor (în cazul celor cu o bioelectricitate scăzută), poți avea senzația că strălucești foarte 
puternic și/sau că plutești, senzații de frig sau cald, bucurie, vise intense, te poți simți supraactiv sau agitat, 
insomnie, uneori anxietate, etc. Cu cât nivelul energiei tale vitale este mai scăzut, cu atât mai multe efecte 
secundare poți experimenta. Nimic din toate acestea nu ar trebui să te preocupe prea mult, deoarece vor trece 
toate. Aceste efecte depind și de intimitatea contactului cu Demonul/ița: o simplă comunicare telepatică 
arareori rezultă în efectele pe care un contact sexual le poate produce. 
 
Am invocat Demoni de multe ori, iar pielea m-a furnicat câteva zile după aceea, dându-mi senzația unei arsuri 
de la soare: fără durere, ci doar o senzitivitate crescută. Invocarea Demonilor înainte de culcare poate cauza 
insomnie, deoarece energia Demonului/iței – care este intensă și puternică – te poate ține treaz. Prin auto-
împuternicire și creșterea propriei bioelectricități, întotdeauna vom fi capabili de a simți un Demon și vom 
continua să avem unele dintre aceste efecte, însă acestea din urmă vor fi minime. 
 
Atunci când îți simți Șarpele Kundalini clocotind, fără să fi meditat pe el, adesea indică prezența unui Demon. 
Energia Demonică se aseamănă mult cu cea a noastră, motiv pentru care avem nevoie de experiență pentru a 
determina dacă un Demon este prezent sau dacă ne simțim propria energie. Acest lucru vine în timp și în urma 
unor repetate contacte cu Demonii. 
 
 – Înalta Preoteasă Maxine Dietrich   
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Panteonul Iadului  
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Figura 2. Simbolurile lui Astaroth, 
derivate din ankh-ul egiptean 

ș ț ț
 
Sunt patru Zei puternici care conduc Iadul: Satan, Belzebut, Astaroth și Azazel. Satan este cel mai puternic, 
domnind peste toți ceilalți. 
 
Zeii cu statut înalt își asistă numai confidenții și prietenii apropiați. Ea/Enki (Satan), Enlil (Belzebut, Baal), 
Inanna (Istar, Isis, Astarot) și Shamash/Utu, Ashur (Azazel) au fost patru cei mai populari, puternici și notabili 
Zei de-a lungul timpului, în întreaga lume. Au fost Zeii originali ai Mesopotamiei. Aceștia toți sunt rude. 
Belzebut/Enlil este fratele vitreg al lui Satan/Ea, iar Astaroth și Azazel sunt frați gemeni, nepoții lui Belzebut. 
 

Astaroth 
 
A fost cunoscută canaaniților ca ASTARTE, sumerienilor ca INANNA, babilonienilor ca ISHTAR, asirienilor și 
acadienilor ca ASHTART, ASHTORETH, ASHERAH și ASTORETH; egiptenii o știau ca ISIS, ASHET și ASET, iar 
fenicienii ca TANIT-ASHTART și ASHTATOTH. Poporul Ugaritic o numeau ANAT. 
 

 Poziția zodiacală: 10 – 20 grade în Capricorn 
 31 decembrie – 9 ianuarie 
 Carte Tarot: a 3-a Pentacle (Azazel mi-a zis că este Asul Cupelor) 
 Planetă: Venus 
 Culoarea lumânării: maro și/sau verde 
 Animal: cobra și vipera 
 Metal: cupru 
 Element: pământ 
 Rang: Mare Ducesă peste Regiunile Vestice ale Iadului; Prințesă Încoronată 
 Astaroth este un consilier îndrumător atât pentru oameni cât și pentru Demoni.  

Se implică în cele mai multe treburi cu oamenii. 
 Astaroth este o Demoniță de zi și guvernează peste 40 Legiuni de Spirite 
 Astaroth mai este și trezoreriță a Iadului 

 
Astaroth este o Zeiță foarte antică: a fost printre noi încă de la început, la fel ca Satan și Belzebut. Astaroth 
este nepoata lui Belzebut. Părinții ei sunt Ningal și Nanna. A fost mereu foarte populară, prea iubită și 
venerată, în zonele în care a fost închinată.  
 
Avându-se în vedere că ea a fost printre noi încă de la început, a fost cunoscută după mai multe nume, fiind o 
Zeiță Căpetenie în multe zone și culturi diferite. Era cunoscută ca Zeița fertilității, a dragostei și a războiului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gruparea de trei puncte, aflate la vârfurile stelei din sigiliul ei, sunt extrem de antice și denotă rangul spiritual 

înalt pe care îl are.  

Figura 1. Sigiliul lui Astaroth 
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Ca și Zeiță sumeriană, Inanna era cunoscută ca o războinică puternică, animalul ei sacru fiind leul. Dedesubt 

sunt câteva poze cu leii care îi păzeau Templul din Nimrud. 

 

 
Orașul ei sacru a fost Uruk, unul dintre cele mai vechi orașe din Sumeria, loc în care ea își avea Templul (se pot 

vedea ruinele acestuia, în poza de deasupra). Sub conducerea ei, poporul sumerian împreună cu comunitățile 

lor, au prosperat și înflorit. Avea temple și altare în multe orașe din Estul Mijlociu Antic. 
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Titlul ei sumerian de “Regină a Cerurilor” a fost furat de către creștini și atribuit fictivei “fecioară Maria”. 

 

Astaroth a fost Zeița babiloniană Ishtar. Scripturile Babiloniene o numesc “Lumina Lumii”, “Zeița Zeițelor” și 

“Aceea care dă Puterea/Tăria”. 

“Poarta Ishtar”, construită aprox. în anul 575 î.e.n., a fost intrarea 

principală în Babilon. Era a opta din cele nouă poți a părții 

interioare a orașului. Regele Nebucadnețar al II-lea al Babilonului, 

a dedicat această poartă lui Ishtar. A fost unul dintre cele mai 

impresionante monumente din Estul Apropiat. Poarta Ishtar a fost 

decorată cu dragoni, tauri și lei. Ishtar, împreună cu Ea (Satan) și 

Enlil (Belzebut), a sfârșit în grimoare ca una dintre Prințesele 

Încoronate de top ale Iadului, odată cu intrarea în scenă a iudeo-

creștinismului. Aceștia trei au fost cele mai populare și bine 

cunoscute zeități în Estul Mijlociu. Reputația le-a fost distrusă, ei 

au fost defăimați, blasfemiați și demonizați în mod vicios, fiind 

etichetați ca “diabolici”. 

 

 ”Cu toate că Sidonul este respectat, nu poate fi uitat faptul că 

Zeița lui a fost Ashtart: un nume pe care scribii israeliți îl scriu cu 

cele cinci consoane ” ‘strt “, consoane vocalizate după familiarul cuvânt evreiesc sinonim cu “rușine”, făcând-o 

pe Zeița Sidonului să apară sub nelegitima formă ‘Astoreth’. “ 

 – Extras din cartea “Recovering Sarepta, A Phoenecian City”, de James B. Pritchard, 1978 

 

“Din numeroasele forme ortografice ale numelui, Astarte, este găsit în literele Tel Amara. Varianta Evreiască – 

Astoreth – a prins viață odată cu hotărârea școlii rabinice din Massoretes, în secolul al VI-lea, de a adopta un 

sistem convențional de compensare a lipsei vocalelor din ebraica scrisă; în același timp s-a hotărât introducerea 

zeităților străine sub cuvântul vocalizat ‘boshet’, cuvânt care înseamnă ‘scârboșenie’. “ 

– Extras din cartea Who’s Who Non-Classical Mythology, de Egerton Sykes, 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3. Ruinele Templului lui Isis, inițial aflate pe Insula Philae, au fost mutate pe Insula Agilqiyya 
în timpul construcției Aswan dam-ului, pentru a le salva de la inundații. 
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Astarpth dă răspunsuri exacte despre trecut, prezent și viitor. 

Descoperă toate secretele și este o învățătoare excelentă în toate științele liberale. 

Poate da cuiva vise profetice sau viziuni despre viitor și discernământ în lucruri necunoscute.  

Ea, de asemenea, sfătuiește oamenii care îi sunt apropiați lui Satan, lucrând pentru El în mod activ. 

Obține prietenia celor aflați la putere și reprezintă luxul și tihna. 

 

Paștele (inițial cunoscut ca “Ashtar“) a fost furat de la ea, de către creștini. 

 

 
 

Experiența personală a Înaltei Preotese Maxine cu Astaroth: 

Astaroth este foarte frumoasă, cu părul blond deschis. Cu toate că este înaltă, are o construcție delicată. 

Culorile lui Astaroth sunt roșu și albastru. Uneori apare cu aripi – acestea au dungi roșii și albastre. Adesea mă 

vizitează atât pe mine cât și pe ceilalți din Clerul JoS (BLS – Bucuria lui Satan. În engleză: Joy of Satan), din 

proprie inițiativă, fiind o prietenă și o sfătuitoare foarte bună. 
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Azazel 
 

AZAZEL sau ZAZEL, SAMYAZA, SAMYAZAZEL, SHAMGAZ, SHEMYAZA, SHAMYAZA, SHEMIHAZAH, SHAMASH 

(Babilon), UTU (Sumeria; Cel Strălucitor),* SAMAS (Akkad), BABBAR (Sumeria), Ashur (Asiria), SHAMIYAH 

(Hathra), SEMJAZA. 

 

 Poziția Zodiacală:  1 – 10 grade în Capricorn și Vărsător 

 Carte tarot: Asul Săbiilor 

 Planetă: Saturn și Nodul Nordic al Lunii (coada dragonului) 

 Culoarea lumânării: albastru, negru 

 Metal: oțel 

 Element: aer 

 Simbol: vulturul și scorpionul; faravaharul (vezi mai jos) 

 Număr: 20 

 Rang: Căpetenia Armatei Infernale 

 Azazel lucrează direct cu Satan 

 Azazel este însărcinat cu Securitatea Națională în Iad 

 

*Lucrurile de mai sus mi-au fost dictate în mod personal de Azazel. 

 

Din experiența personală a Înaltei Preotese Maxine: 

Îl știu bine pe Azazel, fiindu-i foarte apropiată acestuia. Este un Zeu foarte important și cu un rang foarte înalt. 

Are în jur de 2.5 metri, este foarte bine făcut, cu părul desfăcut, blond deschis și lung până la umeri. Are ochi 

albaștri, pătrunzători. Este foarte puternic și foarte dedicat lui Lucifer. Are așteptări de 100% și este foarte 

serios și strict. A interacționat în mod personal cu omenirea în antichitate, educând-o. 

 

**AZAZEL NU ESTE PAIMON, după cum unele grimoare abuzează cu aceste afirmații. Ambii sunt Demoni 

diferiți și individuali. Azazel este un Prinț, Paimon este un Rege.  

Azazel are un rang foarte înalt; îi este FOARTE apropiat lui Satan/Lucifer. Mi-a spus ca are în jur de 60.000 de 

ani tereștri. 

 

Azazel a lucrat extensiv cu mine, pentru informațiile de pe această pagină. M-a condus la multe surse și 

referințe diferite (listate mai jos). Mi-a spus să menționez Codul lui Hammurabi și faptul că de-a lungul 

timpului, conținutul acestui document a fost alterat în mod drastic iar ceea ce noi avem azi nu mai reflectă 

deloc originalul. Azazel este de partea justiției și a dreptății și nu susține sub nici o formă supunerea sau 

“întoarcerea celuilalt obraz”.  

 

În ciuda rapoartelor care afirmă că Azazel este căsătorit cu diferite Zeițe, acest 

lucru nu este în conformitate cu realitatea. Azazel și-a luat o nevastă 

pământeancă, acum vreo 10.000 de ani. 

 

Azazel este nepotul lui Belzebut (Enlil) și fratele geamăn al lui Astaroth. Amândoi, 

Azazel și Astaroth, sunt copiii fiului lui Belzebut,  Sin/Nannar și nevasta acestuia, 

Ningal. Azazel și Astaroth au mereu foarte apropiați.  

 

El îmi apare mereu precum în poza din stânga. Azazel este un Zeu războinic al 

dreptății și al adevărului.  
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Orașele lui au fost Sippar – un oraș akkadian situat în 

partea estică a Eufratului, în nordul Babilonului – și 

Larsa/Ellasar din Sumeria. Sippar este la 32 km (20 

mile) în sud-vestul Bagdadului, în Irak. Sippar a fost 

unul dintre primele orașe stabilite de Zei.  

 

“Numele sumerian pentru orașul Larsa este Ararwa – 

aparent atribuit lui Arauruwa, însemnând “lumină 

cerească”, care în fapt, este înțelesul grupului 

ideografic cu care este scris. Ruinele acestui site antic, 

sunt cunoscute ca Senquara și se află pe partea estică a 

Eufratului, cam la mijlocul drumului dintre Warka 

(Erech) și Muqayyar (Ur din Caldea).  

 

Pe lângă numele de Larsa, se pare că acest oraș mai 

era cunoscut și ca “Aste azaga” (scaunul/tronul 

sacru/strălucitor/pur), ambele nume datorându-se – 

aparent – faptului că era unul dintre marile centre 

babiloniene de venerare a Zeului-Soare. Precum toate orașele principale din Babilonia, Larsa avea și el un mare 

templu-turn, numit E-dur-an-ki, însemnând “casa legăturii dintre cer și pământ”. Templul orașului purta același 

nume ca cel din Sippar: E-babbar, “casa luminii”, loc în care era venerat Zeul-Soare Samas. Acest templu a fost 

restaurat de Ur-Engur, Hammurabi (Amraphel), Burna-burias, Nebucadnețar și Nabonius.  

 

Pe lângă tăblițele găsite în acest site de către William Loftus, se afla și una care descria metode de măsurare a 

lungimii, a  unghiurilor și a rădăcinilor pătrate, lucru care indică faptul că acest loc era unul dintre marile centre 

școlare babiloniene. Pe lângă ruinele acestor temple există și urme de ziduri și resturi de case civile. La început 

orașul era guvernat de un rege local, însă mai apoi a devenit parte a Imperiului Babilonian, puțin după domnia 

lui Hammurabi” 1 

Azazel e Zeul justiției și a răzbunării. Este Maestru al Artelor 

Negre și Protectorul drumeților. Simbolul lui e faravaharul 

(imaginea din stânga), care reprezintă libertatea de alegere și 

protecția. Faravaharul este discul cu aripi original.  

 

Era conducătorul rebel al igigilor. Azazel este de asemenea un 

Zeu al prezicerii, motiv pentru care a fost consultat de mulți 

ghicitori. A fost și Zeul Căpetenie a orașului Hathra, unde era 

cunoscut sub numele de Shamiyah.  

A se vedea cele două coarne 

din fotografia din dreapta jos.  

 

Azazel, împreună cu bunicul său Belzebut, a controlat rutele aeriene ale 

Zeilor, purtând simbolul vulturului. 

 

“În Bad-Tibira, stabilit ca centru industrial, Enlil și-a pus fiul Nannar/Sin la 

conducere; textele vorbesc despre el în lista Utu/Shamash – eveniment 

marcat prin asocierea tatălui lor Nannan, cu semnul zodiacal Gemeni. Dat 

fiind faptul că Shamash era un Zeu bine antrenat în domeniul rachetelor, i-a 

fost atribuita constelația GIR (însemnând atât ‘rachetă’ cât și ‘cleștele 

crabului’ sau Rac), urmat de Ishtar cu constelația Leu, pe spatele căruia era ea 

înfățișată în mod tradițional.“ 2 
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În biblia iudeo-creștină se spune că “Azazel i-a învățat pe oameni să își facă săbii, cuțite, scuturi și armuri”. 

Grimoarele cu spirite abuză afirmând că Azazel este un geniu în lucrul cu metalele, în mineralogie și geologie. 

Acestea toate sunt doar simbolice. El este un Maestru al Alchimiei, al alchimiei spirituale.  

 

Alchimia spirituală are de a face cu transformarea elementelor din sufletul uman, tragerea energiei din pământ 

și lucrarea spirituală cu energia acestuia. Fiecare dintre cele șapte chakre principale este reprezentată de către 

un metal. Azazel lucrează cu discipolii dedicați lui Satan, la atingerea dumnezeirii. Tot ce este mai sus este în 

sens spiritual. Pasajul din biblie a fost sucit și el. “Săbiile, cuțitele, scuturile și armura” sunt toate arme 

spirituale. 

 

Azazel este un expert în ale planetelor, constelaților și astrologiei. De asemenea, este foarte iscusit în arte, 

cosmetică și meșteșugul ornamentelor și podoabelor. Azazel creează frumusețe. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mulți dintre Zeii Originali au fost cunoscuți ca “Cei Strălucitori”, datorită aurei lor puternice. 
 

 

1. Enciclopedia Internațională Standard a Bibliei 

2. A 12-a Planetă, de Zedechia Sitchin, © 1976 
 

 

Alte referințe: 

Religia în Mesopotamia Antică, de Jean Bottéro, Tradusă de Teresa Lavendar Fagan, University of Chicago Press, © 2001 

Un dicționar Ilustrat, Zei, Demoni și simboluri ale Mesopotamiei Antice, de Jeremy Black și Anthony Green, © 1992 

Mitologia poporului babilonean, de Donald A. Mackenzie, © 191 
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Belzebut 
 
BELZEBUT este cunoscut și ca BAALZEBUB, ENLIL, BEL, PIR BUB* BAAL ZEBUL și BEELZEBUTH. De asemenea, 
mai este cunoscut și ca Demonul Goetic BAEL 
 

 Poziția zodiacală: 0 – 4 grade în Berbec 
 21 – 25 martie *(21 – 30 martie) 
 Carte Tarot: a 2-a Rodii (dictat de Azazel) 
 Culoarea lumânării: negru 
 Plantă: ferigă 
 Planetă: Soarele (dictat de Azazel) 
 Metal: fier *(aur) 
 Element: foc 
 Rang: Rege 
 Bael este un Demon de zi și guvernează peste 66 Legiuni de Spirite 

 
Aceia care îi sunt apropiați lui Belzebut, știu că acesta este Enlil. Acest lucru mi-a fost împărtășit de el personal. 
Enlil a fost originalul Bel, care mai târziu a evoluat în Baal. “Baal” înseamnă “Domn”, “Stăpân” – “Prințul Baal”. 
Belzebut/Enlil a fost un Zeu foarte bine cunoscut și popular, având și orașe numite după el în tot Estul Mijlociu, 
cu prefixul “Baal”. 
 
Cei mai mulți oameni care au studiat ocultismul, cunosc faptul că Belzebut îi este foarte apropiat lui Satan, 
amândoi datând pe Pământ, încă de la “începutul vremurilor”; Enlil și Enki. Acesta este fratele după tată, al lui 
Satan. Împreună cu Ea/Satan și Astaroth, au sfârșit în grimoare ca Prinți Încoronați ai Iadului, fiind etichetați 
drept “diabolici”. 
 
“Baal Zebub, Zeul tămăduitor al Ekronului, care mai târziu a devenit Belzebut, a ajuns să reprezinte diabolicul și 
idolatria, în Noul Testament al Bibliei.” – Citat din “Syria”, de Coleman South, 1995 
 
Belzebut este cel mai larg cunoscut ca Zeul Filistenilor, domnind peste orașul Ekron. Este al doilea în 
conducere, după Satan. Filistenii antici l-au venerat sub numele de “Belzebut”. Belzebut este “Domn al 
aerului”. Peste tot pe unde a fost venerat, a fost cunoscut ca Zeu al vremii și a meteorologiei. El de asemenea a 
controlat rutele aeriene, când Zeii au venit pe Pământ. Numele lui a fost pervertit de către evrei, astfel încât să 
însemne “Domnul Zburătoarelor/Muștelor”. 
 
Belzebut are grijă de luptele dintre sataniștii dedicați. Satan vrea unitate, iar Belzebut întărește și aplică acest 
lucru. Poate fi foarte strict, deoarece Satan nu admite ca sataniștii dedicați să se blesteme între ei. 
 
Belzebut patronează peste tot ceea ce este oriental, peste artele marțiale și cultura asiatică. Are o voce 
răgușită. 
 
Înalta Preoteasă Persephone povestește despre experiența ei cu Belzebut: 
Belzebut este foarte înalt, aș zice în jur de 2.5 metrii. Este foarte bine făcut și are cea mai uluitoare energie și 
cei mai frumoși ochi pe care i-am văzut vreodată. Culoarea acestora se schimbă în funcție de energia pe care o 
are pe moment. Întotdeauna a fost și este foarte binevoitor cu mine și mă vizitează destul de des. Am avut 
ocazia să îl văd și pe atât de gentil și de binevoitor pe cât îți poți imagina, cât și extrem de pervers, atunci când 
este înfuriat. Are păr castaniu. 
 
Prima dată l-am văzut când i-am cerut ajutorul pentru a crea această pagină despre el. Mi-a apărut cu părul 
blond și sprâncene mai închise, purtând o robă albă. Aceasta a fost prima dată când l-am văzut. I-am auzit 
vocea cu mult timp în urmă, iar aceasta îi era răgușită, însă când acesta mi-a vorbit din nou, destul de recent, 
răgușeala îi dispăruse. Acest lucru este probabil datorită faptului că acum este liber. 
– Înalta Preoteasă Maxine 
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Sigiliile lui Belzebut: 

  
 
Citeam o carte despre hieroglifele egiptene, când am dat peste 
ceva foarte interesant: hieroglifa egipteană pentru “aer” și “vânt”, 
seamănă foarte mult cu unul dintre Sigiliile lui Belzebut. Este 
evidentă evoluția acestuia. Ideea este că Belzebut e “Prințul 
aerului”. Mi se face rău când mă gândesc la cât de mult ne-au 
denigrat evreii Zeii, afirmând că Belzebut este “Domnul 
Muștelor/Zburătoarelor”. Multe grimoare evreiești l-au ilustrat pe 
Belzebut sub forma unor muște urâte. Împreună cu el, și ceilalți 
Zei au fost ilustrați sub forma unor monștrii. 
 
De asemenea, de multe ori în studiile mele, am descoperit că există foarte puține informații adevărate despre 
multe dintre popoarele antice, cum e cazul aviților, a căror Zeu era Adramelech. Tot ceea ce am găsit despre ei, 
a fost în biblia evreo-creștină, în care evreii i-au invadat în mod brutal, ucigându-i în masă (genocid); acest 
lucru s-a întâmplat cu multe alte popoare. Bineînțeles, toate acestea nu sunt decât mesaje subliminale despre 
victoria evreilor asupra Gentililor (ne-evreii), lucru care se petrece doar în capul bolnav al evreilor. Însă ceea ce 
vreau să spun e că multe informațiile despre multe popoare Gentile antice au fost pierdute pentru totdeauna. 
Librăriile antice care au fost rase de fața pământului, nu conțineau numai cunoștințe oculte și spirituale, ci și 
istorie. 
 
Exemplul de mai sus este unul flagrant, despre felul în care istoria a fost distrusă în mod deliberat și înlocuită 
cu minciuni. 
 
În timpul distrugerii cunoștințelor 
oculte de către evrei și creștini, 
aproape toate informațiile despre 
Belzebut au fost pierdute. Creștinii 
au avut libertatea de a huli, 
blasfemia și defăima reputația 
Zeilor Gentili originali, după cum și-
au dorit. Din moment ce nu a rămas 
nici un fel de opoziție în urma 
distrugerii a orașe întregi, ucideri în 
masă a popoarelor păgâne/Gentile, 
distrugerea templelor, librăriilor și a 
documentelor acestora, noile 
generații nu au avut nici o altă 
sursă la care să se întoarcă pentru 
informare despre acești Zei, decât 
biblia iudeo/xină. 
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Belzebut/Enlil a fost Zeul Păzitor al orașului Nippur, oraș situat în Sumeria (actualmente Irak). Și-a avut 
ziguratele, altarele și templele în acest oraș. Fortăreața din vârful muntelui a fost construită în 1890 de 
excavatorii americani pentru a proteja descoperirile de triburile locale. Mai jos este Marele Zigurat din Nippur, 
templul lui Enlil: 

 
 
Belzebut/Enlil este Zeul furtunilor, condițiilor atmosferice, a vântului, ploii și a aerului. Numărul lui este 50. 
 
Ziguratele lui din Nippur erau numite “Fi-irn-bar-sag”. Este Zeul care tună și fulgeră împotriva inamicilor lui 
Satan. (Mai mult de o grămadă de biserici xine au fost distruse în mod dezastruos). Este considerat un Zeu 
binevoitor, dătător de viață și susținător al acesteia, purtând de grijă oamenilor lui, de fiarele câmpului, de 
păsările cerului și de peștii mării. Enlil (Belzebut) este atât un Zeu al războiului, cât și un Zeu al păcii; distrugător 
și protector, apărător, restaurator, constructor; potrivnic, ostil și cel mai îndurător. 1 
 
Pentru a te putea bucura de binecuvântările lui, trebuie mai întâi să intri într-o relație corectă cu el și cu Satan. 
Sprijină și întărește decretele lui Satan. 
 
“Enlil (Belzebut) nici nu se teme și nici nu se înspăimântă de inamicii lui. O luptă întreprinsă de el este purtată 
cu o vigoare inexorabilă, până când se ajunge la victorie – pentru el nu există scuză sau retragere: 
‘Pământul ostil și nesubordonat – să nu îți apleci inima spre el.’ 
“Odată ce furia i-a fost stârnită, nu exista nimic care să îl poată face să cedeze sau să se potolească” 2 
 
Enlil/Belzebut a fost “un protector și un dătător de viață”. “Pe cât de înfuriat și de distructiv poate fi cu inamicii, 
pe atât de îndurător, binevoitor și iubitor poate fii, când vine vorba de oamenii și de țările lui. Își protejează 
oamenii de invaziile ostile prin ridicarea de ziduri înalte sau de fortărețe în jurul lor și a caselor lor, astfel încât 
hoardele inamice nu pot intra nici pe deasupra și nici pe porți.” 
 
“Dacă oamenii lui au nevoie de ploaie, el deschide pentru ei zăgazurile cerului, dă deoparte zăvoarele acestuia 
și eliberează calea, astfel încât ploi abundente să le poată uda terenurile; de asemenea, el poate face acest 
lucru pentru a îneca și distruge cu desăvârșire inamicii.” 
 
Mai jos este un imn sumerian antic, adresat lui Enlil/Belzebut:  

Porțile cerului 
Zăvoarele cerului 
Stăvilarele cerului 
Lăcatele cerului 
Tu le deschizi 
Tu le tragi 
Tu le nărui 
Tu le îndepărtezi 
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“El susține atât viața oamenilor cât și cea a animalelor. Făcând asta, nu neglijează nici pe cea mai mică și 
nesemnificativă viețuitoare, în care încolțește viața. 
 
Babilonienii antici erau uimiți de iubirea, protecția și sprijinul lui Enlil, elogiindu-l prin exclamația “El care 
protejează (sprijină)” 
 
Este înzestrat cu o putere și o autoritate extraordinară. Emblema autorității sale este sceptrul pur sau 
strălucitor, pe care îl poartă sau îl ține în mâini. Acționează în autoritatea lui Satan. Cu toate acestea, acest 
sceptru strălucitor nu este doar o emblemă a autorității, măreției și a puterii, ci și o pană în mâinile lui 
Belzebut, scribul, prin mijloacele căruia acesta scrie voința și deciziile lui Satan. 
 
“Cele doisprezece semne ale zodiacului, anul, anotimpurile și lunile își au toate începuturile și sfârșiturile lor, 
granițele și legile lor, imaginile și desenele lor: Enlil (Belzebut) le indică și le proclamă pe toate. Există un înțeles 
și o semnificație în fiecare dintre acestea: Enlil (Belzebut) le interpretează. Face acest lucru prin “plinătatea 
manifestărilor lui”. “Enlil și cele șapte manifestații ale Sale”. Este unul dintre cele mai remarcante realități, în 
relație cu natura fiecărui Zeu care, la un moment dat a jucat rolul de “Fiu” într-o anumită trinitate; se considera 
că un astfel de Zeu avea “șapte manifestări” a puterii sale. Erau “șapte”, deoarece acest număr exprimă 
“plinătatea, completarea, totalitatea” 4 
*Acestea sunt cele șapte chakre principale 
 
Mai jos este o schiță a Templului lui Belzebut din Ekron, din Țara antică a Filistenilor. Dreptunghiul din 
sanctuarul din mijloc este altarul închinat lui Belzebut.  
 

 
 
*Pentru Yezidi, închinătorii lui Satan din Irak, Belzebut era cunoscut ca Pir Bub. Ei afirmă că acesta a fost Zeul 
Regelui Ahab. (Referință: pag. 40 din Închinarea Demonică, de Isya Joseph, anul 1919) 
 
Următorul paragraf este luat din Enciclopedia Britanica; un Dicționar Critic al Istoriei Literaturii, Politicii și 
Religiei, al Arheologiei, Geografiei și a Istoriei Naturale a Bibliei. Volumul I: A-D, scris de The Rev. T. K. Cheyne, 
M.A., DD și J. Sutherland Black, M.A. LL.D. The Macmillan Company, New York; Adam și Charles Black, Londra, 
1899 
 
BELZEBUT, știut și ca Zebub sau Myla – Zeul Zburător, un Zeu al Ekronului, al cărui oracol a fost consultat de 
regele israelit Ahazia, în timpul ultimei sale boli. Numele este de obicei tradus prin “Zeul Muștelor”. Este 
adevărat că nu există nicio analogie semitică, însă Pausanias ne spune despre un Zeu care a alungat roiuri 
periculoase de muște din Olimp, iar Clement din Alexandria atestă cultul aceluiași Zeu în Elis; dacă voim, putem 
interpreta titlul “Un Zeu care trimite sau alungă o plagă de muște”. Oricum, hai să trecem mai departe. Bezold 
credea că într-o inscripție asiriană din secolul al XII-lea î.e.n., “Baal-Zabnbi” era unul din numele lui Zebub. Baal-
Zebub a fost un nume divin cunoscut pe scară largă, adoptat pentru Zeul Ekronului. Restaurarea ultimelor 
silabe este destul de nesigură, motiv pentru care, interpretarea de Baal-Sapuna (vezi BAAL-ZEFRON, I) pare cea 
mai probabilă. Prin urmare, Winckler sugerează că Zebub ar putea fi numele unei așezări foarte antice, în 
orașul Ekron (nu mai este nevoie să fie explicat etimologic), făcându-se analogie la Baal-Sidon, Baal-Hermon, 
Baal-Lebanon. Totuși, nu se cunoaște o astfel de așezare, iar Ekron, nu doar o așezare în Ekron, a fost teritoriul 
lui Baal.  
 
Este, prin urmare, cel mai probabil că numele de Baal-Zebub, “Zeul Muștelor” (care nu apare decât într-o 
scriere foarte târzie, care are o tendință profesională pronunțată), este o modificare evreiască ne-eufonică a 
numelui adevărat, nume care cel mai probabil a fost Baal-Zebul, “Domn al Înaltei Case”. 
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Acesta este un grad ce putea fi purtat de orice Zeu cu un templu măreț și în mod probabil, nu era limitat doar 
Zeului Ekronului. În același timp în Nordul Îndepărtat, “Casă Înaltă” era atribuit sălașului Zeilor, “Muntele 
Adunării”. Există motive să credem că fenicienii aveau cunoștință despre un astfel de loc. Conceptul este 
implicat în numele divin Baal-Saphon, ‘Domn al Nordului’ (vezi BAAL-ZEFRON) în Elegia pentru regele Tirului 
(Ezechel 28); iar filistenii știau despre el. În orice caz, naratorul evreu târziu, a putut fi ofensat de aplicarea unui 
grad precum “Domn al Înaltei Case” (care lui îi sugera fie templul lui Solomon, fie lăcașul ceresc al lui Yahwi), 
Zeul Ekronului, așadar la modificat din Baal-Zebul (Domn al Înaltei Case) în Baal-Zebub (Zeul Muștelor). 
Această explicați aduce lumină peste trei nume propriu-zise: IEZEBEL, ZEBUL și ZEBULON, “din (casa) ta sacră și 
glorioasă”. Același termen poate fi aplicat conacului din cer, al Lunii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Referințe: 
1. “Imnuri Sumeriene și Rugăciuni Adresate Zeului Nin-Ib, din Templul Bibliotecă al Orașului Nippur”, de Hugo Radau 
2. Idem, pagina 23 
3. Idem, pagina 25 
4. Idem, pagina 27 
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Cei șase Zei Principali ai Iadului 
 

AGALIAREPT 
 Rang: GENERAL 
 Demonii subordonați lui sunt: Buer, Gusion și Botis 

 
Agaliarept descoperă secrete și dezvăluie mistere. 
 
Experiența personală a Înaltei Preotese Maxine cu Agaliarept: 
Agaliarept își poartă parul negru în stil egiptean, lung până la umeri. Este de culoare măslinie, foarte înalt și 
bine făcut. Este mai degrabă tăcut. 
 

ASMODEUS/ASMODAY sau SYDONAY 
 Rang: REGE, SUPRAVEGHETOR A CASELOR DE NOROC ÎN IAD 

 
Poartă titlul de Regele Demonilor. Guvernează peste multele tărâmuri ale 
plăcerii.  
Prefera să fie evocat cu capul descoperit.  
 
Învață arta astronomiei, aritmeticii, geomanției și meșteșugăriei. Răspunde la 
toate întrebările, descoperă și păzește comori și dă abilitatea de a citi gândurile 
altora. Conferă invizibilitate și poate rupe relații/căsătorii. 
 
Experiența personală a Înaltei Preotese Maxine cu Asmodeus: 
Asmodeus este născut de o mamă umană, în timp ce tatăl lui este un Zeu. Are 
părul negru, adunat într-o panglică și lăsat pe spate. Are pielea de culoare măslinie. Asmodeus este extrem de 
curtenitor, fiind un gentleman. Are un grai moale și o voce calda. Este un Demon foarte plăcut. 
 

FLERUTY 
 Rang: LOCOTENENT GENERAL 
 Demonii subordonați lui sunt: Bathin și Eligos 

 
Fleruty are puterea de a întreține orice lucrare în timpul nopții și poate face să cadă grindină oriunde.  
 
Fleruty are o aura aurie, aripi poleite cu aur și pene albe. Este muscular și cu o înfățișare atrăgătoare. Are parul 
blond și ondulat, care îi trece de nivelul umerilor. 
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LUCIFUGE ROFOCALE 
Lucifuge mai este cunoscut și ca Tarchimache și Focalor 

 Rang: REGE 
 Culoarea lumânării: neagră 
 Plantă: trandafir sălbatic 
 Demonii subordonați lui sunt: Agares și Margas 

 
El controlează toate bogățiile și comorile lumii. 
 
Experiența personală a Înaltei Preotese Maxine cu Lucifuge Rofocal: 
Lucifuge Rofocale îi asistă pe cei proaspăt dedicați Satanismului. 
Este răbdător, politicos și cu un grai moale. Este chel. Poartă o robă 
aurie, strălucitoare, cu fâșii de aur. Este mai degrabă tăcut. Are o 
voce profundă cu un ușor accent. 
 

SARGATANAS 
 Rang: BRIGADIER MAJOR 
 Demonii subordonați lui sunt: Loray, Valefar, Foraii 

 
Sargatanas se află direct sub comanda lui Astarot. Poate deschide orice fel de încuietoare și poate transporta 
pe oricine, oriunde, prin proiecție astrală. Poate conferi invizibilitate și deprindere/iscusință în dragoste. 
 
Experiența personală a Înaltei Preotese Maxine cu Agaliarept: 
Sargatanas are o frumoasă pereche de aripi aurite și poartă o roba roșie colbăită în aur. Are parul lung și blond, 
ochii de un albastru deschis și piele deschisă la culoare. 
 

SATANACHIA 
 Rang: COMANDANT ȘEF 
 Demonii subordonați lui sunt: Prulas, Amon și Barbatos 

 
Satanachia posedă o cunoaștere profundă despre toate planetele. Are putere peste toate femeile și fetele și 
furnizează animale ca familiali 
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Alți Zei cu rang înalt 
 

ABADDON 
Abaddon mai este cunoscut și ca Apollyon 

 Rang: Prinț al Războiului 
 
Abaddon este un Sfeșnic. Este Domn al Abisului și Rege al Demonilor 
 
Experiența personală a Înaltei Preotese Maxine cu Abaddon: 
Este mare, aș zice pe puțin 2,5 m. Este “îndesat” și purta un fel de veșmânt de luptă atunci când l-am văzut eu. 
Are o înfățișare întunecată, cu ochii, părul și mustața închise la culoare. 
 

ABIGOR 
Abigor mai este cunoscut și ca Demonul Goetic Eligor sau Eligos 

 Rang: Comandant peste 60 de Legiuni 
 
Abigor este iscusit în secrete de război și profeție. 
 
Abigor are pereche frumoasă de aripi, de culoare neagră cu dungi albe. 
Are o aura neagra în jurul capului și ochi mari, negrii și fără irisuri. De 
asemenea are doua semne de formă lineară pe obraji. 
 

ADRAMELECH 
 Rang: Consilier Înalt 

 
Președinte al Consiliului General al lui Satan, Supraveghetor al garderobei lui Satan. Adramelech a fost Zeul 
aviților. Aceștia au fost un popor antic, masacrat în mod brutal până la extincție de către israeliți, sub 
conducerea lui “yaweh”. 
 
Experiența personală a Înaltei Preotese Maxine cu Adramelech: 
Adramelech este foarte înalt. Are părul negru, cu breton și lung până la umeri, ca în multele picturi din templele 
egiptene și din piramide. Are ochii negrii, foarte pătrunzători și o privire intensă. Pielea îi este deschisă la 
culoare. 
 

ALASTOR 
Executor al Decretelor hotărâte de Comisia lui Satan. 
 
Alastor are părul scurt de un blond deschis. Ochii îi sunt albaștri deschis și arată foarte tânăr. Are aripi albe și 
era îmbrăcat în alb.  
– ÎP Maxine 
 

ANUBIS 
Anubis mai este cunoscut și ca Demonul Goetic IPOS 
 
Anubis este un uriaș. Are în jur de 2,7 – 3,0 metri și este foarte bine făcut. Are un 
păr drept și blond care îi ajunge până sub nivelul urechilor, pielea deschisă la 
culoare și cu cap de șacal. Anubis este Zeul morților. Asistă în chestiuni privitoare 
la morți. Prezidează funeraliile și poate fi evocat pentru a păzi pe oricine care a 
decedat recent. Anubis este un protector și o călăuză pentru sufletele morților.  
– ÎP Maxine 
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BEHEMOTH 
 Rang: Străjer al nopții infernale 

 
Demon al indulgenței, prezidează peste toate sărbătorile și petrecerile din Iad. 
 

BELIAL 
 Poziția zodiacală: 10-20 grade în Vărsător 
 30 ianuarie – 8 februarie 
 Carte tarot: a 6-a Săbii 
 Planeta: Soare 
 Metal: aur 
 Element: aer 
 Rang: Rege 
 Belial este un Demon de noapte și guvernează peste 80 Legiuni de Spirite 

 
Belial distribuie reprezentări și titluri. El împacă prieteni și dușmani și oferă familiali. Poate ajuta pe cineva să 
obțină o poziție mai bună la locul de muncă. Aduce favoruri de la alții, chiar si de la dușmani.  
Belial este scund și slab. Are parul ca platina la culoare. 
 

BELPHAGOR  
Belphagor este un Demon al descoperirilor ingenioase și a belșugului/avuției. El îi îmbogățește pe cei pe care îi 
place. 
 
Belphagor are parul blond și construcție musculară. De regulă, Belphagor te lasă cu o radiație plăcută, după ce 
te-a vizitat. Are aripi albe și ochi foarte pătrunzători. 
 

CHARON sau CHIRON 
Charon traversează sufletele peste râul Styx, în Iad. 
 

CIMERIES sau AIMEJES 
Cimeries mai este cunoscut și ca Zeul Egiptean Khepera. De asemenea, mai este cunoscut sub numele de 
Kheperi, Khepri, Keprer și Chepera. Cimeris a făcut cunoscut unui discipol că preferă să i se adreseze sub 
numele de Khepu. 
 

 Poziția zodiacală: 25 – 29 grade în Vărsător *(20 – 29 Capricorn) 
 14 – 18 februarie *(10 – 19 ianuarie) 
 Carte tarot: a 7-a Săbii *( a 4-a pentacle) 
 Culoarea lumânării: albastru închis 
 Plantă: pin 
 Element: aer *(pământ) 
 Planetă: Venus *(Lună) 
 Metal: cupru *(argint) 
 Rang: Marchiz 
 Cimeris este un Demon de noapte și guvernează peste 20 Legiuni 

de Spirite 
 
Cimeries revarsă putere în suflet și conferă curaj. Te face victorios în luptă, învață literatura și găsește orice 
este pierdut. Învață gramatica, logica și retorica, și este protectorul soldaților și a personalului militar. De 
asemenea descoperă comori ascunse. 
 
Are un păr blond frumos, lung până la umeri și este foarte bine făcut. Este un Zeu foarte frumos, cu aripi foarte 
largi, acoperite cu aur. Este acoperit cu luciu de aur.  
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DAGON 
Dagon mai este cunoscut și ca Demonul Goetic ZAGAN. 
 
Dagon a fost un Zeu al Filistenilor. Este foarte mare, precum Anubis. Este construit precum un culturist. Are 
părul blond și drept, o gură mică cu buze subțiri și niște ochi pătrunzători, de un albastru deschis. Este un Zeu al 
agriculturii, fermierilor și a fertilității. Era cunoscut pentru aparițiile sale cu un corn care ieșea din frunte, 
simbolic unui falus. Dagon este păzitorul fermierilor și a agricultorilor. 
– ÎP Maxine 

 
 

HORUS 
Horus mai este cunoscut și ca Demonul Goetic PURSON 
 
Este foarte deschis la culoare. Seamănă cu Amon Ra, doar că are trăsături mai fine. Este mai mereu însoțit de 
patru alți Demoni. Horus este foarte respectat printre Demoni, având un rang foarte înalt. Cu o înfățișare foarte 
tânără, Horus poate lumina întreaga încăpere cu energia sa atunci când apare. 
 – ÎP Maxine 

 
 

MAMMON 
 Rang: Trezorier al Iadului 

 
Mammon nu este numele real al acestui Demon. “Mammon” este doar un cuvânt evreiesc pentru “bani” și 
nimic mai mult. Cum a ajuns acest nume să fie atribuit unui Demon? Simplu: prin interpretare eronată și 
ignoranță. În lucrările noastre cu Demonii, am descoperit că Zeul grec Zeus răspunde numelui de Mammon. 
 
Experiența personală a Înaltei Preotese Maxine: 
Zeus are parul ondulat și de culoarea platinei, ochi albaștrii deschis, poartă o coroană de dafin, o togă albă și 
este bine făcut. 
 

MASTEMA 
Mastema este o Zeiță importantă din Egiptul Antic. Domnește peste magia neagră și vrăjitorie, fiind o expertă 
în acestea.  
– ÎP Maxine 
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Lilith este soția favorită a lui Satan.*  
 

Este eliberatoarea și păzitoarea femeilor 

puternice, fiind o Zeiță a drepturilor femeilor. 

Lilith reprezintă eliberarea și plăcerea sexuală. 

Este exaltarea divinității feminine. De asemenea, 

Lilith susține dreptul la avort și controlul 

nașterilor. Mai este cunoscută și ca ajutor la 

naștere. 

 

Lilith nu poate fi chemată prin evocare. Ea apare 

doar la aceia pe care ia și-i alege.  

 

Unul dintre simbolurile ei sacre, este bufnița. 

 

 

*Acest lucru mi-a fost dezvăluit de Satan însuși. 
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MORAX 
Morax mai este cunoscută și sub numele de: Foraii, Forfax, Marax, fiind 
Zeița egipteancă Maat. 

 Poziția zodiacală: 10 – 14 grade în Rac *(20 – 29 Balanță) 
 2 – 7 iulie *(13 – 22 octombrie) 
 Carte tarot: a 3-a Cupe *(a 4-a Săbii) 
 Planete: Marte/Pluto 
 Metale: fier/plutoniu 
 Element: apă *(aer) 
 Culoarea lumânării: roșu 
 Strămoș 
 Rang: Conte/Președinte 
 Marax este o Demoniță de zi și guvernează peste 30 Legiuni de 

Spirite 
 
Morax învață astrologia, astronomia, științele liberale și utilizarea pietrelor și a ierburilor în magie. 
Ea de asemenea oferă familiali. Este Zeița ordinii, adevărului și a justiției. 
 
Este foarte respectată printre ceilalți Demoni. Are parul negru cu breton, pielea de culoare măsliniu deschis, iar 
părul în stil egiptean. Aripile îi sunt largi și albe, iar ea este foarte înaltă.  
 – ÎP Maxine 
 

MULCIBER 
 Rang: Conte, Comandantul de Gardă al orașului Pandemoniu. 

 
Mulciber se află în ordinul secund al lui Belzebut. Este arhitect și inginer al orașului cunoscut ca Pandemoniu. 
Este foarte inteligent și un expert în arta războiului și a strategiei. El a proiectat și construit Palatul cel Mare al 
lui Satan. 
 

NEPHTHYS 
*Nephthys este Demonița Goetică Bathin, fiind cunoscută și sub numele Nebthet. 
 
Experiența personală a Înaltei Preotese Maxine: 
Nephthys este soția lui Set. Precum Thoth și Seshat, și aceștia apar adesea împreună. Atunci când apare doar 
Nephthys, este însoțită de Demoni Păzitori. Este bine făcută, are parul lung, blond și ondulat. Nephthys este 
foarte prietenoasă și vorbăreață. Este iscusită în magie și în cuvintele de putere (mantre) și este o Zeiță a 
vindecării. Ea este de asemenea o Zeiță a morții și, precum soțul ei Set, a Întunericului. 

 
 

NERGAL sau HADES sau PLUTO 
Nergal este unul din cei 7 fii ai lui Satan și domnește peste Lumea de Dincolo/Infern. Soția acestuia este 
Erishkegal. Are putere asupra morților. 
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NEBIROS 
Nebiros mai este cunoscut și ca Demonul Goetic Neberius sau Cerberus. 

 Rang: Mareșal și Inspector General 
 
Are puterea de a pune răutate în oricine. Învață proprietățile mineralelor, 
metalelor, plantelor și a animalelor. Posedă arta predicției și este un adept 
al necromanției. 
 
Experiența personală a Înaltei Preotese Maxine: 
Nebiros are o aură verzuie. Culoarea lui este verde intens. 
 

OSIRIS 
Osiris mai este cunoscut și ca Demonul Goetic Orias, Oriax 
 
Osiris este Zeu al Lumii de Dincolo, a morții și a învierii. Conferă stabilitate, tărie și putere reînnoită după 
moarte. Osiris are o voce profundă și apare chel, cu un tatuaj pe frunte. 

 
 

RAUM 
*Raum este Zeul Egiptean Khnum 

 Poziția zodiacală 15 – 19 grade în Balanță *(1 – 10 grade în Taur) 
 8 – 12 octombrie *(21 – 30 aprilie) 
 Carte tarot: a 3-a Săbii *(a 5-a Pentagrame) 
 Planetă: Saturn *(Marte) 
 Metal: oțel *(fier) 
 Element: aer *(pământ) 
 Plantă: scaiete 
 Culoarea lumânării: negru 
 Rang: Conte 
 Raum este un Demon de noapte și guvernează peste 30 Legiuni 

de Spirite 
 
Raum stârnește dragostea și împacă dușmanii. Poate distruge reputația cuiva și chiar și orașe și/sau 
proprietăți. Fură bani și îi aduce magului. 
 
El este Zeul Egiptean Khnum, de asemenea cunoscut ca Khnemu, Khnoumis, Chnemu, Chnum. 
Este Zeul cu cap de berbec din picturile găsite în Templele și Piramidele din Egiptul Antic.  
 
Apare strălucind într-o lumină albă și poartă o mască cu capul unui berbec. Aripile îi sunt în dungi alb și negru, 
precum o zebră. Poartă haine în stilul Egiptului Antic. Numele lui este o anagramă a lui “Ram” (RAuM). Raum 
este foarte generos. Conferă telepatia și abilitatea de a comunica cu animalele. Este un Zeu foarte prietenos. 
 

SCIRLIN 
Scirlin este unul dintre mesagerii Iadului și poate asista în evocarea altor Demoni. El reprezintă autoritatea lui 
Lucifer/Satan. 
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SEKHET 
Sekhet mai este cunoscută și sub numele de Sekhmet, Sechmet, Sekhait, Sekhautet, Sekhem și Sekhmis. 
Sekhet este o Zeiță Leu, fiind cunoscută pentru puterea ei. Este o războinică și o Zeiță onorată a războiului și a 
luptei. Are o pereche de aripi negre cu dungi roșii, pielea foarte închisă la culoare și părul blond, cu bucle. Are 
o voce profundă și puternică. 
 

SESHAT 
*Seshat mai este cunoscuta și ca Sefkhet-Aabut și Sesheta 
 
Experiența personală a Înaltei Preotese Maxine cu Seshat: 
Seshat este foarte deschisă la culoare, cu părul de un blond deschis și creț. Este extrem de frumoasă. Este soția 
lui Thoth și îl însoțește și asistă pe acesta în multe proiecte. Este Zeița Egipteană a intelectului și scrisului, la fel 
ca și soțul ei. Este Zeița literaturii și a bibliotecilor, domnind peste toate bibliotecile antice din Egipt. În unele 
situații ea îi ia locul soțului ei, atunci când acesta este ocupat. Aceia dintre noi care au lucrat cu Thoth și Seshat, 
i-au văzut adeseori împreună. Adeseori însă, Seshat vine în locul soțului ei, care este mereu extrem de ocupat. 
Thoth este cel mai ocupat dintre toți Demonii. 
 

SET 
**De asemenea cunoscut ca Demonul Goetic Sitri, Seth, Sethi, Sit, Sutech. Set 
este Domnul Întunericului, în Egiptul Antic. El este unul dintre cei 7 fii ai lui Satan. 
 
Experiența personală a Înaltei Preotese Maxine cu Set: 
Este de culoare închisă cu părul negru. Când am întreținut lucrări energetice cu el, 
la început avea aripile de un maro închis. După ce a fost eliberat, i s-au schimbat 
într-o frumoasă pereche de aripi moi, cu pene și de culoare neagră, precum aripile 
unui corb. Poartă o robă de satin, lungă și neagră. Este foarte amabil, cu o voce 
caldă, iar după ce a plecat, am rămas cu un puternic sentiment de pace. Are o 
energie frumoasă. Set cu siguranță reprezintă întunericul. Soția lui este Zeița 
Nephthys. Uneori pot apărea împreună. 
 
 

SORATH 
Sorath este un Zeu al Soarelui. Se spune că el a fost Demonul personal, Protector și sfătuitor al lui Adolf Hitler. 
 
Sorath domnește peste curentul de energie care are de a face cu “ida”, psihicul uman, stări alterate ale 
conștiinței, forme-mentale, elementali, halucinogeni, “inexplicabilul, neprevăzutul și necunoscutul” și peste 
“miracole”. Sorath este “Cel ce închide”, în timp ce Azazel este “Cel ce deschide”. Marele Zeu Sorath nu 
primește pe oricine, deoarece el este întruchiparea mereu aprinsului Soare Negru. Numărul lui este șapte; 
domnește peste al 13-lea semn al Zodiacului; timpul lui este atunci când Luna este vidă. El domnește dinspre 
nord. Mintea este foarte complicată, în special acea parte pe care noi, magicienii, o folosim. Partea Divină a 
minții poate face absolut orice. Atunci când vine vorba de această putere, Satan are încredere doar în ai Lui și 
în nimeni altcineva. Ea nu va fii activată în oricine; iar dacă va fi, se va activa în așa fel încât va fii o lecție 
înfricoșătoare pentru oricine încearcă să o folosească, atâta timp cât nu este cu Satan. Sorah prezidează peste 
fluxul energetic din “inconștient” și este Zeu peste energia emisă de fiecare soare din Univers. Apoi, el mai 
domnește și peste centrul magnetic și factorul vieții pentru toți. 
 
Sorath a spus că toți sorii din Univers ne afectează, nu numai Soarele nostru. În cele din urmă, miracolele nu 
sunt cauzate de Zei. Zeii se află mai presus de ele. Cuvântul însuși depășește nevoia sau înțelegerea a ceea ce 
este un miracol. Miracolele vin de la noi. Ceea ce pentru unul reprezintă un miracol, pentru altul poate fi un 
blestem; ceea ce este pierdut de cineva, poate fi găsit de altcineva, spre exemplu. 
 – Înaltul Preot Salem Burke 
 
Sorath este din Rasa Nordică a Zeilor. Este înalt și cu parul lung de un blond deschis.  
 – ÎP Maxine 
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THOTH  
Sau Hermes (Greci), Mercury (Romani), Tehuti, Ningishzidda, Quetzalcoatl (America Centrală). 

 Semnul zodiacal: Gemeni – Rac 
 Carte tarot: a 3-a Baghete 
 Planete: Mercur, Luna 
 Culoarea lumânării: argintiu, roșu 
 Metal: mercur 
 Element: aer 
 Rang: arhivar al script-urilor și a documentelor legale în Iad; Marea Cancelarie. 

 
Thoth este un Demon important și cu rang înalt. Este unul dintre cei șapte fii ai lui Satan. Este marele jongler. 
Thoth este cel mai strălucit și intelectual dintre toți Zeii. Este foarte plăcut, extrem de carismatic și prietenos. 
Este cel mai ocupat dintre toți Demonii și poate fii dificil să îți apară în urma evocării – afară de cazul în care 
ești important pentru acesta. Soția lui este Sashat. Ea adesea îi ia locul atunci când el nu poate fi prezent. 
 
Thoth este adevăratul tată al vindecării și a medicinii. El este păzitorul doctorilor, asistentelor medicale, 
paramedicilor, a celor care lucrează în spitale; protejează vindecătorii și pe toți cei care profesează în profesia 
medicală. 
 
Toți aceia care l-au văzut și interacționat cu Thoth, cad de acord că el este înalt, muscular, foarte bine făcut, cu 
păr dens, blond și cu ochi albaștrii. Are pielea deschisă la culoare. Își ține părul pieptănat pe spate, într-o 
panglică, precum Asmodeus; amândoi au parul până sub nivelul umerilor. Este unul dintre cei 7 fii ai lui Satan. 
 
**Informațiile cu asterisc din această secțiune mi-au fost dictate de Toth 
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*Notă: Incluziunile cu asterisc au fost dictate de Thoth. 
 

AGARES/AGUARES 
 Poziția zodiacală: 5 – 9 grade în Berbec 
 25 – 29 martie 
 Carte tarot: a 2-a Baghete 
 Culoarea lumânării: roșu sângeriu închis* 
 Plantă: garoafă 
 Planetă: Marte/Mercur* 
 Metal: cupru* 
 Animal: tigrul* 
 Element: aer și foc* 
 Rang: Conte peste Regiunile Estice ale Iadului 
 Agares a făcut parte din ordinul Virtuților. 

 
Este o Demoniță de zi și guvernează peste 31 Legiuni de Spirite 
 
Agares domnește peste omul de rând; este vocea omului de rând și al rezidenților Iadului. Poziția ei este similară cu 
cea a unui primar.* 
 
Învață toate limbile, aduce înapoi fugarii și poate opri pe cineva din alergat. Ea de asemenea poate face pe cineva sa 
fugă. Alungă dușmanii, distruge spiritele inamicilor și poate cauza căderea bărbaților importanți, făcându-i să își piardă 
pozițiile, onoarea publică și respectul din partea celorlalți. Poate cauza cutremure de pământ și poate incita la dans. 
 
Experiența personală a Înaltei Preotese Maxine cu Agares: 
Agares este extrem de frumoasă. Este foarte feminină, cu pielea deschisă la culoare, cu părul drept și blond și cu aripi 
albe. Este foarte prietenoasă și simpatică. 
 

AMON 
AMON este Zeul Egiptean al Soarelui AMON RA sau Merodach și Zeul Babilonean Marduk 

 Poziția zodiacală: 0 – 4 grade în Taur 
 20 – 24 aprilie 
 Carte tarot: a 5-a Pentacle 
 Culoarea lumânării: roșu sau auriu* 
 Plantă: regina nopții 
 Planetă: Soarele* 
 Metal: aur* 
 Animal: leul* 
 Element: foc și aer* 
 Rang: Prinț* 

 
Amon domnește peste Regiunea Vestică a Iadului 
Amon este un Demon de zi și guvernează peste 40 Legiuni de Spirite 
 
Discerne trecutul, prezice viitorul, împacă prietenii și dușmanii, stârnește dragostea și face ca dragostea să înflorească. 
 
Experiența personală  a Înaltei Preotese Maxine cu Amon: 
Este una dintre cele mai frumoase ființe pe care le-am văzut vreodată. Are părul de un blond foarte deschis, pieptănat 
pe spate, are o construcție puternică și posedă o cantitate enormă de energie pozitivă. Este însoțit de un șacal foarte 
puternic și agresiv. Amon literalmente radiază precum Soarele. Este unul dintre cei șapte fii ai lui Satan. Este extrem de 
mândru și are o construcție frumoasă. E foarte înalt și puternic. 
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AINI sau AYM/AIM, HARBORYM 
 Poziția zodiacală: 20 – 24 grade în Rac 
 13 – 17 iulie 
 Carte tarot: a 4-a Cupe 
 Culoarea lumânării: albastru intens, precum coacăzele* 
 Plantă: lămâi 
 Animal: ornitorinc* 
 Planetă: Neptun* 
 Metal: staniu/neptuniu 
 Element: aer* 
 Rank: Marchiz* 
 Aim conduce controlul aerian în Iad 

 
Aim este un Demon de zi și guvernează peste 26 Legiuni de Spirite 
 
Aim dă răspunsuri adevărate întrebărilor, răspunde întrebărilor despre lucruri necunoscute, îi face pe bărbați plin 
de duh/veseli, învață viclenia și subtilitatea. Aim poate provoca distrugere prin foc, aprinzând clădiri și chiar orașe 
întregi. Răspunde întrebărilor de natură personală 
 

ALLOCES/ALLOCEN sau ALLOIEN, ALLOCER 
 Poziția zodiacală: 15 – 19 grade în Săgetător 
 8 – 11 decembrie 
 Carte tarot: a 9-a Baghete 
 Culoarea lumânării: verde* 
 Animal: liliac*  
 Plantă: salvie 
 Planetă: Uranus* 
 Metal: bronz* 
 Element: apă* 
 Rang: Președinte* 

 
Alloces este un Demon de noapte și guvernează peste 36 Legiuni de Spirite 
Alloces conduce o Casă Publică pentru Întâlniri în Iad, loc în care se adună comunități de Demoni pentru a discuta 
și planifica evenimente în zonele lor. Acești Demoni sunt specializați în arhitectură și artă.* 

 
Oferă familiari buni, învață astronomia și științe liberale, poate fi trimis să se răzbune pe dușmani/inamici secreți. 
Are o voce profundă și aspră; vorbește tare. 
 

AMDUSIAS 
 Poziția zodiacală: 0 – 4 grade în Pești 
 19 – 23 februarie 
 Carte tarot: a 8-a Cupe 
 Culoarea lumânării: albastru deschis* 
 Plantă: mimoza 
 Planetă: Neptun* 
 Animal: pasăre* 
 Metal: argint* 
 Element: apă și aer* 
 Rang: Rege* 

Amdusias este Directorul Muzical în Iad, fiind Zeul cu cele mai înalte aptitudini în muzică.* 
Amdusias este un Demon de noapte și guvernează peste 29 Legiuni de Spirite 
 
Poate inspira muzică, face să fie auzite instrumente muzicale, fără să fie văzute, oferă familiari excelenți; Poate oferi 
un familiar care să te asiste în orice misiune secretă pe care dorești să o întreții, poate face copacii neroditori să cadă 
la pământ și chiar să se îndoaie după dorința cuiva. Amdusias are părul lung și negru. Este înalt cu degete lungi, cu 
mâini puternice și aspre. Aripile îi sunt bronzate, iar pielea îi este închisă la culoare. 
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AMY/AVNAS 
 Poziția Zodiacală: 15 – 19 grade în Capricorn 
 6 – 10 ianuarie 
 Carte Tarot: a 3-a Pentacle 
 Culoarea Lumânării: roz* 
 Plantă: vervena 
 Animal: pantera*  
 Planetă: Venus* 
 Metal: cupru* 
 Element: pământ* 
 Rang: Conte* 

 
Amy este un Demon de Noapte și guvernează peste 36 Legiuni de Spirite 
 
Învață astrologia și științele liberale, oferă familiari și descoperă comori ascunse, arată calea spre bogăție și avere. 

 

ANDRAS 
 Poziția Zodiacală: 10 – 14 grade în Vărsător 
 30 ianuarie – 3 februarie 
 Carte Tarot: a 6-a Săbii 
 Culoarea Lumânării: negru* 
 Plantă: stânjenel 
 Animal: lup* 
 Planetă: Pluto și Marte* 
 Metal: fier și argint* 
 Element: foc* 
 Rang: nu exista cuvânt sau echivalent uman pentru acest rang* 

 
Andras este Căpetenia Străjerilor lui Satan și Șeful Pazei* 
Andras este un Demon de noapte și guvernează peste 30 Legiuni de Spirite 
 
Andras este Zeul care a fost venerat în Weald. Poate distruge dușmanii/inamicii cu desăvârșire. Andras are o bună 
reputație în uciderea magilor și a asistenților acestora. Se spune că este foarte periculos. 
 
Îl știu pe Andras de ceva vreme. El este, de fapt, foarte agreabil cu cei care îi sunt dedicați lui Satan. Este un războinic 
adevărat și este extrem de dedicat lui Satan. La început m-a contactat prin placa ouija. Când l-am văzut pentru prima 
dată, era scund, purta o haină în dungi alb și negru și avea o înfățișare aspră. Era însoțit de un lup negru cu ochii roșii, 
care își arăta colții cu o expresie vicioasă. În forma lui reală este înalt și zvelt, cu părul lung și blond cu cărare pe mijloc. 
Este un războinic adevărat, însă și un artist. Este unul dintre cei mai periculoși Demoni pentru nededicați. – ÎP Maxine 
 

ANDREALPHUS 
 Poziția zodiacală: 20 – 24 grade în Vărsător 
 9 – 13 februarie 
 Carte tarot: a 7-a Săbii 
 Culoarea lumânării: argintiu* 
 Plantă: lotus 
 Animal: broasca* 
 Planetă: 4 dintre Lunile lui Jupiter* 
 Metal: nichel și argint* 
 Element: pământ* 
 Rang: Conte* 

 
Andrealphus este un savant; este specializat în chimie* 
Andrealphus este un Demon de Noapte și guvernează peste 30 Legiuni de Spirite 
 
Învață astronomia, geometria și tot ceea ce ține de măsurători. El de asemenea predă matematica. 
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ANDROMALIUS 
 Poziția zodiacală: 25 – 29 grade în Pești 
 16 – 20 martie 
 Carte tarot: a 10-a Cupe 
 Culoarea lumânării: indigo* 
 Plantă: pelin 
 Animal: porumbel* 
 Planetă: Jupiter* 
 Metal: fier* 
 Element: aer* 
 Rang: Conte* 

 
Andromalius este un Observator. Observatorii spionează inamicii și raportează direct lui Satan, Andras ori Azazel* 
Andromalius este un Demon de noapte și guvernează peste 36 Legiuni de Spirite 
 
Descoperă hoți și înapoiază bunuri furate, descoperă orice răutate, localizează comori ascunse. Andromalius îi va 
sancționa pe hoți și îi va pedepsi pe infractori. Poate recupera articolele pierdute și găsește bani. De asemenea, el 
descoperă orice complotare secretă și poate prinde un hoț. 
 

ASMODEUS/ASMODAY sau SYDONAY 
 Poziția zodiacală: 5 – 9 grade în Balanță 
 28 august – 1 septembrie 
 Carte tarot: a 8-a Pentacle 
 Culoarea lumânării: negru sau albastru* 
 Plantă: mentă 
 Animal: balenă* 
 Planetă: Neptun* 
 Metal: cupru, când acesta devine albastru* 
 Element: apă* 
 Rang: Rege* 

 
Asmodeus poartă numele de “Rege al Demonilor” 
Asmodeus este Astrologul Șef al Iadului și supraveghează Casele de Noroc în Iad. Este un Demon foarte ocupat. * 
Asmodeus este un Demon de zi și face parte din Legiunea AMAYON; guvernează peste 72 Legiuni de Spirite 
 
ASMODEUS TREBUIE INVOCAT CU CAPUL DESCOPERIT 
Învață arta astronomiei, aritmeticii, geomanției și a meșteșugăriei. Asmodeus răspunde la toate întrebările, descoperă 
și păzește comori. Guvernează peste multele tărâmuri ale plăcerii. 
Oferă abilitatea de a citi gândurile celorlalți, conferă invizibilitate și poate rupe căsătorii/relații.  
 
Asmodeus este născut de o mamă umană, în timp ce tatăl lui este un Zeu. Are părul negru, adunat într-o panglică și 
lăsat pe spate. Are pielea de culoare măslinie. Asmodeus este extrem de curtenitor, fiind un gentleman. Are un grai 
moale și o voce calda. Este un Demon foarte plăcut. Asmodeus a făcut parte din Ordinul Serafimilor. 
 – ÎP Maxine 
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BALAM 
 Poziția zodiacală: 10 – 14 grade în Săgetător 
 3 – 7 decembrie 
 Carte tarot: a 9-a Baghete 
 Culoarea lumânării: alb 
 Plantă: stejar 
 Planetă: Marte 
 Metal: fier 
 Element: foc 
 Rang: Rege 

Balam este un Demon de noapte și guvernează peste 40 Legiuni de Spirite 
 
Balam discerne trecutul și viitorul, oferă umor, veselie și abilitate mentală. Conferă invizibilitate și prezice viitorul 
 

BARBATOS 
 Poziția Zodiacală: 5 – 9 grade în Taur 
 25 – 29 aprilie 
 Carte Tarot: a 5-a Pentacle 
 Culoarea Lumânării: negru 
 Plantă: iederă de pământ 
 Planetă: Venus 
 Element: pământ 
 Rang: Conte 

 
Barbatos preferă să apară când Soarele se află în Săgetător 
Barbatos este un Demon de zi și guvernează peste 30 Legiuni de Spirite 
 
Barbatos învață toate științele, Descoperă comori ascunse prin magie, prezice viitorul și discerne trecutul împacă 
prieteni și poate uni oricare două persoane în prietenie. El asigură o voință bună celor ce se află la putere. Poate potoli 
toate neînțelegerile și alină sentimentele rănite. El dă abilitatea de a comunica cu animalele și a le înțelege.  
 
Barbatos este un Zeu foarte frumos. El are un păr blond și grațios și aripi alb strălucitoare. Pielea îi este bronzată și 
este foarte bine făcut. 
 

BELETH sau BYLETH sau ELYTH 
 Poziția zodiacală: 0 – 4 grade în Gemeni 
 21 – 25 mai 
 Carte tarot: a 8-a Săbii 
 Planetă: Mercur 
 Metal: mercur 
 Element: aer 
 Culoarea lumânării: roșu 
 Plantă: mărar 
 Rang: Conte 

 
Beleth este o Demoniță de zi și guvernează peste 85 
Legiuni de Spirite.  
Face parte din Ordinul Puterilor 
 
Beleth aduce spiritul dragostei între bărbați și femei. Este favorita fetelor care 
așteaptă să fie cerute în căsătorie. 
 
Experiența personală a Înaltei Preotese Maxine: 
Byleth este de sex feminin. Are ochii rotunzi precum o păpușă, pătrunzători și negrii 
iar părul blond închis și ondulat. 
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BELIAL 
 Poziția zodiacală: 5 – 9 grade în Pești 
 24 – 29 februarie 
 Carte tarot: a 8-a Cupe 
 Culoarea lumânării: portocaliu 
 Plantă: verbascum 
 Planetă: Jupiter și Neptun 
 Metal: staniu și neptuniu 
 Element: apă 
 Rang: Rege 

Belial este un Demon de noapte și guvernează peste 80 Legiuni de Spirite 
 
Belial distribuie reprezentări și titluri. El împacă prieteni și dușmani, oferă familiali. Poate ajuta pe cineva să 
obțină o mai bună poziție la locul de muncă. Aduce favoruri de la alții, chiar și de la dușmani. Belial a fost Prinț 
în ordinul Virtuților.  
 
Belial este scund și slab. Are parul ca platina la culoare. 
 

BERITH, cunoscut și ca BAAL-BERITH, BAAL-BERETH, BAAL-TAMAR, BEAL, BOFI și BOLFRY 
 Poziția zodiacală: 15°-19° în Leu *(1-10 Capricorn) 
 8-12 august *(22-30 decembrie) 
 Carte Tarot: a 6-a Baghete *(a 2-a Pentacle) 
 Culoarea lumânării: mov 
 Plantă: heliotropul 
 Planetă: Jupiter *(Venus) 
 Metal: staniu *(cupru) 
 Element: foc *(pământ) 
 Rang: Duce 

Berith este un Demon de zi și guvernează peste 26 Legiuni de Spirite 
 
Baal înseamnă Lord/Domn. Baal-Berith se traduce prin Lordul Berith. Acesta prezice viitorul, discerne trecutul 
și poate transforma metalul în aur. Acesta te ajută să te ridici în funcții înalte și să primești onoruri. Berith 
vorbește cu o voce foarte clară și blândă. 
 
Baal-Berith este Tatăl Sezonului Yule și a pomului yule (pomului de crăciun). ”Bradul de Crăciun, care acum este 
atât de popular printre noi, a fost la fel de popular și în Roma păgână și Egiptul păgân. În Egipt se împodobea 
palmierul; în Roma era bradul; palmierul îl reprezenta pe Mesia Păgân (Satanic) sub numele de Baal-Tamar, iar 
bradul făcea referire la acesta sub numele de Baal-Berith.”¹ ”La Roma, după cum s-a spus, pomul de crăciun era 
prezent tot sub forma unui brad; exact aceeași idee care a fost sugerată în palmier, a fost sugerată și în pomul 
de crăciun, simbolizând Zeul nou-născut cunoscut ca Baal-Berith – ”Domnul Legământului” – astfel închipuind 
natura și puterea sa perpetuă și veșnică (și nicidecum aceea prin care, după ce a căzut în fața dușmanilor lui, s-
ar fi ridicat și triumfat peste ei toți).”² 
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”În Egipt, prin palmier (pomul yule) îl venerau pe Nimrod, numindu-l Mesia ”Baal-Tamar”. Printre cei mai antici 
dintre Zeii Baal, era Baal-Bereth, ”Lordul Bradului”. Acesta a evoluat în Baal-Berith, adică ”Domnul 
Legământului”. Și în Roma Antică, loc în care bradul era venerat, aceștia îl numeau Baal-Berith. 

 
Ziua de 25 decembrie era sărbătorită la Roma drept ziua în care Zeul victorios a revenit pe pământ, prin 
sărbătoarea numită Dies Natalis Solis Invicti (ziua de naștere a Soarelui necucerit). Butucul de crăciun 
reprezintă trupul mort al lui Nimrod, cunoscut ca Zeul-Soare, însă sfârtecat de inamicii săi; bradul de crăciun îl 
reprezintă pe Nimrod – Zeul măcelărit care a renăscut. Practica antica a sărutatului dedesubtul crengilor de 
vâsc, care era foarte populară la druizi, provenea din Babilon și era o reprezentare a mesiei, ”omul și creanga”. 
Vâscul a fost privit ca o creangă divină – o creangă ce a venit din rai și a crescut pe un pom care a răsărit din 
pământ. Nimrod, Zeul naturii a fost simbolizat de un pom măreț. Însă fiind tăiat și omorât în perioada de 
înflorire, a fost apoi simbolizat ca un ciot de copac fără crengi, denumit butucul de crăciun (yule). Apoi, marele 
șarpe a venit și s-a învăluit în jurul lui Nimrod (butucul). În mod miraculos, un copac nou a apărut lângă butuc, 
ceea ce a simbolizat învierea lui Nimrod și victoria sa asupra morții.  
 
Privește în imaginea de mai jos cum acest lucru este ilustrat pe o monedă antică din Efes: 

 
Baal-Berite era de asemenea cunoscut ca ”Lordul clauzelor” și ca ”Zeul Berith”. Era un Zeu simpatizat și venerat 
în Canaan, în Țara Filistenilor și în Shechem. Acesta a fost protectorul clauzelor dintre Shechem și niște orașe 
vecine canaanite, care erau independente în mod original, dar care mai târziu au fost subjugate de către evrei. 
 
”Orice israelit care sălășluia în Shechem erau un străin simplu sau protejat și nu aparținea niciunei înțelegeri. 
Templul lui Baal-Berith avea o trezorerie în care cetățenii puteau să facă o contribuție către Abimelech. Atunci 
Gaal a fost primul care a devenit liderul unei rebeliuni și locuitorii au găsit refugiu temporar din calea lui 
Abimelech în incinta turnului Shechem, la încheierea revoltei.”³ 
 
”Baal-Berith a fost de asemenea cunoscut ca ”Zeul comunității”. 
 
Dedesubt sunt fotografii ale rămășițelor antice ale templului Lui Baal-Berith: 
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Rămășițele Templului Lui Baal-Berith sunt situate pe o platformă rotundă cuprinsă de terenul pe care odată se 
afla un templu masiv. Datat în secolul 13/12 î.e.n., măsura 26.21m lungime și 23.77m lățime, iar pereți aveau 
aproximativ 5.8m grosime. Arheologii cred că era o clădire cu două etaje. 
 
Avea o intrare la est, în mijlocul căreia se afla un stâlp care susținea acoperișul, și pe fiecare parte a intrării 
exista un turn masiv. Turnul de est includea o casă a scărilor care probabil că conducea la al doilea etaj. În sala 
principală erau 2 coloane de stâlpi. Pe platforma semi-rotundă din fața templului, a fost găsită o parte dintr-un 
stâlp sacru (se poate observa în poza de mai sus). Arheologii cred că marca intrarea templului” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¹ ”The Two Babylons” de către Alexander Hislop 1858 
² Encyclopedia Biblica: A Critical Dictionary of the Literary Political and Religious History the Archeology Geography and Natural History, © 
1899 of the Bible 
³ Idem 
Ilustrații luate din ”The Two Babylons” scris de Alexander Hislop 1858 
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BIFFRONS 
 Poziția zodiacală: 15 – 19 grade în Scorpion 
 7 – 12 noiembrie 
 Carte tarot: a 6-a Cupe 
 Culoarea lumânării: mov deschis 
 Plantă: busuioc 
 Planetă: Jupiter și Neptun 
 Metal: staniu și neptuniu 
 Element: apă 
 Rang: Conte 

Biffrons este un Demon de noapte și guvernează peste 60 Legiuni de Spirite 
 
Biffrons învață astrologia, geometria, matematica, precum și alte arte și științe. Descoperă valoarea ierburilor, 
lemnelor și a pietrelor. Poate muta cadavre prin magie și constrânge spiritele morților ca să asiste în magie și/sau să 
răspundă la solicitări/anchete. 
 
Biffrons este înalt, cu părul blond deschis, lung până la șolduri și cu multe bucle fine. Este amabil și răbdător. (din 
experiența Înaltei preotese Maxine) 
 

BOTIS 
 Poziția zodiacală: 20 – 24 grade în Gemeni 
 11 – 15 iunie 
 Carte tarot: a 10-a Săbii 
 Culoarea lumânării: alb 
 Plantă: crin 
 Planetă: Saturn și Uranus 
 Metal: oțel și uraniu 
 Element: aer 
 Rang: președinte/conte 

Botis este un Demon de zi și guvernează peste 60 Legiuni de Spirite 
 
Botis ajută în luarea deciziilor importante și încurajează curajul. Te poate 
proteja să nu fi rănit de ura sau invidia altora și ajută în diminuarea tensiunii în familie. Botis dezvăluie lucrurile trecute 
și prezente și împacă prieteni și dușmani. 
 
Experiența Înaltei Preotese Maxine cu Botis: 
Botis apare ca un bărbat înaintat și în vârstă. Era chel în vârful capului, cu aripi lungi albe și ondulate. Purta o robă 
maro. Mai apoi, a avut o pereche frumoasă de aripi, uriașe și de un roșu intens. 
 

BUER 
 Poziția zodiacală: 15 – 19 grade în Taur 
 5 – 9 mai 
 Carte tarot: a 6-a Pentacle 
 Culoarea lumânării: albastru deschis 
 Plantă: aloe 
 Planetă: Mercur 
 Metal: mercur 
 Element: pământ 
 Rang: Președinte 

Buer este un Demon de zi și guvernează peste 50 Legiuni de Spirite 
 
Buer vindecă toate bolile, învață filozofia morală, naturală și logică. 
Descurajează beția și oferă familiali. De asemenea, învață proprietățile tuturor ierburilor și a plantelor. 
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BIM sau BUNE 
 Poziția zodiacală: 5 – 9 grade în Leu 
 28 iulie – 1 august 
 Carte tarot: a 5-a Baghete 
 Culoarea lumânării: portocaliu 
 Plantă: portocal 
 Planetă: Soarele 
 Metal: aur 
 Element: foc 
 Rang: Conte 

Bune este o Demoniță de zi și guvernează peste 30 Legiuni de Spirite 
 
Bune ajută la dobândirea averilor și conferă rafinament/sofisticărie și înțelepciune laică. Oferă ușurință în 
vorbire/exprimare și un fler în cuvinte. De asemenea, Bune schimbă locurile morților. 
 
Bune are parul drept, negru și până la umeri, cu ochii oblici și întunecați; are pielea bronzată și aripi negre. Este foarte 
prietenoasă. Am întrebat-o dacă era Egipteancă. Mi-a răspuns: “Noi, toți suntem Egipteni.”  
Are părul în stilul Cleopatrei de la Hollywood. 
 – ÎP Maxine 
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CAIM sau CAMIO 
 Poziția zodiacală: 20 – 24 grade în Săgetător 
 12 – 16 decembrie 
 Carte tarot: a 10-a Baghete 
 Planetă: Soarele 
 Metal: aur 
 Element: foc 
 Culoarea lumânării: verde 
 Plantă: centaure 
 Rang: Președinte 

Camio este un Demon de noapte și guvernează peste 30 Legiuni Spirite.  
 
Camio prezice viitorul. Poate învață graiul animalelor astfel încât ele să poată fii înțelese, poate dezvălui mistere și 
secrete din alte lumi și este un expert în hidromanție. Este bun în argumentare și va răspunde întrebărilor în cenușă și 
în cărbuni aprinși. 
 
Camio este bine făcut, acoperit cu praf de aur. Aripile lui au pe ele benzi de aur iar el poarta multe podoabe din aur. 
Atunci când zboară, lasă urme de praf de aur după el. Are o puternică aură de culoare aurie. Poate zbura foarte 
repede. A explodat într-un nor de praf de aur, apoi a zburat prin tavan. 

 
 

CIMERIS sau CIMEJES 
**De asemenea cunoscut ca Zeul Egiptean KEPERA sau KEPERI, KEPRI, KEPRER, CHEPERA 
*I-a spus unu discipol că preferă să fie numit KEPU 

 Poziția zodiacală: 25 – 29 grade în Vărsător 
 14 – 18 februarie 
 Carte tarot: a 7-a Săbii 
 Culoarea lumânării: albastru închis 
 Plantă: pin 
 Element: aer 
 Planetă: Venus 
 Metal: cupru 
 Rang: Marchiz 

Cimeris este un Demon de noapte și guvernează peste 20 Legiuni de Spirite 
 
Cimeris revarsă multă tărie de spirit și conferă mult curaj, poate face pe cineva eroic în luptă. Învață literatura și 
găsește orice a fost pierdut. El, de asemenea, învață gramatica, logica și retorica; este păzitorul soldaților și a 
personalului milităresc. Descoperă comori ascunse. 
 
Are un frumos păr blond, lung până la umeri și este foarte bine făcut. Este un Zeu foarte frumos, cu aripi foarte largi și 
aurite. Este în totalitate acoperit cu praf de aur. 
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CROCELL sau PUCEL, PROCEL 
 Poziția Zodiacală: 0 – 4 grade în Săgetător 
 23 – 27 noiembrie 
 Carte Tarot: a 8-a Baghete 
 Planetă: Jupiter 
 Metal: staniu 
 Element: foc 
 Culoarea Lumânării: roz 
 Plantă: betony 
 Rang: Ducesă 

 
Crocell este o Demoniță de noapte și guvernează peste 48 Legiuni de Spirite. A făcut parte din Ordinul Puterilor 
 
Crocell învață misticismul, geometria, arta, istoria și toate științele liberale. Poate produce sunete puternice și cauza 
agitație mare. Poate stârni confuzie și nedecidere în dușmani. Poate încălzi apa și descoperi băi. 
 
Crocell apare cu parul lung, blond și grațios, cu o toaletă albastra și aripi largi, albastre. 
 

DANTALION 
 Poziția zodiacală: 20 – 24 grade în Pești 
 11 – 15 martie 
 Carte tarot: a 10-a Cupe 
 Planetă: Marte/Pluto 
 Metal: fier/plutoniu 
 Element: apă 
 Culoarea lumânării: mov 
 Plantă: caprifoi 
 Rang: Duce 

Dantalion este un Demon de noapte și guvernează peste 36 Legiuni de 
Spirite 
 
Poate produce halucinații. Dezvăluie cele mai tainice gânduri și dorințe ale celorlalți, putându-le influența fără 
cunoștința lor. Cunoaște toate gândurile oamenilor și le poate influența după cum dorește. Incită dragoste între 
bărbați și femei și învață toate artele și științele. Poate arăta în viziuni cum este fiecare persoană. 
 
Dantalion are o aură albastră. De obicei pleacă prin tavan. Poate ajuta în atingerea stărilor alterate ale conștiinței. 
 

DECARABIA sau ABRAXAS 

 Poziția zodiacală: 10 – 14 grade în Pești 
 1 – 5 martie 
 Carte tarot: a 5-a Cupe 
 Planetă: Luna 
 Metal: argint 
 Element: apă 
 Culoarea lumânării: negru 
 Plantă: lunarie 
 Rang: Marchiz 

Decarabia este un Demon de noapte și guvernează peste 30 Legiuni de Spirite 
 
Cunoaște tot ceea ce tine de puterea plantelor și a pietrelor și oferă păsări ca familiari. 
 
Decarabia este Abraxas. Are părul negru și cârlionțat, pielea deschisă la culoare și aripi negre cu dungi roșii. Are o aură 
albastră care emite multă căldură. 
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FLAUROS sau HAVRES, HAURES 
 Poziția zodiacală: 15 – 19 grade în Vărsător 
 4 – 8 februarie 
 Carte tarot: a 6-a Săbii 
 Planetă: Mercur 
 Culoarea lumânării: mov 
 Metal: mercur 
 Element: aer 
 Plantă: gura leului 
 Rang: Duce 

Haures este o Demoniță de noapte și guvernează peste 36 Legiuni de Spirite 
 
Haures discerne trecutul, prezentul și viitorul. Poate distruge și arde inamicii magului, omoară oameni prin foc și îl 
protejează pe mag împotriva altor spirite. Cunoaște toate secretele și poate produce stricăciuni dușmanilor cuiva. 
 
Haures este de sex feminin. Părul ei auriu se poate transforma în roșu sângeriu. Are ochi mari, potrivindu-i-se cu părul, 
nu e deloc alb în ochii ei. Este o Demoniță frumoasă. Este foarte înaltă, cu pielea foarte deschisă la culoare și cu o 
construcție subțirică. Este mai degrabă tăcută și liniștită. Plutește în aer; apare fără aripi. 
 

FORAS sau FORKAS 
 Poziția zodiacală: 0 – 4 grade în Fecioară 
 23 – 27 august 
 Carte tarot: a 8-a Pentacle 
 Planeta: Mercur 
 Culoarea lumânării: portocaliu 
 Plantă: agavă 
 Metal: mercur 
 Element: pământ 
 Rang: președinte 

Foras este un Demon de zi și guvernează peste 29 Legiuni de Spirite 
 

Poate face pe cineva carismatic, înțelept, avut/bogat și invincibil. Înapoiază 
proprietățile pierdute și învață logica și etica. Dezvăluie puterea ierburilor și a pietrelor prețioase și are puterea de a 
face pe cineva invizibil, să trăiască mult și să aibă carismă. 
 

FORNEUS 
 Poziția zodiacală: 25 – 29 grade în Leu 
 18 – 22 august 
 Carte tarot: a 7-a Baghete 
 Culoarea lumânării: portocaliu 
 Plantă: floarea soarelui 
 Element: foc 
 Metal: fier 
 Rang: Marchiz 

Forneus este un Demon de zi și guvernează peste 29 Legiuni de Spirite 
 
Forneus poate da o bună reputație și învață limbi străine. De asemenea 
învață toate artele și științele, inclusiv retorica și poate face pe cineva să fie 
iubit de dușmanii săi. Protejează de răufăcători. 
 
Forneus este foarte amabil și prietenos cu oamenii. Poartă o robă regală, de un roșu aprins, dichisită cu pete negre 
încercuite cu dungi albe. Are părul negru, lung până la umeri și în panglici; privirea îi este intensă, sprâncenele 
întunecate iar ochii îi sunt negrii și pătrunzători. Are pielea de culoare măslinie. El de asemenea apare însoțit de o 
creatură maritimă în formă de reptilă. Înțelege răutatea îngerilor lui iehova. 
 – ÎP Maxine 
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FURCAS 
 Furcas își pronunță numele “Fur – ACK – as” 
 Poziția zodiacală: 5 – 9 grade în Săgetător 
 28 noiembrie – 2 decembrie 
 Carte tarot: a 8-a Baghete 
 Planetă: Jupiter 
 Culoarea lumânării: albastru deschis 
 Plantă: potentilla 
 Metal: staniu 
 Element: foc 
 Rang: Cavaler 

Furcas este un Demon de noapte și guvernează peste 20 Legiuni de Spirite 
 
Furcas învață astrologia, chiromanția și pirochinezia (divinație prin foc). De asemenea, învață astronomia, filozofia, 
logica și retorica. Aduce pace minții și împrăștie frica și timiditatea. 
 
Experiența personală a Înaltei Preotese Maxine cu Furcas: 
Furcas este scund, chel și aduce a Buddha. Are o pereche de aripi albe și scurte. Este foarte prietenos. 
 

FURFUR 
 Poziția zodiacală: 15 – 19 grade în Fecioară 
 8 – 12 septembrie 
 Carte tarot: a 9-a Pentacle 
 Culoarea lumânării: roșu 
 Plantă: chiparos 
 Planetă: Saturn 
 Element: pământ 
 Metal: oțel 
 Rank: Contesă 

Furfur este o Demoniță de zi și guvernează peste 26 Legiuni de Spirite 
 
Cauzează dragoste între bărbați și femei. Ea, de asemenea, poate produce tunete, fulgere și vânt. Revarsă o iubire 
pentru luptă și poate descoperi tainicele gânduri ale celorlalți. 
 
Furfur este o Demoniță frumoasă. Are aripi albe și mătăsoase, părul blond și cârlionțat, iar ochii mari și albaștri. 
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GAAP sau TAP, GOAP 
 Poziția zodiacală: 10 – 14 grade în Fecioară 
 2 – 7 septembrie 
 Carte tarot: a 9-a Pentacle 
 Planetă: Saturn 
 Metal: oțel 
 Plantă: mușchi 
 Culoarea lumânării: negru 
 Element: pământ 
 Rang: Președinte/Prinț 

Gaap este un Demon de zi și guvernează peste 66 Legiuni de Spirite. A făcut parte din Ordinul Puterilor. 
 
Gaap poate cauza iubire sau ură. Ajută în proiecția astrală și prezice viitorul. Aduce familiari din custodia altor magi, 
discerne trecutul și prezentul, învață filozofia și științele liberale. Îi poate face pe oameni ignoranți. Gaap învață cum să 
consacri lucruri. 
Gaap are o aură verde și apare ca un om scund. 
 

GAMYGEN sau SAMIGINA, GAMIGIN 
 Poziția zodiacală: 15 – 19 grade în Berbec 
 4 – 8 aprilie 
 Carte tarot: a 3-a Baghete 
 Planetă: Soarele 
 Metal: aur 
 Element: foc 
 Culoarea lumânării: negru 
 Plantă: ienupăr 
 Rang: Marchiz 

Samigina este o Demoniță de zi și guvernează peste 30 Legiuni de Spirite 
 
Oferă actualități despre cei care au murit și sunt în Iad și învață științele liberale.  
Samigina are ochii foarte întunecați și pătrunzători și o pereche frumoasă de 
aripi, de culoarea bronzului. 
 
 

GLASYA-LABOLAS sau CAACRINOLAAS, CAASIMOLA 
 Poziția zodiacală: 0 – 4 grade în Leu 
 23 – 27 iulie 
 Carte tarot: a 5-a Baghete 
 Planetă: Soarele 
 Metal: aur 
 Culoarea lumânării: galben 
 Plantă: rozmarin 
 Element: foc 
 Rang: Președinte/Conte 

Glasya-Labolas este un Demon de zi și guvernează peste 36 Legiuni de Spirite 
 
Cunoaște toată înțelepciunea antică și secretele oculte. Învață toate științele și poate cauza omor și moarte. Poate 
face pe cineva invizibil și incită vărsarea de sânge. Poate prezice viitorul; discerne trecutul și prezentul. Poate face pe 
cineva să fie iubit de prieteni cât și de dușmani. 
 
Experiența personală a Înaltei Preotese Maxine: 
Glasya-Labolas are parul foarte drept și de un blond închis. Se înfățișează precum un tânăr, un adolescent. Are o piele 
ușor bronzată și zbura în cercuri prin camera mea. Are aripi albe. 
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GOMORY sau GAMORI, GREMORY 
 Poziția zodiacală: 5 – 9 grade în Capricorn 
 27 – 31 decembrie 
 Carte tarot: a 2-a Pentacle 
 Planetă: Saturn 
 Metal: oțel 
 Culoarea lumânării: portocaliu 
 Plantă: schinduf 
 Element: pământ 
 Rang: Ducesă 

Gremory este o Demoniță de noapte și guvernează peste 26 Legiuni de Spirite 
 
Gremory apare sub forma unei femei. Poate face pe cineva să fie iubit de femei și aduce dragoste bărbaților. Discerne 
trecutul, prezentul și viitorul și descoperă comori ascunse. 
 

GUSION sau GUSAYN 
 Poziția zodiacală: 20 – 24 grade în Taur 
 10 – 14 mai 
 Carte tarot: a 7-a Pentacle 
 Planetă: Saturn 
 Metal: oțel 
 Element: pământ 
 Culoarea lumânării: galben 
 Plantă: aloe 
 Rang: Duce 

 
Gusion este un Demon de zi și guvernează peste 40 Legiuni de Spirite 
Gusion poate asigura poziții, revarsă onoruri și îi poate face pe cei neplăcuți de nimeni să fie plăcuți de ori și cine 
aceștia intră în contact. Formează și restaurează prietenii, prezice viitorul, discerne trecutul și prezentul și răspunde la 
toate întrebările. 
 
Gusion are parul subțire, oasele obrajilor foarte înalte și pielea bronzată. Este bine făcut, cu aripile strălucitoare și 
albe. Gusion este foarte calm și liniștit și te lasă cu un sentiment de siguranță și confort. 
 
Experiența personală a Înaltului Preot Salem Burke cu Gusion: 
Gusion este foarte sincer și politicos; l-am întrebat ceva care nu avea legătură cu evocarea, iar el mi-a spus, simplu, că 
ar trebui să întreb un alt Demon, altă dată, după care s-a întors la chestiunea pe care o discutam, cu o deliberare 
magnifică. Am observat că răspunsurile lui Gusion sunt de regulă ceva ce TREBUIE să le accepți, pentru a deveni mai 
puternic, pentru a te întări. Însă Gusion este de asemenea bun în a răspunde întrebărilor; toate răspunsurile sunt 
sincere, dacă ești clar. Cred cu sinceritate că  ei nu vor să ne rănească sentimentele. Gusion spune lucrurilor pe nume. 
 

MAGENTI sau HAAGENTI sau Zeița Egipteancă BASTET 
 Poziția zodiacală: 25 – 29 grade în Scorpion 
 28 – 22 noiembrie 
 Carte tarot: a 7-a Cupe 
 Planetă: Luna 
 Metal: argint 
 Element: apă 
 Culoarea lumânării: roșu 
 Plantă: alun 
 Rang: Președinte 

Haagenti este o Demoniță de noapte și guvernează peste 33 Legiuni de Spirite 
 
Este o alchimistă puternică: poate transforma metale în aur, vinul în apă și vice-versa. Oferă înțelepciune și învață 
diverse materii.  
Haagenti se înfățișează ca o pisică și e însoțită de multe pisici – acestea îi sunt sacre. Când apare, are ochi de pisică. 
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HALPAS 
 Poziția zodiacală: 5 – 9 grade în Balanță 
 28 septembrie – 2 octombrie 
 Carte tarot: a 2-a Săbii 
 Planetă: Venus 
 Element: aer 
 Culoarea lumânării: roșu 
 Metal: cupru 
 Plantă: maghiran 
 Rang: Conte 

Malphas este un Demon de noapte și guvernează peste 26 Legiuni de Spirite 
 
Cauzează războaie și îi pedepsește aspru pe dușmani. Construiește turnuri, pune la dispoziție armament și arde orașe. 
Este un păzitor al soldaților, furnizându-le muniție și călăuzindu-i. Vorbește cu o voce aspră. 
 

LERAJIE 
 Poziția zodiacală: 5 – 9 grade în Gemeni 
 29 – 31 mai 
 Carte tarot: a 6-a Baghete 
 Planetă: Mercur 
 Culoarea lumânării: roșu 
 Plantă: pătlagina 
 Metal: platină 
 Element: aer 
 Rang: Marchiz 

Lerajie este o Demoniță de zi și guvernează peste 30 Legiuni de Spirite 
 
Cauzează dispute și bătălii și poate produce răni (fizice și emoționale) care să se infecteze, prevenind vindecarea. 
Poate rupe legăturile amoroase sau căsătoriile rivalilor. 
 
Lerajie este Zeița dragostei și a plăcerii. Are abilitatea de a-i atrage pe alții, la fel de mult pe cât îi și poate îndepărta. 
Lerajie are o frizură și un machiaj în stil egiptean. Este mică de statură, cca 1.5 m, zveltă, cu pielea ușor bronzată; are 
părul negru, lung până la umeri. Poartă haine aurite, fustă și haină. Aventura aripilor este una largă și roșie, are o 
înfățișare tinerească, precum o tânără de 20 de ani și este foarte frumoasă. 
 
Poate învăța pe cineva meteorologia și deprinderile vindecării și medicinii; ea este o vindecătoare a frontului de luptă. 
Lerajie poate altera vântul după cum îi place, spre deliciul privitorilor; în același timp poate cauza schimbări climatice.  
 
Are o voce suavă și fermecătoare și poate fi foarte sarcastică. Lerajie este foarte prietenoasă cu cei din neamul nostru, 
pe atât de mult pe cât poate fi foarte volatilă cu inamicii. Poate reaminti de mărețele doctrine ale Sumeriei Antice. Am 
avut ocazia să asist o frumoasă operă de artă pe care Lerajie a făcut-o din nori, într-o zonă cu puțină populație, la 
asfințit. 
 – Tjiat 
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MALPHAS 
 Poziția zodiacală: 10 – 14 grade în Balanță 
 3 – 7 octombrie 
 Carte tarot: a 3-a Săbii 
 Planetă: Saturn 
 Metal: oțel 
 Element: aer 
 Plantă: gălbenele 
 Culoarea lumânării: albastru deschis 
 Rang: Președinte 

Malphas este un Demon de noapte și guvernează 40 Legiuni de Spirite 
 
Poate folosi magia pentru a crea orice. Distruge dorințele și gândurile dușmanilor și oferă buni familiari. Dezvăluie 
secretele inamicilor. Construiește turnuri înalte, precum și case. 
 
Malphas are pielea cafenie și o construcție musculară. Are părul maro închis; poartă cioc. Are fața pătrățoasă, cu 
oasele obrajilor înalte și ochi albaștri. Se poate înfățișa învăluit în întuneric, arătându-și doar ochii albaștri. Are aripi 
largi și gri și o aură albastră. 
 
Malphas mi-a apărut cu părul foarte închis la culoare, cu un cioc și niște ochi pătrunzători. Aura lui era de un albastru 
pur demonic, foarte mare. Mi-am văzut camera umplută de aura lui, era imensă; Malphas este incredibil de puternic. 
(Prima dată când l-am invocat cu succes, am simțit că am puterea de a ridica întreaga lume plus un pic – energia și 
puterea fizică pe care mi-a dat-o a fost incredibilă și toate acestea nu sunt decât o fărâmă din puterea și forța pe care 
Malphas o posedă). M-a însoțit mută vreme, chiar înainte să mă dedic. De asemenea el a fost cu mine în timpul trezirii 
șarpelui meu Kundalini. Îi datorez atât de multe lui Malphas … tot ce îmi doresc este să îl fac mândru pe el, pe Satan și 
pe toți Zeii Duatului. 
 – ÎP Vovim Baghie 
 

MARBAS sau BARBAS 
 Poziția zodiacală: 20 – 24 grade în Berbec 
 14 – 19 aprilie 
 Carte tarot: a 4-a Baghete 
 Planetă: Jupiter 
 Metal: staniu 
 Element: foc 
 Culoarea lumânării: galben 
 Plantă: cicoare 
 Rang: Președinte 

Marbas este un Demon de zi și guvernează peste 36 Legiuni de Spirite 
 
Marbas poate vindeca sau cauza boli. Răspunde întrebărilor despre lucruri care au fost furate și dă înțelepciune și 
cunoștință din abundență. Învață mecanica și împarte cunoștință despre lucrurile ascunse sau secrete. Poate face pe 
cineva să își schimbe forma. 
 
Marbas are părul negru, ochi căprui, urechile mici și e de înălțime medie. 
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MARCHOSIAS 
 Poziția zodiacală: 20 -24 grade în Fecioară 
 13 – 17 septembrie 
 Carte tarot: a 10-a Pentacle 
 Planetă: Venus 
 Metal: cupru 
 Element: pământ 
 Culoarea lumânării: roșu 
 Plantă: busuioc regal 
 Rang: Marchiz 

Marchosias este o Demoniță de zi și guvernează peste 30 Legiuni de Spirite. A făcut parte din Ordinul Dominațiilor 
 
Asistă în orice fel de luptă, ceartă sau confruntare, verbală sau fizică și răspunde întrebărilor. 
 
Marchosias apare ca o adolescentă. Este foarte vorbăreață și prietenoasă. Are parul drept, lung și blond, cu cărare pe 
mijloc; are aripi largi și negre. Este o războinică. 
 – ÎP Maxine 

 
 

NORAX sau FORAII, FORFAX, MARAX; Zeița Egipteancă MAAT 
 Poziția zodiacală: 10 – 14 grade în Rac 
 2 – 7 iulie 
 Carte tarot: a 3-a Cupe 
 Planetă: Marte/Pluto 
 Metal: fier/plutoniu 
 Element: apă 
 Culoarea lumânării: roșu 
 Strămoș 
 Rang: Conte/Președinte 

Morax este o Demoniță de zi și guvernează peste 30 Legiuni de Spirite 
 
Morax învață astrologia, astronomia, științele liberale și utilizarea pietrelor și a ierburilor în magie. 
Ea de asemenea oferă familiali. Este Zeița ordinii, adevărului și a justiției. 
 
Este foarte respectată printre ceilalți Demoni. Are parul negru cu breton, pielea de culoare măsliniu deschis, iar părul în 
stil egiptean. Aripile îi sunt largi și albe, iar ea este foarte înaltă.  – ÎP Maxine 
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MURMUR 
 Poziția zodiacală: 25 – 29 grade în Săgetător 
 17 . 21 Decembrie 
 Carte tarot: a 10-a Baghete 
 Culoarea lumânării: albastru închis 
 Planetă: Soarele 
 Element: foc 
 Plantă: pătrunjel 
 Rang: Duce/Conte 

Murmur este un Demon de noapte și guvernează peste 30 Legiuni de Spirite 
 
Învață filozofia și face ca sufletele morților să apară și să răspundă la întrebări. 
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OROBAS 

 Poziția zodiacală: 0 – 4 grade în Capricorn 
 22 – 26 decembrie 
 Carte tarot: a 2-a Pentacle 
 Planetă: Saturn 
 Metal: oțel 
 Plantă: mătură 
 Culoarea lumânării: portocaliu 
 Element: pământ 
 Rang: Prinț 

Orobas este un Demon de noapte și guvernează peste 20 Legiuni de Spirite 
 
Răspunde întrebărilor și dă putere și control asupra altora. Protejează de persecuția spiritelor malefice și de 
asemenea, poate proteja pe cineva de dușmanii lui/ei. Pune capăt calomniei și bârfei. Poate prevesti viitorul și 
discerne trecutul și prezentul. 
 
Orobas mi-a apărut cu un armăsar negru, călcând prin fulgere. Poate apărea ca un bărbat cu părul neobișnuit de închis 
la culoare sau ca un băiat cu părul blond și cârlionțat. – ÎP Maxine 
 

OSE sau OSO, VOSO 
 Poziția zodiacală: 10 – 14 grade în Capricorn 
 1 – 5 ianuarie 
 Carte tarot: a 3-a Pentacle 
 Planetă: Venus 
 Metal: cupru 
 Plantă: coada-calului 
 Culoarea lumânării: verde 
 Element: pământ 
 Rang: Președinte 

Ose este un Demon de noapte și guvernează peste 30 Legiuni de Spirite 
 
Ose învață științele liberale și poate schimba pe oricine în orice formă. Poate aduce iluzii și nebunie în alții. El, de 
asemenea, răspunde întrebărilor. 
 
PAIMON 

 Poziția zodiacală: 10 – 14 grade în Taur 
 30 aprilie – 4 mai 
 Carte tarot: a 6-a Pentacle 
 Planetă: Mercur 
 Metal: mercur 
 Element: pământ 
 Plantă: volbură 
 Culoarea lumânării: negru sau albastru închis 
 Rang: Rege 

Paimon este un Demon de zi și guvernează peste 200 
Legiuni de Spirite. Este un Mare Rege și foarte supus lui Lucifer. 
 
Paimon dă puterea de a-i influența și controla pe ceilalți și învață artele și științele. Oferă buni familiari și poate da 
cuiva statut și onoare. Poate dezvălui orice despre Pământ și mintea cuiva. Când apare, este însoțit de alți Demoni și 
este cunoscut pentru sunetele pe care le scoate. Cineva a raportat că, după evocarea lui Paimon, alarma pentru fum s-
a declanșat de una singură, fără nicio explicație. 
PAIMON NU ESTE DEMONUL AZAZEL. ACEȘTIA SUNT DOI DEMONI SEPARAȚI, DIFERIȚI ȘI INDIVIDUALI. 
 
Paimon este plin de energie și culoare și e foarte prietenos. Luminile și sunetele puternice tind să-l facă mai activ.  
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PHOENIX sau PHENEX 
 Poziția zodiacală: 0 – 4 grade în Balanță 
 23 – 27 septembrie 
 Carte tarot: a 2-a Săbii 
 Planetă: Venus 
 Metal: cupru 
 Element: aer 
 Plantă: trandafir 
 Culoarea lumânării: roz 
 Rang: Marchiz 

Phoenix este un Demon de noapte și guvernează peste 20 Legiuni de Spirite 
 
Specialitatea lui este poezia și scrierea scrisorilor. Învață toate științele și răspunde întrebărilor. Phoenix are aripi 
împănate și negre. 
 
Phoenix apare precum o pasăre cu pene negre, care cad în timp ce el zboară. Coada lui are pene roș-portocalii și 
galbene, lungi și drepte. Este acompaniat de un Demon însoțitor, care apare sub forma unui vultur. 
 

RONOBE sau RONEVE, RONOVE 
 Poziția zodiacală: 10 – 14 grade în Leu 
 2 – 7 august 
 Carte tarot: a 6-a Baghete 
 Planetă: Jupiter 
 Metal: staniu 
 Plantă: scorțișoară 
 Culoarea lumânării: mov 
 Rang: Marchiz/Conte 

Ronove este un Demon de zi și guvernează peste 19 Legiuni de Spirite 
 
Ronove învață limbile străine, arta și retorica. Umilește dușmanii și oferă servitori. 
 
Ronove are părul lung până la umeri, strălucitor și de culoare aurie și o aură briliantă. Pe fată are marcaje, precum un 
războinic tribal. Anvergura aripilor este una mică. Poate mișca obiectele prin cameră și este foarte vorbăreț și 
prietenos. Uneori trece cu numele “Ben”. 
 
Este un Demon al focului, fiind specializat în pirochinezie; emite multă energie. El este de asemenea specializat în limbi 
străine. 
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SABNAC sau SABURAC, SABNOCK 

 Poziția zodiacală: 0 – 4 grade în Scorpion 
 23 – 27 octombrie 
 Carte tarot: a 5-a Cupe 
 Planetă: Marte/Pluto 
 Culoarea lumânării: albastru închis 
 Metal: fier/plutoniu 
 Plantă: ienibahar 
 Element: apă 
 Rang: Marchiz 

Sabnock este o Demoniță de noapte și guvernează peste 50 Legiuni de Spirite 
 
Poate transforma o ceartă într-o adevărată bătălie, protejează soldații și taberele acestora și poate produce răni care 
să nu se vindece. Învață arhitectura și oferă familiari foarte buni. Este o Demoniță. Are aripi albastre dungi înghețate. 
 

SALEOS sau ZALEOS, SALLOS 
 Poziția zodiacală:  0 – 4 grade în Rac 
 22 – 26 iunie 
 Carte tarot: a 2-a Cupe 
 Planetă: Luna 
 Culoarea lumânării: roșu 
 Metal: Argint 
 Plantă: ochiul boului 
 Element: apă 
 Rang: Duce 

Sallos este un Demon de zi și guvernează peste 30 Legiuni de Spirite 
 
Provoacă dragoste între sexe, stimulează dorințele sexuale și incită pasiunile. Încurajează pe cineva la fidelitate față de 
partenerul lui/ei. 
 
Sallos are parul de un portocaliu intens și o aură argintie. Adesea își schimbă culoarea părului în negru iar aura în 
auriu. Poartă o armură și poate dispărea până acolo încât să nu îi poți vedea decât capul. 
 

SEERE 
 Poziția zodiacală: 15 – 19 grade în Pești 
 6 – 10 martie 
 Carte tarot: a 9-a Cupe 
 Planetă: Luna 
 Culoarea lumânării: verde 
 Plantă: salcie 
 Metal: argint 
 Element: apă 
 Rang: Prinț 

Seere este un Demon de noapte și guvernează peste 
26 Legiuni de Spirite 
 
Seere descoperă hoții, transportă bunuri și poate controla timpul. Poate face ca o vrajă sau o acțiune magică să aibă 
efect imediat. Poate produce, într-un mod excelent, mai multe lucruri concomitent și instant. Este blând și de ajutor 
magului/celui care îl cheamă. 
 
Seere are aripi albe cu semne cafenii. E de înălțime medie cu o construcție musculară. Are părul ușor închis la culoare, 
nu foarte lung. Seere este foarte agil în zbor și are o voce moale. 
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SHAX sau CHAX, SCOX 
 Poziția zodiacală: 5 – 9 grade în Scorpion 
 28 octombrie – 1 noiembrie 
 Carte tarot: a 5-a Cupe 
 Planetă: Marte/Pluto 
 Culoarea lumânării: negru 
 Plantă: talpa-gâștei 
 Metal: fier/plutoniu 
 Element: apă 
 Rang: Marchiz 

Shax este un Demon de noapte și guvernează peste 30 Legiuni de Spirite 
 
Poate face pe cineva să devină surd, tâmpit sau orb și poate lua înțelegerea. Poate fura bani sau posesii și descoperă 
lucruri ascunse și metode prin care se poate fura proprietăți. Oferă familiari foarte buni și poate transporta orice lucru. 
 
Shax are părul scurt și albastru, construcție medie și piele închisă la culoare. Te lasă cu un sentiment de putere, 
sentiment care este preluat din aura lui. Este foarte puternic în magia lui. 
 
Experiența personală a Înaltului Preot Salem Burke cu Shax: 
Shax este un Demon bun. Are o foarte bună “etică de lucru”, și va îndeplini o sarcină în mod specific, cu mult 
entuziasm. Îi plac formele circulare și le folosește mult (de fapt nu sunt circulare deloc ci doar mișcări energetice). 
Dacă îi pui o sumedenie de întrebări, o să le ignore pe cele care nu au legătură cu sarcina de fată (spre exemplu, 
întrebări despre dragoste, în timpul unei evocări centrate pe promovare la locul de muncă) și asta pe motiv că energia 
lui ar fi diminuată fără sens. Asta pentru că (judecând după caracterul său) el este un Demon al oamenilor (cu toate 
acestea foarte profesional și foarte capabil). De obicei începe imediat să lucreze pentru a îndeplini sarcinile dominante, 
care, în cazul meu erau banii și prinderea unui hoț. Cineva îmi furase cardul ATM iar Shax l-a localizat și prins în câteva 
minute, exact după cum a zis. Cât despre răspunsurile lui, nu am nici un dubiu; răspunde repede și cu multă acuratețe, 
nefiind genul de Demon cu care oricui i-ar plăcea să se întâlnească. Este foarte puternic – energia pe care a lăsat-o  în 
urma lui, mi-a fost de mare ajutor. 
 
Inevitabil, a început să mă preocupe hoțul respectiv. L-am întrebat pe Shax “Te vei asigura că nu îl vei terifia și nici nu îi 
vei produce o traumă permanentă? Și prin asta nu vreau să zic ca celorlalți (din care unul a fost desfigurat iar altul 
paralizat, cu mult timp în urmă)?” Mi-a răspuns foarte repede, confident și plin de putere, zicându-mi: “Hoțul te va 
suna, însă nu va admite. A fost prins. Obișnuia să fure mașini cum iei tu taxiul, însă nu a fost niciodată prins pentru așa 
ceva. Desigur, până acum” 
 

STOLAS sau STOMAS 
 Poziția zodiacală: 25 – 29 grade în Fecioară 
 18 – 22 septembrie 
 Carte tarot: a 10-a Pentacle 
 Planetă: Venus 
 Culoarea lumânării: albastru închis 
 Plantă: in 
 Metal: cupru 
 Element: pământ 
 Rang: Prinț 

Stolas este un Demon de zi și guvernează peste 26 Legiuni de Spirite 
 
Are cunoștințe despre toate stelele, planetele și pietrele. Învață astronomia și felul în care ierburile pot fi utilizate 
 
Stolas are un frumos păr șaten, cârlionțat și lung și ochi albaștri. Aripile îi sunt de culoare cremă și dantelate cu aur, 
având forma unor aripi de grifon. 
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VALEFOR sau MALAPHAR 
 Poziția zodiacală: 25 – 29 grade în Berbec 
 15 – 19 aprilie 
 Carte tarot: a 4-a Baghete 
 Planetă: Jupiter 
 Culoarea lumânării: roz 
 Plantă: păpădie 
 Metal: staniu 
 Element: foc 
 Rang: Duce 

 
Valefor este un expert în medicina ocultă, fiind capabil să vindece orice fel de boală, prin magie. Dă dexteritate 
mâinilor și poate face mintea cuiva ascuțită. Poate schimba pe oricine în animale și, pentru că se pricepe în ale 
furatului, poate învăța pe cineva cum să fure. 
 
Experiența Înaltei Preotese Maxine cu Valefor: 
Valefor are capul mare, precum Lucifuge Rofocal. Are pielea verzuie și sprâncenele pronunțate, de culoare închisă. Are 
aripi mari, albe și împănate. 
 

VAPULA sau NAPHULA 
 Poziția Zodiacală: 25 – 29 grade în Capricorn 
 16 – 19 ianuarie 
 Carte Tarot: a 4-a Pentacle 
 Planetă: Mercur 
 Culoarea Lumânării: albastru închis 
 Plantă: papirus 
 Metal: mercur 
 Element: pământ 
 Rang: Duce 

Vapula este o Demoniță de Noapte și guvernează peste 36 legiuni de Spirite 
 
Vapula învață filozofia, meșteșugăria și unele științe. Poate asista pe cineva și ajută în trecerea testelor și a 
examinărilor. De asemenea, poate ajuta pe cineva să poarte conversații inteligente pe aproape orice temă și dă 
îndemânare în toate lucrările manuale. 
 
Vapula are păr negru, drept și lung, ochi roșii, este de statură mijlocie și aripi de culoare cafenie. Urechile îi sunt 
ascuțite iar pielea închisă la culoare. 
 

VASSAGO 
 Poziția Zodiacală: 10 – 14 grade în Berbec 
 30 martie – 3 aprilie 
 Carte Tarot: a 3-a Baghete 
 Planetă: Soarele 
 Culoarea Lumânării: albastru deschis 
 Plantă: praz 
 Metal: aur 
 Element: foc 
 Rang: Prinț 

Vassago este un Demon de Zi și guvernează peste 26 Legiuni de Spirite 
 
Vassago este unul dintre cei mai prietenoși Demoni. Dezvăluie trecutul, prezentul și viitorul și poate găsi orice lucru 
care a fost ascuns, rătăcit sau furat. 
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VEPAR sau SEPAR 
 Poziția zodiacală: 25 – 29 grade în Balanță 
 18 – 22 octombrie 
 Carte tarot: a 4-a Săbii 
 Planetă: Mercur 
 Culoarea lumânării: negru 
 Plantă: pelin 
 Metal: mercur 
 Element: aer 
 Rang: Duce 

Vepar este o Demoniță de noapte și guvernează peste 26 Legiuni de Spirite 
 
Are control asupra mării, putând crea furtuni sau calma marea. Poate cauza dezastru și moarte. Se înfățișează precum 
o Demoniță războinică.  Are părul șaten închis și poartă o fustă de piele și o panglică de piele în jurul capului. Are vocea 
foarte caldă, este foarte amabilă și lasă în urma ei un sentiment de fericire. Aura îi este albastră. 

 
 
VINE 

 Poziția zodiacală: 10 – 14 grade în Scorpion 
 2 – 6 noiembrie 
 Carte tarot: a 6-a Cupe 
 Planetă: Jupiter/ Neptun 
 Culoarea lumânării: alb 
 Plantă: nalbă 
 Metal: staniu/neptuniu 
 Element: apă 
 Rang: Rege/Conte 

Vine este un Demon atât de noapte cât și de zi și guvernează peste 36 Legiuni de Spirite 
 
Vine este singurul Demon care poate dezvălui identitatea altor vrăjitori și magicieni. Cunoaște toate secretele și poate 
distruge inamicii. Poate proteja magul împotriva atacurilor altor vrăjitori și magicieni. Cunoaște și descoperă trecutul, 
prezentul și viitorul. Dezvăluie lucrurile ascunse, produce furtuni, distruge ziduri și construiește turnuri. 
 
Vine apare acompaniat de un leu negru. Este foarte slab, cu pielea închisă la culoare și aripile negre. Poartă un baston 
de aur. Părul negru, lung până la umeri îi este blond deschis la vârfuri. 
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VOLAC 
 Poziția zodiacală: 5 – 9 grade în Vărsător 
 25 – 29 ianuarie 
 Carte tarot:  a 5-a Săbii 
 Planetă:  Saturn/Uranus 
 Culoarea lumânării: alb 
 Plantă:  susan 
 Metal: oțel/uraniu 
 Element:  aer 
 Rang: Președinte 

Volac este un Demon de noapte și guvernează peste 38 Legiuni de Spirite 
 
Descoperă șerpi pentru mag și dezvăluie comori ascunse. Poate conduce pe cineva spre un bun loc de muncă sau spre 
un prieten simpatic. El, de asemenea, descoperă numere norocoase. Se mișcă și zboară foarte repede și, de regulă, 
pleacă prin tavan. 
 

VUAL sau UVALL 
 Poziția Zodiacală: 20 – 24 grade în Scorpion 
 13 – 17 noiembrie 
 Carte Tarot: a 7-a Cupe 
 Planetă: Luna 
 Culoarea Lumânării: albastru închis 
 Plantă: smirnă 
 Metal: argint 
 Element: apă 
 Rang: Duce 

Vual este un Demon de Noapte și guvernează peste 37 Legiuni de Spirite. A făcut parte din Ordinul Puterilor. 
 
Uvall dezvăluie trecutul, prezentul și viitorul. Împacă dușmanii și poate aduce dragostea de femeie unui bărbat. 
Creează prietenii și asigură respectul. Cunoaște toate lucrurile și poate manipula timpul. 
 
Uvall este un Demon unisex. El/ea are par blond și cârlionțat, ochii de un verde intens, este foarte înalt și îndesat. 
Numele lui/ei este pronunțat “eue-val”. Uvall poartă armură corporală aurită și are aripi albe. 
 

ZEPAR 
 Poziția zodiacală: 15 – 19 grade în Gemeni 
 6 – 10 iunie 
 Carte tarot: a 9-a Săbii 
 Planetă: Venus 
 Culoarea lumânării: negru 
 Plantă: mătrăgună 
 Metal: cupru 
 Element: aer 
 Rang: Duce 

Zepar este un Demon de zi și guvernează peste 26 Legiuni de Spirite 
 
Zepar incită dragostea/iubirea și pasiunea între sexe. Le poate face pe femei sterpe și poate produce schimbarea 
formei cuiva.  
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AGLASIS 
Este sub conducerea lui Hael și Sergulath. Poate transporta orice și oriunde în lume. 
 

BARTZABEL 
Demonul Cabalistic al lui Marte. Are puterea de a produce furtuni. 
 
Bartzabel are aripi negre, este chel cu o șuviță neagră ca de cal și este puțin dolofan. Pare să 
fie un Demon foarte întunecat (mai puțin aura lui, care îi este alb strălucitoare). Nu este 
iluminat însă are o aură albă în jurul său. Când a plecat, a pășit drept prin perete. Este foarte 
înțelept și pare să fie foarte, foarte bătrân. 
 
BECHARD 
Bechard are putere asupra vântului, furtunii, fulgerelor, ploii și a grindinei. Vineri este ziua în care are cea mai mare 
putere. Bechard este sub conducerea Ducelui “Syrach”. Bechard guvernează peste zilele de vineri. 

 
 

BRULEFER 
Se află sub conducerea lui Hael și Sergulath. Poate face pe cineva să fie îndrăgit. 
 

BUCON 
Bucon este sub autoritatea lui Hael și Sergulath. Are puterea de a pune ură și gelozie între sexe. 
 

CARNIVEAN 
A fost un Prinț în Ordinul Pentaclelor. Revarsă confidență, îndrăzneală și putere. 
 

CARREAU 
Carreau a fost un Prinț în Ordinul Puterilor. Poate da cuiva control asupra emoțiilor  și revarsă tărie. 
 

CLAUNECK 
Clauneck are putere asupra bunurilor, banilor și a finanțelor. Poate dezvălui comori 
ascunse și poate oferi mare bogăție. Este foarte iubit de Lucifer. Aduce bani de la 
distanță și este foarte ascultător de cei care îl tratează cu respect. Clauneck se află 
sub conducerea Ducelui “Syrach”. 
 

CLISTHERET 
Ea poate transforma ziua în noapte și noaptea în zi. Este sub conducerea Ducelui “Syrach”. 
Are pielea verde și capul mare, precum Lucifuge Rofocal și Valefor. Este o Demoniță foarte prietenoasă. – ÎP Maxine 

 
 

ELELOGAP 
Elelogap se află sub conducerea lui Agaliarept și Tarihimal. Are putere peste elementul apei. 
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FRIMOST 

Frimost are putere asupra femeilor și aduce desfătările lor, bărbaților care îl evocă. Este sub conducerea Ducelui 
“Syrach”. Domnește peste zilele de marți. 

 
FRUCISSIERE 
Aduce morții la viață. Se află sub conducerea Ducelui “Syrach”. 

 
FRUTIMIERE 
Guvernează peste petreceri și festivaluri. Se află sub conducerea Ducelui “Syrach”. 

 
 
GRESSIL 
Gressil a fost al treilea în Ordinul Tronurilor. Încurajează la confort, lux și indulgență. 
 
GULAND 
Guland poate provoca tot felul de boli. Este sub conducerea Ducelui “Syrach”. 

 
HAEL 
Hael se află sub conducerea lui Nebiros. Poate da instrucțiuni în scrierea a tot felul de scrisori și discursuri. Poate da, 
instant, puterea de a vorbi în alte limbi și explică cele mai secrete lucruri. 
 

HARISTUM 
Este sub conducerea lui Hael și Sergulath. Dă abilitatea de a păși prin foc, fără a fi afectat de acesta. 
 

HERAMAEL 
Haramael se află sub conducerea lui Satanachia. Învață arta medicinii și oferă cunoștințe despre toate bolile, 
împreună cu remediile lor complete și totale. Este un expert în botanică, știe totul despre puterea de vindecare a 
plantelor și poate da detalii despre locurile în care aceste plante pot fi găsite și felul în care trebuie recoltate și 
depozitate. 
 

HIEPACTH 
Poate aduce magului oameni care se află la mare distantă. Se află sub 
conducerea Ducelui “Syrach”. 
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HUICTHGARA 
Are putere asupra somnului și a stării de veghe; de asemenea asupra insomniei. 
Este sub conducerea Ducelui “Syrach”. 
 

HUMOTS 
Humots poate transporta cărți de orice fel, după placul magului. Se află sub conducerea Ducelui “Syrach”. 

 
 

KLEPOTH 
Klepoth aduce vise și viziuni de orice fel. Este sub conducerea Ducelui “Syrach”. 

 
 
KHIL 
Khil poate provoca puternice cutremure de pământ. Se află sub conducerea Ducelui “Syrach”. 

 
 
MERSILDE 
Mersilde poate transporta pe cineva oriunde, prin proiecție astrală. Este sub conducerea Ducelui “Syrach”. 

 
 

MINOSON 
Minoson este un Demon sub conducerea lui Hael și Sergulath. Are puterea de a asigura câștigul la toate jocurile. 

 

MORAIL 
Poate face orice lucru invizibil. Se află sub conducerea Ducelui  “Syrach”. 

 
 

MUSISIN 
Musisin are putere peste lorzi și oficiali guvernamentali; îi poate instrui. 
Musisin se află sub conducerea Ducelui “Syrach”. 
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OEILLET 
A fost un Prinț în Ordinul Stăpânirilor. Are putere asupra banilor și a bogățiilor. 
 

OLIVER 
Oliver a fost un Prinț. Are putere asupra bogățiilor și a banilor. 
 

PAZUZU 
Demonii inferiori sunt cei protectori, precum este Demonul sumerian Pazuzu, care este 
protectorul copiilor și a femeilor însărcinate. Pazuzu a primit o lovitură rea în filmul 
“Exorcistul” din 1973, film scris de catolicul William Peter Blatty. Aceasta a reprezentat 
replica creștină pentru filmul “Rosmary’s Baby” din 1968, film care l-a prezentat pe Satan 
într-o perspectivă pozitivă. “Exorcistul” i-a înspăimântat pe mulți, împingând credința în 
“posesia” demonică. Din nou frica este folosită ca unealtă pentru a ține oamenii ignoranți și 
înrobiți din punct de vedere spiritual. Spre deosebire de “dumnezeul” creștin și cohortele 
sale, Satan și Demonii săi nu se folosesc de constrângere și nici nu își împing căile peste 
nimeni. Pazuzu a devenit popular în zilele noastre, în urma filmului “Exorcistul”, film în care 
a fost portretizat precum un Demon care posedă. 
 
Leroy Anderson relatează experiența lui cu Pazuzu: 
L-am contactat pe Pazuzu, mental, cam cu o săptămână în urmă. Continuam să îl chem și în scurt timp l-am putut 
simți. Este un Demon foarte puternic și pozitiv. I-am cerut un favor, pe care el l-a îndeplinit în doar 24 de ore, 
promițându-mi că mă va ajuta și cu alte lucruri. Iubește poezia și are sentimente foarte puternice de a-l servi pe Tata 

(Satan). Inspiră poeți și adoră să fie amintit. Dacă îi ești prieten, te va proteja și îți va da 
înțelegere/intuiție despre ceea ce fac inamicii. Este o companie cu adevărat plăcută. M-am 
simțit atras spre el, încă de când am văzul filmul “Exorcistul”. Eram convins, în lăuntrul meu, 
că nu este meschin, după cum filmul încearcă să îl înfățișeze; și am avut dreptate. Chiar 
acum, vrea să scriu un poem despre el. Este un prieten bun. Fie ca Tatăl Satan să îl 
binecuvânteze. 
 
Bes (la stânga) este un alt exemplu de Demon Inferior. Demonii cu ochii frumoșii ca de rubin, 
fac parte din această rasă. Acești Demoni sunt protectori, mecenații muzicii și a dansului, 
vindecători și gardieni. În Egiptul Antic, Dwarverii (acești demoni inferiori) erau venerați și 
foarte respectați. Sunt de statură mică, de regulă în jur de 60 – 90 cm. 
 

PENTAGNONY 
Se află sub conducerea lui Sergulath și Hael. Oferă invizibilitate și dragostea celor aflați la putere. 
 

PROCULO 
Este sub conducerea lui Hael și Sergulath. Domnește peste somn și vise. 
 

ROSIER 
Rosier a fost al doilea în Ordinul Stăpânirilor. Revarsă darul vorbirii romantice și fanteziste în dragoste. Incită dragostea 
între sexe și produce romantismul. 
 

SIRCHADE 
Are putere peste animale. Este sub conducerea Ducelui “Syrach”. 
 

SEGAL 
Poate provoca tot felul de minuni, atât naturale cât și supranaturale. Este sub conducerea Ducelui “Syrach”. 

 
SERGULATH 
Sergulath se află sub conducerea lui Nebiros. Învață arta speculației, a tacticii și penetrării 
rândurilor inamice. 
 

SERGUTHY 
Serguthy se află sub conducerea lui Satanachia. Are putere asupra femeilor. 
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SIDRAGROSM 
Este sub conducerea lui Hael și Sergulath. Poate face femeile să danseze goale. 
 

SONNEILLON 
A fost al patrulea în Ordinul Tronurilor. Revărsă curaj și confidență. 
 

SURGAT 
Surgat poate deschide orice fel de încuietori. Se află sub conducerea Ducelui “Syrach”. 

 
 

SUSTUGRIEL 
Este sub conducerea lui Satanachia. Predă magia și aduce familiari pe toate gusturile și dorințele. 
 

TRIMASEL 
Trimasel predă chimia și dibăcia. Cunoaște toate secretele Alchimiei. Este sub conducerea lui Satanachia. 
 

VERRIER 
Verrier dă confidență, tărie și curaj. A făcut parte din Ordinul Principalităților, unde deținea poziția de Prinț. 
 

VERRIE 
Poate motiva pe cineva să acționeze. A făcut parte din Ordinul Tronurilor. 
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Ordinile și ierarhiile Demonilor 
 

LISTA NOBILIMII IADULUI 
 Prinți 
 Regi 
 Marchizi 
 Duci 
 Conți 
 Președinți 

 
Prinții Încoronați ai Iadului au cea mai înaltă distincție, fiind deasupra Regilor. Cât despre titlurile militare ale Armatei 
Iadului, acestea sunt identice cu cele ale armatei omenești. 
 
Demonii care aparțin unui anumit ordin, de regulă sunt specializați în anumite abilități și au diferite puteri. Din propria 
mea experiență, am descoperit că Demonii Personali/Gardieni sunt cei la care apelăm pentru aproape toate nevoile 
noastre, chiar și pentru cele care nu fac parte din departamentul lor. Uneori, Demonii Personali/Gardieni vor cere 
asistență pentru noi, de la alți Demoni. De asemenea, dacă lucrăm îndârjit pentru Satan și îi suntem dedicați acestuia, 
Demonii pot veni la noi din proprie inițiativă, oferindu-și ajutorul în vreme de necaz. Asta mi s-a întâmplat mie. 
 
Câteva informații despre Ierarhi și competențele acestora: 
 
ORDINUL SERAFIMILOR; CEI SCLIPITORI: sunt specializați în probleme de răzbunare, justiție și dreptate și în apărarea 
cuiva de inamicii săi. Predau astrologia, artele vindecării și a divinației; păzesc lucruri și oferă protecție, atât aici cât și 
în astral. Aparțin elementului foc. 
 
ORDINUL HERUVIMILOR: sunt specializați în discernerea trecutului și a prezentului și în prezicerea viitorului. Pot asista 
în proiecția astrală, accesarea vieților anterioare și ghicirea viitorului. Au cunoștințe despre și domnesc peste stelele 
fixe. 
 
ORDINUL TRONURILOR: sunt specializați în puterea planetelor și în ceea ce ține de dreptate, justiție și răzbunare. Sunt 
de ajutor în practicile și puterile magiei negre. 
 
ORDINUL STĂPÂNIRILOR, de asemenea cunoscuți ca CEI GENIALI: ajută la accesarea puterii lui Satan din noi; în 
realizarea adevăratelor noastre potențiale și abilități; în descoperirea adevăratelor noastre puteri și legături cu Satan. 
Aceștia mai asistă în meditație, împuternicirea spirituală/psihică și în îmbinarea materialului cu spiritualul, ca în 
expresia: “precum în cer, așa și pe pământ”. Trebuie să fim echilibrați atât în aspectele materiale cât și cele spirituale 
ale vieții, pentru a deveni un întreg. Materialul și spiritualul sunt esențiale unul celuilalt, spre deosebire de învățăturile 
sucite și pervertite pe care religiilor de dreapta le predică. 
 
ORDINUL VIRTUȚILOR; REGII DEMONICI: conferă încredere și îndrăzneală, ajutând la terminarea unei sarcini, atunci 
când te afli cu spatele la zid. Asistă în magie și ne încurajează. 
 
ORDINUL PRINCIPALITĂȚILOR: influențează evenimentele mondene, grupuri mari, națiuni și pe liderii lumii. Unii 
oameni aflați la putere, sunt acolo datorită consiliului acestor Demoni. 
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Placa Ouija 
 
Plăcile Ouija sunt excelente pentru contactarea și comunicarea cu Demonii și spiritele. Prefer sa lucrez singură, 
deoarece alte persoane pot fi o  distragere și împiedică intimitatea cu spiritul contactat. 
 
Pentru aceia dintre voi care sunt începători: asigurați-vă că placa este așezată pe o suprafață plată. Este important să 
intri într-o transă atunci când folosești o placă Ouija. Plasează-ți degetele ușor, pe fiecare parte a planșetei. Curând va 
începe să se miște. Relaxează-te și acordă-i îndeajuns de mult timp să funcționeze. Poate dura câteva minute pentru a 
începe. Este important să nu fii distras sau deranjat. 
 
Eu personal, folosesc mereu transa. Ca și în cazul în care vreau să prevăd viitorul sau să invoc spiritele decedate, totul 
în jurul meu este blocat. Toată concentrarea mea este ațintită pe placă. Este ca și cum eu și placa suntem legați într-o 
aură puternică, iar atenția mea este ațintită în totalitate pe aceasta: nimic altceva din afară nu există. Acesta este felul 
în care eu personal lucrez, însă noi suntem toți individuali, așa că unele experiențe pot fi diferite. 
 
Am înțeles din ce în ce mai mult că, cu cât Demonul este de un rang mai înalt, cu atât mai multă energie vei simții. Am 
un Demon care îmi este apropiat și aseară am povestit cu el, prin intermediul plăcii. Nu îmi amintesc cât de mult a 
durat, însă a durat ceva timp. El mi-a cerut să rostesc un anumit cuvânt cu voce tare. Când l-am rostit, am simțit o 
energie puternică aprinzându-se ca o flacără, în interiorul meu. 
 
Când avem contact foarte apropiat sau când invocăm Demoni, le putem simții energia. Azi dimineață, pielea îmi mai 
era încă sensibilă, ca atunci când am febră sau arsură solară – însă fără durere. Energia lor este electrizantă. Energia 
Tatălui este diferită, așa cum sunt sigur că mulți dintre voi au experimentat-o în timpul ritualurilor dar și după 
terminarea acestora. Aceasta este liniștitoare și plăcută. 
 
Demonii vin la noi prin telepatie și prin proiecție astrală. Din experiența mea, Demonii se proiectează într-un mod 
diferit oamenilor. La oameni, le poți vedea legăturile ce îi conectează de trupul fizic, iar atunci când pleacă, se retrag 
rapid. Cărțile spun că aceste legături au o culoare argintie. Cele pe care eu le-am văzut erau de culoarea cuprului. Nu 
am văzut niciodată legăturile Demonilor, dar știu că cei de rang înalt trăiesc în trup în altă lume. Există câțiva Demoni 
care stau cu noi întotdeauna, protejându-ne. Acești Demoni sunt inferiori deoarece există numai în formă de spirit. 
 
Cu cât folosești mai mult o placă Ouija, cu atât devii mai bun în lucratul cu aceasta. După ce stabilim o relație apropiată 
cu un anumit Demon, tot ceea ce trebuie să facem este să ne gândim la el și, de regulă, acesta va veni la noi. 
 
Fiecare dintre noi este individual și diferit și va avea experiențe oarecum diferite în folosirea unei plăci Ouija și 
primirea mesajelor. 
 

 Metoda automatică: în acest caz planșeta se mișcă automat, fără ca operatorul să știe ce vrea să spună 
spiritul. Mesaje într-o limbă străină sunt de asemenea primite, chiar și în limbi pe care operatorul nu le știe și 
nu le-a auzit înainte. 

 Metoda inspirațională: aceasta este cea mai comună. Mesajele vor fi primite la nivelul gândurilor (ca și cum ai 
gândi cu voce tare). În acest caz, operatul știe dinainte ce vrea spiritul să scrie. Prin repetiție, această 
inspirație va devenii răsunătoare transformându-se în ascultare, în cazul comunicării pasive. Vei putea primii 
mesaje din mintea altcuiva, din afara sinelui. Este precum dictatul: cuvintele vin în mintea ta iar mâinile mișcă 
planșeta. 

 Metoda intuitivă: ca atunci când ai senzația că ai muta planșeta de unul singur. Întrebările vor fi răspunse 
instant. Aceasta este ceva gen “clar-cunoștință”. 

 
De asemenea, metodele pot apărea într-un fel amestecat; de exemplu, jumătate automatic și jumătate inspirațional 
sau intuitiv și inspirațional sau toate în același timp. După o perioadă lungă de practică, vei cunoaște care dintre 
metode este dominantă. Fiecare metodă este bună și sigură, cu condiția că o folosești sincer și cinstit. Practica duce la 
perfecțiune! 
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Utilizarea pendulului 
 

Practica 
În cazul oricărui lucru, pentru a deveni adept, ai nevoie de practică, răbdare și mai mult decât orice, ai nevoie de 
persistență. Cei mai mulți adepți au lucrat cu pendulele lor timp de ani întregi. Odată ce ești avansat, pendulul îți 
poate descoperi practic orice. 
 
Pe aceia dintre voi care doresc să devină maeștrii în ale pendulului, îi sfătuiesc să înceapă să întrebe pendulul în fiecare 
dimineață, diverse întrebări banale, despre lucruri care știți că se vor întâmpla în decursul zilei respective. 
Spre exemplu: Va ploua azi? O să primesc bani azi? O să ies azi devreme de la servici? Pune întrebări ușoare, care nu 
au nici fel de importanță, deoarece emoțiile și dorințele pot afecta foarte mult răspunsurile pe care le primim, acestea 
reprezentând momentul în care erorile apar în peisaj. Notează-ți întrebările în Jurnalul Negru. La sfârșitul zilei, treci 
prin toate întrebările și scrie în dreptul lor răspunsul pendulului și dacă acesta a fost sau nu exact. De asemenea îți poți 
folosi pendulul pentru a găsi obiecte rătăcite. Întotdeauna notează în Jurnalul Negru, acuratețea pendulului. 
 
După câteva luni, ar trebui să observi o mare îmbunătățire în acuratețea răspunsurilor. Dacă vrei să avansezi în 
continuare, încearcă să pui întrebări pendulului, folosind o hartă. 
 
Atunci când îți înregistrezi munca în Jurnalul Negru, este bine să notezi și ora, fazele Lunii, vremea, precum și alte 
fenomene. În cazul doamnelor, este foarte important să notați și fazele menstruației. Acest lucru vă poate influența 
foarte mult, deoarece are de a face cu Luna. Amintește-ți că este foarte important să fi mereu pe cât de relaxat posibil 
atunci când lucrezi cu pendulul, deoarece acesta accesează partea dreaptă/psihică a creierului. 
 

Aplicații 
Uneori avem nevoie de răspunsuri simple întrebărilor noastre. Pendulul este de regulă precis, ușor de folosit și 
necesită puțin timp. 
 
Începe prin a lua ceva de dimensiune mică, cum ar fi un cristal, pandantiv, inel sau alte obiecte ușoare și prinde-l de un 
lănțișor, coardă, ață, etc. Acesta ar trebui folosit numai în scopuri de divinație și nimic altceva. 
Ține sfoara între degete și lasă-l să atârne. Pentru cei care sunt noi sau neexperimentați în folosirea pendulului, este o 
idee bună să intri în transă atunci când lucrezi cu acesta. Odată ce devii încrezător în răspunsurile corecte pe care le 
primești, nu mai este nevoie să intri în transă. Acum, pune o întrebare a cărei răspuns îl știi, cum ar fi “ce zi este azi”. 
Începe prin a pune întrebări cu răspunsul “da” sau “nu”. Observă pendulul și mișcările acestuia și trage concluziile. 
 
Am observat că mișcările de la stânga la dreapta (precum atunci când dai din cap pentru a sugera “nu”) înseamnă 
“nu”, iar mișcările înainte-înapoi înseamnă “da”. Atunci când se mișcă în cercuri, răspunsul este incert. Cu cât mișcările 
pendulului sunt mai largi, cu atât răspunsurile sunt mai exacte. De asemenea, pendulelor li se pot pune și întrebări de 
genul “cât de mult”. Pendulul se va legăna – se va opri, se va legăna din nou și va continua să facă acest lucru până 
când se va opri de tot. 
 
Pentru a găsi obiecte pierdute, ia pendulul în zona cu pricina și întreabă-l dacă ești aproape de obiectul pierdut. 
Spiritele, de asemenea pot comunica prin intermediul pendulului. Ne putem concentra pe numele spiritului sau a 
Demonului pe care dorim să îl contactăm. Pendulul reprezintă o metodă excelentă de a comunica cu Demonii. În cazul 
Demonilor, putem plasa pendulul deasupra unui desen sau a unei copii cu sigiliul acestuia, după care începem să 
punem întrebări. 
 
 

DIVERSELE UTILIZĂRI ALE PENDULULUI 
 
Pendulele reprezintă un mijloc excelent pentru comunicarea cu lumea spiritelor, în verificarea exactității altor metode 
de divinație, precum multe alte lucruri. 
 
PENTRU A GĂSI CEVA PIERDUT: Într-o cameră – ține pendulul și întreabă-l unde se află obiectul. Pendulul va începe să 
se legene în direcția în care se găsește obiectul pierdut. 
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Într-o casă – întreabă pendulul, cameră după cameră. Spre exemplu: este în bucătărie? da/nu; este în baie? da/nu. 
După ce ai stabilit camera, du-te acolo și întreabă-l “unde”.  
 
De asemenea, poți desena schița unei case, după care poți folosi metoda hărții pentru a găsi un obiect pierdut. 
 
Pe o hartă – începe prin a întreba dacă persoana dispărută sau obiectul pierdut este în zona pe care o acoperă mapa 
(în cazul unei persoane dispărute, este de ajutor o poză și un obiect pe care aceasta l-a atins sau purtat). Ține pendulul 
în mâna pe care îl ți de obicei când lucrezi cu acesta, iar în cealaltă ține indicator sau un creion. Indică din loc în loc pe 
hartă, până când îl localizezi. 
 
Afară – întreabă “sunt cu fața în direcția în care se află …?” Dacă pendulul se leagănă înainte-înapoi, atunci te miști în 
direcția bună. Dacă acesta se mișcă în cercuri, întoarce-te încet în sensul de rotație al acestuia, până când se mișcă 
înainte-înapoi. 
 
PENTRU RITUALURI AFARĂ/ÎN NATURĂ: 
Pentru început, încearcă să folosești o mapă pentru a identifica o zonă bună. Locurile în care se intersectează Liniile 
Ley sau alte rețele energetice ale Pământului, sunt foarte puternice pentru întreținerea oricărui fel de ritual. Pendulul 
se va învârti în cercuri atât de repede, când este așezat asupra unor astfel de locuri, încât va fi aproape paralel cu 
Pământul. Cu cât energiile sunt mai puternice, cu atât mai repede se va învârti pendulul. 
 
VIEȚI ANTERIOARE: Poți scrie date calendaristice pe niște bucăți de hârtie sau pe cartonașe, pe care le vei separa mai 
apoi în mod egal, pe o masă. Întreabă despre viața ta anterioară, iar pendulul se va legăna în direcția hârtiei cu data 
exactă. Poți face la fel în cazul continentelor, țărilor și a zonelor/orașelor în care ai locuit. Întreabă despre oamenii pe 
care i-ai cunoscut și despre relațiile pe care le-ai avut cu aceștia, în acea viață. Scrie pe bucăți diferite de hârtie: iubit, 
prieten, soț/soție, membru al familiei, etc. Numește persoana, după care pune întrebări. 
 
SĂNĂTATE: Întreabă despre fiecare parte din corpul tău sau despre aura cuiva despre care vrei să ști. Continuă să 
restrângi întrebările pe care le primești de la pendul. 
 
JOCURI DE NOROC: Fi atent aici, deoarece greșelile te pot costa! Însă poți lua pendulul într-un cazinou și să-l întrebi 
dacă aceasta este o masă sau o trapă; poți câștiga mult, repede și ușor. La fel se poate face când pariezi pe cai și așa 
mai departe. 
Asigură-te că ai îndeajuns de multă experiență cu pendulul, înainte să îl folosește pentru bani. 
 
RELAȚII: Pendulul îți poate descoperi tot felul de lucruri despre alți oameni. O poză sau un obiect personal poate fi de 
mare ajutor, însă nu este obligatoriu. Simplu, plasează pendulul deasupra obiectului și pune întrebări. 
 
LOCURI BUNE PENTRU CUMPĂRĂTURI SAU REPARAȚII: Deschide cartea de telefoane și întreabă unde se află cel mai 
ieftin și cel mai bun loc pentru ceea ce vrei. Numește locurile, iar pendulul îți va răspunde da/nu. De asemenea, un 
pendul poate fi de ajutor în diagnosticarea problemelor la mașină, înainte de a o deschide sau trimite la reparat. 
 
RITUALURI: Întreabă ce tip de tămâie să folosești, când este cel mai propice moment, cel mai bun loc, culoarea 
lumânărilor și așa mai departe. 
 
DEMONI: Pentru o simplă contactare a unui Demon, plasează pendulul deasupra Sigiliului acestuia și începe să întrebi 
lucruri. 
 
CĂRȚI DE TAROT: Înșiră mai multe cărți de tarot pe masă, ca răspunsuri posibile la o întrebare. Pune întrebarea, iar 
pendulul va începe să se legene în direcția cărții cu răspunsul, până când se primește un “da”, atunci când acesta se 
află direct deasupra cărții de tarot. 
 
Orice întrebare care are răspunsul da/nu, poate fi răspunsă cu un pendul, în mod precis/exact. Pot fi înșirate pe masa 
bucăți mici de hârtie, pe care sunt trecute nume de persoane, locuri sau lucruri, iar pendulul va începe să se legene în 
direcția bucății de hârtie pe care se află răspunsul. 
 
Pendulul ar trebui să aibă legănări largi, întrucât acesta este un “da” sau un “nu” categoric. Cercurile înseamnă 
incertitudine, iar legănările slabe, înseamnă “nu prea sigur”.  
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Joaca de-a Satanismul 
 
Scriu această predică pentru că simt că această problemă este una cu privire la care oamenii ar trebui să fie conștienți. 
Nu îmi stă în fire să le spun altora cum sau ce ar trebui să gândească sau cum ar trebui să creadă, deoarece consider că 
acest lucru stă la aprecierea și individualitatea fiecăruia; cu toate acestea, un lucru foarte important despre care toți ar 
trebui să fie conștienți, este acela că Satanismul este foarte diferit de celelalte religii. Satanismul este diferit prin faptul 
că nu se amestecă. 
 
Amestecarea Satanismului cu creștinismul este aidoma cu amestecarea curentului electric cu apa. Am văzut și citit 
surse în care oameni care erau interesați de Satanism, mai aveau încă simpatii pentru creștinism. Continuau să aibă 
legături inconștiente puternice pentru religia creștină, cele mai multe fiind datorate îndoctrinării intense. Cei mai mulți 
dintre noi provin dintr-un mediu creștin și mulți încă mai au șovăieli sau complexe. Programarea creștină este foarte 
intensă, iar datorită marii cantități de energie psihică de care aceasta dispune – datorita secolelor de rugăciuni și 
credințe creștine – ești nevoit să învingi multă rezistență pentru a fi liber în totalitate. 
 
Persoanele nesigure pe convingerile și credințele lor și care continuă să aibă puternice legături cu Creștinismul sau cu 
alte religii relaționate acestuia, fie conștient sau inconștient, nu fac decât să se deschidă o poartă pentru niște 
experiențe psihice înspăimântătoare și negative. 
 
Evocarea Demonilor, precum și avansarea în ocultism poate aduce conflicte neașteptat de negative pentru amatori. 
Aceasta este lucrarea entităților extraterestre inamice, care se folosesc de frică pentru a ține omenirea departe de 
Satan. În cele mai multe cazuri aceasta funcționează, deoarece inculcă teroare în amator, iar de obicei acesta fuge 
înapoi la nazarinean, blamându-l pe Satan. Sugerez cu tărie ca aceia care vor să înainteze atât de mult în 
Satanism/ocultism, să devină mai întâi puternici în Satan. 
 
Foarte, foarte puțini, dacă vreunul, ajung să progreseze în putere, fără să beneficieze de o puternică protecție 
spirituală. Atunci când cineva, care este serios cu privire la evoluția și dezvoltarea puterilor minții atinge un nivel 
formidabil sau are vreo abilitate solidă, va fi abordat de entități puternice care îi vor cere să ia parte în războiul 
spiritual. Aceia care sunt cu adevărat înzestrați și care sunt de unii singuri, nu trăiesc prea mult pe acest pământ, fără 
protecția unei puteri superioare. 
 
Simt că este important să îi avertizez pe cei care sunt indeciși sau lipsiți de entuziasm, să se abțină din a evoca Demonii 
sau din a încerca să contacteze spiritele, până nu sunt pregătiți din punct de vedere spiritual. Toți sunt bineveniți aici, 
de la dedicat până la curios. 
 
Cunoștința ar trebui să fie deschisă și la dispoziția tuturor. Cu toate acestea, sunt lucruri care sunt avansate și ar trebui 
să se aștepte înainte de a se intra în astfel de practici. Un pas foarte important în Satanism este ca, la un moment dat, 
să tai toate legăturile cu toate celelalte religii. Evitând a face acest lucru, înseamnă a invita dezastrul personal, în viața 
ta. Acest lucru trebuie efectuat la nivelul sufletului, pentru a nu rămâne niciun strop de indecizie sau sentimente 
amestecate. Dacă există sentimente amestecate, atunci ar trebui să mai aștepți, deoarece un astfel de pas este 
permanent. 
 
Pentru aceia dintre voi care au întreținut deja Ritualul de Dedicare, sunteți cu totul în siguranță. Puteți înainta în 
practicile avansate, însă este important să vă deprogramați de orice învățătură creștină. 
 
 – Înalta Preoteasă Maxine Dietrich 
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Zeii și formele animale 
 

Formele animale sunt simboluri care reprezintă puterea Zeilor. Păunul este o pasăre sacră pentru Satan, acesta 
reprezentând nivelul multicolor din Magnum Opus, nivel care este urmat de nivelul Nigredo. Păunul mai simbolizează 
și culorile curcubeului din al treilea ochi, atunci când această chakră este activată și împuternicită în mod deplin.  
 
Anubis este simbolizat de șacal, însă acest lucru NU înseamnă că Anubis ESTE un șacal … L-am întâlnit și am lucrat cu 
el; este foarte umanoid.  
 
Lucrul pe care vreau să-l scot în evidență este că dacă ai așteptări puternice cu privire la felul în care Zeii ar trebui să ți 
se manifeste în astral, acest lucru va influența mai mult sau mai puțin felul în care aceștia îți vor apărea; acest lucru nu 
se diferențiază de comunicările astrale – ambele pot fi alterate de propria ta minte. Dacă ai fixări subconștiente 
puternice prin care îl asociezi pe un anume Zeu cu simbolul lui animal, există șanse reale ca să-l și vezi sub această 
formă atunci când îți apare; însă asta nu înseamnă că aceasta este înfățișarea adevărată a Zeului. Când eu am fost 
începătoare, am crezut că Satan îmi va apărea cu ochii roșii și cu coarne și că înfățișarea lui va face să mi se ridice părul 
pe spate, însă am fost deschisă la orice întrucât nu știam cu adevărat la ce mă pot aștepta. Am fost foarte surprinsă 
când am văzut că este înalt, cu părul blond și lung până la umeri și că purta o robă albă.  
 
În ceea ce privește spurcăciunile de grimoare născocite de evrei; imaginile insultătoare cu Zeii noștri sunt acolo pentru 
a crea o impresie foarte urâtă și respingătoare în mințile celor care citesc aceste gunoaie. Scopul este de a-i descuraja 
pe cititori – și de această dată prin frică – de a stabili o relație cu Zeii. Sugestionările sunt foarte puternice, în special în 
cazul tinerilor/copiilor.  
 
Imaginile hidoase și insultătoare SUNT de la inamic. Simbolurile animale din imaginile Zeilor în Egiptul Antic, sunt 
legitime.  
 

Demonii ca prieteni 
 

Datorită învățăturilor false din religiile inamice, există indivizi care nu iau Satanismul pe atât de serios pe cât ar trebui. 
Creșterea spirituală, eliberarea și puterea care sunt disponibile pentru noi sataniștii, sunt adesea dincolo de puterea 
de conștientizare a multora.  
 
Există momente sau situații în care putem folosi puțină corecție, iluminare și asistență spirituală. Atunci când stabilim 
o relație de prietenie cu un Demon/Demoniță, avem pe cineva care să ne ghideze și să ne îndrume cu răbdare și care 
să lucreze cu fiecare dintre noi în parte.  
 
Mulți îi văd pe Demoni ca pe niște asistenți magici care îi vor ajuta să se răzbune pe dușmani sau cei care le-au făcut 
rău, să agonisească bani, să-și găsească dragostea, să aibă succes și așa mai departe. Demonii sunt acolo pentru noi 
pentru a ne ajuta în problemele noastre cu lumea din jurul nostru atunci când suntem proaspăt dedicați, însă un alt 
domeniu foarte important este creșterea spirituală. În ceea ce ține de creșterea spirituală, mulți nu sunt conștienți de 
ajutorul pe care îl poate oferi un prieten Demon. Țelul în Satanism este auto-împuternicirea și independența spirituală.  
 
Prin relația mea cu Demonul Azazel, am învățat nespus de multe lucruri despre Tatăl Satan și despre religia noastră. 
Întreaga experiență a fost una foarte edificatoare și pozitivă pentru mine și am învățat multe lucruri pe care nu le-am 
știut înainte. Printre noi mai sunt și aceia care au probleme, întrebări și blocaje și care ar beneficia nespus de mult 
dacă ar avea un Demon/iță care să lucreze personal cu ei. 
 
Pentru aceia care sunt proaspăt veniți în Satanismul Spiritual, când simțiți că sunteți pregătiți, întrețineți un ritual prin 
care să-i cereți Tatălui Satan să vă trimită un Demon/iță care să se ocupe și să lucreze cu voi în mod personal. În 
adevăr, pentru asta sunt Demonii: să ne ajute să devenim Zei în adevăratul sens al cuvântului.  
 
Vei primi semne la scurtă vreme după aceea. Ține mine să fii răbdător, deschis și conștient. Îți vei recunoaște noul 
prieten. Nu mi-ar ajunge spațiul pentru a vorbi despre iluminarea pe care am primit-o și despre cum m-am 
perfecționat, devenind mult mai puternică în Satan. Viața este o oportunitate pentru a te perfecționa și a avansa.  
 
 – Înalta Preoteasă Maxine Dietrich   
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Incubi/Succubi 
 
Sexul astral este real. Necesită un oareșicare antrenament psihic pentru a-ți deschide mintea la simțuri care în mod 
normal nu sunt accesibile omului de rând, însă modalitatea prin care poți face acest lucru este mult mai ușoară decât 
celelalte metode și oferă și mult mai multă plăcere. Demonii ca prieteni și iubiți sunt nemaipomeniți pentru aceia care 
sunt în închisoare sau închiși/încarcerați în vreun fel. Mulți dintre noi au experimentat atingeri reale ale Demonilor. 
Senzația este exact la fel cu aceea când ești atins de mâna unui om. Acest lucru poate evolua mult mai mult, în acte 
sexuale efective și în amor. Un act sexual cu un Demon înseamnă extaz extatic. Deoarece Demonii vin la noi în formă 
eterică/astrală, sunt capabili să ne penetreze corpurile și să stimuleze zone care nu sunt ușor de accesat de alți 
oameni. Demonii nu întâmpină probleme în găsirea și stimularea punctului G în partenerele lor, iar Demonițele pot 
ajunge foarte simplu la prostata partenerilor lor, lucru care rezultă într-un orgasm profund și complet. 
 
CUM SĂ ÎNCEPI: 
Mai întâi de toate, este important să întreții un ritual înaintea Tatălui Satan, în care să îi spui nevoile tale, fie că vrei 
doar parteneri sexuali, fie că vrei o relație de dragoste/sex sau chiar o relație deschisă – în care ești liber să ai alți 
parteneri sexuali, fără gelozie; fii specific! Unii Demoni sunt monogami, astfel încât ei au doar un singur partener, iar 
acest lucru e valabil în ambele sensuri. Acești Demoni iau monogamia FOARTE serios, iar dacă o relație este violată de 
un om, partenerul acestuia ar putea, în cel mai rău caz, să sfârșească mort. Demonii, la fel ca și oamenii de altfel, pot 
devenii foarte geloși. Dacă cineva se află într-o căsnicie seacă și întreține relații sexuale cu soțul/soția doar pentru că 
aceasta îi este îndatorirea, Demonii pot fi foarte înțelegători cu privire la acest lucru și de multe ori vor trece cu 
vederea, atâta timp cât, în relația sexual-amoroasă monogamă, Demonul tău se află mereu pe locul întâi. Nu uita: 
odată ce un angajament este luat, acesta va dura și în viața următoare, așadar nu fi ușuratic în această privință. 
Demonul tău va rămâne și el/ea monogam. Ar trebui să găsești un Demon care este compatibil cu tine. Amintește-ți să 
menționezi în ritual dacă vrei o relație liberă și deschisă, în care ești liber să ai alți parteneri sexuali sau dacă vrei una 
monogamă.  
 
După ritual, TREBUIE SĂ FII RELAXAT ȘI DESCHIS; cel mai probabil Demonul va veni la tine când ești întins în pat și 
relaxat. Acest lucru îți va da senzația unei energii electrizante, iar Șarpele Kundalini îți va fi stimulat. 
 
Acum, pentru cei care sunt noi, pentru a începe și a te deschide, începeți să vă imaginați că faceți sex cu Demonul 
vostru. Cei mai mulți Demoni sunt foarte atractivi fizic și nu se aseamănă deloc cu gunoaiele scrise despre ei în 
grimoare și în poveștile de groază. Cere-i Demonului tău să ți se arate. Relaxează-te, închide-ți ochii și lasă-te luat de 
val. Ar trebui să vezi imaginea Demonului în mintea ta. Chiar dacă nu o vezi, îți poți imagina partenerul ideal, partener 
pe care Demonul îl poate interpreta pentru început. Când începi să ai fantezii și faci acest lucru de câteva ori, Demonul 
de asemenea va simți acest lucru în astral și va savura momentul. La început, te poți masturba până la orgasm, până 
când o manifestare fizică completă îi ia locul. Când faci acest lucru, Demonul/ița tău va avea și el/ea orgasm. Acest 
lucru poate dura ceva timp, motiv pentru care trebuie să fii răbdător și persistent. Fanteziile, hrănite noapte după 
noapte, vor începe să fie din ce în ce mai clare și înainte să îți dai seama, îți vei simți și vedea Demonul, la fel cum ai 
simți și vedea o altă persoană. Demonul tău va lucra cu tine pentru a-ți deschide canalele psihice și nu te va lăsa să ai 
doar fantezii la nesfârșit. 
 
Cel mai probabil Demonul va veni la tine în fiecare noapte, când te duci la culcare. Demonilor le place sexul foarte mult 
și pot lua și înfățișarea unei anumite persoane. Cineva, efectiv a trebuit să împingă o Demoniţă jos de pe el, dimineața, 
pentru a se pregăti de serviciu, după ce au făcut sex întreaga noapte. Ea nu voia să se oprească. Plăcerea este cu mult 
deasupra a ceea ce poți experimenta cu o ființă umană, iar sexul spiritual poate deveni o dependență. Există șanse ca 
relațiile sexuale cu oamenii să nu mai fie de dorit și nici satisfăcătoare. În plus, nu ai motive să te îngrijorezi cu privire 
la bolile transmisibile sexual și nici cu privire la sarcini nedorite. Un Demon iubit/iubită va fi mereu protectiv/ă cu tine. 
Se pricep de minune să asculte grijile, preocupările sau problemele și sunt mereu de ajutor când vine vorba de 
pedepsirea dușmanilor și purtarea ta de grijă. Când sunt deschise canalele psihice cuvenite, pot avea loc conversații 
propriu-zise. Aceasta este un ajutor enorm în împuternicirea și avansarea spirituală. Îți vor spune și te vor învăța 
lucruri, iar în unele situații, vor contacta chiar și alți Demoni pentru tine.  
 
Contactele intense cu Demonii implică un schimb de energie. Demonii, aflându-se la un nivel spiritual mult mai înalt 
decât oamenii, au mult mai multă energie, iar o apropiere intimă poate produce efecte, în noi oamenii, care se pot 
simți precum o piele arsă de soare și/sau hipersensibilitate, până când ne obișnuim cu asta sau până când avansăm la 
nivele mai înalte de energie – care este de fapt țelul Satanismului. 
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Demonii Gardieni 
 
Se poate folosi o placă Ouija făcută acasă pentru a comunica cu Demonii 
 
Eu împreună cu o prietenă apropiată lucram pe placa Ouija. A întrebat dacă are un Demon Gardian, iar placheta a 
silabisit G-U-S-I-O-N. La scurtă vreme după aceea, Gusion i-a apărut într-un vis. Câteva săptămâni mai târziu am 
desenat sigiliul acestuia, l-am luat la un salon de tatuaje unde ea și l-a tatuat pe braț. Prietena mea a avut parte de 
niște îmbunătățiri majore în viața ei, iar lucrurile îi merg bine.  
 
Demonul meu nu este un Demon Goetic, motiv pentru care am întâmpinat dificultăți în ai găsi sigiliul, însă în cele din 
urmă l-am găsit și am procedat la fel: l-am tatuat și eu pe braț, iar sub acesta i-am scris și numele.  
 
Nu trebuie să avem astfel de tatuaje pentru a intra în legătură cu Demonii noștri Gardieni. Există diferite metode prin 
care aceștia pot fi contactați, iar una dintre acestea este placa Ouija. De asemenea, nu este necesar ca alte persoane 
să lucreze împreună cu noi pe Ouija și personal, în cele mai multe cazuri lucrez singură pe aceasta. Atunci când două 
sau mai multe persoane lucrează pe aceiași placă în același timp, acest lucru poate crea distrageri, lucru care poate 
face ca placa să dea răspunsuri inexacte. Pe lângă asta, există momente când vrei să pui întrebări personale sau 
intime. Cel mai bine e să faci acest lucru singur și când poți intra în transă – lucru care este atât de necesar în operarea 
plăcii Ouija.  
 
Când am fost începătoare, Demonul meu comunica cu mine prin litere (în engleză: U R – you are/ești; C U – see you/la 
revedere; etc.) Prin aceasta am știut că era real, întrucât eu mă așteptam la cuvinte întregi. Un alt lucru interesant este 
că planeta peste care el guvernează, este în casa parteneriatelor în diagrama mea astrologică. El de asemenea mai 
guvernează un punct astrologic, iar acea planetă e în astrograma mea exact în punctul zodiei pe care el o guvernează. 
Totuși acest lucru nu este o normă; am aflat mai târziu că noi doi am fost extrem de apropiați într-o viață anterioară, 
acum câteva mii de ani.  
 
O altă metodă prin care poți afla cine este Demonul tău Gardian, este prin pendul. Vei avea nevoie de pendul decent și 
un borcan de sticlă cu gura largă. Începe prin a-ți întreba pendulul ”câte litere sunt în numele lui/ei”. Pendulul va 
începe să se învârtă în cerc, după care se va opri; se va învârti din nou și se va opri și tot așa până se va opri de tot. 
Numără de câte ori s-a învârtit pendulul în cerc și așa vei avea numărul de litere din numele Demonului tău.  
 
Leagănă pendulul ținându-l între degetul mare și cel arătător, chiar deasupra borcanului. Începe cu prima literă din 
numele Demonului și întreabă pendulul dacă aceasta este A, B, C și așa mai departe. Când pendulul lovește marginea 
borcanului, trece pe hârtie litera la care erai, după care treci mai departe la următoarea literă din nume, luând 
alfabetul de la capăt. Asigură-te că ești complet relaxat și preferabil în transă, pentru a te asigura că primești 
răspunsuri exacte.  
 
Utilizarea plăcii Ouija este și o modalitate excelentă de a stabili un contact și de a primi răspunsuri, în special pentru 
aceia care se află la un nivel intermediar în Satanism. Aceia dintre noi care sunt experimentați, de regulă comunică cu 
Demonii lor prin telepatie.  
 
Fără îndoială că Demonul meu a dorit să stabilească un contact cu mine. M-a ajutat cu religia și m-a învățat cum să mă 
raportez la Satan în mod corect, atunci când eram novice. De asemenea m-a ajutat și cu meditația și cu exercițiile 
spirituale. Pentru aceia dintre voi care practică yoga și/sau lucrează cu chakrele, pur și simplu fiți persistenți. Mie mi-a 
luat mai multe luni când am început la vârsta de 13 ani. Am fost prea tânără să înțeleg ce însemna yoga cu adevărat, 
însă cu siguranță puteam simți energia.  
 
Demonii noștri Gardieni ne pot ajuta în magie și spiritualitate.  
 
 – Înalta Preoteasă Maxine Dietrich  
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Pentru cei ce au probleme în găsirea Gardianului lor 
După Caitlin/Silvercrab, membră în Comunitatea Gay Satanică 

 
Greșeala pe care cei mai mulți dintre începători o fac, este să încerce să-și găsească Demonul Gardian printr-un pendul 
sau o placă Ouija. Dacă nu ai absolut nicio experiență cu aceste unelte, cel mai probabil acestea nici nu vor funcționa 
corect pentru tine. Utilizarea plăcii și a pendulului necesită ÎNDEMÂNARE și PRACTICĂ. Atunci când ești novice, trebuie 
să fii în transă și complet deconectat de la placă, altfel vei sfârși vorbind cu tine însuți – lucru care se întâmplă destul 
de des. În aceiași măsură se poate întâmpla ca o entitate negativă să interfereze cu placa sau să te prostească că este 
un Demon și să-ți dea informații greșite. Deci, după cum poți vedea, multe lucruri o pot lua pe o cale greșită dacă nu 
ești îndemânat în aceste domenii.  
 
Așadar, cum îți găsești Gardianul? Există multe metode sigure, cum este proiecția astrală, fuziunea astrală, utilizarea 
unei oglinzi negre sau invocarea unui Demon. Însă toate acestea sunt metode avansate, pe care majoritatea nu le pot 
face până nu se află la cel puțin un nivel intermediar. Pentru începători, aici sunt câteva lucruri care te pot ajuta: 
 
Treci prin TOATĂ listă cu Demoni din această carte, inclusiv prin subcapitolul cu ”Zei cu rang înalt și Prinți Încoronați ai 
Iadului”, pentru că nu știi niciodată. De asemenea, nu uita nici de ultimul subcapitol ”Alți Zei”. Nu toată lumea are 
Demonul Gardian dintre cei 72 de Demoni Goetici, însă acest lucru nu înseamnă că aceștia sunt mai puțini speciali; 
spre exemplu, Pazuzu nu face parte dintre cei 72 de Demoni Goetici, însă cu toate acestea este un Demon foarte 
puternic și un protector excelent. Scrie pe hârtie numele Demonilor care te interesează, aceia care îți plac cu adevărat. 
Când ai o listă cu Demoni care te atrag, aplică următoarele sfaturi: 
 

 De regulă Demonul tău Gardian va avea același element(e) ca și tine. Când spun asta, nu mă refer la semnul 
zodiacal, ci la elementul pe care tu îl iubești cel mai mult. Nu ai nevoie de experiență în invocarea 
elementelor pentru a descoperi care este favoritul tău. Pentru a citi informațiile despre fiecare element, vezi 
secțiunea ”Meditații Avansate” de pe www.bucurialuisatan.com sau din PDF-ul cu site-ul, PDF-ul cu 
meditațiile sau PDF-ul cu ”Programul de formare pentru Războiul Spiritual”.  

 
 Aprecieri Înalților Preoți Reverend Mageson și Jake Clarlson, care au găsit acest lucru. De obicei sexul 

Gardianului tău depinde de sexualitatea ta. Acest lucru înseamnă că bărbații heterosexuali au un Gardian de 
sex feminin iar homosexualii au un Gardian de sex masculin. La fel stau lucrurile și în ceea ce ține de femei: 
heterosexualele au un Gardian de sex masculin, iar lesbienele vor avea un Gardian de sex feminin. Chiar și 
bisexualii 50/50 au o preferință aici. Dacă spre exemplu ești o bisexuală care preferă femeile doar puțin mai 
mult decât bărbații, există șanse ca Gardianul tău să fie de sex feminin. Cred că acest tipar are de-a face cu 
mediul cu care te simți cel mai confortabil.  

 

Acum că ai micșorat dimensiunea listei cu numele Demonilor/ițele care te atrag (te rog să iei în considerare că cele 
spuse mai sus nu sunt scrise în piatră și s-ar putea să nu se aplice în cazul tuturora), pune-ți următoarele întrebări: 
 
”Mă simt cu adevărat confortabil cu ideea ca _______ să fie Demonul meu Gardian?” Când am fost începătoare, au 
fost mai mulți Demoni care mi s-au părut foarte tari, însă când m-am gând la asta din nou, după câteva zile, am 
realizat că idea nu-mi mai dădea același sentiment.  
 
”Iubesc absolut toate lucrurile despre _______?” Motivul acestei întrebări ar trebui să fie evident tuturora. S-ar 
putea să ai un Demon pe care îl placi și îl respecți plin de reverență, însă dacă atunci când confrunți ideea că el/ea 
îți este Gardianul … dacă atunci când faci acest lucru simți impulsul sau dorința constantă de a căuta alți Demoni, 
atunci cel mai probabil el/ea nu e Demonul tău. Atunci când îți găsești adevăratul tău Gardian, ar trebui să simți o 
legătură puternică, o iubire indiscutabilă. Cei mai mulți dintre noi am fost cu Gardienii noștri de-a lungul mai multor 
vieți anterioare, iar acesta este și locul de unde acel sentiment provine.  
 
Și ultima întrebare: ”Există vreun motiv pentru care să cred că _______ nu mi s-ar potrivi ca Gardian?” Nu lua în 
considerare numai informațiile despre Demoni oferite în această carte. S-ar putea să nu ai absolut toate lucrurile în 
comun cu Gardianul tău. Spre exemplu, cineva care îl are ca Gardian pe Bifrons s-ar putea să fie foarte interesat în 
necromanție și astrologie, însă nu și în aprofundarea proprietăților magice ale plantelor și a pietrelor. Folosește-ți 
intuiția când îți răspunzi la această întrebare.  
 

http://www.bucurialuisatan.com/


84 | M i n i s t e r u l  B u c u r i a  l u i  S a t a n  

 

În acest moment ar trebui ca lista ta cu numele Demonilor care îți plac ar trebui să fie redusă la unul sau doi 
Demoni. Acum vine partea în care vei afla dacă el/ea este cu adevărat Gardianul tău: 
 

 Intră într-o transă profundă. 
 Vibrează numele Demonului de 30-40 de ori (de exemplu: A-A-A-A-M-M-M-M-O-O-O-O-N-N-N-N).  
 După aceea ar trebui să-i simți energia. 
 Conectează-te cu Demonul pe cât poți mai bine 

 
Întreabă-l/o pe _______ dacă este Gardianul tău. Cel mai probabil nu vei vedea și nu vei auzi nimic dacă nu ești 
deschis din punct de vedere psihic, însă ar trebui să SIMȚI răspunsul acestuia. Interpretarea energiei în această 
manieră s-ar putea să fie dificilă la început, iar dacă nu înțelegi răspunsul, atunci spune-i că nu înțelegi și cere un 
semnal mai puternic. Dacă primești un semnal foarte cald și pozitiv, atunci probabil ți-ai găsit Gardianul. Dacă nu, 
întoarce-te la lista cu Demoni și încearcă din nou cu următorul. 
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