Okultismus
spiritismus - bílá magie - černá magie - šamanismus - woo-doo
Tyto související a specifické oblasti esoteriky mohou mít nejrůznější formy, náplň i
poslání. Pro nezasvěcené mají rituály a obřady velmi bizarní až obskurní obsah, za ním je však
vždy pozitivní cíl, respektive měl by být pozitivní či alespoň neutrální.
Tato činnost má nejrůznější formy od zjišťování informací a komunikace se záhrobím a
dušemi zemřelých osob, komunikace se subjekty v jiných dimenzích na různé jiné než verbální
úrovni, odstranění kletby a prokletí, magické obřady a rituály, dále vymítání různých duchů,
negativních energií a jiných existencí až po odhalování tajů a záhad nebo hledání odpovědí a
řešení.
Jedná se zde především o různé alternativní formy pomoci či komunikace ve formě
jakýchsi rituálů a obřadů, majících pro nezasvěcené často bizarní až obskurní obsah, podobu i
náplň. Jejich striktní dodržování a postupy jsou však nezbytné pro úspěch a účinnost dané
aktivity. To se týká i místa, času a doby konání obřadu nebo rituálu nebo i pomůcek, nástrojů,
kostýmů apod.

Speciální oblasti esoteriky jsou magické obřady a rituály
s různou náplní a účelem
Těchto obřadů se podle potřeby účastní pouze šaman (esoterik) nebo i více osob, jichž se
daná záležitost týká. Tyto osoby nemusejí v některých případech být bezprostředně přítomny
obřadu či rituálu, stačí, když jsou zastoupeny vhodným substitutem - předmětem zástupným, ke
kterému mají nějaký blízký vztah nebo jinou vazbu (nebo i jinak). Toto se ostatně týká i jiných
oblastí esoteriky, např. věštby nebo léčby.

Okultismus a magie:
• oblasti okultismu / spiritismus, psychomantie, magie, bílá magie, černá magie,
• obřady a rituály / kletba, zaklínání, odstranění, exorcismus, vymítání,
• subjekty působící v okultismu / démon, šaman, senzibil, médium, esoterik,
• jiné aktivity v okultismu / paranormální jevy a aktivity, záhady a mystéria, řešení.
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Oblasti okultismu
Spiritismus a spiritualismus
Spiritismus je oblast esoteriky, která se zabývá duchařstvím, duchařinou, vírou v duchy,
dušemi zemřelých a možnostmi komunikace s nimi, například vyvolávání duchů, spiritistické
seance, setkání a dialog se zemřelými osobami apod.
Se spiritismem souvisí i Psychomantie (jinak také psychomancie), což je okultní styk mezi
dušemi nebo s duchy. Jedním ze způsobů komunikace se zemřelými je automatické psaní, kdy
duch vyvolané osoby vede ruku média, které pouze drží tužku na papíře.

Magie
Magie je schopnost mága vnímat astrální svět a vstupovat do kontaktu s určitými silami a
umět je ovládat, ovlivňovat nebo proměňovat. V astrálním světě se nacházejí různé energie,
útvary, duše, bytosti a různé jiné formy nehmotné existence. Magie je neutrální a podle způsobu
jejího využití se pak dělí na bílou (pozitivní) a na černou (negativní) magii.

Bílá magie
Bílá magie je využití různých druhů pozitivních dobrých a užitečných energií ve prospěch
dobrých skutků, jako například léčby nemocných lidí i zvířat, při zaříkávání duchů, od nichž je
žádána ochrana a přízeň, při odstraňování kletby, při vyhánění zlých duchů a eliminace
negativních energií, při navázání spojení a komunikaci s jinými subjekty, při parapsychologii a
telepatii, při věštění apod.

Černá magie
Černá magie působí negativně, pomocí magických rituálů například poškzuje, ohrožuje
nebo dokonce zabíjí. Vyvolává zlé síly, které pak vykonávají zlé skutky. Tyto negativní a zlé
energie však působí zpětně na toho, kdo je vyvolává, a to nejméně stejnou měrou a to se potom
odrazí i na jeho osobě a jeho zdravotním stavu. Z tohoto důvodu se esoterikové chovají zásadně
pouze eticky.
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Obřady a rituály

Kletba (prokletí)
Kletba (prokletí) je záměrně vyslovené silné emotivní přání s cílem ublížit jiné osobě nebo
ji nějak jinak poškodit (černá magie). Může být prokleto cokoliv, třeba i dům, obyvatel nebo
majitel takového domu, jakýkoliv předmět, jeho majitel nebo držitel takového předmětu, aniž by
o tom předem věděl. Kletbu (prokletí) lze odstranit a osobu nebo cokoliv jiného uvést do stavu
harmonie.

Voo-doo
Voo-doo je černá magie a je založena na pouhé sugesci. Šaman nemá žádnou objektivní
moc, pociťované potíže způsobuje pouze a jedině víra osoby, že je začarovaná. Negativní hrozba
přestane působit v okamžiku, kdy ji přestane akceptovat, neboť hrozba má účinek jen skrze její
vlastní myšlenky, fixované sugescí na začarovanost, strachem a hrůzou, které si sama produkuje.
Opačná sugesce, nesená pozitivním myšlením a tvrdící, že neblahé kouzlo je zrušeno, ji
uzdravuje. Neutralizační ochrana způsobí odražení šamanových sugescí, které se s dvojnásobnou
silou vrací zpět.

Zaklínání
Zaklínání je magický úkon, který slouží k přivolání, poutání a odesílání eventuálně i
zahánění evokovaných (záměrně vyvolaných) astrálních bytostí. V širším smyslu je to každá
slovní magická formule užívaná pro komunikaci s těmito bytostmi.

Exorcismus
Z posedlého člověka je třeba démona vymítat, což se děje prostřednictvím rituálu zvaného
exorcismus. Exorcismus je zaříkávání, vymítání a vyhánění ďábla z těla.
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Subjekty působící v okultismu
Démon
Démon je bytost nebo nadpřirozená síla - energie, která lidem buďto pomáhá nebo škodí.
Démona lze vyvolat evokací při provozování rituální černé magie. Démon je schopen rozněcovat
v člověku zlé vlastnosti, myšlenky, nabádat jej k hříchu nebo zlým činům a mohou člověka i
trvale posednout. Z posedlého člověka je pak třeba démona vymítat. Satan je ďábel, pokušitel a
ztělesnění absolutního zla.

Šaman a šamanizmus
Šaman je kouzelník, léčitel, věštec, člověk s magickými schopnostmi. Je to prostředník
(medium) mezi nadpřirozenými silami, božstvy a člověkem. Šamanizmus (šamanismus) je druh
primitivního náboženství, ve kterém mají šamani významnou úlohu. Praktikuji také obřady voodoo.

Senzibil - médium - esoterik
Senzibil (sensibil) nebo jinak i médium je člověk s výjimečnými schopnostmi zejména
mimosmyslového vnímání v jiném (změněném) stavu vědomí (tranzu, transu). Senzibilita
(sensibilita) je schopnost přijímat podněty z vnějšího i vnitřního prostředí, zejména v oblasti ESP
- mimosmyslového vnímání. Senzibilita je nezbytná pro práci v oblasti parapsychologie,
jasnovidectví a věštění, léčitelství i okultismu. Stupeň senzibility určuje kvalitu vnímání a
úspěch. Senzibilitu lze zvyšovat cvičením a praxí.

Jiné aktivity v okultismu
Paranormální jevy a aktivity, záhady a mystéria, řešení
Paranormální je vše, co se nachází mimo normalitu. Může se jednat o jevy, aktivity nebo i
o neobyčejné schopnosti osob, např. vnímání (viz senzibil, šaman). Paranormální jevy jsou
taktéž tajemné, záhadné a nevysvětlitelné jevy, úkazy, procesy, děje a mohou být jednorázové
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nebo opakované, kdykoliv a kdekoliv - například zjevení nebo zmizení něčeho nebo někoho,
záhadné zvuky, hlasy, doteky, objekty, subjekty, zápach a jiné nenormální projevy a akce.
Možná vysvětlení, odhalení a vyřešení skeptiky a konspirátory jsou obvyklá.

Praktická činnost je vykonávána pro dosažení pozitivních změn
Jedná se o systematickou a cílenou duševní práci s různými energiemi a
virtuálními subjekty s cílem získání informací a dosažení určitých stavů
Tato práce probíhá v mimosmyslové rovině a v astrálním prostředí podle obecně
ověřených a vyzkoušených pravidel a zákonů. Taktéž i u experimentálních postupů je zde snaha
o vyloučení možností vzniku sebeklamů nebo halucinací.
Výhodou je zde možnost kombinace více vzájemně souvisejících esoterických i jiných
činností a jejich současná realizace. V rámci možností je zaručena anonymita, diskrétnost a etika.
Některé tyto činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase (podle jejich
náročnosti a potřeby opakování), přičemž náklady jsou jen zlomkem hodnot, které lze touto
činností získat.
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