
Pravý Necronomicon 
Další variantou Necronomiconu, která vychází ze sumerské, asyrsko-babylónské a částečně také ze starohebrejské 
mytologie a démonologie, ovšem mohla být rozluštěna až po rozluštění klínového písmav polovině 19. století. Minimálně 
jedna část textu, která obsahuje kolekci exorcismů, je nepochybně pravá a vyšla jako seriózní kniha ( Die Assyrische 
Beschworungsserie Maqlu nach den Originalen Museum herausgegeben), k původním textům ovšem přibyla část 
neautentická, tzv. nám již známé "Svědectví šíleného Araba ". Anglický překlad byl údajně pořízen dle řeckého originálu. 
Nakladatelství na prosby čtenářů o předložení originálu reagovalo takto:  

…originál rukopisu není ve vlastnictví editora ani vydavatele. Obdrželi jsme pouze právo přeložit a vydat toto dílo s tolika 
doplňky a vysvětlivkami, jak bylo potřeba, nikoli ale právo předložit rukopis ke kontrole veřejnosti. Litujeme toho, zároveň 
ale cítíme, že toto rozhodnutí může být správné v souvislosti s nebezpečnými signaturami, které toto obsahuje … Proto z 
bezpečnostních důvodů nemůžeme vyhovět žádostem o ukázání originálu Necronomiconu…  

GREGOR A. GREGORIUS/EUGEN GROSCHE 1888 - 1964 

Německý okultista, jeden z nejlepších interpretů Aleistera Crowleyho, zakladatelem okultního řádu Fraternitas Saturni 
(sexuální mágové). V jeho pozůstalosti bylo objeveno několik sešitů, jejichž styl byl naprosto odlišný od doposud 
vydaných spisů mága Gregoria:  

…Netušili jsme ještě, píše editor německého vydání, že se bude jednat o část Necronomiconu. Některé části byly 
šifrovány; abychom je mohli rozluštit, bylo nutné najít nejprve klíč. Pro nás je podstatné, že oba texty, jak anglický tak 
německý, přestože oba přišly na svět odlišnými cestami, jsou naprosto shodné, což je samo o sobě jistě dost výmluvným 
faktem.  

AKÁŠA = NECRONOMICON??? 

Spousta okultních teorií tvrdí, že vše co se kdy na zemi stalo, je otištěno v energetickém/morfickém poli země, které 
známe také pod pojmem Akáša. V historii lidstva byli jedinci, kteří uměli v této pomyslné kronice uměli číst (madam 
Blavatská, čtoucí záznamy z knihy Dzyan).  

Ovšem stále pevněji utvrzovaným názorem se stává, že Necronomicon byla a je reálně existující kniha a touto otázkou se 
tedy budeme nadále zabývat.  

Zaříkání proti démonům 

Používejme při ohrožení v magickém kruhu:  

ZI ANNA KANPA!  
 ZI KIA KANPA!  
 GALLU BARRA!  
 NAMTAR BARRA!  
 ASCHAK BARRA!  
 GIGIM BARRA!  
ASCHAK BARRA!  
GIGIM BARRA!  
ALAL BARRA!  

TELAL BARRA!  
MASQIM BARRA!  
UTUQ BARRA!  
IDPA BARRA!  
LALARTU BARRA!  
LALLASU BARRA!  
AKHKHARU BARRA!  
URUKKU BARRA!  
KIELGALAL BARRA!  

LILITU BARRA!  
UTUQ XUL EDIN NA ZU!  
ALLA XUL EDIN NA ZU!  
GIGIM XUL EDIN NA ZU!  
MULLA XUL EDIN NA ZU!  
DINGIR XUL EDIN NA ZU!  
MASQIM XUL EDIN NA ZU!  
BARRA! EDINNAZU!  
ZI ANNA KANPA! ZI KIA KANPA!  

 
Rejstřík entit 

Humwawa a Pazuzu  

Pánem ohavnosti je Humwawa, duch jižního větru, jehož obličej je směsí lidských a zvířecích rysů. Jeho 
dech je cítit hnojem tak silně, že žádná vůně ani kadidlo nepřehluší tento zápach tam, kde je Humwawa 
přítomen. Humwawa je temný anděl všech výměšků, hlavně kyselých. A protože všechny věci budou 
jednou zničeny a rozmělněny je Humwawa pánem budoucnosti všeho, co je na zemi. Proto je možno 



spatřit budoucnost každého člověka, pohlédneme-li tomuto andělu do obličeje, ale je přitom nutné dávat si pozor a 
nenadechnout se strašného zápachu, který je smrtící.  

  Zjeví-li se knězi Humwawa, nebude tam též strašlivý Pazuzu, pán horečky a všech nakažlivých 
nemocí, šklebíci se rohatý anděl se čtyřmi křídly, shnilými pohlavními orgány a s ostrými zuby, který vyje 
ve dne i v noci, za větru i v bezvětří? Mocným mágem, je ten, kdo je dokáže zahnat, položil-li již tento na 
člověka jednou svoji smrtící ruku.  

Věz, že Humwawa a Pazuzu jsou bratři. Humwawa je starší a přichází s tichým ševelivým větrem. Podle 
toho znamení poznáš, že se blíží i Pazuzu. Příslušná pečeť jej přinutí, aby se zjevil.  

  

Gelal a Lilit  

Vpravo znamení Gelalovo, vlevo znamení Lilith. Sexuální symbolika u obou signatur je nezaměnitelná  

  

Věz, že Gelal a Lilit přicházejí rychle, jsou-li voláni a přepadají člověka na lůžku, aby mu uloupili vodu a pokrm života s 
úmyslem urychlit jeho smrt, ale jejich úsilí je marné, neboť neznají formuli. Ale knězi, který ji zná, mohou vodu a pokrm 
života přinést. Musí je však volat často, protože po uplynutí desetiny měsíce jsou tyto prvky mrtvé.  
Gelal se vtírá do postele ženáma Lilit mužům. Z těchto návštěv se mnohdy rodí zlé bytosti ... Gelal přijíždí na větru, 
zatímco Lilit často přichází s deštěm. Po rituálu se musí z očistných důvodů používat tekoucí voda.  

Ukázka z Knihy padesáti jmen Mardukových  

Samostatný celek, který se opírá o formule obsažené v závěru babylónského eposu Enuma Eliš .  

 
ASARUALIMNUNNA  
Této síle podléhá veškeré 
zbrojení a je  obeznámena 
se všemi vojenskými 
záležitostmi, neboť se 
jedná o předvoj Mardukovy  

 
AGAKU  
Tato síla může dát život 
všemu, co je  mrtvé, ovšem 
jen na omezený čas. 
Ovládá také talismany a 
amulety. Její formule je  
GIGGIMAGANPA.  

 
GILMA  
Zakladatel měst. Z jeho 
vědění čerpali  architekti, 
kteří navrhli chrám v městě 
Ur. Má patronací nad vším 
co se  nepohybuje. 
Formule je 
MASCHSCHANEBBU.  

 
ENBILULU  
Tato síla může nechat 
vytrysknout vodu  uprostřed 
pouště i na vrcholku hory. 
Zná tajemství vod a rozumí 
proudění vody na  zemi. Je 
to velmi užitečný duch. Jefo 
formule je 



armády. Dokáže plně 
vyzbrojit armádu během tří 
dnů. Její forumle zní 
BANATATU.  

MASCHTISCHADU.  

 
SCHAZU  
Zná myšlenky vzdálených 
lidí stejně  dobře jako 
sousedů. Nic nelze zakopat 
do země nebo hodit do 
vody, aniž by si toho tato  
síla nepovšimla. Její 
formule zní 
MASCHSCHANANNA.  

 
SUHRIM  
Vyslídí uctívače Starých, ať 
jsou kde  jsou. Kněz, který 
jej vysílá s nějakým 
úkolem, podstupuje strašné 
riziko, neboť  Suhrim zabíjí 
snadno a bezmyšlenkovitě. 
Formule: 
MASCHSCHANERGAL.  

 
TUTU  
Utěšuje truchlící, dává 
radost smutným  a 
raněným srdcím. Toto 
velmi blahodárné jméno je 
rovněž ochráncem 
domova. Jeho  formule zní 
DIRRIGUGIM.  

 
ZAHGURIM  
Je to strašlivý protivník. 
Zabíjí pomalu  a 
nepřirozeným způsobem. 
Formule: 
MASCHTISCHADU.  

 
ZAHRIM  
Dokáže v bitvě usmrtit až 
10 000  nepřátel. Může 
zničit i celou armádu, 
pokud si to kněz přeje. 
Jeho formule zní  
MASCHSCHAGARANU.  

 
ZIKU  
Tato mocnost vládne 
bohatstvím všeho druhu  a 
může i povědět, kde je 
ukryt poklad. Zná všechna 
tajemství země. Její 
formule  je 
GIGGIMAGANPA.  

 
ZISI  
Smiřuje nepřátele, 
urovnává nesváry mezi  
lidmi, národy i světy. Vůně 
míru je tomuto duchu 
nadevše milá. Formule:  
MASCHINANNA.  

 
ZIUKINNA  
Dává výbornou znalost 
astronomie a  astrologie. 
Formule: GIBBILANNA.  

 


