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იუმორისა და საღი აზრისთვის! 
გააკეთე რაც გსურს — გსურდეს შეუძლებელი! 

 

ჟურნალისა და მისი ცალკეული მატერიალის 
კოპირება და გავრცელება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 

თუ მითითებულია წყარო და ჟურნალის ელექტრონული მისამართი. 
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გამოცემისთვის მზადება გამოცემა გამოშვებულია 
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თქვენ მოგესალმებათ პირველი pdf-ჟურნალი 

მაგიაზე, ოკულტიზმზე, ეზოტერიკაზე და თეოლოგიაზე 

ქართულ ენაზე — ჟურნალი «აპოკრიფი»! 

ჩვენ ვიბეჭდებით 2003 წლიდან რუსულ ენაზე, 

ხოლო ახლა, გამოვიდა ჟურნალი «აპოკრიფის» 

ქართულენოვანი ვერსია. 

სასიამოვნო კითხვას გისურვებთ! 
 

 
 

სოლომონის გასაღებები 
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სოლომონის ლემეგეტონი (გოეტიე) 
 

წყვდიადის 72 მთავარი 
 

 
 

ამ წიგნში საუბარი გვექნება წყვდიადის სამეფოს 72 გამგებელზე, დემონები 

რომლებიც განაგებენ წყვდიადის მხედრობას დატყვევებულ იქნა იუდეის მეფე 

სოლომონის მიერ, სულთა მბრძანებლის ღვთის მიერ ბოძებული ძალაუფლებით, 

ეს ამბავი აღწერილია გრიმუარში სახელწოდებით «სოლომონის გამოცხადება» 

ხოლო წყვდიადის მთავარ დემონთა ვინაობა და რაობა კი მეფე სოლომონის 

ავტორობით შედგენილ გრიმუარში სახელწოდებით «გოეტიე», მას სოლომონის 

ლემეგეტონს, ანუ მცირე გასაღებსაც უწოდებენ. 

გოეტიეში აღწერილია ამ 72 დემონთა მთავრის, დამმორჩილებელი ბეჭდის, 

(სპეციალური სიმბოლო) ვიზუალური ფორმებიც მაშ ასე დავიწყოთ: 
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1. დემონთა მთავარი «ბაელი» 

 

პირველი მთავარი სული — წყვდიადის მეფე. აღმოსავლეთის მბრძანებელი, 

ჰქვია ბაელი. ის მბრძანებლობს ჯოჯოხეთური ძალების 66 ლეგიონს. 

გამოცხადებისას ის ჩნდება სხვადასხვა ფორმით. ხან კატის, ხან გომბეშოს, ხანაც 

ადამიანის სახით. ხანაც ამ სამივე ფორმით ერთად. ის საუბრობს ჩახრეწილი ხმით. 

დემონი ემორჩილება გამომძახებელს იმ შემთხვევაში, თუ გამომძახებელი მის 

გამოძახებამდე, მკერდზე მედალიონის სახით დაიკიდებს მის სიმბოლოს ანუ 

ზემოთაღწერილ ბეჭედს. 

 

2. დემონთა მთავარი «აგარესი» 

 

მეორე მთავარი სული — წყვდიადის ჰერცოგი სახელად «აგარესი». ის 

მბრძანებლობს აღმოსავლეთით. გამოცხადებისას ის ჩნდება მოხუცებული ბრძენი 

კაცის ფორმით რომელიც ამხედრებულია ნიანგზე. მას ძალუძს ერთ ადგილზე 

მცხოვრები ადამიანის განდევნა სხვა ადგილზე და გაქცეული პიროვნებების 

დაბრუნება უკან. მას ძალუძს შეგასწავლოთ ყველა სასაუბრო ენა ასევე ძველი 

მკვდარი ენები. მას ძალუძს სასულიერო იერარქიაში დაწინაურებული 

ადამიანების ჩამოქვეითება სასულიერო წოდების წართმევა. მას ასევე ძალუძს 

მიწისძვრის გამოწვევა. წოდებით ის განეკუთვნება ჯოჯოხეთის ძალთა დასს, ის 

მართავს დემონური ძალების 31 ლეგიონს. გამოძახებისას გამომძახებელს უნდა 

ეკეთოს მისი დამმორჩილებელი ბეჭედი მედალიონის სახით სიმბოლო, რომელიც 

ზემოთ არის აღწერილი. 
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3. დემონთა მთავარი «ვასსაგო» 

 

 

მესამე მთავარი სული გახლავთ — წყვდიადის ძლევამოსილი პრინცი 

ვასსაგო, ვიზუალურად ის გამოიყურება ზუსტად ისევე როგორც აგარესი. ეს 

დემონი გამოირჩევა დახვეწილი მანერებით. მისი სამსახური მდგომარეობს 

შემდეგში: ის გამომძახებელს აუწყებს წარსულსა და მომავალ მოვლენებს. მას ასევე 

ძალუძს აღმოაჩინოს დამალული და დაკარგული ნივთები, ის მბრძანებლობს 

ჯოჯოხეთური ძალების 26 ლეგიონს. ზემოთ წარმოდგენილია მისი ბეჭედი. 

 

4. დემონთა მთავარი «გამიგინა» 

 

 

მეოთხე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის დიდი მარკიზი «გამიგინა», 

გამოცხადებისას ის ჩნდება მომცრო ტანის მქონე ცხენის ას ვირის ფორმით. მაგრამ 

თუ გამომძახებელი მოისურვებს მას შეუძლია ადამიანის ფორმითაც 

გამოცხადდეს. ის საუბრობს ჩახლეჩილი ხმით. ის მბრძანებლობს ჯოჯოხეთური 

ძალების 30 ლეგიონს. ის ასწავლის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს და მის 

მოვალეობაში შედის ცოდვით გარდაცვლილი სულების აღრიცხვა. 

გამომძახებელმა მისი ბეჭედი უნდა გაიკეთოს მანამდე სანამ დააპირებს მის 

გამოძახებას. 
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5. დემონთა მთავარი «მარაბასი» 

 

მეხუთე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის უდიდესი გუბერნატორი 

«მარაბასი» იგი თავიდან ცხადდება როგორც გამძვინვარებული ლომი, მაგრამ 

გამომძახებლის ბრძანებისთანავე ის იღებს ადამიანის ფორმას. ის საუბრობს 

სიმართლეს ნებისმიერ გადამალულ ნივთზე და ნებისმიერ გასაიდუმლოვებულ 

ამბავზე, მას შეუძლია გაცნობოთ ნებისმიერი დაფარული საიდუმლოს შესახებ. მას 

შეუძლია როგორც დაავადების შეყრა, ისევე დაავადებებისაგან განკურნება, იგი 

შეასწავლის მსურველს მეცნიერების დარგებს რომელიც შეეხება მექანიკას. მას 

ძალუძს ადამიანის სხვა არსებად გადაქცევა. ის მბრძანებლობს ჯოჯოხეთური 

ძალების 36 ლეგიონს და მისი ბეჭედი გამოიყენება ისე როგორც ზემოთ არის 

აღწერილი. 

 

6. დემონთა მთავარი «ვალეფორი» 

 

მეექვსე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის ძლევამოსილი ჰერცოგი 

«ვალეფორი», გამოცხადებისას იგი ჩნდება უზარმაზარი ლომის ტანით ოღონდ 

თავი აქვს ვირის ფორმის. ვალეფორი პროფესიონალი ქურდია, მას ძალუძს 

ნებისმიერი დაცული ნივთის მოპარვა და გამომძახებლისათვის მიტანა, იგი 

გამოირჩევა იმით რომ ძალიან წყნარი სულია, არ უყვარს უაზრო და ზედმეტი 

საუბარი. მის ბეჭედს ატარებენ მაგები იმ შემთხვევაშიც კი როდესაც არ იძახებენ 

მას, ყველა შემთხვევაში სავალდებულოა ამ ბეჭდის ტარება რათა დაცული იყოთ 

მისგან, როგორც მოულოდნელი ქურდისაგან. 
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7. დემონთა მთავარი «ამონი» 

 

მეშვიდე მთავარი სული — გახლავთ ძლევამოსილი და ყველაზე 

მოხერხებული წყვდიადის მარკიზი «ამონი». იგი ცხადდება მგლის ფორმიტ, 

რომელსაც აქვს გველის კუდი და პირიდან ცეცხლს აფრქვევს. გამომძახებლის 

ბრძანებით იგი იღებს ადამიანის ფორმას, მაგრამ ძაღლის კბილებით, აღსანიშნავია 

რომ საუბრის დროს იგი იღებს ადამიანის ფორმას მაგრამ ყვავის თავით 

სხვანაირად არ შეუძლია. მას შეუძლია გამომძახებელს ამცნოს წარსულისა და 

მომავლის შესახებ, ასევე ის აგდებს შუღლსა და მტრობას გულითად მეგობრებს 

შორის. ის მბრძანებლობს ჯოჯოხეთური ძალების 40 ლეგიონს, მისი ბეჭედი 

გამომძახებელმა უნდა გაიკეთოს ბაელის ბეჭედთან ერთად. 

 

8. დემონთა მთავარი «ბარბატოსი» 

 

მერვე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის დიდი ჰერცოგი «ბარბატოსი» 

იგი ცხადდება მხოლოდ მაშინ როდესაც მზე იმყოფება მშვილდოსნის ზოდიაქოს 

ეტლში, იგი მოდის ოთხი კეთილშობილი მეფის სულის თანხლებით და 

უზარმაზარი არმია ახლავს თან დემონებისა, ბარბატოსი ყოველთვის ამალის 

თანხლებით გადაადგილდება, თავად უჩინარია და მეფეების სახით ესაუბრება 

გამომძახებელს. მაგრამ თუ გამომძახებელმა აიძულა ხილული გახდეს ის 

სხადდება კვამლის სახით. ის ასწავლის ფრინველთა და ცხოველთა ენას, 

მაგალითად ძაღლის ყეფის აღქმას. მას ძალუძს დამალული განძის 

ადგილსამყოფელის მისწავლება, ის აგრეთვე არღვევს ჯადოქრის მიერ გაკეთებულ 
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ნებისმიერ ჯადოს. ის მიეკუთვნებოდა ძალთა დასს ანგელოზად ყოფნის 

პერიოდში, ამიტომ მებრძოლი დემონია, ენერგეტიკულად ძალიან ძლიერი, მას 

ძალუძს სახელმწიფოთაშორის დიპლომატიური ურთიერთობის გაუმჯობესება, 

ზავის ჩამოგდება და მეკავშირეობის აქტების გაფორმება. ის ერთმანეთს არიგებს 

მოსისხლე მტრებსაც კი, ბარბატოსი მბრძანებლობს ჯოჯოხეთური ძალების 30 

ლეგიონს, მისი ბეჭედი გამომძახებელმა უნდა გაიკეთოს, აგარესის ბეჭედთან 

ერთად. 

 

9. დემონთა მთავარი «პეიმონი» 

 

მეცხრე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის დიადი მეფე პეიმონი, 

ლუციფერის პირადი მცველი და ქვეშევდრომი. ის ცხადდება ტანმაღალი კაცის 

სახით, რომელსაც თავზე ადგას ძვირფასი გვირგვინი და ამხედრებულია 

ერთკუზიან აქლემზე. მის წინ მოძრაობენ ადამიანთა მსგავსი სულთა ბრბოები, 

რომლებიც უკრავენ მუსიკას, დაფდაფებით, დოლებით და სასულო მუსიკალური 

ინსტრუმენტებით. ამ დემონს აქვს ძალიან მაღალი ხმა და ის ყოველთვის 

ყვირილით იწყებს საუბარს, პირველი გამოცხადებისთანავე, გამომძახებელი ვერ 

გაიგებს რას ამბობს ის თუ არ აიძულებს, მშვიდად და გამოკვეთილად საუბარს. ამ 

დემონს შეუძლია ასწავლოს ადამიანს, ნებისმიერი ხელობა და მეცნიერება ასევე 

სხვადასხვა საიდუნლოებანი. მას შეუძლია ასწავლოს კაცს რა არის გონება და სად 

იმყოფება ის, პეიმონს შეუძლია ასწავლოს ადამიანს, რასაც ადამიანი მოისურვებს, 

ნებისმიერი ცოდნის გადმომცემია. ის ღირსებას ანიჭებს ადამიანს და თავადაც 

ითხოვს რომ მოექცნენ როგორც ღირსეულს, მას შეუძლია ნებისმიერი ადამიანი 

დაუყენოს მსახურად გამომძახებელ მაგს, თუ ეს უკანასკნელი ამას მოისურვებს, 

მას ასევე შეუძლიაადამიანს შესძინოს ერთგული მეგობრები. პეიმონი განაგებს 

დასავლეთს, ანგელოზად ყოფნის პერიოდში ის მიეკუთვნებოდა უფლებათა დასს, 

ის მბრძანებლობს ჯოჯოხეთური ძალების 200 ლეგიონს, ნაწილი მათი 

მიეკუთვნებოდა საყდართა დასს, ნაწილი ძალთა დასს. თუ გამომძახებელს სურს 

პეიმონი ამ ლეგიონების გარეშე გამოცხადდეს, უნდა აიძულოს მას ეს, ამ 

შემთხვევაში იგი გამოცხადდება წყვდიადის 2 მეფესთან ლაბალთან და აბალისთან 

ერთად. ასევე ორ სულთან ერთად რომელიც მიეკუთვნებიან ძალთა დასს და მათ 

25 ლეგიონთან ერთად. ის სულები რომლებიც ემორჩილებიან, მას ყოველთვის თან 
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არ დაჰყვებიან. მაგრამ მაგს შეუძლია ყველა მსახურთან ერთად აიძულოს პეიმონს 

გამოცხადება. მისი ბეჭედი უნდა გაიკეთოს გამომძახებელმა დემონის 

გამოძახებამდე. 

10. დემონთა მთავარი «ბუერი» 

 

მეათე მთავარი სული — გახლავთ დიდი გუბერნატორი წყვდიადისა 

«ბუერი». ის ცხადდება მშვილდოსანი რაინდის, ან მრავალფეხება ლომის თავა 

არსების ფორმით, მაშინ როდესაც მზე იმყოფება მშვილდოსნის ზოდიაქოს ეტლში. 

ის ასწავლის გამომძახებელს ფილოსოფიას, ესთეტიკურ და მორალურ ნორმებს, 

ლოგიკის საფუძვლებს, ასევე ყველა ბალახისა და მცენარის წამლად გამოყენების 

საშუალებებს. ის ზეგავლენას ახდენს ადამიანის სულიერ განწყობილებაზე, სძენს 

ადამიანს სასურველ მეგობრებს. ის მბრძანებლობს ჯოჯოხეთური ძალების 50 

ლეგიონს, მისი ბეჭედი საჭიროა გაიკეთოს გამომძახებელმა გამოძახებამდე. 

11. დემონთა მთავარი «გასიონი» 

 

მეთერთმეტე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის დიდი და ძლიერი 

ჰერცოგი «გასიონი» გამოცხადებისას ის ცხადდება ადამიანის ტანითა და ძაღლის 

თავით. მას შეუძლია გითხრათ წარსული და განჭვრიტოს მომავალი, მას ძალუძს 

შემოგთავაზოთ გამოსავალი ნებისმიერი გამოუვალი მდგომარეობიდან. მას 

ძალუძს ადამიანთა დამეგობრება და მეგობრობის დანგრევა. ის მბრძანებლობს 

ჯოჯოხეთური ძალების 40 ლეგიონს, მისი ბეჭედი გამოიყენება ზემოთაღწერილის 

მსგავსად. 
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12. დემონთა მთავარი «სიტრი» 

 

მეთორმეტე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის პრინცი «სიტრი», ის 

ცხადდება ლეოპარდის თავით, მაგრამ მას შემდეგ რაც გამომძახებელი 

წარმოსთქვავს შელოცვას ის იღებს ძალიან ლამაზი ადამიანის ფორმას, ის 

ერთმანეთს აყვარებს მამაკაცსა და ქალს. ის მართავს ჯოჯოხეთური ძალების 60 

ლეგიონს, მისი ბეჭედი გამოიყენება ზემოთაღწერილის მსგავსად, გამოძახებამდე. 

13. დემონთა მთავარი «ბელეტი» 

 

მეცამეტე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის საშინელი და 

ძლევამოსილი მეფე «ბელეტი», ის ამხედრებულია ცხენზე და გამოცხადებისას მის 

წინ მუსიკალურ საკრავებზე უკრავენ სხვადასხვა სულები. თავიდან ეს დემონი 

საზარელი შესახედავია და შიშისმომგვრელად გამოიყურება, მაგრამ ეს 

გრძელდება მანამდე სანამ გამომძახებელი გამბედაობას მოიკრებს, მის 

დასამორჩილებლად გამომძახებელს ხელში უნდა ეკაოს კაკლის ხის კვერთხი, 

ერთი ხელი გაწვდილი უნდა ჰქონდას სამხრეთით, მეორე აღმოსავლეთით და 

კვერთხით ხელებს შორის უნდა ქმნიდეს სამკუთხედ ფორმას, ამის შემდგომ 

უბრძანებთ მას შევიდეს თქვენი მაგიური წრის წინ დახაზულ სამკუთხედში, თუ 

არ დაგემორჩილათ, ამ შემთხვევაში დაიწყეთ ჰელიფობთა გამომძახებელი 

შელოცვის წარმოთქმა, ამ შემთხვევაში ის დაგემორჩილებათ და შევა 

სამკუთხედში, მას შემდეგ რაც დემონი შევა სამკუთხედში შესაძლებელი ხდება 

მისი მართვა, მაგრამ არ ღირს ამ დემონის შეწუხება უაზრო შეკითხვებით, ის 

ძალიან ძლიერია და შურისმაძიებელი გამღიზიანებელზე, მოითხოვს 
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პატივისცემით მობყრობას, როგორც მეფე. საუბრის დაწყებისას გამომძახებელს 

საჭიროა ეკეთოს მარჯვენა ხელის შუა თითზე ვერცხლის ბეჭედი და საუბრისას ეს 

თითი ეჭიროს სახის არეში ბეჭდის გლუვი ზედაპირით დემონისაკენ 

შებრუნებული, ეს საჭიროა რათა თავი დაიცვათ მისი ხახიდან ამომავალი 

ცეცხლის ალისაგან რომელსაც ის აფრქვევს სუნთქვის დროს, მას მსოფლიოს 

ნებისმიერი კუთხიდან შეუძლია მოიტაცოს ადამიანი და თქვენს წინ წარადგინოს, 

მისი ორივე ბეჭედი აუცილებლად უნდა დაიბნიოთ მკერდზე გამოძახებამდე. 

14 დემონთა მთავარი «ლერაიჰა / ლერაი» 

 

მეთოთხმეტე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის დიდი და ძლიერი 

მარკიზი «ლერაიჰა» ის ცხადდება მწვანე ტანისამოსში ჩაცმული მშვილდოსნის 

ფორმით, მას ძალუძს დახმარება გაუწიოს ადამიანს ბრძოლებსა და შეჯიბრებებში 

გამარჯვებისათვის. ის განეკუთვნება მშვილდოსნის ზოდიაქოს, მბრძანებლობს 30 

ლეგიონს. ბეჭედი გამოიყენება ზემოთაღწერილის მსგავსად. 

15. დემონთა მთავარი «ელიგოსი» 

 

მეთხუთმეტე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის დიდი ჰერცოგი 

«ელიგოსი», ის ცხადდება მშვენიერი რაინდის სახით, რომელიც ამხედრებულია 

დრაკონზე და ატარებს გრძელ შუბს. მას შეუძლია მომავლის წინასწარმეტყველება, 

საიდუმლოებების გამხელა და სამხედრო საქმის მართვა. ის კეთილად განაწყობს 

გამომძახებლის მიმართ ხელისუფალთ და ძალაუფლების მქონე ადამიანებს. ის 

მბრძანებლობს ჯოჯოხეთური ძალების 60 ლეგიონს, მისი ბეჭედი გამოიყენება 

ზემოთაღწერილის მსგავსად. 
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16. დემონთა მთავარი «ზეპარი» 

 

მეთექვსმეტე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის დიდი ჰერცოგი 

«ზეპარი», გამოცხადებისას ცხადდება მეომრის სახით აღჭურვილი ჯავშნიანი 

აბჯრით, ის აიძულებს ქალებს შეიყვარონ კაცები და მიიწვიონ სასიყვარულოდ 

სახლში. (საჭირო დემონია ისე) ის ასევე აკეთებს ისე რომ ეს კავშირი იყოს მყარი. 

ზეპარი მბრძანებლობს ჯოჯოხეთური ძალების 26 ლეგიონს მის 

დასამორჩილებლად საჭიროა იგი ხედავდეს თავის დამმორჩილებელ ბეჭედს, 

ზეპარის სიმბოლოს. 

17. დემონთა მთავარი «ბოტისი» 

 

მეჩვიდმეტე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის ძლევამოსილი გრაფი 

«ბოტისი» გამოძახებისას ის ცხადდება მახინჯო შესახედაობის ურჩხულის სახით 

მაგრამ მაგის ბრძანებაზე ის იღებს ადამიანის ფორმას უზარმაზარი კბილებით და 

ორი რქით თავზე. მას ხელში უკავია ულამაზესი სამკაულებით შემკული და 

ძალზედ მჭრელი ხმალი. მას შეუძლია მოგითხროთ ნებისმიერი ქვეყნის 

ისტორიის შესახებ, ასევე ძალუძს მეგობრების დაშორება და შერიგება, იგი 

მართავს დემონური ძალების 60 ლეგიონს. 

მისი ბეჭედი გამოიყენება ზემოთაღწერილის მსგავსად. 
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18. დემონთა მთავარი «ბაზინი» 

 

 

მეთვრამეტე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის ძლევამოსილი და 

დიდებული ჰერცოგი «ბაზინი», გამოცხადებისას ის ჩნდება ძალიან ძლიერი 

ადამიანის ფორმით რომელსაც აქვს გველის კუდი. მას ძალუძს შეასწავლოს 

გამომძახებელს მცენარეებისა და ძვირფასი ქვების თვისებები, მას აგრეთვე 

ძალუძს ადამიანთა მეყსეული გადაადგილება ერთი სახელმწიფოდან მეორეში. ის 

მბრძანებლობს ჯოჯოხეთური ძალების 30 ლეგიონს, მისი ბეჭედი გამოიყენება 

ზემოთაღწერილის მსგავსად. 

 

19. დემონთა მთავარი «სალლოსი / სალსი» 

 

 

მეცხრამეტე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის დიდი და მძლავრი 

ჰერცოგი «სალლოსი» რომელიც ცხადდება მამაცი მეომრის სახით თავზე 

ჰერცოგული გვირგვინით და ამხედრებულია ნიანგზე. მას ძალუძს შეაყვაროს 

ქალს კაცი და პირიქით კაცს ქალი, მართავს ჯოჯოხეთური ძალების 30 ლეგიონს, 

მისი ბეჭედი გამოიყენება ზემოთაღწერილის მსგავსად. 
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20. დემონთა მთავარი «პურსონი» 

 

მეოცე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის დიდი მეფე «პურსონი», 

გამოცხადებისას ის ჰგავს ადამიანს ლომის სახით, რომელსაც ხელში უბყრია 

საშინელი ქვეწარმავლები და ამხედრებულია დათვზე, მისი გამოცხადებისას 

ისმის საყვირების ხმამაღალი ხმა. მან უწყის ყველა საიდუმლო, შეუძლია 

აღმოაჩინოს დაფარული განძი და აცნობოს გამომძახებელს მომავლისა და 

წარსულის შესახებ. 

მას შეუძლია გამოცხადდეს როგორც ადამიანის ფიზიკური სხეულით 

აგრეთვე ასტრალური სხეულითაც. მას შეუძლია აცნობოს ადამიანს სამყაროს 

შექმნის საიდუმლოებები. ის მართავს ჯოჯოხეთური ძალების 22 ლეგიონს 

ამათგან ნაწილი მიეკუთვნებოდნენ ძალთა დასის ანგელოზებს ნაწილი კი 

საყდრებს. მისი ბეჭედი რომელიც ზემოთ არის დახატული, გამომძახებელს უნდა 

ეკიდოს მკერდზე, მის გამოძახებამდე და არ უნდა მოიხსნას ის, მასთან კონტაქტის 

დროს. 

21. დემონთა მთავარი «მარაქსი» 

 

ოცდამეერთე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის ძლევამოსილი გრაფი 

«მარაქსი» გამოცხადებისას ის გამომძახებლის წინაშე წარსდგება უზარმაზარი 

ხარის ფორმით, რომელსაც სახე ადამიანის სახეს მიუგავს. მას შეუძლია ასწავლოს 

გამომძახებელს ასტრონომია, ასტროლოგია და ვარსკვლავთმრიცხველობასთან 

დაკავშირებული მოძღვრობები. მას ასევე ძალუძს შესძინოს ადამიანს კარგი 

მეგობრები, ასწავლოს ბალახების სამკურნალო თვისებები და ძვირფასი ქვების 
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ზემოქმედებანი. ის მართავს ჯოჯოხეთური ძალების 30 ლეგიონს, მისი ბეჭედი 

გამოიყენება ზემოთაღნიშნულის მსგავსად, ანუ ვიკეთებთ მკერდზე დემონთა 

მთავრის გამოძახებამდე და არ ვიხსნით რიტუალის დამთავრებამდე. 

22. დემონთა მთავარი «იპოსი» 

 

ოცდამეორე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის გრაფი და ძლევამოსილი 

პრინცი «იპოსი». გამოძახებისას ცხადდება ანგელოზის ფორმითა და ლომის 

თავით, იხვის აპკიანი ფეხებით და კურდღლის კუდით. მან იცის ყველაფერი 

წარსულის, აწმყოსა და მომავლის შესახებ, ის ადამიანებს ხდის მოაზროვნეებად 

და ბრძენებად. ის მართავს ჯოჯოხეთური ძალების 36 ლეგიონს, მისი ბეჭედი 

გამოიყენება ზემოთაღნიშნულის მსგავსად. 

23. დემონთა მთავარი «აიმი» 

 

ოცდამესამე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის უდიდესი და ძლიერი 

ჰერცოგი «აიმი», გამოძახებისას იგი ცხადდება ძალიან ლამაზი ადამიანის ტანით, 

მაგრამ სამი თავით. პირველი თავი აქვს გველის, მეორე თავი ადამიანის ორი 

ვარსკვლავით შუბლზე, ხოლო მესამე თავი კატის. ის ამხედრებულია 

ქვეწარმავლებზე, გველებზე ან ხვლიკებზე. მას ხელთ უბყრია ცეცხლოვანი 

სკიპტრა, რითიც ის წვავს ქალაქებსა და სოფლებს. ის გამომძახებელს აძლევს 

სიბრძნეს და პასუხობს სიმართლეს ნებისმიერ მის კითხვაზე. ის მართავს 

ჯოჯოხეთური ძალების 26 ლეგიონს, მისი ბეჭედი გამოიყენება ზემოთაღწერილის 

მსგავსად. 
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24. დემონთა მთავარი «ნაბერიუსი» 

 

ოცდამეოთხე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის მშვიდობისმყოფელი 

მარკიზი «ნაბერიუსი», გამოცხადებისას ის ცხადდება სამი შავი მწევარის სახით, 

რომლებიც ერთმანეთს შეერთებულნი არიან ზურგით, ტანთ აცვია ოქრომკერდით 

ნაქარგი ძვირფასი ხალათი, საუბრობს ჩახლეჩილი ხმით. ის გამომძახებელს 

აძლევს სიბრძნეს ნებისმიერ ხელოვნებასა და მეცნიერებაში განსაკუთრებით 

აძლევს რიტორიკისა და მჭევრმეტყველების ნიჭს. ის აღადგენს დაკარგულ 

სიბრძნეებს და შეუძლია გამომძახებელს აღუდგინოს დაკარგული ღირსება ან 

თანამდებობა. იგი მართავს ჯოჯოხეთური ძალების 19 ლეგიონს, მისი ბეჭედი 

გამოიყენება ზემოთაღნიშნულის მსგავსად. 

 

25. დემონთა მთავარი «გლასეა-ლაბოლასი» 

 

ოცდამეხუთე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის ძლევამოსილი გრაფი 

და გუბერნატორი «გლასეა-ლაბოლასი», გამოძახებისას ის ცხადდება ძაღლის 

თავითა და მითიური ცხოველი გრიფონის ტანით, ის გამომძახებელს ასწავლის 

ნებისმიერ მეცნიერებას და ძალუძს ჩაიდინოს ნებისმიერი «დაცვის არ მქონე» 

ადამიანის მკვლელობა. მას შეუძლია გაუწყოთ წარსულისა და მომავლის შესახებ, 

თუ მოისურვებთ მას აგრეთვე ძალუძს მშვიდობის ჩამოგდება მტრებს შორის. 

ყველაზე მთავარი რაც მას ძალუძს არის ის რომ შეუძლია გამომძახებელი გახადოს 

უხილავი, ადამიანის თვალთაგან. ის მართავს ჯოჯოხეთური ძალების 36 

ლეგიონს. მისი ბეჭედი გამოიყენება ზემოთაღნიშნულის მსგავსად. 
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26. დემონთა მთავარი «ბუნე» 

 

ოცდამეექვსე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის უზენაესი და 

ძლევამოსილი ჰერცოგი «ბუნე», გამოცხადებისას ცხადდება სამთავიანი დრაკონის 

ფორმით, ერთი თავი მიუგავს ძაღლს, მეორე თავი მითიურ ცხოველ გრიფონს, 

ხოლო მესამე თავი აქვს მსგავსი ადამიანისა, ის საუბრობს ხმამაღალი და 

სასიამოვნო ხმით. ის გადაადგილდება სასაფლაოზე და იცავს მასზე 

დაქვემდებარებულ სულებს, რომლებიც საფლავებთან იკრიბებიან, ის აძლევს 

გამომძახებელს სიმდიდრეს და აქცევს ბრძნად და ხმატკბილ მოუბრად, 

შეკითხვებზე ყოველთვის სიმართლეს პასუხობს, ის მართავს ჯოჯოხეთური 

ძალების 30 ლეგიონს. ჰერცოგ ბუნეს აქვს 2 ბეჭედი, სავალდებულო არ არის 

ორივეს ტარება გამოძახებისას, მეორე ბეჭედს გააჩნია უფრო მეტი ძალა. 

 

27. დემონთა მთავარი «რონოვე» 

 

ოცდამეშვიდე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის ძლიერი მარკიზი 

«რონოვე» გამოძახებისას ის ცხადდება ურჩხულის სახით, რომელიც უკრავს 

ჯადოსნურ ფლეიტაზე, ის ადამიანს ასწავლის მჭევრმეტყველების ხელოვნებას და 

აძლევს კარგ მოსამსახურეებს. რონოვე ადამიანს ასწავლის მსოფლიოს ყველა ენაზე 

საუბარს და სძენს მას მეგობრებისა და მტრების მოკრძალებასა და პატივისცემას. 

მის დაქვემდებარებაშია ჯოჯოხეთური ძალების 19 ლეგიონი, მისი ბეჭედი 

გამოიყენება ზემოთაღნიშნულის მსგავსად. 
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28. დემონთა მთავარი «ბერითი» 

 

ოცდამერვე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის ძლევამოსილი დიდი და 

საშინელი ჰერცოგი «ბერითი», მას აქვს კიდევ ორი სახელი მიცემული 

ადამიანთაგან ესენია «ბეალი» და «ბოფრი» (ბაალში არ აერიოს არავის) 

გამოძახებისას ის ცხადდება წითელი აბჯრით აღჭურვილი მეომრის სახით, 

ამხედრებულია ფაშატ ცხენზე ან მამრ ირემზე, თავზე ადგას ოქროს გვირგვინი, ის 

იძლევა ჭეშმარიტ პასუხებს წარსულის აწმყოსა და მომავლის შესახებ, მისი ბეჭედი 

გამოიყენება დემონთა მთავრის ბელეთის ბეჭდის მსგავსად, მას შეუძლია ოქროდ 

აქციოს ნებისმიერი მეტალი. მას შეუძლია სიბრძნე მიანიჭოს გამომძახებელს და 

საუბრობს ძალიან სასიამოვნო ხმით, ის მართავს ჯოჯოხეთური ძალების 26 

ლეგიონს. 

 

29. დემონთა მთავარი «ასტაროტი» იგივე «აშტროტა» (ივრით აშტროტ) 

 

ოცდამეცხრე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის უდუდესი და ძლიერი 

ჰერცოგი «ასტაროტი», გამოცხადებისას ცხადდება გამანადგურებელი ანგელოზის 

სახით, იგი ამხედრებულია ჯოჯოხეთის მწევარზე რომელიც ტანით დრაკონს 

წააგავს, ასტაროტს მარჯვენა ხელში უბყრია გველის წიწილი. ამ დემონთან 

უკიდურესი სიფრთხილეა საჭირო, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მისცეთ ნება 

მოგიახლოვდეთ, რათა დაცული იყოთ მისი ხახიდან ამოსუნთქული ცეცხლის 

ალისაგან, ამისათვის საჭიროა გამომძახებელს ეკაოს ასტაროტის ბეჭედი 

საკუთარი სახის წინ, გრავიურიანი პირით დემონისკენ, ის იძლევა ჭეშმარიტ 
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პასუხებს წარსულზე აწმყოსა და მომავალზე და ხსნის მათ საიდუმლოებებს, ის 

მოგითხრობთ ანგელოზთა დაცემის ისტორიას და მოგიყვებათ საკუთარი დაცემის 

მიზეზს. მას შეუძლია ადამიანი გახადოს ყველა თავისუფალი მეცნიერების 

მცოდნედ, მის დაქვემდებარებაშია ჯოჯოხეთური ძალების 40 ლეგიონი. მისი 

ბეჭედი აუცილებლად უნდა ვატაროთ ჩვენს წინ შავ ძაფზე დაკიდებული, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში ის არ გამოცხადდება და გამოცხადების შემთხვევაში 

უარესი არ დაგემორჩილებათ რაც შეიძლება ფატალური შედეგებით დამთავრდეს, 

საერთოდ მაგები ერიდებიან ამ დემონთან კონტაქტს და იძახებენ მხოლოდ 

უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში. 

 

30. დემონთა მთავარი «ფორნეუსი» 

 

ოცდამეათე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის ძლევამოსილი და დიდი 

მარკიზი «ფორნელიუსი» გამოძახებისას ის ცხადდება ზღვის დიდი ურჩხულის 

სახით, მას შეუძლია გამომძახებელს ასწავლოს მჭევრმეტყველების ხელოვნება, ის 

ეხმარება ადამიანებს კარგი რეპუტაციის მოხვეჭაში, ასწავლის უცხო ენებს, ის 

გამომძახებლის მტრებს აიძულებს შეიყვარონ იგი. იგი ხელმძღვანელობს 

ჯოჯოხეთური ძალების 29 ლეგიონს, რომელთა ნაწილიც მიეკუთვნებოდნენ 

უფლებათა დასს ნაწილიც ანგელოზთა დასს. 

მისი ბეჭედი გამოიყენება ზემოთაღნიშნულის მსგავსად. 

 

31. დემონთა მთავარი «ფორასი» 
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ოცდამეთერთმეტე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის ძლევამოსილი 

გუბერნატორი «ფორასი» გამოძახებისას ის ცხადდება ძლიერი მამაკაცის სახით. 

მას ძალუძს გამომძახებელს მისცეს ცოდნა ძვირფასი ქვებისა და ბალახების 

თვისებების შესახებ. სურვილის შემთხვევაში მას შეუძლია ადამიანი აქციოს 

უჩინრად, უხილავად და მიანიჭოს მას ხმატკბილად მოუბრის ხმა. ის ხსნის 

დაფარული განძის ადგილმდებარეობას და შეუძლია დააბრუნოს დაკარგული 

ნივთები. ის ხელმძღვანელობს ჯოჯოხეთური ძალების 29 ლეგიონს, მისი ბეჭედი 

გამოიყენება ზემოთაღნიშნული წესის მსგავსად. 

 

32. დემონთა მთავარი «ასმოდეი / ეშმა-დივ» 

 

 

 

ოცდამეთორმეტე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის უდიდესი 

ძლევამოსილი და საშინელი მეფე ასმოდეი (მას მოიხსენიებენ ასევე როგორც 

ასმადეი, ლათ: ასმოდეუს) გამოძახებისას ის ცხადდება ურჩხულის ტანითა და 

სამი თავით, პირველი თავი აქვს ხარის, მეორე ადამიანის, ხოლო მესამე თავი 

ცხვრის, მას აქვს გველის კუდის მსგავსი კუდი ხოლო ხახიდან ანთხევს ცეცხლსა 

და გოგირდს. მისი ფეხეის თითები შეერთებულია ერთმანეთთან აპკით, ის 

ამხედრებულია დრაკონზე და ხელთ უბყრია ჯოჯოხეთური სიმბოლიკით 

გაფორმებული მახვილი შუბი. ასმოდეის ახლავს ლაშქარი ჯოჯოხეთური 

ძალებისა და პირველი მოემართება როგორც ძლევამოსილი მხედართმთავარი, 

თავიდან გამომძახებელთან მიდის წყვდიადის იმპერატორის ერთ ერთი 

გამოვლინება მამონა ვინაიდან წყვდიადის მეფე ასმოდეი მისი უშუალო 

ხელქვეითია, როდესაც გამომძახებელი დააპირებს ამ დემონთა მთავრის 

გამოძახებას, აუცილებლად უნდა იდგეს მაგიური წრის ზღურბლთან და თავიდან 

უნდა მოიხადოს საკუთარი მაგიური გვირგვინი, წინააღმდეგ შემთხვევაში მამონა 

აიძულებს მას გასცეს მაგიური ოპერაციის ნამდვილი არსი. მაგრამ გამომძახებელი 

როდესაც დაინახავს ასმოდეის ზემოთაღწერილ ფორმაში უნდა ჰკითხოს, ეს შენ 

ხარ ასმოდეი? საკუთარი სახელის გაგებისას ის დაიხრება და მუხლმოყრილი 

თაყვანს გცემთ, სანამ ეს აქტი არ მოხდება გამომძახებელს კატეგორიულად 

ეკრძალება მაგიური წრის დატოვება ან მამონასთან საუბარი, საერთოდ 
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მამონასთან ნებისმიერი სახის კონტაქტი, მისთვის შეკითხვების დასმა, თვალებში 

ყურება, მისი გადაადგილების გაკონტროლება და ასე შემდეგ. ასმოდეი 

გამომძახებელს აძლევს ძლევამოსილების ბეჭედს, მიწიერ უმაღლეს 

თანამდებობებს, ასმოდეი ადამიანს ხდის დაუმარცხებელს, ანახვებს დაფარული 

განძის ადგილსამყოფელს, ასწავლის ასტროლოგიას, ასმოდეი ეკუთვნის 

იმპერატორ სამაელის (იგივე ამამონას) პირად ამალას ხოლო თავად 

ხელმძღვანელობს ჯოჯოხეთური ძალების 72 ლეგიონს, მის დაქვემდებარებაში 

არიან აგრეთვე სექსუალური ლტოლვის აღმძვრელი მდედრობითი და მამრობითი 

სქესის დემონები, ინკუბები და სუკუბები და სურვილის შემთხვევაში ის 

მომსახურედ აძლევს გამომძახებელს ამ დემონებს, მისი ბეჭედი გამომძახებელს 

უნდა ეკეთოს მკერდზე და არ მოიხსნას მაგიური რიტუალის დამთავრებამდე. 

 

33. დემონთა მთავარი «გააპი» 

 

 

 

ოცდამეცამეტე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის გუბერნატორი და 

ძლევამოსილი პრინცი «გააპი» ის ცხადდება მაშინ როდესაც მზე გახლავთ 

ზოდიაქოს სამხრეთ მეოთხედში არსებული ნიშნების ეტლში. ის ცხადდება 

ადამიანის ფორმით და მოემართება ოთხი ძლევამოსილი წყვდიადის მეფის 

თანხლებით უჩვენებს რა მათ გზას. ის ქმნის ადამიანებს უგრძნობებს მიწიერი 

ტრამვებით გამოწვეული ტკივილებისადმი, მას შეუძლია მისცეს ადამიანს ყველა 

ფილოსოფოსთა ცოდნა, მას შეუძლია მისცეს ადამიანს ნებისმიერი თავისუფალი 

მეცნიერების ცოდნა, მოუთხროს გამომძახებელს მამონას შესახებ და მისი 

ძალაუფლების შესახებ. ის იწვევს სიყვარულსა და სიძულვილს ადამიანებს შორის, 

მას შეუძლია გამოიხსნას თქვენი მეგობრები სხვა მაგების ზემოქმედებისაგან. ის 

ასევე გამომძახებელს სცემს ჭეშმარიტ პასუხებს წარსულის, აწმყოსა და მომავლის 

შესახებ. გამომძახებლის სურვილისამებრ მას შეუძლია ძალიან სწრაფად 

გადაიყვანოს ადამიანები ერთი სახელმწიფოდან მეორეში. ის ხელმძღვანელობს 

ჯოჯოხეთური ძალების 66 ლეგიონს და მიეკუთვნებოდა ძალთა დასის 

ანგელოზების იერარქიას. მისი ბეჭედი გამოიყენება ზემოთაღნიშნულის მსგავსად. 
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34. დემონთა მთავარი «ფურფური» 

 

ოცდამეთოთხმეტე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის ძლიერი და 

უზენაესი გრაფი «ფურფური», გამოძახებისას ის ცხადდება უშველებელი 

ხარირემის ფორმით გრძელი კუდითა და ღამურის ფრთებით, «ფურფური» 

არასოდეს არ იძახის სიმართლეს სანამ მას არ აიძულებ შენი მაგიური წრის წინ 

დახაზულ სამკუთხედში შესვლას, სადაც ის იღებს ანგელოზის ფორმას. 

დამორჩილებული ის საუბრობს ჩახლეჩილი ხმით, მას შეუძლია აღძრას 

სიყვარული მამაკაცსა და ქალს შორის, ის იწვევს ელვასა და ჭექა-ქუხილს, 

ქარიშხალსა და ზღვებზე ნისლიან შტორმს, თუ მას უბრძანებენ ის პასუხობს 

საიდუმლო საცავებისა და ღვთივსულიერი ნივთების ადგილსამყოფელების 

შესახებ. ის ხელმძღვანელობს ჯოჯოხეთური ძალების 26 ლეგიონს, მისი ბეჭედი 

გამოიყენება ზემოთაღნიშნულის მსგავსად. 

 

35. დემონთა მთავარი «მარჩოსიასი / მარხოსიასი» 

 

ოცდამეთხუთმეტე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის უზენაესი და 

ძლევამოსილი მარკიზი «მარჩიოსიასი» გამოძახებისას ცხადდება მგლის ფორმით, 

მითიური ცხოველი გრიფონის ფრთებითა და გველის კუდით, ხახიდან აფრქვევს 

ცეცხლს. რამოდენიმე ხნის შემდეგ ის გამომძახებლის ბრძანებაზე იღებს ადამიანის 

ფორმას. ის ძალიან ძლიერი მებრძოლია და გამომძახებელს პასუხობს ნებისმიერ 

კითხვაზე, ეხმარება წარმატების მიღწევაში ნებისმიერ საქმეში. ის მიეკუთვნებოდა 

უფლებათა დასის ანგელოზებს. მართავს ჯოჯოხეთური ძალების 30 ლეგიონს. მან 
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თავის მბრძანებელს (იუდეის მეფე სოლომონს) უთხრა რომ 1200 წლის შემდეგ 

დაბრუნდებოდა დედამიწაზე 7 მებრძოლთან ერთად. მისი ბეჭედი გამოიყენება 

ზემოთაღნიშნულის მსგავსად. 

 

36. დემონთა მთავარი «სტოლასი» 

 

ოცდამეთექვსმეტე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის უდიდესი და 

ძლიერი პრინცი «სტოლასი», გამოძახებისას ის მაგის წინ ცხადდება უზარმაზარი 

ყვავის ან ბუს სახით თავზე გვირგვინით, მას შეუძლია გამომძახებელს ასწავლოს 

ძვირფასი ქვებისა და ბალახების თვისებები, მართავს ჯოჯოხეთური ძალების 26 

ლეგიონს, მისი ბეჭედი გამოიყენება ზემოთაღნიშნულის მსგავსად. 

 

37. დემონთა მთავარი «პჰენექსი» 

 

ოცდამეჩვიდმეტე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის დიდი მარკიზი 

«პჰენექსი», გამოძახებისას ის ცხადდება ფრინველის სახით და აქვს ბავშვის ხმა. ის 

გამომძახებლის წინ ასრულებს ბევრ ჯადოსნურ მელოდიას რომელსაც ამ 

უკანასკნელმა არ უნდა მიაქციოს ყურადღება და აუცილებლად დაუყოვნებლივ 

უნდა უბრძანოს, რომ მან მიიღოს ადამიანის ფორმა, მას შეუძლია მოგითხროს 

ნებისმიერი მეცნიერების შესახებ, ის პოეტია და ხელოვნების მოტრფიალე და 

შეუძლია გიბოძოთ ხელოვნების დარგებში ნიჭი, მაგალითად მხატვრობის, 

ძერწვის, ქანდაკებათა თლის. 
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მან აღუთქვა მეფე სოლომონს რომ 1200 წლის შემდეგ დაბრუნდებოდა 7 

მებრძოლთან ერთად მეშვიდე ხანის ხელმწიფების ეპოქაში, იგი მართავს 

ჯოჯოხეთური ძალების 20 ლეგიონს და მისი ბეჭედი გამოიყენება 

ზემოთაღწერილის მსგავსად. 

38. დემონთა მთავარი «ჰალფასი» 

 

ოცდამეთვრამეტე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის დიდი გრაფი 

«ჰალფასი» გამოძახებისას ის ცხადდება ველური შევარდენის სახით, საუბრობს 

ჩახლეჩილი ხმით, ადამიანებს ეხმარება საობარი საქმის წარმართვაში და მტრის 

შემოსევისას ქალაქების დაცვაში, ხელმძღვანელობს ჯოჯოხეთური ძალების 26 

ლეგიონს, მისი ბეჭედი გამოიყენება ზემოთაღწერილის მსგავსად. 

39. დემონთა მთავარი «მალფასი» 

 

ოცდამეცხრამეტე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის ძლევამოსილი და 

ძლიერი გუბერნატორი «მალფასი» გამოძახებისას ის თავიდან ცხადდება 

უზარმაზარი ყვავის ფორმით, მაგრამ გამომძახებლის ბრძანებაზე იღებს ადამიანის 

გარეგნობას, საუბრობს ჩახლეჩილი ხმით. მას შეუძლია დახმარება აღმოუჩინოს 

ადამიანს საომარ საქმეში, გაანდოს მტრის გეგმები და სამოქმედო სტრატეგია და 

ტაქტიკა, იგი ითხოვს მსხვერპლის შეწირვას რომელიც არასგზით არ უნდა 

შეწიროთ, ვინაიდან ჩათვლის რომ დაგძლიათ და დაიწყებს თქვენს მოტყუებას, 

იგი ხელმძღვანელობს ჯოჯოხეთური ძალების 40 ლეგიონს, მისი ბეჭედი 

გამოიყენება ზემოთაღნიშნულის მსგავსად. 
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40. დემონთა მთავარი «რაუმი» 

 

მეორმოცე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის უდიდესი გრაფი «რაუმი» 

თავიდან ის ცხადდება ყვავის ფორმით მაგრამ გამომძახებლის ბრძანებისთანავე 

იღებს ადამიანის გარეგნობას. მის მოვალეობაში შედის ქურდობა, იგი იპარავს 

ნებისმიერ ძვირფასეულს ნებისმიერი საცავიდან იქნება ის სახელმწიფო ხაზინა 

თუ კერძო ხაზინა და მიაქვს იქ სადაც უბრძანებთ. ასევე მას ძალუძს ქალაქებისა 

და სოფლების განადგურება და პასუხებს იძლევა წარსულის, აწმყოსა და 

მომავლის შესახებ, აღძრავს სიყვარულს მეგობრებსა და მტრებს შორის. ის 

მიეყუთვნებოდა საყდართა მებრძოლ ანგელოზთა დასს. ის ხელმძღვანელობს 

ჯოჯოხეთური ძალების 30 ლეგიონს და მისი ბეჭედი უნდა ატაროთ 

ზემოთაღწერილის მსგავსად. 

41. დემონთა მთავარი «ფოკალორი» 

 

ორმოცდამეერთე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის ძლევამოსილი და 

მკაცრი ჰერცოგი «ფოკალორი» გამოძახებისას ის ცხადდება ადამიანის ფორმითა 

და მითიური ცხოველი გრიფონის ფრთებით, მისი სამსახური მდგომარეობს 

შემდეგში: იგი კლავს ადამიანებს და ახრჩობს წყლის მასებში. ანადგურებს 

ბრძოლის დროს მტრებს და ძალუძს იმ ქალაქების განადგურება რომლებიც 

მდებარეობენ ზღვის ნაპირებზე, იგი მართავს წყლისა და ჰაერის სტიქიებს, მაგრამ 

ის არ მიაყენებს ზიანს ადამიანებს იმ შემთხვევაში თუ გამომძახებელი აუკრძალავს 

მას ამის ქმნას. ის ხელმძღვანელობს ჯოჯოხეთური ძალების 30 ლეგიონს და მისი 

ბეჭედი გამოიყენება ზემოთაღწერილის მსგავსად. 
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42. დემონთა მთავარი «ვეპარი» 

 

ორმოცდამეორე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის დიდი და ძლიერი 

ჰერცოგი «ვეპარი», გამოძახებისას იგი ცხადდება ქალთევზის ფორმით. ის მართავს 

წყლის სტიქიას და გამომძახებლის სურვილისამებრ შეუძლია წყალში ჩაძიროს ამ 

სტიქიაში მცურავი ნებისმიერი გემი, გამომძახებლის ბრძანებით მას ძალუძს 

დააწყნაროს შტორმი ზღვაზე, შეწყვიტოს წვიმა ვეპარს ასევე ძალუძს ადამიანის 

მოკვლა 3 დღის განმავლობაში, მას აქვს ძალაუფლება შეჰყაროს ადამიანს 

სნეულებანი, გაუჩინოს სხეულზე ჭრილობები და საზარელი წყლულები. ის 

ხელმძღვანელობს ჯოჯოხეთური ძალების 39 ლეგიონს, მისი ბეჭედი გამოიყენება 

ზემოთაღნიშნულის მსგავსად. 

 

43. დემონთა მთავარი «საბნოკი» 

 

ორმოცდამესამე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის ძლევამოსილი, 

ძლიერი და დიდი მარკიზი «საბნოკი». გამოძახებისას ის ცხადდება შეიარაღებული 

მეომრის სახით, რომელსაც აქვს ლომის თავი. იგი ამხედრებულია ულაყ ცხენზე. 

მას ძალუძს ქალაქების შენება და მტრის თვდასხმისაგან მათი დაცვა, ასევე მას 

შეუძლია შეჰყაროს ადამიანს ჭრილობებითა და წყლულებით გამოწვეული 

ტანჯვა. ძალუძს ადამიანის დასნეულება ნაწლავური დაავადებებით. ის აძლევს 

გამომძახებელს საუკეთესო ნაცნობებს ბრძანების შემთხვევაში, იგი მართავს 

ჯოჯოხეთური ძალების 50 ლეგიონს. მისი ბეჭედი გამოიყენება ზემოთაღწერილის 

მსგავსად. 
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44. დემონთა მთავარი «შაჰი / შაქსი» 

 

ორმოცდამეოთხე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის დიდი მარკიზი 

«შაჰი» გამოძახების შემთხვევაში ცხადდება წეროს ან ცხენის ფორმით, საუბრობს 

ჩახლეჩილი ხმით. მას შეუძლია გამომძახებლის სურვილისამებრ წაართვას გონება, 

სმენა და ცნობიერება იმას ვისზეც გამომძახებელი მიუთითებს. მას შეუძლია 

მოიპაროს ფული სახელმწიფო ხაზინიდან, გამომძახებლის ბრძანებით მას ძალუძს 

ნებისმიერი ნივთის მიტანა მბრძანებელთან, მაგრამ მასთან საუბრის დაწყებამდე 

მაგმა უნდა უბრძანის მაგიური წრის წინ დახაზულ სამკუთხედში შესვლა, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში ის არც ერთ სიტყვას არ იტყვის სიმართლეს, მოიტყუება 

ყველა პასუხზე, მას აგრეთვე ძალუძს ნებისმიერი დაფარული ნივთის პოვნა, 

გარდა იმ ნივთებისა რომლებსაც იცავენ ავი სულები. ის ხელმძღვანელობს 

ჯოჯოხეთური ძალების 30 ლეგიონს და მისი ბეჭედი გამოიყენება 

ზემოთაღწერილის მსგავსად. 

 

45. დემონთა მთავარი «ვინე» 

 

ორმოცდამეხუთე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის უდუდესი მეფე 

«ვინე». გამოძახებისას ის ცხადდება ლომის ფორმით, ამხედრებულია შავი ფერის 

ცხენზე, ხელთ უბყრია ქვეწარმავლები გველი ან ხვლიკი. ის ვალდებულია იპოვოს 

დაფარული ნივთები, დაძებნოს მაგები, ჯადოქრები, მჩხიბავები და სულთა 

გამომძახებლები. მას ძალუძს გამომძახებელს მისცეს ცოდნა წარსულის აწმყოსა და 

მომავლის შესახებ. მაგის ბრძანებისთანავე მას ძალუძს დაანგრიოს ნებისმიერი 
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წინაღობა, გამოიწვიოს შტორმი წყალზე. იგი მართავს ჯოჯოხეთური ძალების 36 

ლეგიონს, მისი ბეჭედი გამოიყენება ზემოთაღწერილის მსგავსად. 

46. დემონთა მთავარი «ბიფრონსი» 

 

ორმოცდამეექვსე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის ძლევამოსილი 

გრაფი «ბიფრონსი». გამოძახებისას ის ცხადდება ურჩხულის ფორმით, მაგრამ 

რამოდენიმე ხნის გასვლის შემდეგ გამომძახებლის ბრძანებით შეუძლია მიიღოს 

ადამიანის გარეგნობა. მისი ვალდებულების თანახმად ის იძლევა სიბრძნეს 

ასტროლოგიაში, გეომეტრიასა და სხვა მეცნიერებებში. ის იძლევა ცოდნას 

ძვირფასი ქვებისა და ხეების თვისებების შესახებ. მას ძალუძს გვამების 

გადაადგილება. ის მართავს ჯოჯოხეთური ძალების 6 ლეგიონს. მისი ბეჭედი 

გამოიყენება ზემოთაღწერილის მსგავსად. 

47. დემონთა მთავარი «ვუალი» 

 

ორმოცდამეშვიდე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის უზენაესი, 

ძლევამოსილი და ძლიერი ჰერცოგი «ვუალი» გამოძახებისას ის თავიდან 

ცხადდება დიდი აქლემის ფორმით, მაგრამ რამოდენიმე ხნის შემდეგ, ის 

გამომძახებლის ბრძანებისთანავე იღებს ადამიანის ფორმას. ის საუბრობს ძველ 

ეგვიპტურ ენაზე, მას ძალუძს სიყვარულის ჩამოგდება ქალსა და მამაკაცს შორის. 

მას ძალუძს მომავლის განჭვრეტა ასევე მეგობრებსა და მტრებს შორის მშვიდობის 

ჩამოგდება. ის მიეკუთვნებოდა ძალთა დასის ანგელოზების ჩინს. მის 

დაქვემდებარებაშია ჯოჯოხეთური ძალების 37 ლეგიონი და მისი ბეჭედი 

გამოიყენება ზემოთაღწერილის მსგავსად. 
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48. დემონთა მთავარი «ჰააგენთი» 

 

 

ორმოცდამერვე მთავარი სული — გახლავთ, წყვდიადის გუბერნატორი 

«ჰააგენთი». გამოძახებისას ის ცხადდება უზარმაზარი ხარის ფორმითა და 

გრიფონის ფრთებით, მაგრამ გამომძახებლის ბრძანებაზე იღებს ადამიანის 

ფორმას. მას ძალუძს ადამიანებს მისცეს სიბრძნე, გადააქციოს ნებისმიერი მეტალი 

ოქროდ, მას ძალუძს წყლის ღვინოდ ქცევა და პირიქით ღვინოს წყლად ქცევა. მის 

დაქვემდებარებაშია ჯოჯოხეთური ძალების 33 ლეგიონი და მისი ბეჭედი 

გამოიყენება ზემოთაღწერილი წესის მსგავსად. 

 

49. დემონთა მთავარი «კროცელლი» 

 

 

ორმოცდამეცხრე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის დიდი და ძლიერი 

ჰერცოფი «კროცელლი», გამოძახებისას ის ცხადდება ანგელოზის ფორმით. ის 

ყვება მისტიკური და დაფარული თემების შესახებ, გამომძახებელს ასწავლის 

ხელოვნებასა და მეცნიერებას. გამომძახებლის ბრძანებაზე მას შეუძლია მიმართოს 

ხმის უზარმაზარი ნაკადი მითიტებული პიროვნებისაკენ, რაც მხოლოდ მას 

დააზიანებს, კროცელლს ძალუძს წყლის გაცხელება ბუნებრივი აბანოების 

მოწყობა, ის მიეკუთვნებოდა ძალთა დასს დაცემამდე, როგორც მან აუწყა 

სოლომონ მეფეს, იგი მართავს ჯოჯოხეთური ძალების 48 ლეგიონს და მისი 

ბეჭედი გამოიყენება ზემოთაღწერილის მსგავსად. 
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50. დემონთა მთავარი «ფურკასი» 

 

 

ორმოცდამეათე მთავარი სული — გახლავთ, წყვდიადის ამაყი რიცარი 

«ფურკასი», გამოძახებისას ის ცხადდება მრისხანე შესახედაობის მოხუცის სახით, 

გრძელი წვერით, იგი ანხედრებულია ცხენზე და ხელთ უბყრია მჭრელი იარაღი, 

შუბი ან ხმალი. მისი ვალდებულება მდგომარეობს იმაში რომ გამომძახებელს 

ასწავლის ფილოსოფიას, ასტროლოგიას, რიტორიკას, ლოგიკას, ქირომანტიასა და 

პირომანტიას. (მკითხაობა ცეცხლის ალზე) იგი ხელმძღვანელობს ჯოჯოხეთური 

ძალების 20 ლეგიონს და მისი ბეჭედი გამოიყენება ზემოთაღწერილის მსგავსად. 

 

51. დემონთა მთავარი «ბალამი» 

 

 

ორმოცდამეთერთმეტე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის საშინელი, 

უზენაესი და ძლევამოსილი მეფე «ბალამი» გამოძახებისას ის ცხადდება სამი 

თავით, პირველი თავი მიუგავს ხარის თავს, მეორე ადამიანისას ხოლო მესამე 

ცხვრის თავს. მას აქვს გველის კუდი და ფერფლიანი თვალები, იგი 

ამხედრებულია დათვზე და სამივე თავზე ადგას სამეფო გვირგვინი, ის საუბრობს 

ჩახლეჩილი ხმით და შეკითხვებზე პასუხობს სიმართლეს წარსულის აწმყოსა და 

მომავლის შესახებ, მას ძალუძს გამომძახებელი გახადოს უჩინარი და აძლევს 

სიბრძნეს. მის დაქვემდებარებაშია ჯოჯოხეთური ძალების 40 ლეგიონი, ხოლო 

მისი ბეჭედი გამოიყენება როგორც სხვა დანარჩენი ბეჭდები. 
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52. დემონთა მთავარი «ალლოცესი» 

 

ორმოცდამეთორმეტე მთავარი სული — გახლავთ, წყვდიადის დიდი, 

ძლევამოსილი და ძლიერი ჰერცოგი «ალლოცესი», გამოძახებისას იგი ცხადდება 

მეომრის ფორმით, რომელიც ამხედრებულია უზარმაზარ ცხენზე, მას აქვს ლომის 

სახე და ცეცხლისმკვესი თვალები, ის საუბრობს ჩახლეჩილი და ხმამაღალი ხმით. 

მისი მოვალეობა მდგომარეობს იმაში რომ იგი გამომძახებელს ასწავლის 

ასტროლოგიასა და სხვა თავისუფალ მეცნიერებებს ასევე ადამიანს სძენს კარგ 

ნაცნობებს, ის მბრძანებლობს ჯოჯოხეთური ძალების 36 ლეგიონს და მისი ბეჭედი 

გამოიყენება ზემოთაღწერილი წესისამებრ. 

53. დემონთა მთავარი «კამიო» 

 

ორმოცდამეცამეტე მთავარი სული — გახლავთ, წყვდიადის დიდი 

გუბერნატორი კამიო, გამოძახებისას ის პირველად ცხადდება დიდი კაჭკაჭის 

სახით, მაგრამ მაგის ბრძანებისთანავე იღებს ადამიანის ფორმას, რომელსაც ხელთ 

უბყრია მჭრელი ხმალი. ის ძალიან ძლიერი მოკამათეა, მისი სამსახური 

მდგომარეობს იმაში, რომ იგი გამომძახებელს ასწავლის ფრინველთა ენას, მგლის 

ყმუილის მნიშვნელობას ძაღლის ყეფის აღქმასა და ნებისმიერი სხვა ცხოველისა 

თუ ქვეწარმავლის ენას. ის იძლევა საჭირო რჩევებს გამოუვალი სიტუაციიდან 

გამოსასვლელად. ის მიეკუთვნებოდა ანგელოზთა დასს, მაგრამ ეხლა 

ხელმძღვანელობს ჯოჯოხეთური ძალების 30 ლეგიონს. მისი ბეჭედი გამოიყენება 

ზემოთაღწერილი წესის მსგავსად. 
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54. დემონთა მთავარი «მურმური» 

 

ორმოცდამეთოთხმეტე მთავარი სული — გახლავთ, წყვდიადის უდიდესი 

გრაფი «მურმური», გამოძახებისას ის ცხადდება ძლევამოსილი მეომრის სახით 

თავზე გრაფის გვირგვინით, ამხედრებულია გრიფონზე, მის წინ მოდიან მისი 

მინისტრები, ხელქვეითები და სასულე საკრავზე შემსრულებელი სულები. ის 

ასწავლის ფილოსოფიას და გამომძახებლის ბრძანებაზე შეუძლია მის წინაშე 

წარადგინოს მომაკვდავთა სულები. მისი ამალის ნაწილი შეადგენდნენ საყდართა 

დასის წარმომადგენლებს ნაწილი კი ეკუთვნის ყოფილ ანგელოზთა დასს, იგი 

ხელმძღვანელობს ჯოჯოხეთური ძალების 30 ლეგიონს და მისი ბეჭედი 

გამოიყენება ზემოთაღწერილი წესის მსგავსად. 

 

55. დემონთა მთავარი «ორობასი» 

 

ორმოცდამეთხუთმეტე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის უდიდესი და 

ძლევამოსილი პრინცი «ორობასი», გამოძახებისას პირველად ის ცხადდება ორ 

ფეხზე მდგარი ცხენის სახით, მაგრამ მაგის ბრძანებისთანავე იღებს ადამიანის 

გარეგნობას, მისი სამსახური მდგომარეობს იმაში რომ იგი გამომძახებელს 

პასუხობს სიმართლეს წარსულის აწმყოსა და მომავლის შესახებ, მას ასევე ძალუძს 

გამომძახებელს მისცეს საეკლესიო თანამდებობა. ის იძლევა მეგობრებისა და 

მტრების გაკონტროლების საშუალებას. ის აღწერს გამდიდრების საშუალებებსა და 

გამომძახებელს ამცნობს სამყაროს შექმნის საიდუმლოებებს, ის ძალიან ერთგულია 

გამომძახებლის მიმართ და იცავს მას სხვა სულების ზემოქმედებისაგან. ის 
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მეთაურობს ჯოჯოხეთური ძალების 20 ლეგიონს და მისი ბეჭედი გამოიყენება 

ზემოთაღწერილის მსგავსად. 

 

56. დემონთა მთავარი «გრემორი» 

 

ორმოცდამეთექვსმეტე მთავარი სული — გახლავთ, წყვდიადის 

ძლევამოსილი ჰერცოგი «გრემორი». გამოძახებისას ის ცხადდება მშვენიერი ქალის 

სახით, მხრებზე ჰერცოგის ნიშნით, ის ამხედრებულია უზარმაზარ აქლემზე. მისი 

მსახურება მდგომარეობს იმაში რომ გამომძახებელს აუწყებს წარსულის, აწმყოსა 

და მომავლის შესახებ. მას შეუძლია აგრეთვე გამომძახებელს აცნობოს დაფარული 

ძვირფასეულობების ადგილსამყოფელი. ის უზრუნველყოფს ნებისმიერი ქალის 

სიყვარულს, გამომძახებლის მიმართ მნიშვნელობა არ აქვს გამომძახებლის ასაკს, 

ახალგაზრდაა ის თუ ბებერი. ის ხელმძღვანელობს ჯოჯოხეთური ძალების 26 

ლეგიონს და მისი ბეჭედი გამოიყენება ზემოთაღწერილი წესის მსგავსად. 

 

57. დემონთა მთავარი «ოსე» 

 

ორმოცდამეჩვიდმეტე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის უდიდესი 

გუბერნატორი «ოსე», გამოძახებისას ის თავიდან ცხადდება ლეოპარდის ფორმით, 

მაგრამ რამოდენიმე ხნის შემდეგ გამომძახებლის ბრძანებით იგი იღებს ადამიანის 

ფორმას. მის ვალდებულებაში შედის გამომძახებელს ასწავლოს თავისუფალი 

მეცნიერებები, ის ასევე აძლევს ადამიანს სიბრძნეს ღვთივსულიერ საკითხებზე და 

საიდუმლო თემებზე. გამომძახებლის სურვილისამებრ მას ძალუძს გამომძახებლის 

გადაქცევა ნებისმიერი სხვა გარეგნობის მქონე პიროვნებად, თან ამას იმდენად 
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ზუსტად ახერხებს, რომ შეუძლებელია მცირედი ეჭვის შეტანაც კი, რომ 

ადამიანების წინაშე დგას სრულიად სხვა პიროვნება სხვისი სხეულით. ის 

მბრძანებლობს ჯოჯოხეთური ძალების 30 ლეგიონს, მისი ბეჭედი გამოიყენება 

ზემოთაღწერილის მსგავსად. 

 

58. დემონთა მთავარი «ამი» 

 

ორმოცდამეთვრამეტე მთავარი სული — გახლავთ წყვდიადის ძლევამოსილი 

გუბერნატორი «ამი», გამოძახებისას ის ცხადდება ცეცხლის ალის სახით, მაგრამ 

გარკვეული ხნის შემდეგ ის იღებს ადამიანის ფორმას. მის ვალდებულებაში 

შედის: მისცეს გამომძახებელს ცოდნა ასტროლოგიისა და სხვა თავისუფალი 

მეცნიერებების შესახებ. ის იძლევა კარგ მეგობრებსა და შეუძლია მიგითითოთ იმ 

განძის ადგილსამყოფელის შესახებ რომელსაც იცავენ სხვა სულები. ის მართავს 

ჯოჯოხეთური ძალების 36 ლეგიონს და მისი ბეჭედიც ზემოთაღწერილი წესის 

მსგავსად გამოიყენება. 

 

59. დემონთა მთავარი «ორიასი» 

 

ორმოცდამეცხრამეტე მთავარი სული — გახლავთ, წყვდიადის უდიდესი 

მარკიზი «ორიასი», გამოძახებისას იგი ცხადდება ლომის სახითა და გველის 

კუდით, იგი ამხედრებულია ძლიერ ცხენზე, მას მარჯვენა ხელში უბყრია ორი 

უზარმაზარი ეშვებიანი გველი. მის მოვალეობაში შედის გასწავლოთ ვარსკვლავთა 

თვისებები და პლანეტების სახლების ზეგავლენა ადამიანებსა და მოქმედებებზე, 

ნას ძალუძს ადამიანის გარდაქმნა ნებისმიერ სხვა ადამიანად ან ცხოველად, 
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შეუძლია აგრეთვე საეკლესიო თანამდებობაზე დაწინაურება, მეგობრებსა და 

მტრებს შორის თანხმობის დამყარება, ის ხელმძღვანელობს ჯოჯოხეთური 

ძალების 30 ლეგიონს, მისი ბეჭედი გამოიყენება საერთო წესისამებრ. 

60. დემონთა მთავარი «ვაპულა» 

 

მესამოცე მთავარი სული — გახლავთ, წყვდიადის უდიდესი, ძლევამოსილი 

და ძლიერი ჰერცოგი «ვაპულა», გამოძახებისას იგი ცხადდება ლომის ფორმითა და 

გრიფონის ფრთებით, მისი სამსახური მდგომარეობს იმაში, რომ იგი 

გამომძახებელს ხდის ჭკვიანსა და მოხერხებულს ნებისმიერ პროფესიაში, მისი 

ბეჭედი გამოიყენება ზემოთაღწერილი წესისამებრ. 

61. დემონთა მთავარი «ზაგანი» 

 

სამოცდამეერთე მთავარი სული — გახლავთ, წყვდიადის უდიდესი მეფე და 

გუბერნატორი «ზაგანი» გამოძახებისას ის ცხადდება, ხარის ფორმითა და 

გრიფონის ფრთებით, მაგრამ რამოდენიმე ხნის შემდეგ ისი იღებს ადამიანის 

ფორმას. ის ადამიანებს ხდის გონებამახვილებს. მას სეუძლია გარდაქმნას ღვინო 

წყლად, სისხლი ღვინოდ და წყალი ღვინოდ. მას შეუძლია გარდაქმნას ნებისმიერი 

მეტალი ყველაზე ძვირფას მეტალებად. მას ძალუძს სულელიც კი გარდაქმნას 

ბრძნად. ის ხელმძღვანელობს ჯოჯოხეთური ძალების 33 ლეგიონს, მისი ბეჭედი 

კი გამოიყენება ზემოთაღწერილის მსგავსად. 
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62. დემონთა მთავარი «ვალაკი» 

 

 

სამოცდამეორე მთავარი სული — გახლავთ, წყვდიადის ძლევამოსილი 

გუბერნატორი «ვალაკი» გამოძახებისას ის ცხადდება პატარა ბავშვის სახითა და 

ანგელოზის ფრთებით. ამხედრებულია ორთავიან დრაკონზე. მისი სამსახური 

მდგომარეობს იმაში, რომ აცნობოს გამომძახებელს დაფარული განძის და გველთა 

ადგილსამყოფელი, რომელთა გამომძახებელთან მოტანაც მისთვის სიძნელეს არ 

წარმოადგენს, იგი მართავს ჯოჯოხეთური ძალების 38 ლეგიონს და მისი ბეჭედი 

გამოიყენება ზემოთაღნიშნულის მსგავსად. 

 

63. დემონთა მთავარი «ანდრასი» 

 

 

სამოცდამესამე მთავარი სული — გახლავთ, წყვდიადის დიდი მარკიზი 

«ანდრასი», გამოძახებისას იგი ცხადდება ანგელოზის ფორმითა და ყვავის ან ბუს 

თავით.იგი ამხედრებულია შავ მგელზე. ხოლო ხელთ უბყრია ძალიან მჭრელი და 

წვეტიანი ხმალი. მის მოვალეობაში შედის ხალხთა შორის უთანხმოებების 

ჩამოგდება, თუ გამომძახებელი არ გამოიჩენს სიფრთხილეს ის მოკლავს მას და მის 

გამომძახებლებს. იგი ხელმძღვანელობს ჯოჯოხეთური ძალების 30 ლეგიონს და 

მისი ბეჭედი გამოიყენება ზემოთაღწერილი წესის მსგავსად. 
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64. დემონთა მთავარი «ჰაურესი» 

 

სამოცდამეოთხე მთავარი სული — გახლავთ, წყვდიადის უდიდესი ჰერცოგი 

«ჰაურესი», გამოძახებისას ის თავიდან ცხადდება, ძლევამოსილი, საშინელი და 

ძლიერი ლეოპარდის სახით, მაგრამ რამოდენიმე ხნის შემდეგ, გამომძახებლის 

ბრძანებაზე იგი იღებს ადამიანის გარეგნობას, ცეცხლისმკვესელი თვალებით. ის 

იძლევა ჭეშმარიტ პასუხებს წარსულზე, აწმყოსა და მომავალზე, მაგრამ თუ მას არ 

ვაიძულებთ ჩვენი მაგიური წრის წინ დახაზულ სამკუთხედში შესვლას ის 

თითოეულ პასუხზე მოგატყუებთ. ჰაურესი მოგითხრობთ სამყაროს შექმნის 

საიდუმლოებებს, იმას თუ როგორ და რატომ დაეცნენ სულები და თავად ის, მას 

ძალუძს თქვენი მტრების განადგურება ასევე თქვენთვის სხვა სულების 

დამორჩილება, ის მართავს ჯოჯოხეთური ძალების 36 ლეგიონს და მისი ბეჭედი 

გამოიყენება, ზემოთაღწერილი წესის მსგავსად. 

 

65. დემონთა მთავარი «ანდრეალფჰუსი» 

 

სამოცდამეხუთე მთავარი სული — გახლავთ, წყვდიადის ძლევამოსილი 

მარკიზი «ანდრეალფჰუსი» გამოძახებისას იგი ცხადდება, ადამიანის ფორმით 

ხმაურის თანხლებით, იგი ასწავლის ასტროლოგიასა და გეომეტრიას შეუძლია 

ხალხის ფერფლად ქცევა, მის დაქვემდებარებაშია, ჯოჯოხეთური ძალების 30 

ლეგიონი და მისი ბეჭედი გამოიყენება ზემოთაღწერილი წესის მსგავსად. 
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66. დემონთა მთავარი «კიმარისი» 

 

 

სამოცდამეექვსე მთავარი სული — გახლავთ, წყვდიადის ძლევამოსილი, 

დიდი და ძლიერი ჰერცოგი «კიმარისი:, გამოძახებისას იცი ცხადდება 

ძლევამოსილი მეომრის სახით, რომელიც ამხედრებულია დიდსა და ძლიერ შავი 

ფერის ცხენზედ, ის ასწავლის ლოგიკასა და რიტორიკას მას ძალუძს აღმოაჩინოს 

დაკარგული ან გადამალული ნივთები, მის დაქვემდებარებაშია, ჯოჯოხეთური 

ძალების 22 ლეგიონი, მისი ბეჭედი გამოიყენება ზემოთაღწერილი წესის მსგავსად. 

 

67. დემონთა მთავარი «ამდუკიასი» 

 

 

სამოცდამეშვიდე მთავარი სული — გახლავთ, წყვდიადის დიდი და ძლიერი 

ჰერცოგი «ამდუკიასი», გამოძახების შემთხვევაში, იგი თავიდან ცხადდება როგორც 

მარტორქა, მაგრამ გარკვეული ხნის შემდეგ მაგის ბრძანებისთანავე იღებს 

ადამიანის გარეგნობას. დროგამოშვებით ის იწყებს სასულო მუსიკალურ 

ინსტრუმენტებზე დაკვრას, რითიც ის ართობს გამომძახებელს, მას ასევე ძალუძს 

მაგს დაუმორჩილოს მოსახლეობის ნაწილი და შესძინოს მას კარგი მეგობრები. იგი 

მართავს ჯოჯოხეთური ძალების 29 ლეგიონს, მისი ბეჭედი კი გამოიყენება 

ზემოთაღწერილი წესის მსგავსად. 
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68. დემონთა მთავარი «ბელიალი» იგივე «ბელიარი» 

 

სამოცდამერვე მთავარი სული — გახლავთ, წყვდიადის ძლევამოსილი 

ძლიერი და ღირსეული ხელმწიფე «ბელიალი». ის ცხადდება იმპერატორ 

«ლუციფერის» ნებართვით, მის შემდეგ ორი ცეცხლოვანი ანგელოზის სახით, 

რომლებიც ამხედრებულნი არიან ცეცხლოვან ეტლზე, ის საუბრობს მტკიცე და 

გაბედული სასიამოვნო ხმით და ამტკიცებს რომ მისი დაცემა მოხდა ყველაზე 

ღირსეულ ანგელოზებთან ერთად, ამტკიცებს რომ ის და მისი ძმები უფრო 

ღირსეულნი არიან ვიდრე მიქაელი და სხვა ციური მთავარანგელოზნი. მისი 

სამსახური მდგომარეობს იმაში რომ შესწევს ძალა მოგანიჭოს მიწიერი 

ხელმწიფება, ნებისმიერი ქვეყნის მთავრად გახდომა ძალუძს. ის მტრებსაც კი 

მეგობრებად გიქცევს, ბელიალი ჯოჯოხეთური ძალების 50 ლეგიონს მართავს, 

აღსანიშნავია რომ იგი სიმართლისა და დახმარების სანაცვლოდ ელოდება 

მსხვერპლსა და საჩუქრებს, სხვა შემთხვევაში იგი არ დაგეხმარებათ ან 

მოგატყუებთ. მისი ბეჭედი გამოიყენება ზემოთაღნიშნული წესის მიხედვით. 

 

69. დემონთა მთავარი «დექარაბია» 

 

სამოცდამეცხრე მთავარი სული — გახლავთ, წყვდიადის წყვდიადის დიადი 

მარკიზი «დექარაბია», გამოძახებისას ის თავიდან ცხადდება კაშკაშა 

ვარსკვლავებისა და «პანტაკლების» სახით, მაგრამ შემდეგ გამომძახებლის 

ბრძანებისთანავე იღებს ადამიანის გარეგნობას. მისი სამსახური მდგომარეობს, 

იმაში რომ ის გამომძახებელს ასწავლის ფრინველთა ენასა და ბალახების 
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სამკურნალო თვისებებს, მას ძალუძს გამომძახებელს აჩუქოს მგალობელ 

ფრინველთა გუნდი, რომლებიც დაატკბობენ მას გალობით, სინამდვილეში ეს 

გუნდი წარმოადგენს სულთა ნაკრებს გადაქცეულს მგალობელ ფრინველებად, 

მაგრამ მსგავსება იმდენად დიდია რომ შეუძლებელია განსხვავება. ის 

ხელმძღვანელობს ჯოჯოხეთური ძალების 30 ლეგიონს მისი ბეჭედი კი 

გამოიყენება ზემოთაღწერილი წესის მიხედვით. 

 

70. დემონთა მთავარი «სიირე» 

 

სამოცდამეათე მთავარი სული — გახლავთ, წყვდიადის ძლევამოსილი 

პრინცი «სიირე» იგი იმყოფება მამონას პირად ამალაში, გამოძახებისას ის 

ცხადდება მშვენიერი გარეგნობის მქონე მამაკაცის სახით, ამხედრებულია ჭაკ 

ცხენზე. მისი სამსახური მდგომარეობს იმაში რომ სეუძლია დანაშაულის 

ადგილიდან ნებისმიერი კვალის წაშლა, თვალით უხილავი კვლებისაც კი, მას 

ასევე ძალუძს ნებისმიერი მასის მქონე ნივთის ერთი ადგილიდან მეორეზე 

გადაადგილება, სურვილი თუ გაქვთ თუნდაც მთას მოგლეჯს და ზღვაში 

გადააგდებს. მას ძალუძთ ასევე დაგეხმაროთ მოპარული და გადამალული 

ნივთების პოვნაში, მისთვის სიკეთის ქმნა უცხოა და ემორჩილება მხოლოდ 

გამომძახებლის ბრძანებებს. ის მართავს ჯოჯოხეთური ძალების 26 ლეგიონს და 

მისი ბეჭედი გამოიყენება ზემოთ აღწერილი წესის მსგავსად. 

 

71. დემონთა მთავარი «დანტალიონი» 
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სამოცდამეთერთმეტე მთავარი სული — გახლავთ, წყვდიადის უდიდესი და 

ძლევამოსილი ჰერცოგი «დანტალიონი». გამოძახებისას ის ცხადდება ადამიანის 

გარეგნობით რომელსაც აქვს ბევრი დედაკაცისა და მამაკაცის სახე, სხვადასხვა 

გარეგნობის მქონე. მას მარჯვენა ხელში უბყრია წიგნი. მისი სამსახური 

მდგომარეობს იმაში, რომ ის ასწავლის გამომძახებელს, ნებისმიერ ხელობას, 

ხელოვნებასა თუ მეცნიერებას, მას ძალუძს ქალისა და მამაკაცის ფიქრების 

განჭვრეტა და ადამიანს ეხმარება სესაფერისი საპირისპირო სქესის თანამგზავრის 

მოძებნაში, მას აგრეთვე ძალუძს გიჩვენოთ მსოფლიოს ნებისმიერი მხარე და იქ 

მიმდინარე პროცესები. მის დაქვემდებარებაშია ჯოჯოხეთური ძალების 36 

ლეგიონი, ხოლო მისი ბეჭედი გამოიყენება ზემოთაღნიშნული წესის თანახმად. 

 

72. დემონთა მთავარი «ანდრომალიუსი» 

 

სამოცდამეთორმეტე მთავარი სული — გახლავთ, წყვდიადის უზენაესი და 

ძლევამოსილი გრაფი «ანდრომალიუსი». გამოძახებისას ის ცხადდება ადამიანის 

ფორმით რომელსაც ხელთ უბყრია უზარმაზარი გველი. მისი სამსახური 

მდგომარეობს იმაში რომ გამომძახებლის სურვილისამებრ მას ძალუძს აღოაჩინოს 

მოპარული საქონელი და ქურდი. მას შეუძლია გამოავლინოს შეთქმულება და 

ამბოხის მცდელობა დასაჯოს მათში მონაწილე ადამიანები და ქურდები. მას ასევე 

შეუძლია გადამალული განძის პოვნაც, მართავს ჯოჯოხეთური ძალების 36 

ლეგიონს, მისი ბეჭედი კი გამოიყენება ზემოთაღწერილი წესის შესაბამისად. 

 

დემონთა 72 მთავრის სახელების ლათინური დასახელებები 
 

ძვირფასო თანაფორუმელებო, მოგეხსენებათ მაგიური ოპერაციების დროს, 

ყველა ერთი შეხედვით თითქოსდა უმნიშვნელო დეტალსაც კი განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან შეცდომით წარმართული მაგიური ოპერაცია ხშირად 

ფატალური შედეგებით მთავრდება ხოლმე, ამიტომაც საჭიროდ მივიჩნევ, ჩემს 

მიერ ზემოთაღწერილ დემონთა 72 მთავრის სახელების ლათინური დასახელებები 

გამცნოთ, რომ შეგექმნათ წარმოდგენა თუ როგორ გამოითქმის ესა, თუ ის სახელი 

სინამდვილეში, სახელის სწორ და მართებულ გამოთქმას მაგიური რიტუალის 

შესრულებისას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, ქართული დამწერლობა 
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კი რიგ შემთხვევაში არ იძლევა იმის აღქმის საშუალებას თუ სინამდვილეში 

როგორ გამოითქმება ეს სახელები, მაგალითად: ქართულ ენაში არ გვაქვს 

ლათინური ასო ბგერა «F» არადა არსებობს დემონთა მთავარი სახელად «FURFUR» 

მე რაღათქმა უნდა ამ დემონთა მთავრის აღწერისას მისი სახელწოდება დავწერე 

ქართული ასოებით როგორც «ფურფური» სახელობით ბრუნვაში დაერთო 

ბოლოსართი «ი» ხოლო ლათინური ასო «F» ჩავანაცვლე ქართული ასო «ფ»-თი 

ვინაიდან სხვა საშუალება არ გამაჩნდა, წინამდებარე პოსტში კი ზემოთაღნიშნული 

შეუსაბამობების აღმოსაფხვრელად შემოგთავაზებთ მათ ლათინურ დასახელებებს, 

ლათინური ენის პრივილეგია ამ შემთხვევაში იმაში მდგომარეობს, რომ ძალიან 

ჰგავს ქართულად წერის წესს, ანუ როგორც იწერება სიტყვა ისევე იკითხება. 

 

1 ბაელი (Bael) 37 ფენექსი (Phenex) 

2 აგარესი (Agares) 38 ჰალფასი (Halphas) 

3 ვასსაგო (Vassago) 39 მალფასი (Malphas) 

4 გამიგინა (Samigina) 40 რაუმი (Raum) 

5 მარაბასი (Marbas) 41 ფოკალორი (Focalor) 

6  ვალეფორი (Valefor) 42 ვეპარი (Vepar) 

7 ამონი (Amon) 43 საბნოკი (Sabnock) 

8 ბარბატოსი (Barbatos) 44 შაჰი, შაქსი (Shax) 

9 პაიმონი (Paimon) 45 ვინე (Vine) 

10 ბუერი (Buer) 46 ბიფრონსი (Bifrons) 

11 გასიონი (Gusion) 47 ვუალი (Vual) 

12 სიტრი (Sitri) 48 ჰააგენთი (Haagenti) 

13 ბელეტი (Beleth) 49 კროცელლი (Crocell) 

14 ლერაიჰა (Leraikha)(Leraje) 50 ფურკასი (Furcas) 

15 ელიგოსი (Eligos) 51 ბალამი (Balam) 

16 ზეპარი (Zepar) 52 ალლოცესი (Alloces) 

17 ბოტისი (Botis) 53 კამიო (Camio) 

18 ბაზინი (Bathin) 54 მურმური (Murmur) 

19 სალლოსი (Sallos) 55 ორობასი (Orobas)  

20 პურსონი (Purson) 56 გრემორი (Gremory) 

21 მარაქსი (Marax) 57 ოსე (Ose)  

22 იპოსი (Ipos) 58 ამი (Amy) 

23 აიმი (Aim) 59 ორიასი (Orias)  
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24 ნაბერიუსი (Naberius) 60 ვაპულა (Vapula)  

25 გლასეა-ლაბოლასი (Glasya-labolas) 61 [center]ზაგანი (Zagan) 

26 ბუნე (Bune) 62 ვალაკი (Valac)  

27 რონოვე (Ronove) 63 ანდრასი (Andras)  

28 ბერითი (Berith) 64 ჰაურესი (Havres) 

29 ასტაროტი (Astaroth) 65 ანდრეალფუსი (Andrealphus) 

30 ფორნეუსი (Forneus) 66 კიმარისი (Kimaris)  

31 ფორასი (Foras) 67 ამდუკიასი (Amdukias)  

32  ასმოდეი (Asmoday) 68 ბელიალი (Belial)  

33 გააპი (Gaap) 69 დეკარაბია (Decarabia)  

34 ფურფური (Furfur) 70 სიირე (Seere) 

35 მარჩოსიასი (Marchosias) 71 დანტალიონი (Dantalion) 

36 სტოლასი (Stolas) 72 ანდრომალიუსი (Andromalius) 

 

ტყვეობიდან გათავისუფლება 

 

აი ესენი გახლავთ ძვირფასო თანაფორუმელებო წყვდიადის ის 72 

ძლევამოსილი მეფე თუ პრინცი რომელიც იუდეის მეფე სოლომონმა დაატყვევა 

ზემოთაღწერილი ბეჭდების მეშვეობით და მთავარანგელოზთა შეწევნით და 

გამოკეტა, მისივე ხელით და სულთა მბრძანებლის «იჰვჰ»-ს მითითებით 

დამზადებულ სპილენძის სუროში (წვრილი ყელის მქონე გრაფინი). სუროს თავი 

დაბეჭდა მეფემ ტყვიის სარქველით, რომელზეც ამოტვიფრული იყო მათი 

შემკავებელი ბეჭედი «სოლომონის გასაღებად ცნობილი სიმბოლო» 

ამ მთავრებს შორის ყველაზე მძლავრები იყვნენ წყვდიადის მეფე ბელიალი, 

ასმოდეი და გააპი. 



«აპოკრიფი» საქართველოში, №6: 11.2014 

 

47 

ითვლებოდა რომ სოლომონმა ეს წყვდიადის მეფეები მათივე სიამაყისა და 

ზვიადი ხასიათის გამო დასაჯა, თუმცა თავად სოლომონს არასოდეს 

დაუსახელებია, მათი დატყვევების ნამდვილი მიზეზი. არასოდეს უთქვამს რად 

მოექცა მათ ასე სასტიკად. მას შემდეგ რაც მეფე სოლომონმა დაატყვევა ეს 

მთავრები უფლის ძალამ ბაბილონის ერთ ერთ ქალაქში შექმნა ტბა, სადაც უბრძანა 

სოლომონმა თავის მსახურთ, რომ გემით შეეცურათ შუაგულ ტბაში და 

გადაეგდოთ სპილენძის სურო, ამ ამბავს თვალს ადევნებდნენ ბაბილონელი 

წარმართებიც, აღეძრათ მათ ცნობისმოყვარეობა, ეგონათ რომ სუროში დაფლული 

იყო განძი ამიტომ ყოველი ღონე იხმარეს რათა სპილენძის სურო ტბის ფსკერიდან 

ამოეღოთ, მათ აიხდინეს ეს წადილი, ააგლიჯეს სუროს ტყვიის ბეჭდი საიდანაც 

იმწამსვე ამოცვივდნენ დატყვევებული დემონთა მთავრები თავის ლეგიონებიანად 

და დაუბრუნდნენ თავ თავიანთ სამოქმედო ადგილებს, გარდა ბელიალისა 

რომელმაც მიიღო ბაბილონელი კერპის ბაალის განსხეულებული ფორმა და ყველა 

მასთან მისულ ბაბილონელს უწევდა დახმარებას თუ ისინი თაყვანს სცემდნენ მას, 

როგორც ღმერთს, ასწავლიდა საიდუმლოებებს და პასუხობდა ნებისმიერ მათ 

კითხვას, მსხვერპლთშეწირვისა და თაყვანისცემის სანაცვლოდ. 

 

მეთვალყურეობა 

 

ზომოთაღნიშნულ მთავრებთან კონტაქტის დასამყარებლად 

უპირველესყოვლისა შეგირდი, კარგად უნდა ფლობდეს სწავლებას მთვარის 

ფაზების შესახებ, საჭიროა უშუალოდ თვითონ აკვირდებოდეს მთვარის ფაზების 

ცვალებადობას, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს მთვარის კალენდარი რომელიც 

ზუსტად იძლევა ინფორმაციას მთვარის გადაადგილებისა და მდებარეობის 

შესახებ, შეგირდმა ეს ყველაფერი ყოველგვარი დამხმარე სახელმძღვანელოების 

გარეშე კარგად უნდა იცოდეს, გამოცდილი მაგისთვის საკმარისია ერთხელ 

შეხედოს მთვარეს და ზუსტად გითხრას რომელ მეოთხედში იმყოფება, რომელ 

ფაზაში, აღმავალია თუ დაღმავალი. ასე რომ სანამ დამწყები შეგირდი მაგიური 

ოპერაციის ჩატარებას დააპირებს ჯერ კარგად უნდა შეისწავლოს მთვარე და მისი 

ფაზები, ვინაიდან ამ საქმეში შეცდომებს არ პატიობენ, ნაადრევად და 
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გაუაზრებლად გადადგმული ყოველი ნაბიჯისათვის მწარედ აგებს პასუხს 

ნებისმიერი იქნება ის თავქარიანი ხუმრობით ექსპერიმენტის ჩამტარებელი თუ 

დიდი მაგისტრი მნიშვნელობა არ აქვს. როგორც ომში ვერ შეცდები ორჯერ ისე ამ 

საქმეში. 

როგორც დიადი და ბრძენი მეფე სოლომონი ამტკიცებს (და ეს მეთოდი 

აპრობირებულია) მაგიური ოპერაციის ჩასატარებლად საუკეთესო დროა როდესაც 

მთვარე გახლავთ მე-2, მე-4, მე-6, მე-10, მე-12 ან მე-14 ფაზაში. (მთვარის სულ 

ძირითადი 4 ფაზა არსებობს მაგრამ, ფაზებს ეძახიან აგრეთვე იმ ჟამს რომელიც 

აღნიშნავს მთვარის სისავსეს ან კლებულობას, მაგალითად: მთვარე თუ 10 დღისაა 

ითქმება რომ მე-10 ფაზაშია, თუ 17 დღისაა შესაბამისად მე-17 ფაზაში გახლავთ.) 

აღნიშნული მთვარის ფაზების გარდა სხვა დღეები მაგიური ოპერაციების 

ჩასატარებლად უსარგებლო გახლავთ, ანუ როგორც ვთქვით მაგიური ოპერაცია, 

რომელიც უზრუნველჰყოფს ზემოთაღნიშნულ 72 მთავართან კავშირს ტარდება 

მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ როდესაც მთვარე, მე-2, მე-4, მე-6, მე-10, მე-12 ან მე-14 

ფაზაშია (დღისაა) 

რაც შეეხება დამმორჩილებელი ბეჭდების დამზადებას ისინი მზადდებიან 

სხვადასხვა მეტალებისაგან იმისდა მიხედვით თუ რა რანგს ფლობს დემონთა 

მთავარი. 

წყვდიადის დიდი მეფეების დამმორჩილებელი ბეჭდები მზადდება 

ოქროსგან (მზე) 

წყვდიადის ძლევამოსილი მარკიზების დამმორჩილებელი ბეჭედი მზადდება 

ვერცხლისგან (მთვარე) 

წყვდიადის დიადი ჰერცოგების დამმორჩილებელი ბეჭდები მზადდება 

სპილენძისაგან. (ვენერა) 

წყვდიადის დიდი პრინცების დამმორჩილებელი ბეჭდები მზადდება 

კალისაგან (იუპიტერი) 

წყვდიადის ამაყი რიცარების დამმორჩილებელი ბეჭდები მზადდება 

ტყვიისაგან (სატურნი) 

წყვდიადის გუბერნატორების დამმორჩილებელი ბეჭდები მზადდება 

ვერცხლის წყლის მინარევისაგან ვერცხლთან (მერკური) 

წყვდიადის საშინელი გრაფების დამმორჩილებელი ბეჭდები მზადდება 

სპილენძისა და ვერცხლის თანაბარი პროპორციებით წარმოდგენილი 

მინარევისაგან (ვენერა, მთვარე) 

ეს 72 მთავარი ექვემდებარება 4 ძლევამოსილ წყვდიადის ხელმწიფეს, 

რომლებიც თავის მხრივ მართავენ დედამიწის 4 მხარეს ადმოსავლეთს, 

დასავლეთს, ჩრდილოეთსა და სამხრეთს, ეს ხელმწიფეები არიან. 

1. ორიენსი (Oriens) 

2. პაიმონი (Paymon) 

3. არიმანი (Ariman) 

4. ამამონა (Amaymon) 
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ამ 4 ხელმწიფეს აქვთ სხვა სახელებიც ესენი არიან: 

1. სამაელი (Samael) 

2. აზაზელი (Azazel) 

3. აზაელი (Azael) 

4. მაჰაზაე (Mahazae) 

სამაელი, იგივე არიმანი მართავს აღმოსავლეთის კარიბჭეს, ცისკრის 

ვარსკვლავი წყვდიადის დიდი იმპერატორი ძლევამოსილი მეომარი და 

მბრდღვინავი ლომი სინათლის მატარებელი და დიადი მბრძანებელი, (რომაელები 

მას ლუციფერს უწოდებენ, უფრო კარგად რომ გაიგოთ ვისზეა საუბარი) 

აზაზელი, იგივე მამონა დიადი რაინდი, მამაცი მებრძოლი, შეუპოვარი 

ფოლადი, მტკიცე სიმაგრე მართავს დასავლეთის კარიბჭეს. 

აზაელი, იგივე პაიმონი, მრისხანე მეომარი და მხედართმთავარი, 

ტყვედქმნილი, ბრძოლაში ნაცადი, გულადი მებრძოლი, ქველი ხელმწიფე, 

მართავს ჩრდილოეთის კარიბჭეს. 

მაჰაზაე, იგივე ორიენსი შეუპოვარი მებრძოლი, დიადი ხელმწიფე 

შურისმაძიებელი, თავგანწირული, მართავს სამხრეთის კარიბჭეს. 

წყვდიადის დიდი იმპერატორისა და ამ სამი ხელმწიფის ტიტულები 

შემთხვევით არ გამიმუქებია, ეხლავე ვიძახი ვისაც საკუთარი სიცოცხლე რამედ 

უღირს ამ ოთხ მბრძანებელს ისე უნდა მოერიდოს როგორც ჭიანჭველა ცეცხლს 

ამ მთავრების გამოძახებაზე ოცნებაც კი არ გაბედოს არავინ, ვინაიდან ეს 

იგივეა საკუთარ თავს რომ გარანტირებული სიკვდილის განაჩენი გამოუტანოთ. 

მხოლოდ დიდ მაგისტრს ეძლევა ნება უკიდურესი აუცილებლობისას 

გადაუდებელ და განსაკუთრებულ შემთხვევაში შეაწუხოს ეს ოთხი ხელმწიფე. 

წყვდიადის დიდ მეფეებს იძახებენ დღის 9 სთ-დან 12 სთ შუალედში ან 3 სთ-

ით ადრე მზის ჩასვლამდე ანუ საღამო ხანს. მაგალითად ზამთარში ყველამ ვიცით 

რომ დღე მოკლეა და მალე ღამდება ვთქვათ მზე «ჩადის» 19:00 სთ ზე ესე იგი 

წყვდიადის მეფეების გამოძახება შესაძლებელია 16:00 სთ-ზე. მოკლედ 3 საათიანი 

ინტერვალი აუცილებლად დაცული უნდა იყოს მზის ჩასვლამდე, უმჯობესია თუ 

დღის საათებში, როგორც დავწერე ცხრიდან თორმეტი საათის შუალედში მოხდება 

მათი გამოძახება. 

წყვდიადის მარკიზების გამოძახება ხდება 15:00 სთ-დან 21:00 სთ მდე, ან 21:00 

სთ დან გამთენიამდე. ვთქვათ მზე ამოვიდა 06:00 სთ-ზე, ესე იგი დილის 6 

საათიდან შუა დღის 3 საათამდე წყვდიადის მარკიზების გამოძახებას აზრი არა 

აქვს. 

წყვდიადის ჰერცოგები შეიძლება გამოძახებულ იქნეს მხოლოდ დილით მზის 

ამოსვლიდან შუა დღემდე ანუ 12:00 სთ-მდე. 

წყვდიადის პრინცები შესაძლებელია გამოძახებულ იქნენ დღის ნებისმიერ 

საათებში. 
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წყვდიადის რიცარები შეიძლება გამოძახებულ იქნენ დაღამებიდან 

გათენებამდე, ან 4 საათით ადრე მზის ჩასვლამდე. 

წყვდიადის გუბერნატორები შესაძლებელია გამოვიძახოთ ნებისმიერ დროს, 

გარდა იმ საათებისა რა საათებშიც ხდება ხოლმე წყვდიადის მეფეების გამოძახება, 

ვინაიდან გუბერნატორები ხშირად თან ახლავან ხოლმე წყვდიადის მეფეებს. 

რაც შეეხებათ წყვდიადის გრაფებს ისინი დღე ღამის ნებისმიერ დროს 

შეიძლება იქნენ გამოძახებულნი. 

გამოძახების რიტუალი შეიძლება ჩატარდეს ტყეში, ან ნებისმიერ სხვა 

ადგილას სადაც ხალხმრავლობა და ხმაური არ არის. 

 

იყავი ფრთხილი ვითარც გველი 
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პოსტის სათაური მიგანიშნებთ თავად პოსტის შინაარსზე ძვირფასო 

თანაფორუმელებო და წინამდებარე პოსტს, სწორედ რომ სიფრთხილის 

გაასკეცებული გრძნობა მაწერინებს, ვინაიდან ის ვინც ფრთხილობს, ის ვინც 

მომთმენია, დინჯი და ნელია მაგიურ საქმეში, გამარჯვების გვირგვინსაც ის იღებს. 

მაგია ვერ იტანს ქარაფშუტებსა და მეოცნებეებს, მაგია არ არის მხდალთა და 

ლაჩართა საქმე, აქ ბუნებით ლიდერები იმარჯვებენ. 

ზემოთ აღვნიშნე, რომ წყვდიადის საუფლოს მთავართა დამმორჩილებელი 

ბეჭდები ანუ აწ უკვე თქვენთვის ნაცნობი სიმბოლოები, სხვადასხვა 

შემადგენლობის მეტალის ფირფიტებისაგან მზადდება, ეს იმაზეა დამოკიდებული 

თუ რა ტიტულს ფლობს დემონთა მთავარი. მაგალითისთვის: ის მთავრები 

რომლებიც ფლობენ წყვდიადის მეფეების ტიტულს შეუძლებელია ვერცხლის 

ფირფიტისაგან დამზადებული ბეჭდით დაიმორჩილოთ, მათ დასამორჩილებლად 

საჭიროა მხოლოდ და მხოლოდ ოქროს ფირფიტისაგან დამზადებული შესაბამისი 

ბეჭედი, ამ პოსტში თემატურად დავალაგებ სხვადასხვა ტიტულების მქონე 

მთავრებს რანგების მიხედვით, რომ უფრო თვალსაჩინო გახდეს წყვდიადის 

რომელ მთავარს კონკრეტულად რა მასალისაგან დამზადებული ბეჭედი 

იმორჩილებს, აქვე მთავართა სახელებს მივუწერ რიგობით ციფრსაც რომ 

ზემოთმოყვანილ დამხასიათებელ ცხრილში ადვილად მიაგნოთ და გაეცნოთ მათ 

თვისებებსა და შესაძლებლობებს. ამ შრომატევად სამუშაოს იმიტომ ვასრულებ, 

რომ საქართველოში ჯერ კიდევ უცხო ხილია მაგიური ხელოვნება და 

მკითხველისათვის ადვილად აღსაქმელი, რომ გახდეს თითოეული დეტალი. 

იგივე რამ ვთქვათ რუსეთში ან ისრაელში რომ მექნა სიცილით დაიხოცებოდნენ, 

მეტყოდნენ ასეთი ელემენტარულისთვის ამდენი დრო და ენერგია როგორ 

დაკარგეო, ვინაიდან ეს ხალხები ჩვენგან განსხვავებით კარგად ფლობენ მაგიის 

ხელოვნებას და შესაბამისად წარმატებულნიც არიან. მე კი, თქვენი მონა მორჩილი 

ძვირფასო თანაფორუმელებო, ყველა ღონეს ვიხმარ, რომ თქვენი ცნობიერება ამ 

სფეროში არა მარტო გაუტოლდეს მათ ინტელექტს, არამედ აღემატებოდეს კიდეც, 

მაშ ასე დავიწყოთ. 

1. ოქროს ფირფიტისაგან დამზადებული ბეჭდები იმორჩილებენ 

წყვდიადის საუფლოს მეფეებს, რომლებიც არიან (1 ბაელი, 9 პეიმონი, 13 

ბელეტი, 20 პურსონი, 32 ასმოდეი, 45 ვინე, 51 ბალამი, 61 ზაგონი, 68 

ბელიალი) 

2. სპილენძის ფირფიტისაგან დამზადებული ბეჭდები იმორჩილებენ 

წყვდიადის საუფლოს ჰერცოგებს რომლებიც არიან (2, აგრეასი, 6 

ვალეფორი, 8 ბარბატოსი, 11 გასიონი, 15 ელიგოსი, 16 ზეპარი, 18 

ბაზინი, 19 სალლოსი, 23 აუმი, 26 ბუნე, 28 ბერითი, 29. ასტაროტი, 41 

ფოკალორი, 42 ვეპარი, 47 ვუალი, 49 კროცელლი, 52 ალლოცესი, 54 

მურმური, 56 გრემორი, 60 ვაპულა, 64 ჰაურესი, 67 ამდუსიასი, 71 

დანტალიონი) 
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3. კალის ფირფიტისაგან დამზადებული ბეჭდები იმორჩილებენ 

წყვდიადის საუფლოს პრინცებს რომლებიც არიან (3. ვასსაგო, 12 სიტრი, 

22 იპოსი, 33 გააპი, 36 სტოლასი, 55 ორობასი, 70 სიირე) 

4. ვერცხლის ფირფიტისაგან დამზადებული ბეჭდები იმორჩილებენ 

წყვდიადის საუფლოს მარკიზებს, რომლებიც არიან (4 გამიგინა, 7 ამონი, 

14 ლერიაჰა, 24 ნაბერიუსი, 27 რონოვე, 30 ფორნეუსი, 35 მარჩოსიასი, 37 

ფენექსი, 43 საბნოკი, 44 შაჰი, შაქსი, 59 ორიაქსი, 63 ანდრასი, 65 

ანდრეალფუსი, 66 კიმეიესი, 69 დეკარაბია) 

5. ვერცხლის წყლით დაფერილი ფირფიტებით დამზადებული ბეჭდები 

იმორჩილებენ წყვდიადის საუფლოს გუბერნატორებს, რომლებიც არიან 

(5 მარაბასი, 10 ბუერი, 17 ბოტისი, 21 მარაქსი, 25 გლასეა-ლაბოლასი, 31 

ფორასი, 33 გააპი, 39 მალფასი, 48 ჰააგენთი, 53 კამიო, 57 ოსე, 58 ამი, 61 

ზაგანი, 62 ვალაკი) 

6. სპილენძისა და ვერცხლის თანაბარი პროპორციებით სერევის შედეგად 

მიღებული ფირფიტისაგან დამზადებული ბეჭდები იმორჩილებენ 

წყვდიადის საუფლოს გრაფებს, რომლებიც არიან: 17 ბოტისი, 21 

მარაქსი, 25 გლასეა ლაბოლასი, 27 რონოვე, 34 ფურფური, 38 ჰალფასი, 40 

რაუმი, 45 ვინე, 46 ბიფრონსი, 72 ანდრომალიუსი) 

7. ტყვიის ფირფიტისაგან დამზადებული ბეჭდები იმორჩილებენ 

წყვდიადის რიცარებს როგორიცაა (ფურკასი) 

თქვენ ალბათ შეამჩნევდით ძვირფასო თანაფორუმელებო რომ რიგ 

შემთხვევებში ერთი და იგივე მთავარს აქვს ორი ტიტული ერთდროულად, 

მაგალითად წყვდიადის მთავარი «ვინე» ერთდროულად არის ორი ტიტულის 

წყვდიადის მეფისა და წყვდიადის გრაფის მფლობელი, ასევეა ვთქვათ წყვდიადის 

მთავარი «გლასეა ლაბოლასი» ის ფლობს როგორც წყვდიადის გუბერნატორის 

ასევე წყვდიადის გრაფის ტიტულებს, ასეთ სემთხვევაში მზადდება ორი 

ვიზუალურად ერთმანეთის მსგავსი ბეჭედი ოღონდ სხვადასხვა მეტალისაგან, 

მაგალითისთვის მთავარ «ვინეს» შემთხვევაში ვინაიდან ის არის წყვდიადის მეფეც 

და გრაფიც მზადდება 2 ბეჭედი ერთი ოქროს ფირფიტისაგან ვინაიდან მეფეა, 

ხოლო მეორე სპილენძისა და ვერცხლისაგან, ვინაიდან ის ამავდროულად გრაფის 

ტიტულითაც სარგებლობს. ან და ფოლადისაგან. 

მეტალები განეკუთვნებიან 7 ასტროლოგიურ პლანეტას შემდეგი სისტემით. 

1. სატურნი — ტყვია 

2. იუპიტერი — კალა 

3. მარსი — რკინა 

4. მზე — ოქრო 

5. ვენერა — სპილენძი 

6. მერკური — ვერცხლისწყალი და თხევადი მეტალები 

7. მთვარე — ვერცხლი. 



«აპოკრიფი» საქართველოში, №6: 11.2014 

 

53 

სოლომონის მაგიური წრე 

 

წინამდებარე სურათზე გამოსახულია იუდეის მეფე სოლომონის მაგიური 

წრე, რომელიც შექმნა მან ზემოთაღწერილი წყვდიადის 72 მთავრის 

თავდასხმისაგან თავის დასაცავად. აღნიშნული მაგიური წრე უნდა იყოს 9 ფუტის 

დიამეტრის მქონე (ფუტი — სიგრძის საზომი ერთეულია 1 ფუტი = 30, 48 სმ-ს, 

ხოლო ძველი იუდეური საზომით 1 ფუტი = 29, 62 სმ-ს) წრის გარშემო ივრითული 

ანბანით გველის გამოსახულებაში ჩაწერილი უნდა იყოს ღვთის 72 სახელი 

«ეჰიეჰ»-ით დაწყებული, «ლეუანაჰ»-ით დამთვრებული, გველის თავიდან მის 

კუდამდე. ღვთის 72 სახელი წარმოდგენილია წინასწარმეტყველ მოსეს მიერ 

შექმნილ გრიმუარში შეჰმამფორაშში, აი ეს სახელები უნდა იყოს ჩაწერილი წრის 

ირგვლივ გველის გამოსახულებაში. 
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       *         *         *         *         *         *         *         *         *         *         *         *        *        *         *         

*         *         *         *         *         *         *        *         *         *        *         *        *         *        *         *         *         

*         *        *         *         *         *         *         *         *         *        *         *         *         *         *         *         *         

*         *         *        *         *         *         *         *         *         *         *         *         *         *         *         *         *        

*         *        *         *         

სპირალურად დხვეული გველი იუდაურ მისტიციზმში გამოხატავს 

სიბრძნისა და გამჭრიახობის სიმბოლოსღუმცა ზემოთაღნიშნული სახელები 

შეიძლება დაიწეროს გველის გამოსახულების გარეშეც სპირალური ფორმით, 

მაგრამ რაც თავარია არ უნდა დაგვავიწყდეს წერის წესი, ივრითული ანბანით წერა 

ხორციელდება მარჯვნიდან მარცხნივ და არა ჩვეულებრივ პატარა ჯვრები 

ჩახატული გველის გამოსახულებაში გამოიყენება იმის აღსანიშნავად რომ ერთი 

სახელის ასოების ჩაწერა დასრულდა და იწყება მეორე სახელი 

მაგალითისათვის(+ეჰიეჰ+იაჰვე+მენუკო+კაჰეთა+...) ეს სახელები ეკუთვნით 72 

ანგელოზს ან თავარანგელოზს, რომლებსაც კაბალისტები გამოყოფენ 9 სეფიროტში 

ანუ ღვთის სულის ემანაციაში. 

ამ სახელთა ევროპული გახმოვანებები ასეთია: 

გველის თავიდან დაწყებული + Ehyeh, Kether, Metatron, Chaioth Ha, — 

Qadehs, Rashith Ha, — Galgalim + (პირველსაწყისი მოძრაობის «დინამიკის» 

სეფიროტისთვის) + lah Chokmah, Ratziel, Auphanim, Masloth+ (უძრავ ვარსკვლავთა 

იგივე ზოდიაქოს სეფიროტისთვის) + Iehovah, Eolhim, Binah, Tzaphquiel, Aralim, 

Shabbathai, + (სატურნის სეფიროტისთვის) + El Chesed, Tzadquiel, Chaschmalim, 

Tzedeq, + (იუპიტერის სეფიროტისთვის) + Elohim, Gibor, Geburah, Kamael, Seraphim, 

Madim + (მარსის სეფიროტისთვის) + Iehovah, Eloah, Va-Daath, Tiphereth, Raphael, 

Malakim, Shemesh+ (მზის სეფიროტისთვის) + Iehovah, Tzabaoth, Netzach, Haniel, 

Elohim, Nogah+ (ვენერის სეფიროტისთვის) + Elohim Tzabaoth, Hod, Michael, Beni, 

Elohim, Kokav+ (მერკურის სეფიროტისთვის) + Shaddai, El Chai, lesod, Gabriel. Cher-

ubim. Levanah+ (მთვარის სეფიროტისთვის). 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია მაგიური წრის შემადგენელი ნაწილების 

ფერები, როგორც ვხედავთ ფონი მაგიური წრის მეორე სექტორისა იქ სადაც 

სპირალისებურად დახვეული გველია გამოსახული უნდა იყოს მკვეთრი ყვითელი 

ფერის, მაგიური წრის ცენტრში ჩახატული კვადრატი იქ სადაც წერის სიტყვა «Mas-

ter» — ოსტატი უნდა იყოს წითლად შეღებილი, ხოლო ყველა სახელი და ასოები 

იწერება შავი ფერით. ჩვენ წრეში ვხედავთ 4 ოთხ ჰექსოგრამას წითელი კვადრატის 

ირგვლივ ჰექსოგრამის ის ნაწილები სადაც ჩაწერილია ღვთის სახელი A D O N A I 

— ადონაი შეღებილი უნდა იყოს მკვეთრი ყვითელი ფერით, ხოლო ჰექსოგრამის 

ცენტრი ანუ იქ სადაც ჩახატულია «T» გრიფით გამოსახული ჯვარი სეღებილი 

უნდა იყოს ღია ცისფრად ან მწვანედ. მაგიური წრის გარეთ ჩვენ ვხედავთ 4 ცალ 

პენტოგრამას, პენტოგრამის ის ნაწილები სადაც ჩაწერილის სიტყვა «Te, tra, gram, 

ma, ton», ტეტრაგრანატონი-«იჰვჰ», შეღებილი უნდა იყოს ყვითლად, ხოლო 

პენტაგრამის ცენტრი ანუ ის ადგილი სადაც ჩაწერილია «T» გრიფით აღნიშნული 

ჯვარი შეღებილი უნდა იყოს მკვეთრი წითელი ფერით. 
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მაგიური წრის წინ იხაზება აგრეთვე «სოლომონის მაგიური სამკუთხედი» 

რომელიც გამოიყენება დემონთა მთავრების დასამორჩილებლად და რომელსაც 

მომდევნო პოსტში განვიხილავ, მანამდე კი: 

 

გაფრთხილება 
 

არასწორედ დახაზული მაგიური წრე ვერ დაგიცავთ, თუნდაც სულ მცირე 

ვითომ უმნიშვნელო შეცდომის დაშვება ნიშნავს იმას რომ გამოძახებული 

წყვდიადის მთავრის წინაშე დაუცველი წარსდგებით. ამიტომ ყურადღება 

სიზუსტე და მოთმინებაა საჭირო. 

p.s სოლომონის მაგიური წრე იხაზება მთვარის იმ ფაზებში რომელიც ზემოთ 

აღვნიშნე რომ ხელსაყრელი პერიოდია მაგიური ოპერაციების ჩასატარებლად, 

ზემოთაღნიშნული ფაზების გარდა რომელიმე სხვა ფაზაში დახაზულ წრეს არ 

გააჩნია დამცავი ძალა. 

 

სოლომონის მაგიური სამკუთხედი 

 

 

 

ეს გახლავთ იუდეის ძლევამოსილი მეფის სოლომონის მაგიური 

სამკუთხედის გამოსახულება, რომლის საშუალებითაც ის მართავდა წყვდიადის 72 

მთავარს. (ამ სამკუთხედში შესული სული რჩება შიგნით სანამ არ 

გაათავისუფლებ) სამკუთხედი იდგმება სოლომონის მაგიური წრიდან 2 ფუნტის 

მოშორებით, სამკუთხედი ტოლგვერდაა, ხოლო მასში ჩახაზული წრე უნდა იყოს 3 

ფუნტის დიამეტრის მქონე. აღსანიშნავია რომ სამკუთხედი უნდა განვათავსოთ 

დედამიწის კუთხის იმ მხარეს რომელ მხარესაც ეკუთვნის სული, აღმოსავლეთით, 

დასავლეთით, ჩრდილოეთით ან სამხრეთით, სამკუთხედი მაგიურ წრესთან 

მიმართებაში უნდა განთავსდეს შემდეგნაირად, გვერდი რომლის გასწვრივაც 

წერია სიტყვა «PRIMEUMATON» უნდა იმყოფებოდეს წრის პარალელურად ხოლო 
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სამკუთხედის დანარჩენი 2 გვერდის შეერთებით წარმოქმნილი კუთხე უნდა იყოს 

მიმართული დედამიწის კუთხის იმ მხარეს რომელ მხარესაც ეკუთვნის სული, 

აღმოსავლეთით, დასავლეთით, ჩრდილოეთით ან სამხრეთით. სამკუთხედი 

იხაზება ხარის ტყავზე (ხარი არ უნდა იყოს ნაკლის მქონე, ბრმა ან კოჭლი, ასეთი 

ხარის ტყავი არ გამოდგება) და რაც მთავარია სამკუთხედის დამზადებისას 

გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მთვარის ფაზები, გარდა ამისა ღამეში რომელ 

ღამესაც სამკუთხედს დაამზადებთ მთვარე კარგად უნდა «ანათებდეს» (ანუ მზის 

სხივებს ირეკლავდეს) 

სამკუთხედის შიგნით ჩაწერილი მთავარანგელოზის სახელი «MICHAEL» 

იწერება შავი ასოებით თეთრ ფონზე, ხოლო სამკუთხედის გვერდების გასწვრივ 

დაწერილი სიტყვები «PRIMEUMATON», «TETRAGRAMMATON» და 

«ANAPHAXETON» უნდა დაიწეროს წითელი ფერით, რაც შეეხება სამკუთხედში 

ჩახაზულ წრეს იგი შეღებილ უნდა იქნეს მუქ მწვანე ფრად. 

 

სოლომონის ჰექსოგრამა 

 

 

 

ეს გახლავთ სოლომონის ჰექსაგრამა, რომელიც მზადდება პერგამენტზე, ხბოს 

ტყავისაგან, ჰექსაგრამა უნდა ატაროთ მაგიური ოპერაციის დროს თეთრ 

სამოსელზე გადაცმული თეთრი სტიქარის ქვეშ, რომელიც იკერება სუფთა 

აბრეშუმის ან ტილოს ქსოვილისაგან და ეს სამოსი უნდა იყოს იდეალურად 

სუფთა. 

ჰექსოგრამა გამოიყენება მაგიური ოპერაციის დროს შემდეგნაირად: როდესაც 

გამოცხადებულ სულს აქვს ცხოველის ან ქვეწარმავლის ფორმა, უნდა დაანახვოთ 

მას ეს სიმბოლო და უბრძანოთ, რომ მიიღოს თქვენთვის სასურველი სქესისა და 

ვიზუალური გამომეტყველების ადამიანის გარეგნობა. ჰექსოგრამის დანიშნულება 
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მაგიური ოპერაციის დროს სწორედ ამაში მდგომარეობს, მისი ძალით 

გამოცხადებული სული იძულებული ხდება დაემორჩილოს თქვენს მოთხოვნას და 

მიიღოს ადამიანის გარეგნობა. 

ჰექსოგრამა მზადდება შუაღამის 24:00 სთ-ის შემდეგ და აუცილებლად უნდა 

იქნეს გათვალისწინებული ორი პირობა: 

1. დრო ანუ სათანადო მთვარის ფაზები, რომელიც ზემოთ ავღნიშნე 

2. მთვარე უნდა ანათებდეს კარგად, ანუ არ შეიძლება ჰექსოგრამის ნისლიან 

ან ღრუბლიან ამინდში დამზადება. 

ჰექსოგრამის წრე, მასში ჩახატული ექვსკუთხედი და ჰექსოგრამის შუაში 

გამოსახული «T»-ს მსგავსი ჯვრის კონტური იხაზება შავი ფერით, ჰექსოგრამაში 

ექსვკუთხედის დახაზვის შედეგად წარმოქმნილი 5 სამკუთხედი, იქ სადაც 

ჩაწერილია სიტყვა «ტეტრაგრამატონი» «Te, tra, gram, ma, ton» შეღებილი უნდა 

იქნეს მკვეთრ ყვითელ ფერად, ჰექსაგრამას ცენტრში ჩახაზული «T»-ს მსგავსი 

ჯვარი იღებება წითლად, ხოლო ჯვრის შიგნით ჩახაზული სამი პატარა 

მართკუთხედი შავ ფრად. ქვედა მეექვსე სამკუთხედში ჩაწერილი სიმბოლოები 

იწერება შავი ფერით თავად სამკუთხედის ფონი კი თეთრია. სიტყვა 

«Tetragrammaton» და სიტყვა «Tau» იზერება შავი ფერის ასოებით ხოლო სიტყვა 

«AGLA» და ასოები «ალფა და ომეგა» იწერება წითელი ფერით. 

 

სოლომონის პენტაგრამა 

 

 

 

ეს გახლავთ იუდეის ბრძენი და დიადი მეფის სოლომონის პენტაგრამა, 

რომელიც უნდა დამზადდეს ოქროს ან ვერცხლის ფირფიტისაგან, პენტაგრამა 

უნდა ატაროთ მკერდზე დაკიდებული მედალიონის სახით, პენტაგრამის მეორე 
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მხარეს განთავსებული უნდა იყოს წყვდიადის მთავრის ზემოთაღწერილი 

ბეჭდებიდან ერთ ერთი ბეჭედი, მოკლედ წარმოვიდგინოთ მედალიონი რომლის 

ერთ მხარესაც წარმოადგენს პენტაგრამა ხოლო მეორე მხარეს კონკრეტული სულის 

ბეჭედი უნდა იყოს გამოსახული, როგორც ზემოთ აღვწერე, სულთა ბეჭდები 

მზადდება სხვადასხვა ლითონისაგან, მაგალითად ვერცხლი ოქრო სპილენძი და 

ა.შ. 

თუ ბეჭედი დამზადებულია ვერცხლისაგან ან ოქროსაგან მაშინ მის მეორე 

მხარეს შეგვიძლია გავაკეთოთ გრავიურა პენტაგრამის სახით, ხოლო თუ ბეჭედი 

დამზადებულია ვთქვათ სპილენძის ფირფიტისაგან მაშინ მას მეორე მხარეს 

ეკვრება, ვერცხლისაგან ან ოქროს ფირფიტისაგან დამზადებული პენტაგრამა. 

პენტაგრამის დანიშნულებაა დაიცვას გამომძახებელი იმ შემთხვევაში თუ 

შემთხვევით ან სხვადასხვა მიზეზის გამო გამოვიდა მაგიური წრიდან მაგიური 

ოპერაციის დროს, მაგალითად ცნობიერება დაკარგა და წაიქცა დაცემისას კი 

გადაკვეთა მაგიური წრე, ასეთ შემთხვევაში სულთა თავდასხმისაგან საიმედოდ 

იცავს პენტაგრამა, მაგრამ მხოლოდ იმ სულისაგან ვისი ბეჭდის უკანაც 

პენტაგრამაა გამოსახული, არსებობს შემთხვევები როდესაც ცალკეული 

წყვდიადის მთავარი ცხადდება ხოლმე თავისი ლეგიონების ან სხვა მთავრების 

თანხლებით, ასეთ შემთხვევაში თუ მხოლოდ პენტაგრამის იმედად დატოვებთ 

მაგიურ წრეს, მართალია ის წყვდიადის მთავარი ვერ დაგესხმით თავს, რომლის 

ბეჭედიც გიკეთიათ მაგრამ მის თანმხლებ პირებს თავისუფლად შეუძლიათ ზიანი 

მოგაყენონ, ასე რომ მხოლოდ პენტაგრამის იმედად ყოფნა არ შეიძლება, ეს 

დაზღვევის ერთ ერთი საშუალებაა, და მისი დაცვა როგორც აღვნიშნე ვრცელდება 

მხოლოდ იმ სულზე რომლის ბეჭედის უკანაც არის გამოსახული. 

გარდა ამისა პენტაგრამა საშუალებას იძლევა უბრძანოთ სულს, ამისათვის 

გამოძახებულ მთავარს ჯერ უნდა დაანახოთ საკუთარი დამმორჩილებელი ბეჭედი 

ხოლო შემდეგ მედალიონი ამოაბრუნოთ და ისე დაიბნიოთ მკერდზე რომ სული 

პენტაგრამას ხედავდეს. ეს თქვენ მბრძანებლობის საშუალებას მოგცემთ. 

პენტაგრამა როგორც ვხედავთ ჩახაზულია წრეში, აი ამ წრისა და თავად 

პენტაგრამის კონტურები უნდა იყოს შავი ფერის მასალას მნიშვნელობა არ აქვს ეს 

შეიძლება იყოს საღებავი ან მინანქარი, საერთოდ ლითონის ფირფიტებისაგან 

დამზადებულ ბეჭდებზე ამ ბოლო პერიოდში მინანქრით ასრულებენ ხოლმე 

სიმბოლოთა გამოსახვას, ადრე გამოიყენებოდა ეგვიპტური მინა და საღებავები, 

სახელები და სიმბოლოები რომლებიც პენტაგრამაშია ჩაწერილი აგრეთვე შავი 

ფერით უნდა დაიწეროს. სიტყვა «Tetragrammaton» იწერება წითელი ფერით, 

პენტაგრამის ცენტრი იქ სადაც ჩაწერილია სიტყვა «Soluzen» შეღებილი უნდა იყოს 

მწვანე ფრად, ხოლო პენტაგრამის დახაზვის შედეგად წარმოქმნილი 5 

სამკუთხედი, იქ სადაც წერია სიტყვები «Abdia.... Ballaton, Halliza» და ა.შ შეღებილ 

უნდა იქნეს ლურჯად. 
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სოლომონის მაგიური ბეჭედი 

 

ეს გახლავთ იუდეის ბრძენი და დიადი მეფის სოლომონის მაგიური ბეჭედი, 

ზემოთაღწერილი გამოსახულება წარმოადგენს თითზე გასაკეთებელი ბეჭდის 

თავს, რომელიც მზადდება ვერცხლისაგან ან ოქროსაგან, თავად გრავიურა 

შესაძლებელია შესრულდეს შავი ფერის მინანქრით ვერცხლის ბეჭედზე, ხოლო 

ოქროს ბეჭედზე შესაძლებელია თავად ოქროთი შესრულდეს ზემოთაღწერილი 

გამოსახულება, სოლომონის მაგიური ბეჭდის დანიშნულებაა თქვენი დაცვა, 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ ზოგიერთი წყვდიადის მთავარი გამოძახებისას 

ხახიდან აფრქვევს ცეცხლის ალს ეს ბეჭედი საჭიროა რათა თავი დაიცვათ ამ 

ცეცხლისაგან, ამისათვის ბეჭედი გაწვდილი ხელითა და გრავიურიანი თავით 

უნდა გეკავოთ გამოძახებული სულის სახის გასწვრივ. 

 

სოლომონის საიდუმლო ბეჭედი 
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ეს გახლავთ იუდეის მეფე სოლომონის საიდუმლო ბეჭედი, რომლის 

დახმარებითაც მან შეძლო ზემოთაღწერილი წყვდიადის 72 მთავრის შეკვრა და 

სპილენძის სუროში დატყვევება თავისი ლეგიონებიანად. ეს ბეჭედი უნდა 

დაამზადოს მხოლოდ და მხოლოდ ისეთმა პიროვნებამ რომელიც სუფთაა, 

როგორც შინაგანად ასევე გარეგნულად და რომელსაც არ ჰქონია სექსუალური 

ურთიერთობა ქალთან მთვარის ერთი თვის განმავლობაში. რომელიც ამ ხნის 

განმავლობაში ლოცულობდა ღვთის მიმართ რომ მას მიეტევებინა ცოდვები და 

განეწმინდა იგი. 

სოლომონის საიდუმლო ბეჭედი უნდა დამზადდეს მარსის ან სატურნის 

დღეებში ანუ სამშაბათს ან შაბათს ღამის 24:00 სთ-ის შემდეგ, სოლომონის 

საიდუმლო ბეჭედი უნდა იყოს გამოსახული ხბოს ტყავისაგან დამზადებულ 

პერგამენტზე, აღსანიშნავია რომ ხბო, რომლის ტყავისაგანაც უნდა დამზადდეს 

პერგამენტი უნდა იყოს მამრობითი სქესის და არ უნდა ქონდეს ფურთან 

სექსუალური კავშირი დამყარებული, ბეჭედზე გამოსახული სიმბოლოები 

პერგამენტზე სრულდება შავი მამლის სისხლისაგან, რომელსაც ასევე არ უნდა 

ქონდეს სექსუალური კავშირი დამყარებული დედალ ქათამთან. ღამეს რომლის 

დროსაც გადაწყვეტთ ბეჭდის დამზადებას მთვარე კარგად უნდა ანათებდეს, არ 

უნდა იყოს ნისლიანი, წვიმიანი ან მოღრუბლული ამინდი, ამასთანავე 

აღსანიშნავია რომ მთვარე ამ დროს უნდა იყოს ქალწულის ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ. 

აღნიშნული ბეჭედი დამზადების შემდეგ უნდა გავბოლოთ გამხმარი ვარდის 

ფურცლებით, გუნდრუკით, ალოეთი და სხვადასხვა კეთილსურნელებით. 

ამ ბეჭდის წყალობით სოლომონი მბრძანებლობდა სულებს, ჩაკეტა რა ისინი 

ლეგიონებიანად სპილენძის სუროში სწორედ ამ ბეჭდით დალუქა. ამ ბეჭდის 

მეშვეობით მეფე სოლომონი იგებდა ბრძოლებს იმორჩილებდა ხალხებს და 

ბრძოლაში იცავდა თავს ისე რომ არც იარაღსა და არც ცეცხლს არ შეეძლო მისი 

ვნება. 
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სპილენძის სურო 

 

 

 

ეს გახლავთ სპილენძის სურო სადაც მეფე სოლომონმა დაამწყვდია 

წყვდიადის 72 მთავარი ლეგიონებიანად, როგორც ვხედავთ სურო მზადდება 

სპილენძისაგან, სარქველად მას უკეთდება ზემოთაღწერილი საიდუმლო ბეჭედი 

სოლომონისა, ხოლო ცენტრში გარშემო წითელი სარტყელი სადაც შავი ასოებით 

უნდა დაიწეროს ღვთის 72 სახელი, ასეთ სუროში დამწყვდეული სული არის 

უმოქმედო მდგომარეობაში, სურო შეიძლება ჩაიმარხოს მიწაში ან გადაიგდოს 

წყალში ისეთ ადგილზე სადაც ადამიანის ხელი ვერ მისწვდება, როგორც წესი 

რიტუალების დროს არ ხდება ხოლმე საჭირო ამ სუროს გამოყენება, ვინაიდან 

სულისთვის ყველაზე ძვირფასი რაც არის ეს თავისუფლებაა, ასე რომ ოღონდ 

დატყვევება აიცილოს თავიდან თქვენს ყველა ბრძანებას უყოყმანოდ შეასრულებს. 

რეკომენდირებულია ეს სურო იდგეს მაგიურ წრესთან ახლოს, რათა სულს არ 

დასჭირდეს იმის შეხსენება თუ რა მოელის თუ თქვენს ბრძანებას არ დაემორჩილა 

და გაჯიუტდა, საერთოდ მაგია უცნაური მოძღვრებაა, შეიძლება შევადაროთ 

ეტლს, მეეტლესა და ცხენებს, ეტლი ეს შესასრულებელი მოქმედებაა, უძრავი 

რომელიც დინამიკაში არ მოვა თქვენს გარეშე, მეეტლე თქვენ ხართ ხოლო ცხენები 

სულები რომელსაც მართავთ ზონრებითა და აღვირით ანუ ბეჭდებით, ცხენები 

ზოგჯერ შეიძლება გაჯიუტდნენ მაგრამ თუ თქვენ გაქვთ მათრახი ანუ სპილენძის 

სურო და საიდუმლო ბეჭედი მალევე მოდიან ხოლმე გონზე, კარგი ცხენი კი 

როგორც ვიცით მათრახს არ დაირტყავს. 
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რიტუალისათვის საჭირო სხვა ნივთები 
 

მაგიური რიტუალის ჩასატარებლად გამოიყენება შემდეგი ნივთები: 

კაკლის ხისაგან დამზადებული კვერთხი, რომელსაც თავზე დამაგრებული 

აქვს სოლომონის საიდუმლო ბეჭედი — გამოიყენება სულთა გადაადგილების 

საკონტროლებლად ამ კვერთხით გაიცემა ბრძანება სულის მაგიური წრის წინ 

დადგმულ სამკუთხედში შესასვლელად. 

ოქრის, ვერცხლის ან სპილენძის გვირგვინი რომლის გარშემოც დაწერილია 

ღვთის 72 სახელი. გამოიყენება მენტალური დაცვისათვის. 

ლომის, მგლის ან რომელიმე სხვა მტაცებლის ტყავისაგან დამზადებული 

სარტყელი ღვთის 72 სახელით, გამოიუევება თირკმელებისა და გულის დასაცავად 

ფიზიკური თავდასხმისას. 

ფოლადის მახვილი — გამოიყენება სულის გასანეიტრალებლად, საერთოდ 

გამოცხადებულ სულს თუ გავკვეთთ ფოლადის ან ვერცხლის მახვილით ან რაიმე 

სხვა საგნით სული დროებით ნეიტრალიზირდება და ქრება. 

ქვამარილი წვრილად დაფხვნილი, გამოიყენება სულთა დროებით 

გასანეიტრალებლად შეყრის შემთხვევაში ასევე იყრება მაგიური წრის გარშემო 

დამატებითი დაცვისთვის და მაგის საწოლის გარშემო ძილის დროს მისი 

დაცვისთვის. 

თეთრი მანტია და სტიქარი სუფთა სხეულისა და სუფთა თეთრი სამოსელის 

გარეშე სამსახურებლად არ მოგეცემათ დამმორჩილებელი ანგელოზი, ასევე 

საჭიროა თქვენი სარეცელის სისუფთავეს ადევნოთ თვალყური და საძინებელ 

ოთახში არ შეუშვათ ძაღლი ან სხვა შინაური ცხოველი. 

ნაკურთხი წყალი როდესაც საჭიროა გაჯიუტებული ლეგიონერის 

დამორჩილება. 

ბარძიიმი და ნაკურთხი წითელი ღვინო გამოიყენება სხეულის განსაწმენდად. 

ვერცხლის თასი და სუფთა წყალი რიტუალის დაწყებამდე საჭიროა ხელების 

იდაყვებამდე დაბანა. 

კითილსურნელებები, საკმელი გუნდრუკი ვარდის ფურცლები და 

სხვადასხვა არომატული ნივთები, არომატული თაფლის სანთლები და ა.შ. 

შენიშვნა: უახლოეს მომავალში გამოქვეყნდება ლემეგეტონში აღწერილ 

მთავართა გამოძახებისა და მათთან მუშაობის მეთოდოლოგიის ხერხები და 

პრაქტიკული რიტუალები. 

პ.ს იმპერატორის მიერ დადებული ვიდეომასალა გადავიდა განყოფილება 

კალათაში «საიდუმლო ოთახში» 
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თეურგიისა და გოეთიეს ხელოვნება 
გადმოცემული მეფე სოლომონის მიერ 

 

ამ გრიმუარიდან თქვენ შეიტყობთ სულიერი სამყაროს (ჰაერის ძალთა) 

მმართველი სულების სახელებს, აგრეთვე სახელებს იმ სულებისა, რომლებიც 

ექვემდებარებიან მათ, მთავრებს, გაეცნობით მათ ბეჭდებსა და სიმბოლოებს, 

რომლებიც მაგიური რიტუალების აღსრულებისას უნდა გეკეთოთ მკერდზე 

მედალიონის სახით, რამეთუ ამის გარეშე გამოძახებული სული არ დაემორჩილება 

გამომძახებლის ნებას. 

სულთა შესაძლებლობები და ვალდებულობები განსხვავდებიან 

ერთმანეთისაგან და ამავდროულად ზოგიერთი მათგანის საქმნელი ემთხვევა 

კიდეც, ვინაიდან ის რისი ქმნაც შეუძლია ერთ სულს, არ შეუძლია მეორეს, ან და 

ორი ურთიერთგანსხვავებული სული დადგენილია ერთსა და იმავე საქმეზე ისინი 

შეზღუდულნი არიან ძალაუფლებით და მოქმედების არეალით. თითოეული 

მათგანი დადგენილია კონკრეტული საქმის საკეთებლად და არ ძალუძთ რაიმე 

ისეთის ქმნა რაც მათი უფლებამოსილების ფარგლებს სცილდება და რაც მათ 

ძალებს აღემატება, ამიტომ გამოძახებული სული არ არის «ყოვლისშემძლე» და 

«ყოვლისაღმსრულებელი» აქ, მაგმა თავად უნდა შეარჩიოს აღსასრულებელი 

მიზნის მიხედვით რომელ სულს გამოიძახებს. 

სულებს შეუძლიათ გაჩვენოთ ან მოგიძებნოთ გადამალული ნივთები, 

გაკეთებული ამ სამყაროში, შეუძლიათ გიპოვონ და მოგიტანონ ნებისმიერი ნივთი 

რომელსაც ისურვებთ, შეუძლიათ მყისიერად გამოგზაურონ ერთი ქვეყნიდან 

მეორეში, თქვენს წინ წარადგინონ ნებისმიერი არსება რომელიც ქმნილია ოთხი 

ელემენტისაგან ცეცხლისგან, მიწისაგან, წყლისა და ჰაერისაგან, მათ შეუძლიათ 

გარდაქმნან ადამიანი ცხოველად, ფრინველად, მწერად და პირიქით, სულებს 

შეუძლიათ სხვათაგან უჩინარი გახადონ ადამიანი, აიტაცონ ჰაერში და 

გადააადგილონ ნებისმიერი ნივთი, სულებს შეუძლიათ მყისიერად გაანადგურონ 

ნებისმიერი ადამიანი რომელსაც სულთა მბრძანებლის ღვთის მიერ მიჩენილი 

დაცვა ამა თუ იმ მიზეზის გამო მოხსნილი აქვთ და განშორებულნი არიან 

ადამიანისაგან უხილავი მცველნი, მათ აგრეთვე შეუძლიათ გაგიმხილონ მეფეთა 

და მთავართა, აგრეთვე ნებისმიერი ადამიანის საიდუმლოებანი და განზრახვანი, 

მაგრამ მათ არ ძალუძთ ადამიანის ფიქრების წვდომა. 

სულებს სხვა კიდევ მრავალი თქვენთვის სასარგებლო საქმის ქმნა შეუძლიათ 

რომელიც აღწერილია ამ წიგნში. 

ეს სულები (ჰაერის ძალთა მთავრები) საკუთარი არსითა და ბუნებით არიან 

კეთილებიც და ბოროტებიც, მშვიდნიც და მრისხანენიც, მათი ბუნების ერთი 

ნაწილი მშვიდია, მეორე კი მრისხანე. ამ სულებს მართავენ წყვდიადის მთავრები, 

თითოეული მათგანი ცხოვრობს ქვეყნის ოთხი მხარიდან ერთ ერთში, 

რომელზედაც მიუთითებს მაგიური ბირთვის ისარი ქვემოთმდებარე 

საილუსტრაციო სურათზე. ამიტომაც როდესაც თქვენ გადაწყვეტთ მოიხმოთ 
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რომელიმე წყვდიადის მეფეთაგანი ან მათი მსახური სულები, თქვენ სახით უნდა 

დადგეთ დედამიწის კუთხეების იმ მიმართულებით რომელ მხარესაც ცხოვრობენ 

და მოქმედებენ აღნიშნული სულები და თქვენ ამ შემთხვევაში არ უნდა შეცდეთ!!! 

აღსანიშნავია ისიც, რომ წყვდიადის ნებისმიერი თავადის გამოსაძახებლად 

განკუთვნილია მხოლოდ ამ თავადისათვის განკუთვნილი და ზემომქმედი 

რიტუალი, განსაკუთრებული ბეჭედი, დრო, ქვეყნის მხარე, ტანისამოსი და ა.შ 

რომელიც აუცილებლად უნდა გამოცვალოთ მაშინ, როდესაც გადაწყვეტთ სხვა 

მთავრის გამოძახებას, იგივე ეხება მათზე დაქვემდებარებული სულების მოხმობის 

წესსაც. 

მაგიური ბირთვის ფორმა რომელიც გიჩვენებთ წყვდიადის 31 მეფის ან 

თავადის ადგილმდებარეობას შექმნილია ისე, რომ თქვენ გაგიადვილდეთ ამა თუ 

იმ თავადის ზუსტი ადგილმდებარეობის დადგენა და სამოქმედო არეალის 

განსაზღვრა. 
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თუ თქვენ ყურადღებით დააკვირდებით მაგიურ ბირთვს შეამჩნევთ, რომ 

წყვდიადის 20 მეფეს აქვს ფიქსირებული და ერთ ადგილზე განსაზღვრული 

სამოქმედო არეალი და სამყოფელი, ხოლო დანარჩენი მთავრები საკუთარი 

ლეგიონებიანად გადაადგილდებიან რა, ადგილმდებარეობას იცვლიან. ამიტომაც 

არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რიტუალის აღსრულებისას სახით ქვეყნის რომელ 

მხარეს დგეხართ, როდესაც მოიხმობთ იმ თავადებს და მათ მსახურ სულებს, 

რომლებიც ადგილმდებარეობას იცვლიან. 

 

ოცდათერთმეტი ჰაერის მთავრის გამოძახებისა 

და მართვის ხელოვნება მეფე სოლომონის სიბრძნის თანახმად 
 

კარნესიელი (Carnesiel/Carnesiell) — გახლავთ მთავარი ლიდერი და უზენაესი 

იმპერატორი. იგი მართავს დედამიწის აღმოსავლეთის მხარეს და 

დაქვემდებარებაში ყავს 1000 უმაღლესი და 100 მცირე ჰერცოგი აგრეთვე მათი 

ლეგიონერები სულ 500000000000 ჩვეულებრივი ჰერცოგი და ლეგიონერი, ისინი 

ნაკლებად მნიშვნელოვანნი არიან უმაღლეს და მცირე ჰერცოგებთან მიმართებაში, 

ამიტომაც ჩვენ არასოდეს არ მოვიხსენიებთ მათ, გარდა 12 უზენაესი 

მხედართმთავრისა და მათი ბეჭდებისა, იმიტომ რომ მაგიური ოპერაციის 

წარმატებით შესასრულებლად ეს 12 ჰერცოგი სრულიად საკმარისია. 

კარნესიელის ბეჭედი 

 

კარნესიელის 12 მხედართმთავარი ჰერცოგი 

1. მერეზინი (Myrezyn) 

2. ორნიხი (Ornich) 

3. ზაბრიელი (Zabriel) 

4. ბუკაფასი (Bucafas) 

5. ბენოხამი (Benoham) 

6. არიფიელი (Arifiel) 

7. კუმერიელი (Cumeriel) 

8. ვადრიელი (Vadriel) 

9. არმანი (Armany) 
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10. კაპრიელი (Capriel) 

11. ბედარი (Bedary) 

12. ლაფორი (Laphor) 

მხედართმთავარ ჰერცოგთა ბეჭდები 

 

შენიშვნა: როდესაც კარნესიელი ცხადდება იმისდა მიუხედავად თუ დღის 

რომელი მონაკვეთია (დილა, საღამო, დღე, ღამე) მას თან ახლავს სულთა ამალა 

60000000000000 ჰერცოგისაგან შემდგარი, ხოლო როდესაც ხდება კარნესიელის 

დაქვემდებარებაში მყოფი რომელიმე ჰერცოგის გამოძახება მას თან ახლავს 

მაქსიმუმ 300 და მინიმუმ 10 ლეგიონერი. 

კარნესიელის მოხმობისათვის საჭირო წარმოსათქმელი ლოცვა 

მე (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო მრავლისშემძლეო და ძლიერო თავადო 

კარნესიელ, იმპერატორო და მთავარო ლიდერო, რომელიც მართავ აღმოსავლეთს 

და წარმოადგენ ხელისუფლებას ღვთისას, მმართველო ძალთა და უფლებათა 

დამდე პატივი შენი მობრძანებით. 

 

კასპიელი (Caspiel) — უმაღლესი მთავარი იმპერატორი, მმართველი 

დედამიწის სამხრეთის მხარისა, რომელსაც ჰყავს დაქვემდებარებაში 200 

უმაღლესი და 400 მცირე ჰერცოგი, აგრეთვე 1000200000000 ჩვეულებრივი 

უმცროსი სული, გაცილებით უმნიშვნელო ვიდრე სხვა მთავარნი, ამიტომაც ჩვენ 

არ მოვიხსენიებთ მათ გარდა 12 უმაღლესი მხედართმთავარი ჰერცოგისა და მათი 

ბეჭდებისა, იმიტომ რომ მაგიური ოპერაციის წარმატებით აღსრულებისათვის 

სრულიად საკმარისია ამ 12 ჰერცოგის მოხმობა. 
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კასპიელის ბეჭედი 

 

კასპიელის 12 უმაღლესი ჰერცოგი 

1. ურსიელი (Ursiel) 

2. ხარიელი (Chariel) 

3. მარასი (Maras) 

4. ფემოლი (Femol) 

5. ბუდარიმი (Budarim) 

6. კამორი (Camory) 

7. ლარმოლი (Larmol) 

8. არიდიელი (Aridiel) 

9. გერიელი (Geriel) 

10. ამბრი (Ambri) 

11. კამორი (Camor) 

12. ორიელი (Oriel) 

ჰერცოგთა ბეჭდები 
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თითოეულ ამ თორმეტ ჰერცოგთაგანს დაქვემდებარებაში ყავს 2660 უმცროსი 

ჰერცოგი. მთავარი ჰერცოგის გამოძახებისას რამოდენიმე ასეული უმცროს 

ჰერცოგთაგანი მასთან ერთად ცხადდება და მუდამ თან ახლავს ამალის სახით, 

აქვე აღსანიშნავია რომ უმცროს ჰერცოგთა უმეტესობა ჯიუტი და ზარმაცია. 

კასპიელის გამოძახებისათვის საჭირო ლოცვა 

მე (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო მრავლისშემძლეო და ძლიერო თავადო 

კასპიელ, დიადო იმპერატორო და მმართველო სამხრეთისა, უზენაესი ღვთის 

ნების აღმსრულებელო დამდე პატივი შენი გამოცხადებით. 

 

ამენადიელი (Amenadiel) — დასავლეთის უმაღლესი იმპერატორი, მას 

დაქვემდებარებაში ყავს 300 უმაღლესი და 500 უმცროსი ჰერცოგი, მათ შორის 

40000030000100000 ჩვეულებრივი სული, მაგრამ ჩვენ არ მოვიხსენიებთ მათ, გარდა 

12 უმაღლესი მხედართმთავარი ჰერცოგისა და მათი ბეჭდებისა, რამეთუ მაგიური 

ოპერაციის წარმატებით აღსასრულებლად მათი მოხმობა სრულიად საკმარისია. 

ამენადიელის ბეჭედი 

 

 

 

ამენადიელის 12 უმაღლესი მხედართმთავარი ჰერცოგი 

1. ვარდოსი (Vadros) 

2. კამიელი (Camiel) 

3. ლუზიელი (Luziel) 

4. მუსირიელი (Musiriel) 

5. რაპსიელი (Rapsiel) 

6. ლამაელი (Lamael) 

7. ზოენიელი (Zoeniel) 

8. კურიფასი (Curifas) 

9. ალმესიელი (Almesiel) 

10. კოდრიელი (Codriel) 

11. ბალსური (Balsur) 

12. ნადროკი (Nadroc) 
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ჰერცოგთა ბეჭდები 

 

შენიშვნა: ამენადიელი შესაძლებელია გამოძახებულ იქნეს დღისა და ღამის 

ნებისმიერ დროს, მაგრამ მისი ჰერცოგების გამოძახება, რომელთაც ხშირ 

შემთხვევაში თან ახლავთ 3880 მცირე ჰერცოგი შესაძლებელია მხოლოდ 

განსაზღვრულ საათებში, მაგალითად ვადროსი შესაძლებელია გამოძახებულ 

იქნეს მხოლოდ დღის პირველ ორ საათს აბუ 00 დან 02 სთ მდე, კამიელი მომდევნო 

ორ საათს ანი 02-04 სთ-ზე და ასე შემდეგ ნადროკამდე, რომელიც შესაძლებელია 

გამოძახებულ იქნეს დღის უკანასკნელ ორ საათში ანუ 22 დან 24 სთ-მდე შემდგომ 

ამისა დგება კვლავ ვადროსის საათები და ა.შ. ეს წესი ეხება იმ ჰერცოგთაც, 

რომლებიც ექვემდებარებიან იმპერატორ დემორიელს. 

ამენადიელის მოხმობის შელოცვა 

მე (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო მრავლისშემძლეო და ძლიერო თავადო 

ამენადიელ, იმპერატორო და მთავარო მმართველო დასავლეთისა, დიადო 

მებრძოლო და შიშის მომგვრელო მტერთა დამდე პატივი შენი გამოცხადებით. 

 

დემორიელი (Demoriel) — იგი გახლავთ უმაღლესი და მრავლისშემძლე 

იმპერატორი, მმართველი ჩრდილოეთისა, რომელსაც დაქვემდებარებაში ყავს 400 

უმაღლესი და 600 მცირე რანგის ჰერცოგი, მათ შორის დემორიელს ემორჩილება 

700000800000000000 ჩვეულებრივი სული, მაგრამ ჩვენ არ მოვიხსენიებთ მათ, 

გარდა 12 უმარლესი მხედართმთავარი ჰერცოგისა და მათი ბეჭდებისა, რამეთუ 

მაგიური ოპერაციის წარმატებით აღსასრულებლად სრულიად საკმარისია მათი 

მოხმობა. 
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დემორიელის ბეჭედი 

 

დემორიელის 12 უმაღლესი მხედართმთავარი ჰერცოგი 

1. არნიბიელი (Arnibiel) 

2. კაბარიმი (Cabarim) 

3. მენადორი (Menador) 

4. ბურისიელი (Burisiel) 

5. დორიელი (Doriel) 

6. მადორი (Mador) 

7. კარნელი (Carnel) 

8. დუბილონი (Dubilon) 

9. მედარი (Medar) 

10. ხურიბალი (Churibal) 

11. დაბრინოსი (Dabrinos) 

12. ხამიელი (Chamiel) 

ჰერცოგთა ბეჭდები 
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შენიშვნა: თითოეულ ამ ჰერცოგთაგანს ჰყავს 1140 მომსახურე სული, 

რომლელთა უმრავლესობაც იმყოფება ჰერცოგის თანმხლებ ამალაში, ამიტომაც 

როდესაც ცვენ ვიძახებთ ჰერცოგს მნიშვნელოვანი დავალების შესასრულებლად ის 

თავისი ლეგიონერების თანხლებით უნდა მოვიხმოთ. 

დემორიელის მოხმობისათვის აღსავლენი ლოცვა 

მე, (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო ყოვლადძლიერო და მრავლისშემძლეო თავადო 

დემორიელ, დიადო იმპერატორო და მმართველო ჩრდილოეთისა, მტერთა 

შემმუსვრელო და მბყრობელო სულთა და ძალთა, დამდე პატივი შენი 

გამოცხადებით. 

 

პამერსიელი (Pamersiel) — პირველი და მთავარი სული, მმართველი 

აღმოსავლეთისა იმპერატორ კარნესიელის ზედამხედველობის ქვეშ, ჰყავს ათასი 

მომსახურე სული, რომელთა გამოძახებაც ხდება დღის საათებში, მაგრამ ძალიან 

დიდი სიფრთხილით ვინაიდან ისინი არიან უკიდურესად ამპარტავანნი და 

ჯიუტნი, ამიტომაც ჩვენ მოვიხსენიებთ მხოლოდ თერთმეტ მათგანს და მათ 

ბეჭდებს, ეს სრულიად საკმარისია მაგიური ოპერაციის წარმატებით 

აღსასრულებლად. 

პამერსიელის ბეჭედი 

 

პამერსიელის 11 ჰერცოგი 

1. ანოირი (Anoyr) 

2. მადრიელი (Madriel) 

3. ებრა (Ebra) 

4. სოტეანო (Sotheano) 

5. აბრულგესი (Abrulges) 

6. ორმენუ (Ormenu) 

7. ითულესი (Itules) 

8. რაბლიონი (Rablion) 

9. ჰამორფიელი (Hamorphiel) 

10. იტრასბიელი (Itrasbiel) 

11. ნადრელი (Nadrel) 
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ჰერცოგთა ბეჭდები 

 

შენიშვნა: ეს სულები არსით ცრუნი და მრისხანენი არიან ამიტომ არ ღირს 

მათი ნდობა, არ უნდა გაუმჟღავნოთ მათ საკუთარი საიდუმლოებები, მაგრამ 

ისინი შესანიშნავი მებრძოლები არიან და წარმატებით დევნიან წყვდიადის ავ 

სულებს, აგრეთვე ასტრალურ და მატერიალურ სამყაროთა შორის ჩარჩენილ 

ადამიანთა სულებს (მოჩვენებებს) მაგალითად სახლიდან აჩრდილებსა და 

პოლტარგეისტებს. 

იმისათვის რათა გამოძახებულ იქენეს პამერსიელი ან მის დაქვემდებარებაში 

მყოფი რომელიმე სული თქვენ უნდა შეარჩიოთ იზოლირებული და მყუდრო 

ოთახი, ან მყუდრო ადგილი მინდორში, ტყეში იქ სადაც არ არის ხალხმრავლობა, 

რადგან არავინ არ შემოვიდეს შემთხვევით იმ ოთახში სადაც ოპერაცია 

მიმდინარეობს ან არავინ არ აღმოჩნდეს რიტუალის აღსრულების ადგილზე. 

დარწმუნდით რომ ოთახში ტუ დახურულ სივრცეში იძახებთ პამერსიელსა და მის 

ჰერცოგებს არის საკმარისი ჰაერი, ვინაიდან ეს სულნი მიეკუთვნებიან ჰაერის 

ძალთა მთავრებს და მათ რიცხვს. თქვენ შეგიძლიათ გამოიძახოთ ეს სულები ისე 

რომ ისინი გამოჩნდნენ ან ბროლის სფეროში ან და სარკეში, ბროლის სფერო უნდა 

იყოს ზომით 4 დიუმის დიამეტრისა და ის უნდა დაიდგას მეფე სოლომონის 

საიდუმლო მაგიურ მაგიდაზე. 

სულთა გამოძახებამდე თქვენ უნდა გეკეთოთ მკერდზე მედალიონის სახით 

მისი ბეჭედი და აგრეთვე წელზე მგლის ტყავისაგან დამზადებული სარტყელი 

ქამარი, რომელზეც გამოსახულ უნდა იქნეს ღვთის 72 სახელი. ყოველივე ეს უნდა 

აღასრულოთ მაღალი სიზუსტით. 
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მეფე სოლომონის საიდუმლო მაგიდის ზედაპირის ამსახველი ნახატი 

 

როდესაც ყველაფერი მზად იქნება მაგიური ოპერაციისათვის თქვენ 

რამოდენიმეჯერ მტკიცედ და ხმამაღლა უნდა გაიმეოროთ ქვემოთ მოცემული 

შელოცვა სანამ სული არ გამოცხადდება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის არ მოვა. 

აღსანიშნავია რომ ეს მეთოდი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ყველა ამ 

წიგნში მოხსენიებული სულის გამოსაძახებლად, მათ შორის პამერსიელისა და 

მისი ჰერცოგებისა, იგივე ეხებათ გამოძახებულ მეფეებსა და მათ მომსახურე 

სულებსაც. 

 

პამერსიელის მოხმობისათვის აღსავლენი შელოცვა 

მე, (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო დიადო პამერსიელ, პირველო პირველთა შორის 

მმართველო აღმოსავლეთისა, ქველო რაინდო და მტერთა შემმუსვრელო, 

მბყრობელო სულთა და აღმატებულო ჰერცოგთა შორის დამდე პატივი შენი 

გამოცხადებით. 
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მეორე სული, რომელიც იმყოფება აღმოსავლეთის იმპერატორის 

დაქვემდებარებაში გახლავთ პადიელი (Padiel) ის მარტავს ლეგიონერებს 

აღმოსავლეთის მხარეს და მიემართება სამხრეთისაკენ, ანუ ნაწილი მისი 

ძალაუფლებისა ვრცელდება სამხრეთითაც. მის დაქვემდებარებაშია 10000 დღისა 

და 20000 ღამის სული, მათ შორის რამოდენიმე ათასი უბრალო მომსახურე სული. 

ეს სულები აბსოლიტურად ყველა არიან მშვიდნი და მათი ნდობა შესაძლებელია, 

მეფე სოლომონი აღნიშნავს, რომ ამ სულებს არ გააჩნიათ დამოუკიდებლად 

საკუთარი ძალაუფლება და მათ გააჩნიათ მხოლოდ ის უფლებები რასაც მათ 

უბოძებს თავადი პადიელი. სწორედ ამიტომ ჩვენ არ მოვიხსენიებთ მათ, რამეთუ 

იმ შემთხვევაში თუ მოხდება ჩვენს მიერ ამ სულების გამოძახება ისინი პადიელის 

ნებართვის გარეშე არ გამოცხადდებიან, იმ სულთაგან განსხვავებით რომელნიც 

აღწერილნი არიან ზემოთ. პადიელის გამოსაძახებლად მაგმა უნდა გამოიყენოს 

იგივე მეთოდი რა მეთოდითაც ხდება პამერსიელის გამოძახება, მაგრამ ამასთანავე 

მკერდზე მედალიონის სახით უნდა ეკიდოს პადიელის შემდეგი ბეჭედი: 

პადიელის ბეჭედი 

 

პადიელის გამოძახებისათვის საჭირო აღსავლენი შელოცვა 

მე, (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო მრავლისშემძლეო და ძლიერო თავადო 

პადიელ, რომელიც მართავ როგორც მეფე სულებს აღმოსავლეთისას და 

ძალაუფლება შენი მიმართულია სამხრეთის ძალთა მიმართ, მე მოგიხმობ შენ და 

მოვითხოვ რომ გამოცხადდე ღვთის განსაკუთრებული სახელით (იჰვჰ) დამდე 

პატივი შენი მობრძანებით. 

აღმოსავლეთის მესამე სული რომელიც იმყოფება აღმოსავლეთის 

იმპერატორის დაქვემდებარებაში და მოქმედებს მისი ხელმძღვანელობით 

გახლავთ უდიდესი და ძლიერი მეფე აღმოსავლეთისა კამუელი (Camuel). ის 

მართავს როგორც მეფე ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ მხარეს და 

დაქვემდებარებაში ჰყავს მრავალრიცხვოვანი და მრავალფეროვანი არმია 

სულებისა, ჩვენ მათ შორის მოვიხსენიებთ მხოლოდ 10 დღისა და 10 ღამის სულს, 

რომელთაგანაც თითოეულს მსახურად გააჩნია ასევე 10 ჩვეულებრივი სული 

გარდა კამიელისა, სიტგარისა, აზიმელისა, კალიმისა, დობიელისა და მერასისა, 

რომელთაც დაქვემდებარებაში ყავთ 100 სული, აგრეთვე თედიელისა, მორიელისა 

და ტუგაროსისა, რომელთაც საერთოდ არ ჰყავთ მსახური სულები. ისინი 

ცხადდებიან როგორც დღის, ისევე ღამის საათებში ძალიან მშვენიერი და ლამაზი 

ფორმებით. 
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მეფე კამუელის ბეჭედი 

 

 

 

მეფე კამუელის 10 დღის სული, რომელნიც ცხადდებიან ღამით[/center] 

1. ორპემიელი (Orpemiel) 

2. ომიელი (Omyel) 

3. კამიელი (Camyel) 

4. ბუდიელი (Budiel) 

5. ელკარი (Elcar) 

6. სიტგარა (Citgara) 

7. პარიელი (Pariel) 

8. კარიელი (Cariel) 

9. ნერიელი (Neriel) 

10. დანიელი (Daniel) 

 

მეფე კამუელის 10 ღამის სული, რომელნიც ცხადდებიან დღით 

1. აზიმიელი (Asimiel) 

2. კალიმი (Calim) 

3. დობიელი (Dobiel) 

4. ნოდარი (Nodar) 

5. ფანიელი (Phaniel) 

6. მერასი (Meras) 

7. აზემო (Azemo) 

8. თედიელი (Tediel) 

9. მორიელი (Moriel) 

10. თუგაროსი (Tugaros) 
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დღისა და ღამის სულთა ბეჭდები 

 

მეფე კამუელის მოხმობისათვის აღსავლენი შელოცვა 

მე, (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო კამუელ მმართველო და მბრძანებელო ჩრდილო 

აღმოსავლეთისა, მეფეო დიადო და ძლიერო, ბრძენო და გონიერო კამუელ, 

მოგიხმობ შენ სულთა მბრძანებლის ღვთის სახელით დამდე პატივი შენი 

გამოცხადებით. 

 

მეოთხე მთავარი სული გახლავთ ასელიელი (Aseliel) ის მართავს სამხრეთის 

მხარეს, როგორც მეფე, აღმოსავლეთის იმპერატორის კარნესიელის 

ხელმძღვანელობით და მისი ძალაუფლება ვრცელდება აღმოსავლეთით, მას 

დაქვემდებარებაში ყავს 10 მთავარი დღის სული, 20 მთავარი ღამის სული და 30 

ჩვეულებრივი სული რომელთაც ემსახურებიან კიდევ მრავალი სულები. ჩვენ ამ 

შემთხვევაში მოვიხსენიებთ 8 დღისა და 8 ღამის სულს რომელთაგანაც 

თითოეულს დაქვემდებარებაში ყავთ 20 სული, ისინი ძალიან თავაზიანები 

ლამაზები და მშვენიერები არიან. 
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ასელიელის ბეჭედი 

 

 

 

დღის 8 მთავარი ჰერცოგი 

1. მარიელი (Mariel) 

2. ჩარასი (Charas) 

3. პარნიელი (Parniel) 

4. არატიელი (Aratiel) 

5. კუბიელი (Cubiel) 

6. ანიელი (Aniel) 

7. აზაჰელი (Asahel) 

8. არეანი (Arean) 

 

ღამის 8 მთავარი ჰერცოგი 

1. ასფიელი (Asphiel) 

2. კურიელი (Curiel) 

3. ჩამოსი (Chamos) 

4. ოდიელი (Odiel) 

5. მელასი (Melas) 

6. სარიელი (Sariel) 

7. ოტჰიელი (Othiel) 

8. ბოფარი (Bofar) 
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დღისა და ღამის ჰერცოგთა ბეჭდები 

 

ასელიელის გამოსაძახებლად აღსავლენი შელოცვა 

მე (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო მრავლისშემძლეო და ძლიერო თავადო 

ასელიელ, რომელიც მართავ როგორც მეფე და თავადი კარნესიელის 

ხელმძღვანელობით, მმართველო სამხრეთისა, შენი ძალაუფლება ვრცელდება 

აღმოსავლეთით, სულთა მბრძანებლის ღვთის (იჰვჰ) სახელით მოგიხმობ შენ, 

დამდე პატივი შენი გამოცხადებით. 

 

მეხუთე სული — გახლავთ ბარმიელი (Barmiel) ის გახლავთ უპირველესი და 

მთავარი სული, იმ სულთა შორის რომელნიც მოქმედებენ სამხრეთის 

იმპერატორის კასპიელის ზედამხედველობით. ის მოქმედებს და მართავს როგორც 

მეფე სამხრეთის მხარისა, მას დაქვემდებარებაში ყავს 10 დღის ჰერცოგი და 20 

ღამის ჰერცოგი, რომლებიც აღასრულებენ მის ნებას, ეს სულები ძალიან მშვიდნი 

არიან და უყოყმანოდ ემორჩილებიან გამომძახებელს, ჩვენ მოვიხსენიებთ 

მხოლოდ იმ სულებს რომელთა გამოძახებაც ნებადართულია, 8 დღისა და 8 ღამის 

ჰერცოგს, რომელთაგანაც თითოეულ მათგანს დაქვემდებარებაში ყავთ 20 

მომსახურე სული, გამონაკლისია უკანასკნელი 4 ღამის ჰერცოგი მათ არ ჰყავთ 

მომსახურე სულები. 

ბარმიელის ბეჭედი 
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დღის 8 ჰერცოგი 

1. სოხასი (Sochas) 

2. ტიგარა (Tigara) 

3. ჩანსი (Chansi) 

4. კერიელი (Keriel) 

5. აქტერასი (Acteras) 

6. ბარბილი (Barbil) 

7. კარპიელი (Carpiel) 

8. მანსი (Mansi) 

ღამის 8 ჰერცოგი 

1. ბარბისი (Barbis) 

2. მარგუნსი (Marguns) 

3. კანიელი (Caniel) 

4. აკრება (Acreba) 

5. მარეაიზა (Mareaiza) 

6. ბააბა (Baaba) 

7. გაბიო (Gabio) 

8. ასტიბი (Astib) 

დღისა და ღამის ჰერცოგთა ბეჭდები 
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ბარმიელის გამოსაძახებლად აღსავლენი შელოცვა 

მე, (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო მრავლისშემძლეო და ძლიერო თავადო 

ბარმიელ, რომელიც მეფობ სამხრეთის მხარეს იმპერატორ კასპიელის 

ზედამხედველობით, დიადო რაინდო უფლის ცაბაოთის სახელით მოგიხმობ შენ 

ბარმიელ, დამდე პატივი შენი გამოცხადებით. 

მეექვსე სული და მეორე ვინც იმყოფება სამხრეთის იმპერატორის 

ზედამხედველობის ქვეშ გახლევთ — გედიელი (Gediel). ის მმართველია 

სამხრეთისა როგროც მეფე და მისი ძალაუფლება ვრცელდება დასავლეთით. მას 

დაქვემდებარებაში ყავს 20 მთავარი სული რომელნიც ემსახურებიან მას დღისით 

და ღამით, მაგრამ ჩვენ აქ მოვიხსენიებთ მხოლოდ 8 დღისა და 8 ღამის ჰერცოგს, 

რომელთაგანაც თითოეულ მათგანს ჰყავს 20 მომსახურე სული, რომელნიც 

ცხადდებიან ჰერცოგის გამოძახებისას მისი ამალის შემადგენლობაში, 

აღსანიშნავია ისიც, რომ ისინი სიამოვნებით აღასრულებენ გამომძახებლის ყველა 

მოთხოვნას. 

გედიელის ბეჭედი 

 

დღის 8 ჰერცოგი, რომლებიც მსახურობენ გადიელის ხელმძღვანელობით 

1. კოლიელი (Coliel) 

2. ნარასი (Naras) 

3. საბასი (Sabas) 

4. ასსაბა (Assaba) 

5. სარიელი (Sariel) 

6. რანსიელი (Ranciel) 

7. მაშელი (Mashel) 

8. ბარიელი (Bariel) 

ღამის 8 ჰერცოგი 

1. რესიელი (Reciel) 

2. სადიელი (Sadiel) 

3. აგრა (Agra) 

4. ანაელი (Anael) 

5. აროანი (Aroan) 

6. სირექასი (Cirecas) 

7. აგლასი (Aglas) 

8. ვრიელი (Vriel) 
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დღისა და ღამის ჰერცოგთა ბეჭდები 

 

გედიელის გამოსაძახებლად აღსავლენი ლოცვა 

მე, (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო მრავლისშემძლეო და ძლიერო თავადო 

გედიელ, რომელიც მართავ როგორც მეფე სამხრეთით და შენი ძალაუფლება 

ვრცელდება დასავლეთზე, მე მოგიხმობ შენ რათა შეასრულო ჩემი მოთხოვნა 

უფლის ცაბაოთის სახელით, დამდე პატივი შენი გამოცხადებით. 

 

მეშვიდე სული და მესამე მათ შორის ვინც მოქმედებს სამხრეთის დიადი 

იმპერატორის ხელმძღვანელობითა და ზედამხედველობით გახლავთ ასირიელი 

(Asyriel). ის მრავლისშემძლე მეფეა რომელიც მართავს ქვეყნის სამხრეთ დასავლეთ 

მხარეს და დაქვემდებარებაში ყავს 20 უმაღლესი დღის ჰერცოგი და ამდენივე 20 

ღამის უმაღლესი ჰერცოგი, თიტოეულ მათგანს ჰყავს რამოდენიმე მომსახურე 

სული, მაგრამ ჩვენ მოვიხსენიებთ ამათ შორის 8 დღისა და 8 ღამის ჰერცოგს 

რამეთუ მათი გამოძახება შესაძლებელია. პირველ 4 დღისა და პირველ 4 ღამის 

ჰერცოგს ჰყავთ დაქვემდებარებაში 40 მომსახურე სული დანარჩენ 4 დღის ჰერცოგს 

ექვემდებარება 20 მომსახურე სული ხოლო მომდევნო 4 ღამის ჰერცოგს 10 

მომსახურე სული. ისინი ყველანი მშვიდნი არიან და სიამოვნებით ემორჩილებიამ 

გამომძახებელს. ამ შემთხვევაში აღსანიშნავია ის რომ დღის ჰერცოგთა გამოძახება 

უნდა მოხდეს დღის საათებში ხოლო ღამის ჰერცოგთა გამოძახება ღამის საათებში. 



სოლომონის გასაღებები 
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ასირიელის ბეჭედი 

 

 

 

ასირიელის დაქვემდებარებაში მყოფი 8 დღის ჰერცოგი 

1. ასტორი (Astor) 

2. კარგა (Carga) 

3. ბუნიელი (Buniel) 

4. რაბასი (Rabas) 

5. არსისატი (Arcisat) 

6. აარიელი (Aariel) 

7. კუსიელი (Cusiel) 

8. მალგუელი (Malguel) 

 

ასირიელის დაქვემდებარებაში მყოფი 8 ღამის ჰერცოგი 

1. ამიელი (Amiel) 

2. კუსრიელი (Cusriel) 

3. მაროტი (Maroth) 

4. ომიელი (Omiel) 

5. ბუდარი (Budar) 

6. ასპიელი (Aspiel) 

7. ფასეუა (Faseua) 

8. ჰამასი (Hamas) 
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დღისა და ღამის ჰერცოგთა ბეჭდები 

 

ასირიელის მოხმობისათვის აღსავლენი შელოცვა 

მე, (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო მრავლისშემძლეო და ძლიერო მეფეო ასირიელ, 

რომელიც ხარ დიადი მმართველი და მბრძანებელი სულთა ზედა, რომელიც 

მართავ ქვეყნის სამხრეთ დასავლეთ მხარეს და შენი ხელმწიფების ქვეშ იმყოფება 

მრავალი სული, მოგიხმობ შენ ასირიელ ყველა სულის მბრძანებლის ცაბაოთ 

უფლის სახელით, დამდე პატივი შენი გამოცხადებით. 

 

მერვე სულ, მეოთხე მათ შორის რომელნიც იმყოფებიან სამხრეთის დიადი 

იმპერატორის მეთვალყურეობის ქვეშ და მოქმედებენ მისი ნების თანახმად მისი 

ხელმძღვანელობით გახლავთ მესერიელი — (Maseriel). ის მართავს როგორც 

დიადი და ძლევამოსილი მეფე ქვეყნის დასავლეთ მხარეს და ძალაუფლება მისი 

განგებისა ვრცელდება სამხრეთზეც. მას დაქვემდებარებაში ყავს აურაცხელი 

ოდენობა დიადი ჰერცოგებისა და მათ შორის უამრავო მომსახურე სული, მაგრამ 

ჩვენ აქ მოვიხსენიებთ მხოლოდ 12 მთავარ დღისა და ამდენივე 12 მთავარ ღამის 

ჰერცოგს, ვინაიდან მათი გამოძახება ნებადართულია, ისინი მშვიდობისმყოფელნი 

არიან და ნებაყოფლობით ყოველგვარი იძულების გარეშე აღასრულებენ 

გამომძახებლის სურვილებსა და ემორჩილებიან მის ნებას, თითოეულ ამ 

ჰერცოგთაგანს დაქვემდებარებაში ყავს 30 მომსახურე სული. აღსანიშნავია რომ 

დღის ჰერცოგთა გამოძახება უნდა მოხდეს დღის საათებში ხოლო ღამის 

ჰერცოგებისა შესაბამისად ღამის საათებში, იხილეთ მათი ბეჭდები: 



სოლომონის გასაღებები 
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მესერიელის ბეჭედი 

 

 

 

დღის 12 მთავარი ჰერცოგი 

1. მაჩუე (Mahue) 

2. რორიელი (Roriel) 

3. ეარვიელი (Earviel) 

4. ზერიელი (Zeriel) 

5. ატნიელი (Atniel) 

6. ვესსური (Vessur) 

7. აზიმელი (Azimel) 

8. ჩაზორი (Chasor) 

9. რატიელი (Patiel) 

10. ასსუელი (Assuel) 

11. ალიელი (Aliel) 

12. ესპოელი (Espoel) 

 

ღამის მთავარი 12 ჰერცოგი 

1. არაჩი (Arach) 

2. მარასი (Maras) 

3. ნოგუიელი (Noguiel) 

4. საემიელი (Saemiel) 

5. ამოირი (Amoyr) 

6. ბაჰიელი (Bachiel) 

7. ბაროსი (Baros) 

8. ელიელი (Eliel) 

9. ეაროსი (Earos) 

10. რაბიელი (Rabiel) 

11. ატრიელი (Atriel) 

12. სალვორი (Salvor) 
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დღისა და ღამის ჰერცოგთა ბეჭდები 

 

მასერიელის მოხმობისათვის აღსავლენი შელოცვა 

მე, (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო მრავლისშემძლეო და დიადო თავადო, 

მასერიელ, რომელიც ხარ მმართველი სულთა და ძალთა დასავლეთისა და 

განგებულება შენი ძალაუფლებისა ვრცელდება სამხრეთით, უზენაესი ღვთის 

ცაბაოთის სახელით მოგიხმობ შენ, დამდე პატივი შენი გამოცხადებით, ო ძლიერო 

მეფეო მასერიელ. 

 

მეცხრე სული და პირველი მათ შორის რომელიც იმყოფება დასავლეთის 

დიადი იმპერატორის დაქვემდებარებაში და მოქმედებს მისი უშუალო 

ხელმძღვანელობით გახლავთ მალგარასი — (Malgaras) ის მართავს ქვეყნის 

დასავლეთ მხარეს როგორც მეფე და დაქვემდებარებაში ყავს 30 დღისა და 

ამდენივე 30 ღამის ჰერცოგი, მაგრამ ჩვენ აქ მოვიხსენიებთ მხოლოდ 12 დღისა და 

12 ღამის ჰერცოგს, ვინაიდან მათი გამოძახება ნებადართულია. თითოეულ 

მათგანს ექვემდებარება 30 მომსახურე სული გარდა მილიელისა, ბარფასისა, 

ასპარასი და დეილასი. ამათ ექვემდებარება 20 მომსახურე სული, ხოლო აროისსა 

და ბასიელს მხოლოდ 10 მომსახურე სული. ისინი ყველანი მშვიდობისმყოფელნი 

არიან და გამომძახებლის ნება სურვილს უყოყმანოდ აღასრულებენ. როდესაც მათ 

იძახებენ ისინი ცხადდებიან საკუთარ მომსახურე სულებთან ერთად. დღის 

ჰერცოგები გამოძახებულ უნდა იქნეს დღისით ხოლო ღამის ჰერცოგები ღამით. 

ესეც მათი სახელები და ბეჭდები: 
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მალგარასის ბეჭედი 

 

 

 

დღის 12 ჰერცოგი 

1. კარმიელი (Carmiel) 

2. მელიელი (Meliel) 

3. ბორასი (Borasy) 

4. აგორი (Agor) 

5. კასიელი (Casiel) 

6. რაბიელი (Rabiel) 

7. კაბიელი (Cabiel) 

8. უდიელი (Udiel) 

9. ორიელი (Oriel) 

10. მისიელი (Misiel) 

11. ბარფასი (Barfas) 

12. აროისი (Arois) 

 

ღამის 12 ჰერცოგი 

1. აროკი (Aroc) 

2. დოდიელი (Dodiel) 

3. კუბი (Cubi) 

4. ლიბიელი (Libiel) 

5. რაბოკი (Raboc) 

6. ასპიელი (Aspiel) 

7. ქარონი (Caron) 

8. ზამორი (Zamor) 

9. ამიელი (Amiel) 

10. ასპარი (Aspar) 

11. დეილასი (Deilas) 

12. ბასიელი (Basiel) 
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დღისა და ღამის ჰერცოგთა ბეჭდები 

 

მალგარასის მოხმობისათვის აღსავლენი შელოცვა 

მე, (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო მრავლისშემძლეო და დიადო თავადო, ძლიერო 

თავადო მალგარას, რომელიც მართავ ვითარც მეფე და ძალაუფლება შენი 

სიტყვისა და საქმისა განაგებს ქვეყნის დასავლეთ მხარეს, მოგიხმობ შენ მალგარას 

მეფეო და გამგებელო სულთა და ძალთა, მოგიხმობ შენ სულთა მბრძანებლის 

ცაბაოთ უფლის სახელით დამდე პატივი შენი გამოცხადებით. 

 

მეათე სული და მეორე მათ შორის ვინც იმყოფება დასავლეთის დიადი 

იმპერატორის მფარველობისა და ზედამხედველობის ქვეშ გახლავთ დაროჰიელი 

— (Dаrochiel). ის მრავლისშემძლე თავადია რომელიც მართავს დასავლეთით და 

ძალაუფლება მისი სიტყვისა ვრცელდება ჩრდილოეთით, მას დაქვემდებარებაში 

ყავს 40 დღისა და ამდენივე 40 ღამის ჰერცოგი, რომელთაგანაც თითოეულს 

უამრავი სული ემსახურება. მაგრამ ჩვენ აქ მოვიხსენიებთ 24 დღისა და ამდენივე 

24 ღამის ჰერცოგს აღსანიშნავია რომ მათ შორის პირველი 12 დღისა და 12 რამის 

ჰერცოგს ყავთ 40 მომსახურე სული, ხოლო მომდევნო 12 დღისა და 12 ღამის 

ჰერცოგს დაქვემდებარებაში ყავს 400 მომსახურე სული. დღის ჰერცოგები 

გამოძახებულ უნდა იქნეს დღით ხოლო ღამის ჰერცოგნი შესაბამისად ღამით. აქვე 

გასათვალისწინებელია პლანეტარული საათებიც მათი მოხმობისა, პირველ 2 

სულს ჰერცოგთა იძახებენ დღის 1 საათზე მომდევნო 2 ჰერცოგს დღის მე-2 საათზე 

და ა.შ ისინი ყველანი მშვიდობისმყოფელნი არიან და გართულებების გარეშე 

აღასრულებენ გამომძახებლის ნებას. წარმოგიდგენთ მათ ბეჭდებსა და სახელებს: 
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დაროჰიელის ბეჭედი 

 

ოცდაოთხი დღის ჰერცოგი 

12 დღის ჰერცოგი რომლებსაც იძახებენ შუადღემდე 

1. მაგაელი (Magael) 

2. არტინო (Artino) 

3. ეფიელი (Efiel) 

4. მანიელი (Maniel) 

5. სურიელი (Suriel) 

6. კარსიელი (Carsiel) 

7. ფაბიელი (Fabiel) 

8. კარბა (Carba) 

9. მერაჩი (Merach) 

10. ალტორი (Althor) 

11. ომიელი (Omiel) 

12. კასიელი (casiel) 

მათი ბეჭდები 
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დღის 12 ჰერცოგი რომელთაც იძახებენ შუა დღის შემდეგ 

1. გუდიელი (Gudiel) 

2. ასფორი (Asphor) 

3. ემუელი (Emuel) 

4. სორიელი (Soriel) 

5. კარბონი (Cabron) 

6. დივიელი (Diviel) 

7. აბრიელი (Abriel) 

8. დანაელი (Danael) 

9. ლომორი (Lomor) 

10. კასაელი (Casael) 

11. ბუსიელი (Busiel) 

12. ლარფოსი (Larfos) 

მათი ბეჭდები 

 

ოცდაოთხი ღამის ჰერცოგი 

თორმეტი ღამის ჰერცოგი რომელთაც მოუხმობენ შუაღამემდე 

1. ნაჰიელი (Nahiel) 

2. ოფისიელი (Ofisiel) 

3. ბულისი (Bulis) 

4. მომელი (Momel) 

5. დარბორი (Darbori) 

6. პანიელი (Paniel) 

7. კურსასი (Cursas) 

8. ალიელი (Aliel) 

9. აროზიელი (Aroziel) 

10. კუსინე (Cusyne) 

11. ვრანიელი (Vraniel) 

12. პელუსარი (Pelusar) 
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მათი ბეჭდები 

 

12 ღამის ჰერცოგი რომელთაც იძახებენ შუაღამის შემდგომ 

1. პაფიელი (Pafiel) 

2. გარიელი (Gariel) 

3. სორიელი (Soriel) 

4. მაზიელი (Maziel) 

5. ფუთიელი (Futiel) 

6. კაიროსი (Cayros) 

7. ნარსიალი (Narsial) 

8. მოზიელი (Moziel) 

9. აბაელი (Abael) 

10. მეროტი (Meroth) 

11. კადრიელი (Cadriel) 

12. ლოდიელი (Lodiel) 

მათი ბეჭდები 
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დაროჰიელის მოხმობისათვის აღსავლენი შელოცვა 

მე, (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო მრავლისშემძლეო და ძლიერო თავადო 

დაროჰიელ, რომელიც მართავ როგორც მეფე დასავლეთის მხარეს ქვეყნისას და 

ძალაუფლება შენი სიტყვისა ვრცელდება ჩრდილოეთით, ო დიდო თავადო 

დაროჰიელ, მოგიხმობ შენ სულთა მბრძანებლის ცაბაოთ უფლის სახელით, დამდე 

პატივი შენი გამოცხადებით. 

 

მეთერთმეტე სული მესამე მათ შორის, რომელიც იმყოფება იმპერატორ 

ამენადიელის ქვეშევდრომად და მოქმედებს მისი ზედამხედველობის ქვეშ 

გახლავთ უსიელი — (Usiel). ის გახლავთ დიადი პრინცი რომელიც მართავს 

ქვეყნის ჩრდილო დასავლეთ მხარეს. მას დაქვემდებარებაში ყავს 40 დრისა და 

ამდენივე 40 ღამის ჰერცოგი, მაგრამ ჩვენ მოვიხსენიებთ 14 დღისა და 14 რამის 

ჰერცოგს, ვინაიდან მათი მოხმობა ნებადართულია. პირველი 8 დღის ჰერცოგს 

დაქვემდებარებაში ყავს 40 მომსახურე სული ხოლო მომდევნო 6 დღის ჰერცოგს კი 

30 მომსახურე სული. პირველ 8 ღამის ჰერცოგს დაქვემდებარებაში ყავს 40 

მომსახურე სული, მომდევნო 4 ღამის ჰერცოგს 20 მომსახურე სული, ხოლო 

დანარჩენ 2 ჰერცოგს 10 მომსახურე სული. ისინი ყველანი მშვიდობისმყოფელნი 

და მორჩილნი არიან ნებაყოფლობით ემორჩილებიან გამომძახებლის ნებას. მეფე 

სოლომონის სიბრძნის სიტყვის მიხედვით ამ სულებს ძალუძთ დამალონ 

განძეულობა და აგრეთვე გაამხილონ დაფარული განძის ადგილსამყოფელი. 

როდესაც თქვენ რაიმეს დამალვა გიწევთ და არ გსურთ გამჟღავნდეს ამ ნივთის 

ადგილსამყოფელი იმ ადგილზე სადაც ნივთს გადამალავთ უნდა გამოსახოთ ეს 4 

ბეჭედი: 

 

ეს ბეჭდები გახლავთ განძის მცველი სულებისა. ესენი არიან: ადანი (Adan), 

ანსოელი (Ansoel), მაგნი (Magni) და აბარიელი (Abariel). ეს ბეჭდები უნდა 

გამოისახოს სექსუალური აქტით შეურყვნელი ცხოველის (ხბო, ბატკანი) 

ტყავისაგან დამზადებულ პერგამენტზე და დაიდოს იმ ადგილზე სადაც განძს 

დამალავთ. 

უსიელის ბეჭედი 
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დღის 14 ჰერცოგი 

1. აბარიელი (Abariel) 

2. ამეტა (Ameta) 

3. არნენი (Arnen) 

4. ჰერნე (Herne) 

5. საეფერი (Saefer) 

6. პოტიელი (Potiel) 

7. საეფარნი (Saefarn) 

8. მაგნი (Magni) 

9. ამანდიელი (Amandiel) 

10. ბარსუ (Barsu) 

11. გარნასუ (Garnasu) 

12. ჰისსამი (Hissam) 

13. ფაბარიელი (Fabariel) 

14. უზინიელი (Usiniel) 

მათი ბეჭდები 

 

ღამის 14 ჰერცოგი 

1. ანსოელი (Ansoel) 

2. გოდიელი (Godiel) 

3. ბარფოსი (Barfos) 

4. ბურფა (Burfa) 

5. ადანი (Adan) 

6. სადდიელი (Saddiel) 

7. სოდიელი (Sodiel) 

8. ოსსიდიელი (Ossidiel) 

9. პატჰიერი (Pathier) 

10. მარაე (Marae) 

11. აზურიელი (Asuriel) 

12. ალმოელი (Almoel) 

13. ლას ფარონი (Las Pharon) 

14. ეტიელი (Ethiel) 
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უსიელის მოსახმობად აღსავლენი შელოცვა 

მე, (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო მრავლისშემძლეო და დიადო თავადო უსიელ, 

რომელიც მართავ ჩრდილო დასავლეთს ვითარც ძლევამოსილი პრინცი და 

ძალაუფლება შენი სიტყვისა ვრცელდება მრავალ ჰერცოგზე, სულთა მბრძანებლის 

ცაბაოთ უფლის სახელით მოგიხმობ შენ დამდე პატივი შენი გამოცხადებით. 

მეთორმეტე სული და მეოთხე მათ შორის, რომლებიც იმყოფებიან 

დასავლეთის იმპერატორის ზედამხედველობის ქვეშ და მოქმედებენ მისი 

ძალაუფლების სიტყვით გახლავთ კაბარიელი — (Cabariel). ის ძლევამოსილი 

თავადია, რომელიც მართავს ქვეყნის დასავლეთ მხარეს და ძალაუფლება მისი 

სიტყვისა მიემართება და ვრცელდება ჩრდილოეთით. მას დაქვემდებარებაში ყავს 

50 დღისა და ამდენივე 50 ღამის ჰერცოგი, რომლებიც მართავენ მომსახურე სულთა 

უმრავლესობას, მაგრამ ჩვენ აქ მოვიხსენიებთ მხოლოდ 10 მთავარ დღის ჰერცოგსა 

და ამდენივე 10 მთავარ ღამის ჰერცოგს. თითოეულ მათგანს დაქვემდებარებაში 

ყავთ 50 მომსახურე სული, რომლებიც ცხადდებიან მათი მთავრის მოხმობისას 

ამალაში მთავართან თანხლებით. აღსანიშნავია, რომ დღის ჰერცოგები 

მშვიდობისმყოფელნი არიან და ნებაყოფლობით ემორჩილებიან გამომძახებლის 

ნებას, მათი მოხმობა უნდა მოხდეს დღის საათებში, ხოლო ღამის ჰერცოგნი არიან 

მრისხანენი ჯიუტნი და იტყუებიან პირველივე შეძლებისთანავე. მათი მოხმობა 

ხდება ღამის საათებში. წარმოგიდგენთ მათ სახელებსა და ბეჭდებს. 

კაბარიელის ბეჭედი 
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დღის 10 ჰერცოგი 

1. სატიფელი (Satifiel) 

2. პარიუსი (Parius) 

3. გოდიელი (Godiel) 

4. ტაროსი (Taros) 

5. ასორიელი (Asoriel) 

6. ეთიმიელი (Etimiel) 

7. კლისსანი (Clyssan) 

8. ელიტელი (Elitel) 

9. ანიელი (Aniel) 

10. კუფაელი (Cuphal) 

ღამის 10 ჰერცოგი 

1. მადორი (Mador) 

2. პენიელი (Peniel) 

3. კუგიელი (Cugiel) 

4. ტალბუსი (Thalbus) 

5. ოთიმი (Otim) 

6. ლადიელი (Ladiel) 

7. მორიასი (Morias) 

8. პანდორი (Pandor) 

9. კაზული (Cazul) 

10. დუბიელი (Dubiel) 

რამოდენიმე მათგანის ბეჭდები 

 

კაბარიელის მოსახმობად აღსავლენი შელოცვა 

მე, (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო დიადო და ძლიერო ტავადო კაბარიელ, 

რომელიც მართავ ქვეყნის დასავლეთის მხარეს და ძალაუფლება შენი სიტყვისა 

ვრცელდება ჩრდილოეთით, მოგიიხმობ შენ კაბარიელ მბრძანებელო ჰერცოგთა და 

სულთა მთავარო, ყველა სულის მბრძანებლის ცაბაოთ უფლის სახელით მოგიხმობ 

შენ კაბარიელ დამდე პატივი შენი გამოცხადებით. 
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მეცამეტე სული, პირველი მათ შორის ვინც იმყოფება ჩრდილოეთის 

იმპერატორის დემორიელის მფარველობის ქვეშ და მოქმედებს მისი 

ზედამხედველობით გახლავთ რაისაელი (Raysael) ის მართავს როგორც მეფე 

ჩრდილოეთით, მას დაქვემდებარებაში ყავს 50 დღისა და ამდენივე 50 ღამის 

ჰერცოგი რომელთაგანაც თითოეულს ჰყავს მრავალი მომსახურე სული, მაგრამ 

ჩვენ აქ მოვიხსენიებთ მხოლოდ 16 მთავარ დღის ჰერცოგს რამეთუ ისინი 

მშვიდობისმყოფელნი არიან და უჯერებენ მომხმობს და 14 ღამის ჰერცოგს რამეთუ 

მათ გარდა ყველა მრისხანეა სიცრუის მთხზველი და ჯიუტი. თითოეული აქ 

მოხსენიებული დღის ჰერცოგი მართავს 50 მომსახურე სულს, უკანასკნელი 6 დღის 

ჰერცოგის გარდა, რომელთაც დაქვემდებარებაში ყავთ 30 მომსახურე სული. 

პირველ 8 ღამის ჰერცოგს ექვემდებარებიან 40 მომსახურე სული, მომდევნო 4 

ღამის ჰერცოგს 20 მომსახურე სული ხოლო უკანასკნელ 2 ღამის ჰერცოგს კი 10 

მომსახურე სული. 

იხილეთ მათი ბეჭდები და სახელები. 

რაისაელის ბეჭედი 

 

დღის 16 ჰერცოგი 

1. ბასიარი (Baciar) 

2. ტაოკი (Thoac) 

3. საქუიელი (Sequiel) 

4. სადარი (Sadar) 

5. ტარატი (Terath) 

6. ასტაელი (Astael) 

7. რამიქა (Ramica) 

8. დუბარუსი (Dubarus) 

9. არმენა (Armena) 

10. ალბჰადური (Albhadur) 

11. ჩანაელი (Chanaei) 

12. ფურსიელი (Fursiel) 

13. ბათასიელი (Betasiel) 

14. მელჰა (Melcha) 

15. ტარასი (Tharas) 

16. ვრიელი (Vriel) 
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დღის ჰერცოგთა ბეჭდები 

 

ღამის 14 ჰერცოგი 

1. ტარიელი (Thariel) 

2. პარასი (Paras) 

3. არაილი (Arayl) 

4. კულმარი (Culmar) 

5. ლაზაბა (Lazaba) 

6. ალეასი (Aleasi) 

7. სებაჰი (Sebach) 

8. ქუიბდა (Quibda) 

9. ბელსაი (Belsay) 

10. მორაელი (Morael) 

11. სარაჰი (Sarach) 

12. არეპაჰი (Arepach) 

13. ლამასი (Lamas) 

14. ტურკაელი 

ღამის ჰერცოგთა ბეჭდები 
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რაისაელის მოხმობისათვის აღსავლენი შელოცვა 

მე (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო მრავლისშემძლეო და დიადო თავადო რაისაელ, 

მოგიხმობ შენ რომელიც მართავ ჩრდილოეთს ვითარცა მეფე ძლიერი, მოგიხმობ 

შენ რაისაელ რომლის სიტყვაც ვრცელდება მრავალთა ჰერცოგთა ზედა და შენი 

სიტყვის ძალაუფლებას ემორჩილება მრავალი სული, სულთა მბრძანებლის 

ცაბაოთ უფალის სახელით გეძახი შენ რაისაელ დამდე პატივი შენი 

გამოცხადებით. 

 

მეთოთხმეტე სული, მეორე მათ შორის ვინც იმყოფება ჩრდილოეთის 

იმპერატორის დემორიელის მფარველობის ქვეშ და მოქმედებს მისი 

ზედამხედველობით გახლავთ სიმიელი (Symiel). ის მასზედ დაქვემდებარებულ 

სულებსა და ძალებს მართავს როგორც მეფე მბრძანებლობს ჩრდილოეთით და 

ძალაუფლება მისი სიტყვისა ვრცელდება აღმოსავლეთით. სიმიელს 

დაქვემდებარებაში ყავს 10 დღის ჰერცოგი და 1000 ღამის ჰერცოგი, რომელთაც 

თავის მხრივ ემსახურებიან განსაზღვრული რაოდენობა მომსახურე სულებისა. 

მაგრამ ჩვენ აქ მოვიხსენიებთ მხოლოდ 10 დღისა და ამდენივე 10 ღამის ჰერცოგს, 

დღის ჰერცოგები ძალიან მშვიდობისმყოფელნი და მორჩილნი არიან, ხოლო 

ღამისანი პირიქით ჯიუტნი, სიცრუის მთხზველნი და მრისხანენი და როდესაც 

მათ იძახებენ იძულებით წარსდგებიან ხოლმე მაგის წინაშე. დღის ჰერცოგებს 

ემსახურება 720 სული ხოლო აქ მოხსენიებულ 10 ღამის ჰერცოგს კი 790 სული, 

შველიან და ეხმარებიან მათ დროდადრო. იცილეთ მათი ბეჭდები სახელები და 

მომსახურე სულთა რიცხვი. 

სიმიელის ბეჭედი 

 

დღის 10 მთავარი ჰერცოგი 

1. ასმიელი (Asmiel) 60 სული 

2. ჩრუბასი (Chrubas) 100 სული 

3. ვასლოსი (Vaslos) 40 სული 

4. მალგრონი (Malgron) 20 სული 

5. რომიელი (Romiel) 80 სული 

6. ლარაელი (Larael) 60 სული 

7. აქოლი (Achol) 60 სული 

8. ბონიელი (Bonyel) 90 სული 

9. დაგიელი (Dagiel) 100 სული 

10. მუზორი (Musor) 110 სული 
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დღის ჰერცოგთა ბეჭდები 

 

ღამის 10 მთავარი ჰერცოგი 

1. მაფრუსი (Mafrus) 70 სული 

2. აპიელი (Apiel) 30 სული 

3. კურიელი (Curiel) 40 სული 

4. მოლაელი (Molael) 10 სული 

5. არაფოსი (Arafos) 50 სული 

6. მარიანუ (Marianu) 100 სული 

7. ნარზაელი (Narzael) 210 სული 

8. მურაჰე (Murahe) 30 სული 

9. რიჩელი (Richel) 120 სული 

10. ნალაელი (Nalael) 130 სული 

ღამის ჰერცოგთა ბეჭდები 
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სიმიელის მოსახმობად აღსავლენი შელოცვა 

მე, (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო, დიადო და ძლიერო თავადო სიმიელ, 

მმართველო ჩრდილოეთისა მეფეო და გამგებელო მრავალთა სულთა, 

ძალაუფლება შენი სიტყვისა ვრცელდება აღმოსავლეთით, მოგიხმობ შენ 

მრავლისშემძლეო და ღირსეულო მთავარო სიმიელ, სულთა მბრძანებლის ცაბაოთ 

უფლის სახელით გეძახი შენ, დამდე პატივი შენი გამოცხადებით. 

 

მეთხუტმეტე სული და მესამე მათ შორის, ვინც იმყოფება ჩრდილოეთის 

დიადი იმპერატორის დაქვემდებარების ქვეშ გახლავთ არმადიელი (Armadiel). ის 

მმართველობს, როგორც მეფე ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთ მხარეში და 

დაქვემდებარებაში ყავს უამრავი ჰერცოგი და მომსახურე სული, მაგრამ ჩვენ აქ 

მოვიხსენიებთ მხოლოდ 15 მთავარ ჰერცოგს, რომელთაგანაც თითოეულს 

დაქვემდებარებაში ყავს 1260 მომსახურე სული. ამ ჰერცოგთა გამოძახება 

შესაძლებელია დღისითაც და ღამითაც, ოღონდ 15 საათიანი დროის მონაკვეთში. 

მზის ამოსვლის საათიდან იწყება პირველი სულის მოხმობა, ხოლო დანარჩენ 

თხუთმეტ საათს თანმიმდევრობით იხმობენ დანარჩენ ჰერცოგებს, რომელთაც 

მოუწევთ რიგობითი რიცხვის მიხედვით მომდევნო საათი. ისინი ყველანი 

მშვიდობისმყოფელნი არიან და გართულებების გარეშე აღასრულებენ ყველაფერს 

რასაც მოისურვებთ და რაც მათ ძალებს არ აღემატება, იხილეთ მათი სახელები და 

ბეჭდები. 

არმადიელის ბეჭედი 

 

თხუთმეტი მთავარი ჰერცოგი 

1. ნასსარი (Nassar) 

2. პარაბიელი (Parabiel) 

3. ლარიელი (Lariel) 

4. ქალვარნია (Calvarnia) 

5. ორარიელი (Orariel) 

6. ალფერიელი (Alferiel) 

7. ორინი (Oryn) 

8. სამიელი (Samiel) 

9. ასმაიელი (Asmaiel) 

10. ჯასზიელი (Jasziel) 
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11. პანდიელი (Pandiel) 

12. კარასიბა (Carasiba) 

13. ასბიბიელი (Asbibiel) 

14. მაფაირი (Mafayr) 

15. ოემიელი (Oemiel) 

მთავარ ჰერცოგთა ბეჭდები 

 

არმადიელის მოსახმობი შელოცვა 

მე (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო მრავლისშემძლეო და დიადო თავადო 

არმადიელ, რომელიც ხარ ძლევამოსილი მეფე და მართავ სულთა და ძალთა 

ქვეყნის ჩრდილო აღმოსავლეთით, ცაბაოთ უფლის სახელით რომელიც არის 

მბრძანებელი ყოველთა სულთა, შეხინას სახელით მოგიხმობ შენ დამდე პატივი 

შენი გამოცხადებით. 

 

მეთექვსმეტე სული, მეოთხე მათ შორის, რომელიც იმყოფება ჩრდილოეთის 

დიადი იმპერატორის ზედამხედველობის ქვეშ და მოქმედებს მისი 

ხელმძღვანელობით გახლავთ ბარაჩუსი (Barachus). ის მართავს, როგორც მეფე 

აღმოსავლეთით და ძალაუფლება მისი სიტყვისა მიემართება ჩრდილოეთით, მას 

დაქვემდებარებაში ყავს უამრავი ჰერცოგი და მომსახურე სული. ჩვენ მათ შორის აქ 

აღვწერთ მხოლოდ 15 მთავარ ჰერცოგს, ვინაიდან მათი მოხმობა ნებადართულია, 

მათი გამოძახება შეიძლება, როგორც დღისით ასევე ღამით ზემოთ აღწერილი 

წესის შესაბამისად, თითოეულ მათგანს დაქვემდებარებაში ყავს 7040 მომსახურე 

სული. ისინი ყველანი მშვიდობისმყოფელნი არიან და ნებაყოფლობით 

ემორჩილებიან გამომძახებელს. იხილეთ მათი ბეჭდები და სახელები: 
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ბარაჩუსის ბეჭედი 

 

თხუთმეტი მთავარი ჰერცოგი 

1. ქუითთა (Quitta) 

2. სარაელი (Sarael) 

3. მელჩონი (Melchon) 

4. კავაირი (Cavayr) 

5. აბოკი (Aboc) 

6. კარტაელი (Cartael) 

7. ჯანიელი (Janiel) 

8. ფაროლი (Pharol) 

9. ბაოქსასი (Baoxas) 

10. გერიელი (Geriel) 

11. მონაელი (Monael) 

12. ჩუბა (Chuba) 

13. ლამაელი (Lamael) 

14. ქართაელი (Cartael) 

15. დეკარიელი (Decariel) 

მთავარ ჰერცოგთა ბეჭდები 
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ბარაჩუსის მოსახმობად აღსავლენი შელოცვა 

 

მე, (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო მრავლისშემძლეო და ძლიერო თავადო 

ბარაჩუს, მეფეო უმაღლესო და მმართველო აღმოსავლეთის მხარისა, მოგიხმობ შენ 

ძლიერო ბარაჩუს, შენი სიტყვის ძალაუფლებაც ვრცელდება ჩრდილოეთით, 

სულთა მბრძანებლის ცაბაოთ უფლის სახელით მოგიხმობ შენ დამდე პატივი შენი 

გამოცხადებით. 

 

ძლევამოსილი ჰაერის მთავრები 

 

ამ წიგნში ჩვენ მოგცემთ ცოდნას თერთმეტი ძლევამოსილი და ძლიერი 

თავადისა და მათი მომსახურე სულების შესახებ, რომლებიც მოგზაურობენ ჰაერში 

ზემოთ და ქვემოთ და არასოდეს ჩერდებიან ერთ ადგილზე. 

 

პირველი თავადი ჰაერში მოგზაურ თავადთა შორის, გახლავთ გარადიელი 

(Garadiel) მას არ ჰყავს დაქვემდებარებაში თავადები და ჰერცოგები, მას გააჩნია 

18150 მომსახურე სული, ამიტომაც მას იძახებენ თავად ერთს, მაგრამ მასთან 

ერთად მოდიან მისი მომსახურე სულების უმრავლესი ნაწილი, რომელთა 

რიცხვობრივი ოდენობა დამოკიდებულია იმაზედ, თუ დროის რა მონაკვეთში 

ხდება მათი გამოძახება. 

პირველი ორი პლანეტარული საათი დღისა და მეორე ორი საათი ღამისა, 

გარადიელთან ერთად ცხადდება 470 მომსახურე სული. 

მეორე ოთხი საათი დღისა და მესამე ორი საათი ღამისა, მასთან ერთად 

ცხადდება 590 მომსახურე სული. 

მესამე ორი საათი დღისა და მეოთხე ორი საათი ღამისა, მასთან ერთად 

ცხადდება 930 მომსახურე სული. 

მეოთხე ორი საათი დღისა და მეხუთე ორი საათი ღამისა, მასთან ერთად 

ცხადდება 1560 მომსახურე სული. 

მეხუთე ორი საათი დღისა და მეექვსე ორი საათი ღამისა, მასთან ერთად 

ცხადდება 13710 მომსახურე სული. 

დღის უკანასკნელ, ანუ მეექვსე ორ საათს ე.ი 22:00 სთ-დან 24:00 — სთ-მდე 

მასთან ერთად ცხადდება 930 მომსახურე სული, ხოლო ღამის პირველ ორ საათზე, 

ანუ 00:00 სთ-დან 02:00 სთ-მდე მასთან ერთად ცხადდება 1560 მომსახურე სული. 

თითოეულ ამ მომსახურე სულთაგანი არის მშვიდობისმყოფელი და 

სიამოვნებით ემორჩილებიან გამომძახებლის ნებას. 
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გარადიელის ბეჭედი 

 

გარადიელის მოხმობისათვის აღსავლენი შელოცვა 

მე მოგიხმობ შენ ო, ძლევამოსილო და ძლიერო თავადო გარადიელ, ღომელიც 

მოგზაურობ ჰაერში შენს მომსახურე სულებთან ერთად. მე მოგიხმობ შენ 

გარადიელ, რათა გამოცხადდე ჩემს წინაშე, დღის პირველ საათზე, ამ ბროლის 

ბურთში ან ამ წრის წინ. უფლის ცაბაოთის სახელით გეძახი შენ, დამდე პატივი 

შენი გამოცხადებით. 

მომდევნო ჰაერში მოგზაური თავადი გახლავთ ბურიელი (Buriel), მას 

დაქვემდებარებაში ყავს ღამის ჰერცოგთა უმრავლესობა და სხვა მომსახურე 

სულები. ისინი ყველანი მრისხანენი არიან და ეს სულები ეზიზღებათ და ვერ 

იტანენ სხვა სულებს. ისინი შესახედაობით ცბიერნი არიან, აქვთ გველის ფორმა 

ქალწულის თავით და საუბრობენ ადამიანის ხმით, მათი გამოძახება უნდა მოხდეს 

ღამის საათებში, ვინაიდან ისინი ვერ იტანენ დღეს. მათი მოხმობისას ყურადღება 

უნდა მიექცეს პლანეტარულ საათებს, ამიტომაც ჩვენ ამ წიგნში მოვიხსენიებთ 

მხოლოდ 12 მთავარ ჰერცოგს, რომლებიც შეესაბამებიან ღამის 12 პლანეტარულ 

საათს. თითოეულ მათგანს ემორჩილება 880 მომსახურე სული. იხილეთ მათი 

სახელები და ბეჭდები. 

ბურიელის ბეჭედი 
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თორმეტი ღამის ჰერცოგი 

1. მეროსიელი (Merosiel) 

2. ალმადიელი (Almadiel) 

3. კუპრიელი (Cupriel) 

4. სარვიელი (Sarviel) 

5. კასბრიელი (Casbriel) 

6. ნედრიელი (Nedriel) 

7. ბუფიელი (Bufiel) 

8. ფუტიელი (Futiel) 

9. დრუსიელი (Drusiel) 

10. კარნიელი (Carniel) 

11. დრუბიელი (Drubiel) 

12. ნასტროსი (Nastros) 

ღამის ჰერცოგთა ბეჭდები 

 

ბურიელის მოსახმობად აღსავლენი შელოცვა 

მე, მოგიხმობ შენ ო, მრავლისშემძლეო და ძლიერო თავადო ბურიელ, 

რომელიც მოგზაურობ ჰაერში ქვეშევდრომ ჰერცოგებთან და სხვა ქვემდებარე 

მომსახურე სულებთან ერთად აქა იქ. მე მოგიხმობ შენ ბურიელ, რომ წარსდგე ჩემს 

წინაშე საკუთარ ჰერცოგებთან ერთად ღამის პირველ საათზე, ამ ბროლის სფეროში 

ან ამ წრის წინ მშვენიერი შესახედაობით, რათა შეასრულო ყოველივე რასაც 

მოვისურვებ, უფლის ცაბაოთის სახელით მოგიხმობ შენ, დამდე პატივი შენი 

გამოცხადებით. 
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მესამე ჰაერში მოგზაური თავადი გახლავთ — ჰიდრიელი (Hydriel), 

რომელსაც დაქვემდებარებაში ყავს 100 უზენაესი და 200 უმცროსი ჰერცოგი, 

აგრეთვე ურიცხვი რაოდენობის მომსახურე სულები, მაგრამ ჩვენ აქ მოვიხსენიებთ 

მხოლოდ 12 მთავარ ჰერცოგს, რომელთაც გააჩნიათ 1320 მომსახურე სული. მათი 

გამოძახება შესაძლებელია, როგორც დღის, ასევე ღამის საათებში, პლანეტარულ 

საათებთან შესაბამისობაში. პირველ ჰერცოგს იძახებენ დღის, ან ღამის პირველ 

საათს და ასე შემდეგ ყოველ მომდევნო ჰერცოგს, დღის ან ღამის მომდევნო საათს. 

ჰერცოგები ცხადდებიან გველის ფორმით რომელთაც სახე და თავი აქვთ 

ქალწულის ფორმის, ისინი ყველანი მშვიდობისმყოფელნი არიან და 

ნებაყოფლობით ემორჩილებიან გამომძახებლის ბრძანებებს. მათ შეუძლიათ ყველა 

სიკეთის მოტანა რაც დაკავშირებულია წყალთან, იხილეთ მათი ბეჭდები და 

სახელები. 

ჰიდრიელის ბეჭედი 

 

12 მთავარი ჰერცოგი 

1. მორტოლიელი (Mortoliel) 

2. ჩამორიელი (Chamoriel) 

3. პელარიელი (Pelariel) 

4. მუსუზიელი (Musuziel) 

5. ლამენიელი (Lameniel) 

6. ბარჩიელი (Barchiel) 

7. სამიელი (Samiel) 

8. დუსირიელი (Dusiriel) 

9. კამიელი (Camiel) 

10. არბიელი (Arbiel) 

11. ლუციელი (Luciel) 

12. ხარიელი (Chariel) 
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12 მთავარი ჰერცოგის ბეჭდები 

 

ჰიდრიელის მოსახმობად აღსავლენი შელოცვა 

მე, მოგიხმობ შენ ო, მრავლისშემძლეო და ძლიერო თავადო ჰიდრიელ, 

რომელიც მოგზაურობ ჰაერში ქვეშევდრომ ჰერცოგებთან და სხვა ქვემდებარე 

მომსახურე სულებთან ერთად აქა იქ. მე მოგიხმობ შენ ჰიდრიელ, რომ წარსდგე 

ჩემს წინაშე ღამის პირველ საათზე, ამ ბროლის სფეროში ან ამ წრის წინ მშვენიერი 

შესახედაობით, რათა შეასრულო ყოველივე რასაც მოვისურვებ, უფლის ცაბაოთის 

სახელით მოგიხმობ შენ, დამდე პატივი შენი გამოცხადებით. 

მეოთხე მოგზაური თავადი ჰაერის ძალთა გახლავთ — პირიჰიელი (Pirichiel). 

მას დაქვემდებარებაში არ ყავს არც თავადები და არც ჰერცოგები, მაგრამ ჰყავს 

სულიერ ძალთა რაინდები, მებრძოლი სულები. ჩვენ აქ მოვიხსენიებთ მხოლოდ 8 

მთავარ რაინდს, რომელთა გამოძახებაც შესაძლებელია და რომელთაც (თითოეულ 

მათგანს) დაქვემდებარებაში ყავს 2000 მომსახურე სული. რაინდთა გამოძახება 

ხდება პლანეტარული საათების შესაბამისად, ისინი ყველანი 

მშვიდობისმყოფელნი არიან და ნებაყოფლობით ემორჩილებიან გამომძახებლის 

ნებას. 

იხილეთ მათი სახელები და ბეჭდები: 

პირიჰიელის ბეჭედი 
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პირიჰიელის 8 რაინდი 

1. დამარსიელი (Damarsiel) 

2. ქარდიელი (Cardiel) 

3. ალმაზორი (Almasor) 

4. ნემარიელი (Nemariel) 

5. მენარიელი (Menariel) 

6. დემედიელი (Demediel) 

7. ჰურსიელი (Hursiel) 

8. ქუპრისიელი (Cuprisiel) 

რაინდთა ბეჭდები 

 

პირიჰიელის მოსახმობად აღსავლენი შელოცვა 

მე მოგიხმობ შენ, ო მრავლისშემძლეო და ღირსეულო თავადო პირიჰიელ, 

რომელიც მოგზაურობ ჰაერში ჰაერის ძალთა მთავრებს შორის, მოგიხმობ შენ, ო, 

პირიჰიელ მბყრობელო რაინდთა დასისა და ხელმწიფეო მრავალ მომსახურე 

სულთა, სულთა მბრძანებლის ცაბაოთ უფლის სახელით მოგიხმობ დამდე პატივი 

შენი გამოცხადებით. 

 

მეხუთე ჰაერში მოგზაური თავადი გახლავთ — ემონიელი (Emoniel), მას 

დაქვემდებარებაში ყავს 100 თავადი და მთავარი ჰერცოგი, მათ შორის 20 უმცროსი 

ჰერცოგი და მრავალი მომსახურე სული, მაგრამ ჩვენ აქ მოვიხსენიებთ მხოლოდ 12 

მთავარ ჰერცოგს, რომელთაც ჰყავთ 1320 მომსახურე სული, ისინი ყველანი 

მშვიდობისმყოფელნი არიან და ნებაყოფლობით ემორჩილებიან გამომძახებლის 
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ბრძანებებს, ისინი სუფევენ ტყეებში და მათი მოხმობა შესაძლებელია დღისა და 

ღამის ნებისმიერ დროს პლანეტარული საათების მიხედვით. 

იხილეთ მათი ბეჭდები და სახელები: 

ემონიელის ბეჭედი 

 

12 მთავარი ჰერცოგი 

1. ერმონიელი (Ermoniel) 

2. ედრიელი (Edriel) 

3. ქარნოდიელი (Carnodiel) 

4. ფანუელი (Phanuel) 

5. დრამიელი (Dramiel) 

6. პანდიელი (Pandiel) 

7. ვასენელი (Vasenel) 

8. ნასინიელი (Nasiniel) 

9. კრუჩიელი (Cruhiel) 

10. არმესიელი (Armesiel) 

11. ოასპენიელი (Oaspeniel) 

12. მუსინიელი (Musiniel) 

12 მთავარი ჰერცოგის ბეჭდები 
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ემონიელის მოსახმობად აღსავლენი შელოცვა 

მე, (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო მრავლისშემძლეო და დიადო თავადო 

ემონიელ, მბრძანებელი სულთა და მრავალთა ხელმწიფებათა, მე მოგიხმობ შენ 

ძლიერი თავადო რომელიც მოგზაურობ ჰაერში ჰორიზონტის მხარეების სულთა 

მბრძანებელო, ძალაუფლება შენი სიტყვისა ვრცელდება მრავალ თავადსა და 

ჰერცოგზე, მაგრამ ვისაც მორჩილობ თავად იმის სახელით, სულთა მბრძანებლის 

ცაბაოთ უფლის სახელით მოგიხმობ შენ, დამდე პატივი შენი გამოცხადებით. 

 

მეექვსე ჰაერში მოგზაური თავადი გახლავთ იქოსიელი (Icosiel), რომელსაც 

დაქვემდებარებაში ყავს 100 ჰერცოგი და 300 თანამგზავრი, მათ შორის მრავალი 

მომსახურე სული, მაგრამ ჩვენ აქ მოვიხსენიებთ მხოლოდ 15 მთავარ ჰერცოგს, 

რომელთა გამოძახებაც შესაძლებელია, მათ დაქვემდებარებაში ყავთ 2200 

მომსახურე სული, ისინი ყველანი მშვიდობისმყოფელნი არიან და ნებაყოფლობით 

ემორჩილებიან გამომძახებლის ნებას, ისინი ხშირად ცხადდებიან სახლებში 

რადგან უყვართ სახლში ცხოვრება, მათი გამოძახება უნდა მოხდეს პლანეტარული 

საათების შესაბამისად დღისითაც და ღამითაც, დაყავით დღე ღამის მონაკვეთი (24 

საათი) 15 ნაწილად დროის მონაკვეთად სულთა რაოდენობის შესაბამისად, მათი 

მოხმობა შესაძლებელია დაწყებული I სულიდან რომელიც უნდა იქნეს 

გამოძახებული დღის 1 საათზე დამთავრებული უკანასკნელი მე-15 სულით, 

რომლის გამოძახებაც უნდა მოხდეს მომდევნო დღის გამთენიამდე უკანასკნელ 

დროის მონაკვეთში. იხილეთ მათი სახელები და ბეჭდები: 

იქოსიელის ბეჭედი 

 

15 მთავარი ჰერცოგი 

1. მიჩარიელი (Machariel) 

2. პისჩიელი (Pischiel) 

3. თანათიელი (Thanatiel) 

4. ზოსიელი (Zosiel) 

5. აგაპიელი (Agapiel) 

6. ლარფიელი (Larphiel) 

7. ამედიელი (Amediel) 

8. კამბრიელი (Cambriel) 
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9. ნათრიელი (Nathriel) 

10. ზახარიელი (Zachariel) 

11. ატესიელი (Athesiel) 

12. კუმარიელი (Cumariel) 

13. მუნეფიელი (Munefiel) 

14. ჰერესიელი (Heresiel) 

15. ურბანიელი (Urbaniel) 

15 მთავარი ჰერცოგის ბეჭდები 

 

იქოსიელის მოსახმობად აღსავლენი შელოცვა 

მე, (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო მრავლისშემძლეო და დიადო თავადო 

იქოსიელ, რომელიც მოგზაურობ ჰაერში ჰორიზონტის მხარეებში, ძალაუფლება 

შენი სიტყვისა ვრცელდება მრავალ ჰერცოგსა და თანამგზავრზე, დიადო თავადო 

სულთა მბრძანებლის ცაბაოთ უფლის სახელით მოგიხმობ შენ, დამდე პატივი შენი 

გამოცხადებით. 

 

მეშვიდე ჰაერში მოგზაური თავადი გახლავთ — სოლევიელი (Soleviel), 

რომელსაც დაქვემდებარებაში ყავს 200 ჰერცოგი და 200 თანამგზავრი, რომელთაც 

ყოველ წელს მიეჩინებათ ახალი საკუთარი კონკრეტული მოქმედების ადგილი, 

ისინი ხელმძღვანელობენ მრავალ მომსახურე სულს, რომლებიც 

მშვიდობისმყოფელნი და დამჯერები არიან. მაგრამ ჩვენ აქ მოვიხსენიებთ 

მხოლოდ 12 მთავარ ჰერცოგს, პირველი 6 ჰერცოგი მოქმედებს წელიწადის პირველ 

6 თვეს დანარჩენები კი მომდევნო 6 თვეს, ამ თანმიმდევრობითვე ემსახურებიან 

ისინი საკუთარ თავადს, მათ დაქვემდებარებაში ყავთ 1840 მომსახურე სული, მათი 

მოხმობა შესაძლებელია, როგორც დღის ასევე ღამის საათებში პლანეტარული 

საათების შესაბამისად. 

იხილეთ მათი სახელები და ბეჭდები: 
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სოლევიელის ბეჭედი 

 

12 მთავარი ჰერცოგი 

1. ინახიელი (Inachiel) 

2. პრაქსიელი (Praxeel) 

3. მორახა (Moracha) 

4. ალომდარი (Almodar) 

5. ნადრუსიელი (Nadrusiel) 

6. კობუსიელი (Cobusiel) 

7. ამრიელი (Amriel) 

8. აქსოსიელი (Axosiel) 

9. ჩაროელი (Charoel) 

10. პრასიელი (Prasiel) 

11. მურსიელი (Mursiel) 

12. პენადორი (Penador) 

12 მთავარი ჰერცოგის ბეჭდები 
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სოლევიელის მოსახმობად აღსავლენი შელოცვა 

მე (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო დიადო და მრავლისშემძლე თავადო 

სოლევიელ, რომელიც მოგზაურობ ჰაერში ჰორიზონტის მხარეებს მიღმა, 

ძალაუფლება შენი სიტყვისა ვრცელდება მრავალ ჰერცოგსა და თანამგზავრზე, შენ 

მოგიხმობ სოლევიელ, რომელსაც გექვემდებარება მრავალი მომსახურე სული, 

სულთა მბრძანებლის ცაბაოთ უფლის სახელით გეძახი შენ, დამდე პატივი შენი 

გამოცხადებით. 

 

მერვე ჰაერში მოგზაური თავადი გახლავთ — მენადიელი (Menadiel), 

რომელსაც დაქვემდებარებაში ყავს 20 ჰერცოგი, 100 თანამგზავრი და უამრავი 

მომსახურე სული, ისინი ყველანი მშვიდობისმყოფელნი არიან და ნებაყოფლობით 

ემორჩილებიან გამომძახებლის ნებას, მაგრამ ჩვენ აქ მოვიხსენიებთ მხოლოდ 6 

მთავარ და 6 მცირე ჰერცოგს, რომელთა ემორჩილებიან (თითოეულ მათგანს) 390 

მომსახურე სული, აღსანიშნავია, რომ მათი გამოძახება უნდა მოხდეს 

პლანეტარული საათების მიხედვით, 1 ჰერცოგი დღის ან ღამის 1 საათზე მე-2 

მეორე საათზე და ა.შ იგივე წესი ვრცელდება მცირე ჰერცოგებზეც, იხილეთ მათი 

ბეჭდები და სახელები: 

მენადიელის ბეჭედი 

 

6 მთავარი ჰერცოგი 

1. ლარმოლი (Larmol) 

2. დრასიელი (Drasiel) 

3. კლამორი (Clamor) 

4. ბენოდიელი (Benodiel) 

5. ჩარსიელი (Charsiel) 

6. სამიელი (Samyel) 

6 მცირე ჰერცოგი 

1. ბარხიელი (Barchiel) 

2. ამასიელი (Amasiel) 

3. ბარუხი (Baruch) 

4. ნედრიელი (Nedriel) 

5. კურასინი (Curasin) 

6. ტარსონი (Tharson) 
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ჰერცოგთა ბეჭდები 

 

მენადიელის მოსახმობად აღსავლენი შელოცვა 

მე (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო მრავლისშემძლეო და დიადო თავადო 

მენადიელ, რომელიც მოგზაურობ ჰაერში ჰორიზონტის მხარეებს მიღმა 

თანამგზავრებთან ერთად, რომელსაც გმორჩილობს მრავალი ჰერცოგი და 

მომსახურე სული, სულთა მბრძანებლის ცაბაოთ უფლის დიადი სახელით გეძახი 

შენ, დამდე პატივი შენი გამოცხადებით. 

 

მეცხრე ჰაერში მოგზაური თავადი გახლავთ — მაკარიელი (Macariel), მას 

დაქვემდებარებაში ყავს უამრავი ჰერცოგი და მომსახურე სული, მაგრამ ჩვენ აქ 

მოვიხსენიებთ, მხოლოდ 12 მთავარ ჰერცოგს, რომელთაც ყავთ 400 მომსახურე 

სული. ყველა მათგანი მშვიდობისმყოფელია და ნებაყოფლობით ასრულებს იმ 

სურვილებს რასაც მათი გამომძახებელი მოისურვებს, ისინი ცხადდებიან 

სხვადასხვა ფორმით, ძირითადად კი დრაკონის ფორმით რომელსაც აქვს 

ქალწულის თავი. ამ ჰერცოგთა გამოძახება შესაძლებელია, როგორც დღისით ასევე 

ღამით, პლანეტარული საათების შესაბამისად. 

იხილეთ მათი სახელები და ბეჭდები. 

მაკარიელის ბეჭედი 

 



სოლომონის გასაღებები 

 

114 

მაკარიელის 12 მთავარი ჰერცოგი 

1. კლანიელი (Claniel) 

2. დრუსიელი (Drusiel) 

3. ანდროსი (Andros) 

4. ხაროელი (Charoel) 

5. ასმადიელი (Asmadiel) 

6. რომიელი (Romyel) 

7. მასტუელი (Mastuel) 

8. ვარპიელი (Varpiel) 

9. გრემიელი (Gremiel) 

10. თურიელი (Thuriel) 

11. ბრუფიელი (Brufiel) 

12. ლემოდაკი (Lemodac) 

ჰერცოგთა ბეჭდები 

 

მაკარიელის მოსახმობად აღსავლენი შელოცვა 

მე, (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო მრავლისშემძლეო და დიადო თავადო 

მაკარიელ, რომელიცმოგზაურობ ჰაერში, მომსახურე სულებთან ერთად, 

ძალაუფლება შენი სიტყვისა ვრცელდება მრავალ ჰერცოგს ზედა, მე მოგიხმობ შენ 

ო ძლიერო და ძლევამოსილო თავადო მაკარიელ სულთა მბრძანებლის ცაბაოთ 

უფლის სახელით გეძახი შენ, დამდე პატივი შენი გამოცხადებით. 

მეათე ჰაერში მოგზაური თავადი გახლავთ ურიელი (Uriel), მას 

დაქვემდებარებაში ყავს 10 მთავარი ჰერცოგი და 100 მცირე ჰერცოგი, აგრეთვე 

მრავალი მომსახურე სული, ისინი ყველანი მრისხანენი არიან, 

დაუმორჩილებელნი და სიცრუის მთხზველნი, ისინი ცხადდებიან გველის 

ფორმით, რომელსაც სახე და თავი აქვს ქალწულის, მშვენიერი შესახედაობისა. 

ჩვენ აქ მოვიხსენიებთ მხოლოდ 10 მთავარ ჰერცოგს, რომელთაც ყავთ 650 

თანამგზავრი და მომსახურე სული, რამეთუ მათი მოხმობა შესაძლებელი და 

უსაფრთხოა. იხილეთ მათი სახელები და ბეჭდები: 
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ურიელის ბეჭედი 

 

ურიელის 10 ჰერცოგი 

1. ჩარბი (Chabri) 

2. დრაბროსი (Drabros) 

3. ნარმიელი (Narmiel) 

4. ფრასმიელი (Frasmiel) 

5. ბრიმიელი (Brymiel) 

6. დრაგონი (Dragon) 

7. კურმასი (Curmas) 

8. დრაპიოსი (Drapios) 

9. ჰერმონი (Hermon) 

10. ალდრუსი (Aldrusy) 

ჰერცოგთა ბეჭდები 
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ურიელის მოსახმობად აღსავლენი შელოცვა 

მე (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო მრავლისშემძლეო და ძლიერო თავადო ურიელ, 

მბრძანებელო და ხელმწიფეო მრავალთა სულთა, გეძახი შენ დიადო მთავარო, 

ცაბაოთ უფლის სახელით მოგიხმობ შენ, დამდე პატივი შენი გამოცხადებით. 

 

მეთერთმეტე მოგზაური თავადი გახლავთ ბიდრიელი (Bydiel), რომელსაც 

ემსახურება 20 მთავარი ჰერცოგი და 200 სხვა მცირე ჰერცოგი, მათ შორის მრავალი 

მომსახურე სული, ამ ჰერცოგებს ყოველ წელს აქვთ ცვალებადი სამსახურის წესი 

და მოქმედების არეალი, ისინი მშვიდობისმყოფელნი არიან და ნებაყოფლობით 

ასრულებენ იმ სურვილებს რასაც მატი გამომძახებელი მოისურვებს. თავად 

ბიდრიელი ცხადდება მშვენიერი შესახედაობის ადამიანის ფორმით, ისევე 

როგორც მისი ჰერცოგნი. ჩვენ აქ მოვიხსენიებთ მხოლოდ მის 10 ჰერცოგს, 

თითოეულ მათგანს დაქვემდებარებაში ყავთ 2400 მომსახურე სული. იხილეთ 

მათი ბეჭდები და სახელები: 

ბიდრიელის ბეჭედი 

 

 

 

ბიდრიელის 10 ჰერცოგი 

1. მუდირელი (Mudirel) 

2. ქრუჩანი (Cruchan) 

3. ბრამისიელი (Bramsiel) 

4. არმონიელი (Armoniel) 

5. ლამენიელი (Lameniel) 

6. ანდრუჰიელი (Andruchiel) 

7. მერასიელი (Merasiel) 

8. ჩარობიელი (Charobiel) 

9. პარსიფიელი (Parsifiel) 

10. ჩრემოასი (Parsifiel) 
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10 ჰერცოგის ბეჭდები 

 

 

 

ბიდრიელის მოსახმობად აღსავლენი შელოცვა 

მე (სახელი) მოგიხმობ შენ, ო, მრავლისშემძლეო და ძლიერო თავადო 

ბიდრიელ, რომელიც მოგზაურობ ჰაერში აქა იქ, თანმხლებ ჰერცოგებთან და სხვა 

მომსახურე სულებთან ერთად, მე მოგიხმობ შენ ბიდრიელ რათა გამოცხადდე 

დაუყოვნებლივ დღის ამ საათს, აქ ჩემს წინაშე ამ ბროლის სფეროში (ან წრის წინ) 

მშვენიერი შესახედაობის ფორმით, რათა აღასრულო ყოველივე რასაც მე შენგან 

მოვითხოვ, ცაბაოთ უფლის სახელით მოგიხმობ შენ დამდე პატივი შენი 

გამოცხადებით. 



სოლომონის გასაღებები 
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ალბერტ დიდი 
(1193-1280) 

 

გერმანელი 

ბუნებისმეტყველი, 

ფილოსოფოსი, 

ღვთისმეტყველი, 

ალქიმიკოსი და 

ასტროლოგი. მისი 

ნამდვილი გვარია ალბერტ 

ფონ ბოლშტედტი. 

დომინიკელი ბერი, რომლის 

ბიოგრაფია უცნაური და 

მისტიკურია. მას თვლიდნენ 

გოლემის ერთ-ერთ 

შემქმნელად (გოლემი — 

«ხელონური ადამიანი», 

«შუასაუკუნეების 

რობოტი»). ალბერტი დიდი 

იყო ცნობილი თეოლოგის, 

თომა აქვინელის 

მასწავლებელი, თუმცა, 

თომა მისი სახლიდან მას 

შემდეგ გაიქცა, რაც მას 

ალბერტთან ყოფნის დროს 

ხის თოჯინა ადამიანის 

ხმით დაელაპარაკა (ამ 

ფაქტზე თვითონ თომა აქვინელი წერს). ნორბერტ ვინერმა, თანამედროვე 

კიბერნეტიკის «მამამ» სიცოცხლის ბოლოს აღიარა, რომ კარიერის დასაწყისში 

საფუძვლიანად გაეცნო ალბერტ დიდის ჩანაწერებს და იქიდან ბევრი საინტერესო 

დეტალი გაიგო. ალბერტი დიდის წიგნმა «ორაკულები» ჩვენ დრომდე მოაღწია. 

მასში ალქიმიური, ასტროლოგიური და თეოლოგიური ჩანაწერების გარდა, არის 

მთელი რიგი ჩანაწერებისა, რომლებიც დედამიწის მომავალს შეეხება. 

• ‘ადამიანები ჰერაკლის სვეტებიდან (გიბრალტარი) ძალიან შორს მიაღწევენ 

დიდ ნაპირს. ამ მიწაზე დასახლდება ჩრდილოეთის ხალხი და შექმნიან 

უზარმაზარ «ჯვრიან» სახელმწიფოს (ამერიკის აღმოჩენა). 

• გერმანელი ხალხი ვერასოდეს ვერ გამთლიანდება, რადგან მან შეურაცხყო 

ძველი რომის სული (საუბარია გერმანული ტომების მიერ ძველი რომის 

დაწვაზე). 



«აპოკრიფი» საქართველოში, №6: 11.2014 

 

121 

• გერმანია სამჯერ მოიწადინებს მსოფლიოს დაპყრობას, თუმცა ამაოდ 

(პირველად ეს მოხდა კარლ V ჰაბსბურგის მიერ, რომელმაც XVI საუკუნეში 

დაიკავა ესპანეთი და იტალია. მეორედ XIX-XX საუკუნის მიჯნაზე, 

რომელსაც პრუსიის სახელმწიფო დაცემა მოჰყვა. მესამედ — ნაცისტების 

მიერ ოკუპირებული ევროპა). 

• ადამიანები შექმნიან რკინის ეტლს, რომელშიც ცხენი არ იქნება შებმული, 

ის თავისით იმოძრავებს (ავტომობილის გამოგონება). 

• ჩემი სიკვდილიდან 680 (1960) წლის შემდეგ ადამიანი გაფრინდება 

მთვარეზე, ხოლო ჩემი სიკვდილიდან 800 (2080) წლის შემდეგ მთვარიდან 

ჩამოიტანენ ჰაერს, რომელიც ხალხს გაათბობს (ერთ-ერთი ყველაზე 

ზუსტი წინასწარმეტყველება — მთვარეზე გაფრენის თარიღის ცთომილება 

მხოლოდ ერთი წელია, რაც შეეხება წინასწარმეტყველების მეორე ნაწილს, 

წამყვანი ქვეყნების მეცნიერები უკვე შეთანხმდნენ, რომ მთვარიდან 

შესაძლებელია ჰელიუმ-3-ის ტრანსპორტირება, რომელიც დედამიწაზე 

თითქმის უკვე ამოწურულ ნავთობსა და ბუნებრივ აირს შეცვლის). 

• ჩემი სიკვდილიდან ათასი წლის შემდეგ (2280 წ.), დედამიწაზე «შავი 

პლანეტიდან» ჩამოფრინდებიან უცნაური ადამიანები, ისინი დედამიწაზე 

მოიტანენ ახალ და საშიშ ავადმყოფობას. თუ დედამიწა ამას გაუძლებს, 

შემდეგ დადგება «ოქროს საუკუნე». 

• ჩემი სიკვდილიდან 750-800 (2030-80 წ.წ.) წლის შემდეგ ისლამს, როგორც 

რელიგიას დაემუქრება საფრთხე. 

• ‘ახალ მიწაზე» ეშმაკი შევა ადამიანში და ადამიანი ილოცებს არა ღმერთის, 

არამედ ეშმაკის სახელზე (პირველად სატანისტური ეკლესიები მართლაც 

აშშ-ში გაჩნდა). 

• ჩემი სიკვდილიდან 730 წლის შემდეგ (2010 წ.) დედამიწა გაიყოფა სამ 

ნაწილად — ეს იქნება «ახალი მიწა», «ჩრდილოეთის მიწა» და «ყვითელი 

მიწა». «ახალ მიწას» საკუთარი ურწმუნოება დაღუპავს (სავარაუდოდ, 

საუბარია აშშ-ს, რუსეთისა და ჩინეთის მომავალ დაპირისპირებაზე 

მსოფლიო ჰეგემონიისთვის). 

• ბოროტი ჯუჯები ადამიანებს დიდ საფრთხეს შეუქმნიან. გეშინოდეთ 

მათი, ვისაც თავი სხეულზე დიდი აქვს, მათგან დიდი საფრთხე წამოვა (ამ 

წინასწარმეტყველას არც თარიღი ახლავს და არც სხვა მიმანიშნებელი 

შტრიხი და ცოტა ძნელი ივარაუდო, როდის დაემუქრებიან «ჯუჯები» 

ადამიანებს; იქნებ, ეს პატარა ტანის უცხოპლანეტელები იქნებიან?). 

• მოვა დრო, როდესაც ტყუილის თქმა აზრს დაკარგავს, იმიტომ, ყველა 

ადამიანს აზრის წაკითხვა შეეძლება (ალბათ მასიურ ტელეპატიაზეა 

საუბარი). 

• მოვა დრო, როდესაც ავად გახდომა სირცხვილი იქნება (ეს ალბათ 

ნოსტრადამუსის ნაწინასწრემტყველები «ოქროს» საუკუნეა). 
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• სოკოები ადამიანებზე მაღლები გაიზრდებიან (ვისურვოთ, რომ ამ 

წინასწარმეტყველებაში საუბარი ჩვეულებრივ, საჭმელ სოკოებზე იყოს და 

არა ბირთულ აფეთქებებზე — სოკოს ფორმის კვამლი სწორედ ბირთქულ 

აფეთქებას აქვს). 

• ვხედავ ორ საშინელ შხამიან სოკოს, რომელიც ორი ქალაქის თავზე ჰკიდია. 

ასეთი სოკო სულ შვიდი იქნება (ეს წინასწარმეტყველება ეხება ბირთულ 

აფეთქებებს ხიროსიმასა და ნაგასაკში. თუ ამას ჩერნობილსაც დავუმატებთ 

სამი გამოდის. ნეროს მიხედვით კი შვიდი უნდა იყოს. სხვათა შორის 

მესამე მსოფლიო ომის დროს (დაახლოებით 2010-14 წ.წ.) ბირთული 

იარაღის გამოყენებაზე ნოსტრადამუსიც საუბრობს). 

• ინდოეთში იქნება საშინელი ქაოსი, ჩრდილოეთ ინდოეთში გამოჩნდება 

ძლიერი დიქტატორი დაშლის პირას მისულ ინდოეთს გააერთიანებს 

(მსგავსი წინასწარმეტყველება ნოსტრადამუსსაც აქვს, იგი მესამე ომის 

დაწყებას სწორედ ინდოეთში მომხდარ ქაოსს, უფრო სწორედ ოთხ 

სახელმწიფოს მეთაურზე მომხდარ თავდასხმას უკავშირებს). 

• გარეგნული ფორმები კვადრატული იქნება — ტაძრებს რვა კუთხე ექნება, 

იქნება მფრინავი სარკეები და ეს სარკეები ადამიანებს გადაიყვანს ერთი 

მზიდან მეორე მზეში, საშინელი ნიჟარები გაიგებენ ადამიანთან საუბარს 

და თვითონაც ადამიანთა ხმით ისაუბრებენ (უცნაური და დაულაგებელი 

წინასწარმეტყელებაა. მფრინავი სარკეები თვითმფრინავები შეიძლება 

იყოს — მათი ფრენისა და ლითონის ბრწყინვალების გამო, ნიჟარები კი ან 

მობილური ტელეფონები ან ჯერ კიდევ არ შექმნილი ტექნოლოგია, ასე 

ვთქვათ მომავლის «ნოუ ჰაუ»). 

• ჩემი სიკვდილიდან 730 წლის შემდეგ ალაჰის ტანდაბალი კაცი, რომელსაც 

ხელზე ხაზებით სამკუთხედი ექნება გამოსახული, მსოფლიოს ომს 

გამოუცხადებს. მასთან ბრძოლაში ბევრი სისხლი დაიღვრება და 

დედამიწის მესამედი მოიწამლება. შეერთებული ძალებით მას დაამხობენ 

(ერთ-ერთ ყველაზე «თანამედროვე» და საშიში წინასწარმეტყველება, 

რომელზეც ნარო ნერო და ნოსტრადამუსიც საუბრობენ). 

• ჩემი სიკვდილიდან 734 წლის შემდეგ დედამიწაზე საშინელი უკუნი 

ჩამოწვება. ადამიანები თვითონვე დაიღუპავენ თავს — საკუთარი 

ურწმუნოებითა და სისხლის ძიებით. უფრთხილდით ალაჰის კაცს — ის 

დასჯის «ახალსა და ძველ მიწებს», დასჯის საკუთარ ხალხსა და დასჯის 

საკუთარ თავს (ალბათ წინა წინასწარმეტყველების გაგრძელება და ფრიად 

საშიში. «ახალი მიწა» არის აშშ, «ძველი მიწა» — ევროპა, «ალაჰის კაცი» ?). 
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რანო ნერო 
(დაახლ. XIV-XV საუკუნე) 

 

ფრანგი ასტროლოგი 

და წინასწარმეტყველი. 

მისი ნამდვილი სახელია 

ფედერიკო მარტელი 

(რანო ნერო «შავ ობობას» 

ნიშნავს). ის სხვადასხვა 

დროს ცხოვრობდა 

იტალისა (ფლორენციაში) 

და საფრანგეთში. მან 

ნოტრადამუსამდე 

თითქმის ერთი 

საუკუნით ადრე 

იწინასწარმეტყველა 

დედამიწის მომავალი. 

ბოლონიის ერთ-ერთ 

მონასტერში აღმოჩენილი 

იქნა ხელნაწერები, რომელთა რადიოიზოტოპურმა გამოკვლევამ ცხადყო, რომ ეს 

ტრაქტატები დაწერილი იყო არა უგვიანეს XVI საუკუნისა. 1981 და 1984 წ.წ. 

იტალიაში გამოიცა ბ. ბაშერის 800 გვერდიანი წიგნი, რომელიც მთლიანად ნეროს 

წინასწარმეტყველებებსა და მის კომენტარებს უკავია. მისი ძირითადი ნაშრომს 

«მუდმივი წიგნი» ჰქვია. მასში თითქმის დეტალურად არის გადმოცემული 

დედამიწის მომავალი. არის მოსაზრება, რომ ნოსტრადამუსიც იყენებდა მაშინ ჯერ 

კიდევ უცნობ ნეროს ხელნაწერს. ნაროს წინასწარმეტყველები ყველაზე ზუსტი და 

მკაფიოა. მაგალითად, ნერო სტალინს მთებიდან მოსულ კაცს უწოდებს, რომელიც 

პირიდან კვამლს უშვებს (ნეროს დროს ევროპაში თამბაქო ჯერ კიდევ არ 

არსებობდა). დეტალურად აღწერს ყოფილ რომის პაპ იოანე-პავლე II-ზე 

თავდასხმის დეტალებს. ის რომის პაპს «ორ მოციქულს» უწოდებს (მართლაც, პაპს 

ორი მოციქულის სახელი ერქვა — იოანე და პავლე). ნოსტრადამუსისგან 

განსხვავებით ნერო დედამიწის მომავალის ორ გზას «ხედავს» — როგორც 

კოსმიურ კატასტროფას, ისე «ოქროს საუკუნეს», ეს იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანები 

ისწავლიან საკუთარ თავში «ბოროტების ბუზის» დაჭერას (აქედან მოდის ნეროს 

ფსევდონიმი — «შავი ობობა», რომელიც ბოროტების ბუზს იჭერს). 

• იქნება მუდმივი ბრძოლა სამ დიდ რელიგიას შორის — ეს იქნება ქრისტეს 

რელიგია, მწვანე რელიგია და მზის რელიგია (მწვანე მთვარის ფერად 

ითვლება, მთვარე კი ისლამის სიმბოლოა, რაც შეეხება მზის რელიგიას, ის 

ზოროასტრიზმია, რომელიც სავარაუდოდ XXI საუკუნეში ისევ 

აღორძინდება). 
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• ქრისტეს რელიგია ყველა დროს გაუძლებს, თუმცა, დადგება ხანი, 

როდესაც ქრისტიანები გამოქვაბულებში იცხოვრებენ (ამ 

წინასწარმეტყველებას თარიღი არ ახლავს, ამიტომ, ძნელია ივარაუდო, 

როდის გაუჭირდება ქრისტიანობას). 

• მწვანე რელიგიას კეთილი ანგელოზი არ ჰყავს, ამიტომ, ის ნელ-ნელა 

დაიკარგება (აღსანიშნავია, რომ ისლამის გაქრობას ალბერტ დიდი და 

ნოსტრადამუსიც გვამცნობენ). 

• XXI საუკუნეში მზისა და ცეცხლის რელიგია უმაღლეს დიდებას მიაღწევს, 

ის ჩრდილოეთით მდებარე ქვეყანაში — ჰიპებორეაში ახალ ხარისხში 

გამოავლინდება. მისი ადგილი იქნება ერის მწვანე კუნძულზე(?) მთავარ 

ტაძარში (სავარაუდოდ ეს წინასწარმეტყველება რუსეთსა და 

ზოროასტრიზმის შესაძლო აყვავებას ეხება, თუმცა, რამდენად ახდება ეს 

ყოველივე, მომავალი გვიჩვენებს). 

• XX საუკუნის დასასრულს ბევრი «თეთრი ადამიანი» ილოცებს სატანის 

სახელზე. ის დაიწყება «ახალ მიწაზე» 1925 წელს და შემდგომ 

გავრცელდება ტარტარიაში. სატანის რელიგიას დაამარცხებს მზის 

რელიგია (მართლაც პირველი სატანისტური ტაძარი აშშ-ში გაჩნდა. ნერო 

ტარტარიას რუსეთს უწოდებს, მართლაც დღესდღეობით რუსეთში 

უამრავი სატანისტური სექტა, ოკულტური მიმდინარეობა და მაგიური 

სკოლებია. ამ წინასწარმეტყველებაში მზის რელიგია თუ ზოროასტრიზმია, 

მაშინ ის სატანიზმს დაამარცხებს). 

• სატანის რელიგია ბევრი ხალხის დამონებას მოახერხებს, ის დაეუფლება 

არა, არა მარტო ადამიანების სხეულს, არამედ სულსაც(!!!). 

• 1981 წელს გამოჩნდება ახალი, საშინელი ავადმყოფობა, რომელიც უამრავს 

ადამიანს შეიწირავს (ეს წინასწარმეტყველება ეხება შიდს-ს, რომელიც 

სწორედ ზემოთ აღნიშნულ პერიოდში გამოჩნდა). 

• მეოცე საუკუნის დასაწყისში ევროპაში გამოჩნდება «შავი ავადმყოფობა», 

რომელიც დედამიწის მოსახლეობის მესამედს დაავადმყოფებს. მსგავსი 

ავადმყოფობა იქნება ხუთი, თუმცა, ერთი მათგანი სიკეთესაც კი მოიტანს 

(სავარაუდოდ ეს წინასწარმეტყველებაც შიდს-ს, შავი ფერი კი ალბათ იმას 

ნიშნავს, რომ ის პირველად «შავ კონტინენტზე» — აფრიკაში დაფიქსირდა. 

რაც შეეხება ხუთს ავადმყოფობას, ალბათ შიდს-ი პირველია, თუ «ქათმის 

გრიპს» მეორედ ჩავთვლით, მაშინ კიდევ სამს უნდა ველოდოთ). 

• XX საუკუნის 90-იან წლებში გაძლიერდება «სამხრეთის ხალხი». ისინი 

იქნებიან ძალიან ძლიერები და იქნებიან უამრავნი. ამ ქვეყანაში 

დამყარდება დიქტატურა და შეძლებს მსოფლიოს «შესრუტვას» (ნერო 

ალბათ ჩინეთზე საუბრობს, თუმცა, ჩინეთი უფრო აღმოსავლეთია, ვიდრე 

სამხრეთი. «შესრუტვაში» კი ალბათ «ჩინური კვარტლები» იგულისხმება, 

რომლებიც მსოფლიოს ყველა დიდ ქალაქშია). 

• დედამიწაზე შემცირდება მოსახლეობა. ძალიან შემცირდება საფრანგეთისა 

და ესპანეთის მოსახლეობა. გაქრება ტარქია და სკანდინავია, ტარტარია არ 
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გაქრება (ტარქია ეს თურქეთია. სხვათა შორის თურქეთის პრობლემებზე 

სხვა წინასწარმეტყველებიც საუბრობენ. სკანდინავიას რა საშიშროება 

დაემუქრება ნერო ამის შესახებ არაფერს ამბობს. ტარტარია კი რუსეთია, 

ალბათ რუსეთის გეოპოლიტიკური რეორგანიზაცია მოხდება). 

• ზეცაზე იქნება ორი მზე და ორი მთვარე და აღარ იქნება ღამე. ეს იქნება 

ჯოჯოხეთი. დედამიწაზე შეუძლებელი იქნება ცხოვრება, მხოლოდ 

მთებში, ჰაერში და მიწისქვეშ იქნება შესაძლებელი სიცოცხლე. ააშენებენ 

რვა მიწისქვეშა ქალაქს. ბევრი ადამიანი დაბრმავდება ორი მზის შუქის 

გამო (ფრიად საშიში და მოულოდნელი წინასწარმეტყველებაა, უნდა 

ვივარაუდოთ, რომ ეს შორეული პერსპექტივაა. სხვათა შორის «ხელოვნურ 

მზეზე» ნოსტრადამუსიც საუბრობს, ოღონდ ის მიუთითებს დროზეც, ეს 

2400 წლის შემდეგ არის მოსალოდნელი). 

• როდესაც ადამიანები ცაზე დაინახავენ ორ მზესა და ორ მთვარეს, მაშინ 

დაიბადება ანტიქრისტე — ეს იქნება სატანა, რომელიც იჯდება სამთავიან 

ცხენზე (უნდა აღინიშნოს, რომ ზეადამიანების დაბადებისას უცნაურ 

ასტრონომიულ მოვლენებს ხშირად აქვს ადგილი. იგივე ძველსპარსულ 

რელიგიური ტრაქტატი «ავესტა» მოგვითხრობს, როდესაც დიადი მესია 

თაუმინი (მეორე ვერსიით ზარათუშტრა) იშვა, ცაზე ორი მზე იყო. 

ქართული მითოლოგიის თანახმად ორი მზე ანათებდა ხოგაის მინდიას 

დაბადების დროსაც. გავიხსენოთ «აღმოსავლეთის ვარსკვლავის» ნათება 

ქრისტე დაბადების მომენტში. ასე რომ, ანტიქრისტე არ იქნება 

ჩვეულებრივი ადამიანი და სრულიად შესაძლებელია მსგავსი მოვლენა 

მისი დაბადების დროსაც დაფიქირდეს). 

• ჩრდილოეთით და სამხრეთით დადნება თოვლი და ყინული — იქ 

ყვავილები აყვავდებიან (ამ დროს ალბათ შეიცვლება პოლუსების 

მდებარეობა; ეს ნაწილობრივ უკავშირდება წინა წინასწარმეტყველებასაც, 

რადგან თუ ცაზე ორი მზე იქნება, სწორედ მაშინ არის მოსალოდნელია 

პოლუსების შეცვლა და ამ ადგილებში ტემპერატურის აწევა). 

• წყალი წალეკავს ხმელეთის ნახევარს. ბევრი ქალაქი წყლის ქვეშ 

აღმოჩნდება (ალბათ ეს წინასწარმეტყველებაც წინა ორის გაგრძელებაა, 

იქიდან გამომდინარე პოლუსების შეცვლა გამოიწვევს მძლავრ 

სეისმოლოგიურ აქტიურობას, რაც ცხადია გააჩენს წარღვნის საშიშროებას). 

• აღიმართება უზარმაზარი ტაძრები კონუსის ფორმის. ზოგი ტაძარი იქნება 

ცხოველის მსგავსი და ტაძრის დიდი რქა ზეცისკენ იქნება აშვერილი (ეს 

შესაძლოა, ახალი რელიგიის დაარსებაა, მეორე ვარიანტით კი ეს ტაძრები 

შესაძლოა, იყოს ობსერვატორიები, რქა კი ტელესკოპი). 

• ადამიანები კანზე ლაქები გაუჩნდებათ, ეს იქნება მზის შუქის გამო 

გაჩენილი ავადმყოფობა (მოსალოდნელია ეს იყოს კანის კიბო, რომელსაც 

ულტრაიისფერი სხივები იწვევენ. ეს მოხდება იმ შემთხვევაში თუკი 

«ოზონის ხვრელის» გაფართოვება გაგრძელდება). 
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პარაცელსი 
(1493-1541) 

 

შვეიცარიელი ექიმი, 

ფარმაცევტი, ფილოსოფოსი, 

ბუნებისმეტყველი, ალქიმიკოსი და 

ასტროლოგი. მისი ნამდვილი 

სახელი და გვარია ფილიპ აურეოლ 

ტეოფრასტ ბომბასტ გოგენგეიმი. 

სწავლობდა ბაზელის 

უნივერსიტეტში, შემდეგ 

ვიუცბურგში აბატ ტრიტგეიმთან. 

მოგზაურობდა ევროპაში, აზიაში, 

აფრიკაში (დაუმტკიცებელი 

ვერსიით იყო ტიბეტშიც), გაეცნო 

არაბულ მედიცინას. 1525 წელს 

დაბრუნდა შვეიცარიაში და გახდა 

ექიმი-პრაქტიკოსი. უბოძეს 

პროფესორის წოდება და მიიღო 

ადგილი ბაზელის უნივერსიტეტში. 

მან აიღო სახელი «პარაცელსი» 

(‘ცელსის საწინააღმდეგო»; ცელსი — 

ანტიკური რომის ექიმი). შესწავლის 

შემდეგ დაწვა ანტიკური ავტორთა 

ნაშრომები (ჰიპოკრატე, ცელსი, გალენი და ა. შ). წერდა როგორც ლათინურად, ისე 

გერმანულად. იდევნებოდა ეკლესიის წარმომადგენალთა მხრიდან, რადგან 

მკურნალობისას უხვად იყენებდა მაგიურ ელემენტებს. მის კალამს ეკუთვნის 

ნაშრომი «ორაკული» (საკუთარ წინასწარმეტყველებების წიგნს ამ სახელწოდებას 

მრავალი ადამიანი არქმევდა). 

საფრანგეთში დაეცემა ვალუების დინასტია და ხელისუფლებაში მოვა 

ბურბონების დინასტია, თუმცა, ორასი წლის შემდეგ ისიც განადგურდება 

(საკმაოდ ზუსტი წინასწარმეტყველებაა — ჰენრიხ IV ნავარიელი, რომელმაც 

ბურბონების დინასტიას საფუძველი დაუდო, საფრანგეთის ტახტზე 1589 წელს 

ავიდა, ხოლოორასი წლის შემდეგ 1789 წელს კი საფრანგეთში რევოლუცია დაიწყო 

და ლუი XVI-ს თავი მოკვეთეს). 

ევროპის თითქმის ყველა სახელმწიფოპში ქვეყნის მართვის ფორმა — 

დემოკრატიული და რესპუბლიკური იქნება. ეს ორი ძალა ოკეანის გაღმა 

ქვეყანაშიც იქნება (ზუსტი წინასწარმეტყველებაა — «ოკეანის გაღმა ქვეყანა» კი აშშ 

არის, სადაც ძირითადად ორი პარტია დომინირებს — რესპუბლიკული და 

დემოკრატიული). 
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საფრანგეთის სათავეში მოვა პატარა ტანის დიქტატორი, სახელად 

ნაპოლეონი (უცნობია პარაცელსი წინასწარმეტყველების რა ხერხს იყენებდა, 

მაგრამ სახელების წინასწარმეტყველებისას არასდროს ცდებოდა, ის ამ მხრივ 

ნოსტრადამუსაც კი «უსწრებს»). 

ოკეანის გაღმა ქვეყანა გაძლიერდება, ის მსოფლიოს საკუთარ ნებას მოახვევს 

და ევროპას დააჩოქებს. მისი სიძლიერე მისი დაბადების კოდში იქნება ჩადებული 

(საუბარია ამერიკის აღორძინებაზე და მსოფლიო ჰეგემონიაზე. რაც შეეხება 

«დაბადების კოდს» — ცნობილია, რომ ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე 

საგულდაგულოდ შეარჩიეს ასტროლოგებმა, თითქმის ყველა სახელმწიფო კოდი 

ხუთიანზე «დასვეს». იგივე აშშ-ს თავდაცვის სამინისტროს შენობა პენტაგონი, 

იგივე პენტაგრამაა და ის სწორედ ხუთკუთხედზეა აშენებული). 

მსოფლიო გაიყოფა სამ ბანაკად. სამივე ბანაკი ერთმანეთის ფარული მტერი 

იქნება, თუმცა, აქედან მხოლოდ ორი დარჩება — ერთი მთლიანად განადგურდება, 

მეორე ნაწილობრივ (თუ დღევანდელ მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ განლაგებას 

გადავხედავთ, ამ წინასწარმეტყველების არსს ჩავწვდებით — სამი ბანაკი ეს აშშ, 

რუსეთი და ჩინეთია. თუმცა, ძნელია ივარაუდო რომელი განადგურდება და 

რომელი დარჩება. ჩინეთის აღორძინებასა და მსოფლიო ჰეგემონიაზე არა მარტო 

საერო წინასწარმეტყველები წერენ, არამედ ბიბლიური წინასწარმეტყველებიც. 

იგივე იოანეს «გამოცხადება»-ში, საუბარია 200 000 000 ჯარისკაცზე, რომელთა 

ცხენებიც ევფრატის წყალს დალევენ. თუ ამ წინასწარმეტყველებას ისევე მივიღებთ 

როგორც წერია, მაშინ უნდა ვივარაუდოთ, რომ 200 000 000 ჯარისკაციც გამოყვანა 

მხოლოდ ჩინეთს შეეძლება. თუმცა, შესაძლოა, აქ არც იყოს ნამდვილ 

ჯარისკაცებზე საუბარი — იგივე მსოფლიოს დიდ ქალაქებში «ჩინური 

კვარტლების» არსებობა და ჩინელების მასობრივი ემიგრაცია ყველა ქვეყანას 

სერიოზულ საფრთხე უქმნის. ამ დროისთვის ჩინელებს რუსეთი, კონკრეტულად 

კი ციმბირი თითქმის მთლიანად «ათვისებული» აქვთ, ანუ ისინი იქ მასობრივად 

ცხოვრობენ. რაც შეეხება «ერთი ბანაკის» განადგურებას, ეს შესაძლოა, აშშ იყოს, 

რომელიც ტერორისტების სამიზნე კიდევ აღმოჩნდება — ამაზე ნოსტრადამუსი 

წერს. 

ჩინეთი აღორძინდება — «შვიდი ბეჭდით დაბეჭდილი» ქვეყანა დასავლეთს 

დაიმორჩილებს (ეს ტერმინი მარკო პოლოდან მოდის, რომელმაც ჩინეთში 

მოგზაურობის შემდეგ, ამ ქვეყანას «შვიდი ბეჭდით დაბეჭდილი» ქვეყანა უწოდა. 

თავის მხრივ იტალიელ მოგზაურს ეს ტერმინი სახარებისგან უნდა ჰქონდეს 

აღებული — იოანეს «გამოცხადება»-ში შვიდი ბეჭდის გახსნაზეა საუბარი. რაც 

შეეხება ჩინეთის დასავლეთის, ანუ ევროპის დამორჩილებას, ის სავარაუდოდ ამას 

მომავალში მოახერხებს, თუმცა მის «ხმას» საერთაშორისო ორგანიზაციებში 

ამჟამადაც დიდი მნიშვნელობა აქვს). 

XIX საუკუნეში გაიმარჯვებს გერმანული არწივი, რომელიც იმეფებს 

ევროპაზე, თუმცა გერმანია ვერასოდეს ვერ იქნება თავისუფალი (სხვათა შორის, 

მსგავსი წინასწარმეტყველება ნოსტრადამუს «ალბერტ დიდსა და რანო ნეროსაც 

აქვთ. ეს ფრაზა გერმანიის «რკინის» კანცლერს ოტო ბისმარკს ეხება, რომელმაც 
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მოინდომა ევროპის დაპყრობა, თუმცა ამას პრუსიის სახელმწიფოს განადგურება 

მოჰყვა). 

ჩემი სიკვდილიდან 400 წლის შემდეგ, ევროპაში დაიწყება სისხლისმღვრელი 

ომი. ეს ომი მიაღწევს ოკეანის ნაპირებამდე და მის გაღმაც გადაინაცვლებს. ეს 

იქნება საშინელება და ბევრი ადამიანი უკვალოდ გაქრება. ადამიანებს შეარჩევენ 

გარკვეული ნიშნით, მათ წამებას ბოლო არ ექნება. ეს იქნება მხეცთა ნადიმი 

(პარაცელსი გარდაიცვალა 1541 წელს, ანუ ეს წინასწარმეტყველება გერმანია-

საბჭოთა კავშირის შორის მიმდინარე სამამულო ომს ეხება, რომელიც სწორედ 1941 

წელს დაიწყო. რაც შეეხება ადამიანების გარკვეული ნიშნით შერჩევას, ეს უდავოდ 

ებრაელების განადგურების მცდელობა. ცნობილია, რომ ფაშისტებმა მსოფლიოს 

მილიონობით ებრაელი აწამეს, დახვრიტეს და გაზით გაგუდეს). 

ჩემი სიკვდილიდან 500 წლის შემდეგ მსოფლიოში «ოქროს საუკუნე» 

დადგება. ის ორმოცდაათ წელს გაგრძელდება, ეს იქნება სატურნის ორი ციკლი. 

ამის შემდეგ დედამიწას ახალი ჭირი დაატყდება თავს (თუ პარაცელსის 

სიკვდილის თარიღს 500 წელს დავუმატებთ, 2041 წელი გამოვა, ანუ «ოქროს 

საუკუნე» დედამიწაზე 2041 წელს დაიწყება და 2091 წელს დამთავრდება. რაც 

შეეხება სატურნს — მისი ორი ციკლი ცოტა მეტ ხანს გრძელდება. სატურნი 

ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნის ორჯერ გარშემოვლას არა ორმოცდაათ, არამედ 

ორმოცდაცხრამეტ წელს ანდომდებს). 

ჩემი სიკვდილიდან 500 წლის შემდეგ დედამიწას საშიშროება სამხრეთიდან 

დაემუქრება. ადამიანები მთებში დასახლდებიან (დაუსრულებელი, თუმცა საშიში 

წინასწარმეტყველებაა და ამასთან წინა წინასწარმეტყველების ბუნებრივი 

გაგრძელებაა. «ოქროს საუკუნის» შემდეგ საშიშროება სამხრეთიდან «წამოვა». რა 

შეიძლება იყოს? თუ ოზონის ხვრელი გადიდდება და ულტრაიისფერი სხივების 

მაქსიმალური შემოდინება მოხდება, მაშინ ეს კანის კიბოს მასიური დასაწყისი 

იქნება და რაღა შუაშია ადამიანები მთებში დასახლება. არ არის გამორიცხული, 

რომ ეს იყოს ყინულების, კონკრეტულად კი ანტარქტიდის დნობა და მსოფლიო 

ოკეანის დონის მატება, რაც ბევრი ქვეყნისა თუ ქალაქის წყალში ჩაძირვას 

გამოიწვევს. ამ დროს ბუნებრივია, ადამიანები ზღვის დონიდან უფრო ზემოთ 

გადასახლდებიან და ზღვის სანაპირო საშიში გახდება). 

ზორასტრიზმი ერთ-ერთი უძველესი რელიგიაა. იგი წინასწარმეტყველ 

ზარათუშტრას (ზოროასტრის) სახელს უკავშირდება (ზარათუშტრა რეალურ 

პიროვნებად მიიჩნევა). ამ რელიგიის გაჩენის თარიღად ძველი წლთაღრიცხვით 

მეორე ათასწლეულის ბოლო მიიჩნევა. ზოროასტრიზმი არანის მთიანეთის 

ტერიტორიაზე აღმოცენდა და გავრცელდა წინა აზიის ზოგიერთ ქვეყანაში, ასევე 

სამხეთ კავკასიაში. ძველი წელთაღრიცხვით IV საუკუნიდან ახალი 

წელთაღრიცხვით VII საუკუნემდე (ისლამის გავრცელებამდე). ზოროასტრიზმი 

იყო ძველი სპარსეთის იმპერიების ძირითადი რელიგია. მე ვფიქრობ, რომ ამ 

რელიგიის მოძღვრება და საყრდენი ძალიან საინტერესოა... 
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