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 Rituál láskyRituál láskyRituál láskyRituál lásky 

 Vezmete si červenou nebo r ůžovou sví čku do ní vyryjete "magické jméno budoucí lásky" / 
toto jméno p řisoudíte=dáváte vy sami pro očekávanou lásku např.miláček, lásečka,miloušek aj. 
vámi vybraná "napodobeninka pro budoucího partnera/ku /pokud o lásku teprve žádáte 
nepředstavujte si konkrétního člov ěka-tvář, to ponechte volně vesmíru, jinak porušíte zákon 
svobodné volby a to je velmi špatné!!! Jednak by jste si tím omezili možnosti opravdové lásky a jednak 
by jste ovlivnili rozhodování a svobodnou volbu a tak by se vám vrátily v negaci všechny energie těch, 
jimž jste takto změnili jejich možnost setkání a poučení jich samotných v karmickém běhu jejich 
životů,což je velké množství ovlivnných energií,jež se vám v negativním vrátí, neboť jste ZABRÁNILI 
PLNĚNÍ KARMICKÝCH ZÁVAZKŮ VŠECH + TÍM JSTE SI JE VZALI SAMI ZA NĚ!!!!!!!!!!!!!!!!! A toto je 
důvod, proč byste neměli si nikoho a nic ovlivnit, jen své jednání !!! / Vždy KAŽDÉMU PONECHTE 
JEHO SVOBODNOU VOLBU !!!  

 Runy lásky  

   Othila  -první z run pro lásku 

symbolizuje domov,bezpečí a rodinu.Othila je složen v horní části z runy Inguz (plodivá síla) a v dolní 

části z runy Gebo (dar), což symbolizuje to, co nám bylo dáno předchozími generacemi, ať již v 

dobrém nebo zlém. Runa Othila učí těm nejcennějším hodnotám našeho života 

 

Eihwaz  - znamená strom tis, ale také smrt 

a znovuzrození,transformaci,sexuální pot ěšení  



můžeme ji také vnímat jako ženské lůno, kde se rodí nový život, proto runa Eihwaz představuje 

přechod života a smrti a ze smrti opět k znovuzrození. 

 

Základní rituál lásky ze starých spis ů : 

Potřeby 

-svíčka /červená, r ůžová  

-rydlo /špendlík  

-proužek papírku  

-tužka  

-stužka na p řivázání /zelená, červená a bílá/  

-kousek vrbového d řívka  

OMOTEJTE STUHY S PAPÍRKEM kolem d řeva 

Vezmete si červenou nebo r ůžovou sví čku do ní vyryjete "magické jméno budoucí lásky" / 

toto jméno p řisoudíte=dáváte vy sami pro očekávanou lásku např.miláček, lásečka,miloušek aj. 

vámi vybraná "zpodobnělinka pro budoucího partnera/ku / 

Svíčku,d řevo,papírek vystavte na noc M ěsíčnímu sv ětlu + požádejte Venuši v páte ční noci, aby 

jim požehnala a nabila je svou energií a energi M ěsíce , svíčku potom  postavíte na stolek,kde 

budete dělat rituál, zapalte ji a p ředstavujte si sebe se svou láskou , jak se držíte za ruce a 

usmíváte se na sebe /pokud o lásku teprve žádáte nep ředstavujte si konkrétního člov ěka-tvář, to 

ponechte volně vesmíru, jinak porušíte zákon svobodné volby a to je velmi špatné!!! Jednak by jste si 

tím omezili možnosti opravdové lásky a jednak by jste ovlivnili rozhodování a svobodnou volbu a tak 

by se vám vrátily v negaci všechny energie těch, jimž jste takto změnili jejich možnost setkání a 

poučení jich samotných v karmickém běhu jejich životů,což je velké množství ovlivnných energií,jež se 

vám v negativním vrátí, neboť jste ZABRÁNILI PLNĚNÍ KARMICKÝCH ZÁVAZKŮ VŠECH + TÍM 

JSTE SI JE VZALI SAMI ZA NĚ!!!!!!!!!!!!!!!!! A toto je důvod, proč by jste neměli si nikoho a nic ovlivnit, 

jen své jednání !!! / Vždy KAŽDÉMU PONECHTE JEHO SVOBODNOU VOLBU !!!  

papírek,d řevo omotané stuhami jejichž konce zakapete voskem z e svíčky do níž jste vyryly 

"magické jméno vaší budoucí lásky" /nesmí to být pravé jméno osoby-tím by jste porušili zákon 

svobodné volby/ Toto celé potom mějte po celou noc u sebe. Na druhý den stužky rozple tete a 

tím umožníte silám energií lásky  vzlétnout do sv ěta a umožníte tak, aby k vám p řivedly tyto 

síly lásku. /starý rituál keltů / 

Ideální je ud ělat to v dob ě úplňku v období nejvodn ějším pro p řivolání lásky tedy období od 

30.4. do 30.6.  

 

 



 

Rituál na p řivolání lásky  

-se provádí za jasného úplňku. Zvířata jsou v té době velice neklidná a někteří psi nejspíše celou noc 

pro štěkají. Zároveň jdeo nejlepší čas pro sběr bylinek a kořínků, které mají zesílený účinek. Hodně 

lidí se schyluje k lahvi alkoholu. Jde o podprahové jednání, jež nás nutí dělat spontánně neobvyklé 

věci. Úplněk působí na každého z nás odlišnou intenzitou. Nejcitlivější jedinci mohou mít i problémy se 

spaním. O úplňku se mluví skoro ve všech náboženstvích. Jde o úkaz, který mnohé napovídá a 

prozrazuje. Právě onoho času je nejlepší začít s dietou nebo se změnou životního stylu. Do dalších 

dní si sebou neseme čistý štít a příval nových nadějí. 

Nejčastějšími rituály spojené s úplňkem jsou úzce spjaty s láskou. Existuje celá řada magických 

seancí a technik, které mají zesílit jejich účinek a splnit požadované tužby. Zkušenější z vás mají 

určitě své zaběhnuté a osvědčené postupy, které mu jsou nejbližší. My zde nechceme zastávat roli 

šiřitele jakýchkoliv silných kouzel, které by mohli v nesprávných rukách spíše ubližovat, ale rádi 

pomůžeme lidem v naplnění jejich přání formou bezpečných a známých postupů. 

Postup 

Vytvořte si uvolněnou a ničím nerušenou atmosféru. Vypněte všechny elektrické spotřebiče ze 

zásuvky, ať vás neruší jejich vrčení. Nezapomeňte na mobil. Zapalte si růžovou a zelenou svíci. 

Následně si připravte dřívko opatřené ve stejný den, kdy provádíte rituál. Vydejte se za dne na 

průzkum a obstarejte si ho z plodného stromu. Buďte k přírodě šetrní a neničte kvůli kousku dřeviny 

celou větev. Dřívko si následně opracujte do podoby, která se vám bude zamlouvat. Nejvhodnějšími 

nástroji jsou pilník, smirkový papír a malý nožík, trochu si s tím pohrajte a dejte si záležet. Runy si 

vypalte pájkou, ovšem není to nezbytné. Stačí např. použít barvy anebo jiný způsob, který vás 

napadne. Zachovejte však předem stanovené pořadí run Fehu a Gebo, jelikož žádáte o splnění svého 

přání.  

Podržte vyhotovený amulet v ruce a vyřkněte 

Ten, kdo zná runu sedmnáctou, 

již nikdy, nikdy neztratí 

věrnost mladého děvčete/chlapce 

a láska mu provždy pokvete. 

 


