
MODERNO ČAROVNIŠTVO



PREDSTAVITEV ČAROVNIŠTVA

• Še dandanes se ljudje ukvarjajo s 
čarovništvom.

•Poznamo različne veje čarovništva npr. vudu
ali nekromancija.



NEKROMANCIJA

•Nekromancija ali obujanje mrtvih je veja 
čarovništva, kjer čarovnik poskuša obuditi 
mrtvo osebo ali kup kosti.



VUDU

• Z vudujem se večinoma ukvarjajo šamani v vaseh po Indoneziji in Afriki, pri tej 
veji lutko zaklejo na neko osebo in potem kar naredijo na lutki se zgodi tisti 
osebi.



ČRNA MAGIJA

Črna magija je sposobnost telekomunikacije in zavajanja ljudi.

Pri črni magiji črni mag zaveže svojo dušo hudiču s posebnim ritualom.

Rituali se običajno se izvajajo

ponoči, med 1.00 in 3.00 uro zjutraj.



KLICANJE DUHOV

• Amatersko klicanje duhov s pomočjo kozarca in abecede ali pa s 
ouija ploščo ljudje pogosto doživljajo kot zabavo, ne da bi se zavedali 
posledic, ki so lahko tudi smrtonosne.

• POTREBUJEMO -Ouija ploščo
-1 svečo(najbolj primerna je bela)
-dišečo palčko ali eterično olje
-papir in pisalo
-vedno morata biti prisotni najmanj 2 osebi(če ste začetnik 
ni priporočljivo, da sami upravljate s quija ploščo)



NAPOJI

• Nekateri ljudje se ukvarjajo z napoji, to pomeni, da pripravljajo napitke, ki naj 
bi imeli čarobno moč.

• Poznamo več vrst napojev npr.: napoj za mladost, zdravje, ljubezenske 
napoje. Imamo pa tudi strupe, ki so lahko smrtno nevarni.



VRAČI ALI ŠAMANI

• Vrači  ali šamani so ljudje, ki živijo v plemenih in veljajo za drugr najbolj 
plemenite ljudi v plemenu, takoj za voditeljem.

• Ukvarjajo se z zdravilstvom in napoji, nekateri pa naj bi bili tudi temačni in naj 
bi prakticirali vudu.



STAROMODNI ČAROVNIKI

• To so čarovniki in čarovnice, ki se ukvarjajo z čarovništvom, kot naj bi se z 
njim ukvarjali nekoč.

• Te osebe zaklinjajo neko drugo osebo, ter mu nakopljejo veliko težav in 
prekletstev



LAŽNI

• To so čarovniki, kot jih večina pozna in niso pravi, temveč so samo nastopači.

• Uporabljajo iluzije, da ljudi zmedejo, in potem  ‘čarajo‘.

• To pa so npr.: Dinamo, Troy in še veliko drugih.



HVALA ZA 
POZORNOST


