Kaynak: Joy of Satan, Bağlama Büyüsü
İhtiyacınız olan şeyler:
•

Poppit [Kukla] yapmak için malzeme

•

Bağlamak istediğiniz kişiye ait [kuklanın içine dikilebilecek] küçük bir kişisel eşya

•

Kuklayı mumya gibi bağlamakta kullanılacak uzun, koyu mavi bir materyal veya kurdele

•

Kuklayı asmak için kullanılacak bir çivi ve kuklayı asacak bir ağaç.

•

Eğer eşyanız kuklanın içini doldurmak için yeterince büyük değilse veya şekline uymuyorsa
kuklayı otlarla da doldurabilirsiniz. Karanfil eklemek “dili bağlamaya” yarayacaktır. Unutmayın
– otların ilaç özellikleri dışında kendi başlarına hiçbir gerçek güçleri yoktur. Otların gücünü en
üst düzeye çıkarmak için elementlerle doldurulmaları gerekmektedir. *Bitkiler hakkında önemli
bilgiler için buraya tıklayınız.
Eklenebilecek otlar arasında şunlardan bir veya birkaçı kullanılabilir:

•

Koyunotu

•

Çadıruşağı

•

Huş

•

Kan Kökü

•

Süpürge Otu

•

Karakafes

•

Servi

•

Tarhun

•

Zufa Otu

•

Sarı Kantaron

•

Sedef Otu

•

Tütün

•

Mine Çiçeği

•

Sığırkuyruğu

Yukarıdaki tüm bitkiler Satürn gezegeni tarafından yönetilir. Satürn, bağlanmanın gezegenidir. Bu ritüel
en iyi Dolunay sırasında yapılır. Kuklayı dikmeyi ve doldurmayı bitirdikten sonra, bağlamak istediğiniz
insanı temsil etmesi için işaretleyin. Hedefin yüzünü elinizden geldiğince iyi bir şekilde çizin –
sakal/bıyığı veya gözlükleri varsa bunlar da dahil. Bu çizimin mükemmel olmasına gerek yok, temsili
olması yeterlidi, veya direkt kişinin bir fotoğrafını da kuklanın üstüne yapıştırabilirsiniz. Sonra da

kuklanın ağzını bu kişiyi susturmak ve durdurmak niyetiyle dikin. Kuklaya 108 kez ISA rününü titretin.
Rünler hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Kuklanızı altar’ınıza [sunağınıza] koyun ve Şeytan’a Standart bir Ritüele başlayın. Du’at’ın Veliaht
Prensleri’ni invoke ettikten sonra, şunları söyleyin:
“[Kişinin ismi, örneğin “Ahmet’i”] bağlanması için takdim ediyorum. Bu imaja (yani sunduğunuz
kuklaya) her ne yaparsam, [kişinin ismi]’e de yapıyorum.”
Şimdi kuklayı elinize alın ve koyu mavi materyali/kurdeleyi kuklanın etrafına ağzından başlayarak
mumya gibi sarmaya başlayın. Kuklayı asabilmeniz amacıyla bir bacağını bağlamadan bırakın. Kuklayı
mumya gibi sardıktan sonra sunağınıza geri koyun ve şunları söyleyin:
“[Hedefin ismi] bağlandı, benim aleyhime konuşamaz. [Hedefin ismi] bağlandı, benim aleyhime bir
davranışta bulunamaz. [Hedefin ismi] bağlandı, bana herhangi bir şekilde zarar veremez.
Ave Satanas.”

Şimdi ritüeli bitirin ve dışarıya çıkın (veya zaten dışarıda da olabilirsiniz).
Kuklayı bağlanmamış bacağından tepetaklak bir şekilde, Asılan Adam Tarot
Kartındaki gibi çivileyin. *
Bu kart durağanlığı, ataleti, sarkıtılmış ve askıda bırakılmış birini temsil
eder. Kuklayı kimsenin kurcalamayacağı ve kolayca bulmayacağı bir yere,
bu kartın imajında asın. Du’at’ın Kuvvetlerine teşekkürlerinizi sunun ve
kuklayı orada bırakıp gidin.

*Ritüelin bu adımı [kuklayı asma biçimi], Yüksek Rahibe Maxine Dietrich’e Lord Azazel tarafından
verilmiştir.

