
 

 © Petra Lúmenn Herajtová – ANGELUMLUCIS.CZ 
 

 

 

Můj magický oltář – IV.pracovní list 
 

 
 
 

Tento materiál vznikl pro potřeby placeného online kurzu Můj magický oltář. Žádná část tohoto kurzu 
(textové, obrazové ani video materiály) nesmí být volně šířena bez písemného svolení autorky a to ani 
v online, ani v offline podobě. Publikováním a/nebo kopírováním materiálů nejen porušujete autorský 

zákon, ale také znevažujete moji práci.  
Děkuji, že materiály použijete pouze pro své osobní účely a studium. 

S láskou Lúmenn 
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Předměty na oltář 
 

 svíčka – stálá, využívaná vždy, když pracujeme s oltářem 

 prostředek k aromaterapii a/nebo vykuřování - kadidelnice, kovová 

miska nebo miska s pískem na vykuřovadla, aromalampa, stojánek na 

vonné tyčinky apod. 

 sošky nebo obrazy božstev, patronů či principů, které uctíváte – bohové 

různých panteonů, andělé, víly, totemová zvířata, světci, Bůh, Bohyně, 

Vesmír, Příroda, univerzální principy (slunce, měsíc…) 

 symboly živlů (viz třetí část tohoto kurzu) 

 kameny na podporu vašich rituálních záměrů, jako symboly živlů apod. 

 silové předměty – všechno výše jmenované může (a ideálně by mělo být) 

také vaším silovým předmětem 

 ostatní silové, nosiče vaší energie (viz první část kurzu) – zděděné 

předměty, fotky předků, amulety, suvenýry z dovolené, vzpomínky na 

dětství – veškeré předměty by pro vás měly mít pozitivní náboj 

 výzdoba a dekorace – šátek či ubrus, váza s květinami… 

Dočasné předměty na oltář 
 

 svíčky – různých barev na konkrétní rituály 

 pomůcky ke konkrétním rituálům 

 nabíjené amulety, talismany a další předměty 

 výzdoba k příležitosti svátků nebo dekorace podle ročních období apod. 

Přenosný oltář 
 

 jakékoli předměty, které chcete nosit s sebou na rituály v přírodě, na 

silová místa apod. – nejlépe jiné, než které máte na trvalém oltáři 

 ideálně v pěkné, pro vás osobní krabičce, truhličce apod. 
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Úkol I. – Přidej na svůj oltář další předměty 
 

 přidej na svůj oltář alespoň některé z výše uvedených předmětů 

 možná jsou některé (nebo i všechny) již tvořeny tvými silovými předměty, 

to je skvělé! 

 

Lúmennčí tip: Předpřipravená sada pro váš oltář 
 

 najdete na mém e-shopu Angelumlucis.cz v kategorii Rituální a magické 

sady 

 základní předměty pro tvorbu vašeho magického oltáře – lze použít jako 

počátek vašeho oltáře, který doplníte o vaše silové předměty a dále 

můžete postupně rozšiřovat 

 vhodná zejména pro začátečníky, ale praktické předměty v ucelené 

kompletní sadě ocení i ti pokročilejší 

 skladné a jednoduché - vhodné také jako součást vašeho přenosného, 

dočasného či skrytého oltáře, na rituály v přírodě apod. 

 nabídka se průběžně může na e-shopu proměňovat – fotky níže tedy 

nemusí být aktuální nebo může být konkrétní sada dočasně vyprodaná 

 
 

Základní sada se slevou 20% pro účastníky kurzu 
 
Jako účastníci kurzu můžete využít jedinečné akce a zakoupit si základní 
magickou sadu s 20% slevou (pokud jste tak již neučinili při zakoupení tohoto 
kurzu:)).  
Pro uplatnění slevy zadejte v posledním kroku objednávky slevový kód 
MUJOLTAR. Slevu lze využít pouze jedenkrát a je vázaná na vaše jméno, na nějž 
jste objednali tento kurz. 
Vyhrazuji si právo v případě podezření na porušení podmínek poskytnutí slevy 
tuto slevu neudělit.  
  

http://obchod.angelumlucis.cz/
http://obchod.angelumlucis.cz/kategorie-produktu/darky/ritualni-a-magicke-sady/
http://obchod.angelumlucis.cz/kategorie-produktu/darky/ritualni-a-magicke-sady/
obchod.angelumlucis.cz/produkt/zakladni-sada-na-magicky-oltar/
obchod.angelumlucis.cz/produkt/zakladni-sada-na-magicky-oltar/
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Základní sada obsahuje: 

 

 vykuřovací svazek šalvěje na očistu prostoru a rituálních předmětů 

 sadu čtyř kamenů podle symboliky jednotlivých živlů (plus jeden kámen 

pro reprezentaci Pátého živlu – éteru navíc) v praktickém pytlíčku 

 univerzální bílou svíci (ručně ekologicky vyráběná, bez toxických příměsí) 

 živlové kartičky s mandalami čtyř živlů, které mohou tvořit základ vašeho 

přenosného oltáře 

  

obchod.angelumlucis.cz/produkt/zakladni-sada-na-magicky-oltar/
obchod.angelumlucis.cz/produkt/zakladni-sada-na-magicky-oltar/
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Pokročilá sada obsahuje: 
 

 velký vykuřovací svazek šalvěje na očistu prostoru a rituálních předmětů 

 sadu čtyř kamenů podle symboliky jednotlivých živlů (plus jeden kámen 

pro reprezentaci Pátého živlu – éteru navíc) v praktickém pytlíčku 

 univerzální velkou bílou svíci (ručně ekologicky vyráběná, bez toxických 

příměsí) 

 živlové kartičky s mandalami čtyř živlů, které mohou tvořit základ vašeho 

oltáře 

 vonné tyčinky a stojánek na vonné tyčinky 

 

  

http://obchod.angelumlucis.cz/produkt/pokrocila-sada-na-magicky-oltar/
http://obchod.angelumlucis.cz/produkt/pokrocila-sada-na-magicky-oltar/
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Malá živlová sada obsahuje: 

 

 sadu čtyř kamenů podle symboliky jednotlivých živlů (plus jeden kámen 

pro reprezentaci Pátého živlu – éteru navíc) v praktickém pytlíčku 

 živlové kartičky s mandalami čtyř živlů, které mohou tvořit základ vašeho 

oltáře 

 

 

 

 

http://obchod.angelumlucis.cz/produkt/mala-zivlova-sada-na-magicky-oltar/
http://obchod.angelumlucis.cz/produkt/mala-zivlova-sada-na-magicky-oltar/
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Inspirace 
 

 internet je plný zajímavých nápadů na podobu vašeho oltáře – nebojte se 

inspirovat, ale nezapomínejte na svoji osobitost  

 různé typy oltářů najdete na mé nástěnce Magický oltář na Pinterestu 

 

 

 

Vytvořili jste si díky tomuto kurzu svůj magický oltář? Nebo už jej nějaký čas 
máte doma? Budu moc ráda, když mi zašlete fotku vašeho oltáře na e-mail 
admin@angelumlucis.cz, abych mohla vytvořit galerii účastníků tohoto kurzu. 
Anonymita je samozřejmostí.  
Mockrát děkuji za všechny zaslané fotky! :) 

https://cz.pinterest.com/lherajtov/magick%C3%BD-olt%C3%A1%C5%99/
mailto:admin@angelumlucis.cz

