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Enkele tekenen van tovenaars en hoe 
hen te herkennen. 

Tovenaars die magie (tovenarij) uitoefenen hebben bepaalde  kenmerken die duidelijk maken dat ze 

verbonden zijn met de duivels (shayateen), hen  aanbidden en gehoorzamen. Tovenarij is ongeloof 

(kufr) en éénieder die zich ermee bezighoudt is kafir (ongelovige). Elke vorm van tovenarij is haraam, 

dus goede tovenarij bestaat niet. 

We gaan enkele tekenen aanhalen om een tovenaar te herkennen. 

Tekenen van hen die tovenarij (sihr) beoefenen: 
 De tovenaar vraagt een kledingstuk gekoppeld aan voorwaarden. (ongewassen,  

zweetsporen), een haarkam, haren of eventueel een foto. 

 

 De tovenaar vraagt  je naam en die van jouw moeder. Deze vorm van tovenarij is groter in 

ongeloof (kufr), omdat de duivels voor de tovenaar werken door middel van enkel en alleen 

namen, dit zonder een kledingsstuk of haren nodig te hebben. Dit duidt erop dat de tovenaar  

erg gehoorzaam is aan de duivels waardoor zij de tovenaar in sterke mate bijstaan. De 

tovenaar wordt hierdoor verheven in rang door de duivels. 

 

 

 De tovenaar zal formules mompelen  in een onbegrijpbare taal om zodanig een amulet te 

schrijven en overhandigen. 

 

 De tovenaar kan je vragen om enige tijd afstand te nemen van anderen en hiernaast zich te 

isoleren in een ruimte waar geen zonlicht is.  

 

 

  De tovenaar bevindt zich vaak in een donkere ruimte. 

 

  De tovenaar maakt gebruik van bepaalde soorten wierrook (bukhur). 

 

 

 De tovenaar zal je vragen een dier te offeren (kip, schaap, ...) met een bepaalde beschrijving. 

Dit kan de leeftijd, grootte of kleur van het dier bevatten. Het slachten gebeurt op een 
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welbepaalde wijze zonder de naam van Allaah te vernoemen. De lichamelijke klachten van 

de patiënt worden eveneens ingesmeerd met het bloed van het dier. Er kan ook van de 

patiënt gevraagd worden om bepaalde plaatsen in een verlaten gebouw te besmeuren met 

bloed van het dier. Dit eveneens het besmeuren van stenen, bomen, en dergelijke meer. 

 

 De tovenaar vertelt persoonlijke informatie (namen van familieleden, reden van uw komst, 

aard van de ziekte, etc) die hij verkreeg van de duivels waar mee hij samenwerkt. Dit tot uw 

verbazing. 

 De tovenaar kan de patiënt een amulet meegeven in de vorm van een driehoek of vierkant. 

Het amulet is verpakt in papier, stof of leder. Het  kan ook van zilver gemaakt zijn. In het 

amulet bevinden zich symbolen en geschriften in omgekeerde richting met oproepen voor de 

duivels. De amulet dient de patiënt voortdurend bij zich te hebben of onder zijn slaapkussen 

te leggen.  

 

 Hij zal talismannen of amuletten schrijven waarbij delen van de qur’an worden vermengd, 

met namen van profeten en van companen (sahaaba’s). Daarbij worden onbekende namen 

vermengd met symbolen en combinaties van letters en cijfers. 

 

 Eveneens zal hij talismannen schrijven op papier of dergelijke wat 5 sterren zal bevatten die 

shaytaan vertegenwoordigen in occulte ( geheime kennis voor ingewijden, zoals magie)   

symboliek.  

 

 De tovenaar kan de persoon een artefact (zelfgemaakt voorwerp of kunstwerk)  meegeven 

om het te begraven op een bepaalde locatie. 

 

 De tovenaar kan ook  papier en hout meegeven om het te verbranden en te gebruiken als 

wierrook (bukhur). Het papier zijn meestal pagina’s uit de Koran, dit in stukjes geknipt of 

gescheurd. 

 

 Hij kan de huid, tanden of haren van een dier (vos, wolf, etc) meegeven om het steeds bij je 

te dragen. De tovenaar kan hiernaast ook een zwarte touw meegeven om het in de wagen te 

hangen. 

 

 Hij kan de persoon verzoeken tot het dragen van een kledingsstuk op specifieke dagen zodat 

talismannen en amuletten aan dit kledingsstuk worden vastgemaakt of genaaid. 

 

 Hij kan eveneens een ring meegeven waarop amuletten zijn gegraveerd of een klein hangslot 

met een sleutel, dit met een talisman aan verbonden. En zo veel meer... 

 

 Tekenen van de tovenaar zijn ook het denigreren (kleineren)  en het beschadigen van de 

Koran. Het gebeurt op vele manieren. 

 

 

 



Deze tekenen zijn terug te vinden bij veel mensen die beweren genezers te zijn. Ze 

misbruiken vaak het geloof en doen zich voor als vromen. Advertenties worden geplaatst in 

kranten of via oproep op radio en televisie. Dit komt voor in zowel het Westen als in 

Islamitsche landen. Voor hen moet men alert zijn, een waarschuwing voor iedereen! 
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Vertaald door een zuster. 
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