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Vrăji pentru
atragerea banilor
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Obținerea unor sume serioase de bani este una dintre cele mai dificile lucrări
magice, deoarece aproape toată lumea este obsedată să îi obțină. Banul este
dumnezeul acestei lumi. Competiția este una extrem de aprinsă.
Pe lângă asta, cele mai efective informații din vrăjile pentru obținerea banilor, sunt
ținute secrete și departe de publicul larg.
Semnul dolarului $ are forma unui șarpe. Aceasta este energia Șarpelui Kundalini,
care conferă putere vrăjilor și lucrărilor noastre magice. Trebuie să fii puternic din
punct de vedere spiritual, pentru a pune mâna pe sume serioase de bani.
Banii nu sunt nici obținuți prin și nici guvernați de chakra inimii.
Pentru a avea succes și a atrage bani frumoși, chakra plexului solar trebuie să îți fie
puternică. Banii pot fi guvernați de culoarea verde (chakra inimii), însă averea și
bogățiile sunt guvernate de aur (chakra solară).
Există foarte puțini milionari care să nu aibă o chakră solară puternică.
Pentru a atrage bani și avere, trebuie să fi deschis. Trebuie să fi convins 100% că
meriți să fi bogat și avut. Orice complexe și frustrări din trecut (acestea se pot
extinde până în viețile anterioare) trebuie să fie distruse și eliminate, după care,
trebuie să îți reprogramezi mintea că meriți să ai bani și deci să îți atragă bani.
Religiile false propovăduiesc că sărăcia este o virtute. Acest lucru este promovat și
încurajat în mod deliberat, astfel încât bogăția și puterea să fie în mâinile câtorva
aleși (vezi: evreii), în timp ce mulțimile sunt sclavi.
Vrăjile de mai jos sunt efective pentru atragerea banilor. Din nefericire însă, în
cazul celor mai multor oameni, orice sporire financiară de lungă durată necesită
timp. La început, poți atrage sume mai mici de bani sau o sumă mai mare, urmată
de sume mai modeste. Finanțele se îmbunătățesc în mod gradual; acest lucru este
strâns legat de puterile și abilitățile tale spirituale. Cât de puternic ești se reflectă în
durata de timp necesară pentru a-ți îmbunătăți situația financiară în mod permanent.
Dorința după și pentru a atrage bani, îți trebuie gravată și întipărită pe suflet.
Lucrările trebuie să fie consistente, cu o focalizare și o atenție deplină.
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Alege oricare dintre vrăjile de mai jos și dedică-te acestora în proporție de 100%.
Semne care indică eficacitatea vrăjii, sunt banii care vin spre tine, indiferent de
unde.
Cele mai bune momente pentru întreținerea unei lucrări pentru atragerea banilor sau
de începere a unei mantre pentru bani, sunt:
- duminica în timpul orelor lui Jupiter,
- joia în timpul orelor Soarelui sau ale lui Venus (Soarele este mult mai
potent),
- și vinerea în timpul orelor lui Jupiter.
Luna ar trebui să fie în creștere și în unul dintre următoarele semne: Taur, Leu,
Balanță, Săgetător sau Vărsător.
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Vraja nr. 1
Vei avea nevoie de un Rozariu Satanic sau de Bilele Mala pentru această lucrare.
Vibrează aceste cuvinte de putere de 108 ori într-o sesiune, în fiecare zi, timp de 40
de zile, fără întrerupere între zile. Nu poți sări peste nicio zi (în cazul în care ai uitat
să faci într-o zi, ai ruinat întreaga lucrare și va trebui să reiei totul de la început, de
la ziua întâi).
De preferabil, întreține această lucrare în fiecare zi la aceiași oră:
SHRIM MAHA LAKSHMIYEI SWAHA
Pronunțat:
ȘRIM MAHA LAK-ȘMI-IEI SVAHA
După ce ai terminat setul de 108 repetiții, vizualizează cum o mulțime de bani vin
spre tine, în timp ce afirmi: ”Atrag spre mine sume mari de bani. Acești bani sunt
ai mei, să îi păstrez și cheltuiesc cum vreau eu.” Repetă afirmația și vizualizarea de
cel puțin 3 ori.
Fiecare 40 de zile constituie o lucrare. În cazurile severe, se poate ca lucrarea de 40
de zile să trebuiască a fi repetată de mai multe ori, pentru a reprograma sufletul cu
succes și pentru a întipări cuvintele de putere în suflet, pentru a atrage bani în mod
constant.
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Vraja nr. 2
Această lucrare ar trebui întreținută duminica în timpul orelor lui Jupiter, joia în
timpul orelor Soarelui sau ale lui Venus (soarele este mai potent), și vinerea în
timpul orelor lui Jupiter. Luna ar trebui să fie în creștere și în unul dintre
următoarele semne: Taur, Leu, Balanță, Săgetător sau Vărsător.
1. vibrează GIGGIMAGANPA de 15 ori, în timp ce îți focalizezi atenția pe sigiliul
de mai jos.
Pronunțat:
GI-GI-MA-GA-NN-PA
2. apoi imediat, vibrează ZIKU de 15 ori, în timp ce îți focalizezi atenția pe sigiliul
de mai jos.
Pronunțat:
ZZ-II-KK-UU

După ce ai terminat cu cele 30 de repetiții, vizualizează sume vaste de bani venind
spre tine, în timp ce afirmi: ”Atrag spre mine sume mari de bani. Acești bani sunt
ai mei, să îi păstrez și cheltuiesc cum vreau eu.” Repetă afirmația și vizualizarea de
cel puțin 3 ori.
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ÎMPUTERNICIREA CHAKREI SOLARE
Pentru a lucra pe chakra ta solară în mod optim și pentru a o împuternici, cel mai
bine este dacă întreții acest exercițiu duminica în timpul orelor Soarelui. Alte zile
sunt: marțea în timpul orelor Soarelui, miercurea în timpul orelor Soarelui și joia în
timpul orelor Soarelui.

Nr. 1
a) vibrează ANNDARABAAL de 35 de ori. Concentrează-ți vibrația în chakra
plexului solar, în timp ce îți vizualizezi această chakră strălucind precum Soarele.
Pronunțat:
A-NN-DA-RR-A-BA-LL
(asigură-te că durigi litera R)
b) vibrează ZULUMMAR de 35 de ori. Concentrează-ți vibrația în chakra plexului
solar, în timp ce îți vizualizezi această chakră strălucind precum Soarele.
Pronunțat:
Z-UU-LUU-MM-A-RR
(asigură-te că durigi litera R)
c) după ce termini cu vibrarea cuvintelor de putere, simte energia în chakra plexului
solar și meditează pe sigiliul de mai jos:

Nr. 2
Vibrează ”AUM RA” de 50 de ori, în chakra plexului solar. Zeul egiptean Amon
RA domnește peste chakra solară și este Zeul averilor și a bogăției.
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MANTRĂ CU RESPIRAȚIE PRIN
ALTERNAREA NĂRILOR
Ar trebui să fi deja familiarizat cu respirația prin alternarea nărilor, înainte de a
întreține această lucrare. Aceasta poate fi (și ar trebui să fie) făcută în fiecare zi. În
loc să numeri în minte în timp ce îți ți respirația, etc., de data aceasta repetă un
cuvânt de putere pentru bani, între șase și opt ori (între șase și opt seturi în total).
AR-THA
ARTHA-SRÎ
DHÁN-YA

Indiferent de severitatea situației tale financiare, încearcă să nu te preocupi prea
mult cu aceasta și să nu devii obsedat de ea. Acest lucru poate fi dificil, însă
obsesia și îngrijorarea interminabilă nu fac decât să îți ruineze lucrările și efortul
depus.

YOGA KUNDALINICĂ
Efectuarea exercițiilor kundalinice de mai jos va fi de asemenea de mare ajutor.
Această serie ar trebui întreținută în fiecare zi; după fiecare sesiune, așază-te într-o
poziție confortabilă și rămâi nemișcat timp de 10-15 minute.
Poți face exercițiile și dacă șezi pe un scaun stabil. De asemenea, NU este
obligatoriu să stai cu picioarele încrucișate și nici pe podea, pentru ca acestea să fie
efective.
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Serie bazică de Yoga Kundalinică pentru energia spinală KY kriyas (după Sadhana)

1. șezi în poziția simplă (vezi imaginea). Apucă-ți

gleznele cu ambele mâini și inspiră profund.
Flexează-ți șira spinării înainte și ridică-ți pieptul în
sus (1A). Când expiri, flexează-ți șira spinării înapoi
(1B). Menține-ți nivelul capului, astfel încât acesta să
nu se legene încoace și încolo. Repetă totul de 108 ori
în total.
Odihnește-te timp de 1 minut.

2. șezi pe călcâie. Așază-ți palmele pe pulpe.
Flexează-ți șira spinării înainte în timp ce inspiri (2A),
și înapoi în timp ce expiri (2B). Când inspiri, rostește
”Sat” – în gând – iar când expiri, rostește ”Nam”(tot
în gând). Repetă totul de 108 ori în total.
Odihnește-te timp de 2 minute.

3. în poziția simplă, apucă-ți umerii cu mâinile; cu
degetul mare în partea din spate, iar celelalte degete
în față. Inspiră și sucește-te spre stânga, expiră și
sucește-te spre dreapta. Respirația este lungă și
profundă. Repetă totul de 27 ori în total.
Odihnește-te timp de 1 minut.
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4. închide-ți degetele în ”încleștarea
ursului” (vezi imaginea), în dreptul chakrei
inimii (4A). Leagănă-ți coatele în mișcarea
valurilor, inspirând lung și profund, odată cu
aceasta (4B). Repetă totul de 27 ori în total,
inspiră, expiră, lasă-ți mâinile în jos.
Odihnește-te timp de 30 secunde.

5. în poziția simplă, apucă-ți genunchii cu
fermitate și, ținându-ți coatele drepte,
începe să îți flexezi partea superioară a șirei
spinării. Inspiră când te flexezi înainte și
expiră când te flexezi înapoi. Repetă totul
de 108 ori în total.
Odihnește-te timp de 1 minut.

6. trage-ți umerii în sus în timp ce inspiri,
lasă-i în jos în timp ce expiri. Fă acest lucru
pentru mai puțin de 2 minute. Inspiră și țineți respirația cu umerii trași în sus, pentru 15
secunde.
Relaxează-ți umerii.
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7. rotește-ți încet capul spre dreapta de 5 ori, apoi
rostește-l spre stânga de 5 ori. Inspiră profund, după
care centrează-ți capul înapoi în poziția inițială.

8. închide-ți degetele în ”încleștarea ursului”, în
dreptul chakrei gâtului (8A). Inspiră – aplică Moola
Bandha. Expiră – aplică Moola Bandha. Apoi ridicăți mâinile deasupra capului (8B). Repetă ciclul de 4
ori în total.

9. Sat Kriya: șezi pe călcâie cu brațele întinse
deasupra capului (9A). Intercalează-ți degetele, cu
excepția indecșilor – care vor fi îndreptați în sus (9B).
Rostește ”Sat” – în gând – și trage-ți bazinul
înăuntru; rostește ”Nam” (tot în gând) și relaxează-ți
bazinul. Continuă să faci asta pentru cel puțin 3
minute. Apoi inspiră și ”strânge” energia de la baza
șirei spinării, în sus până în creștetul capului.

10. întinde-te pe spate și relaxează-te timp de 15 minute.
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