Versiune pentru printat

1|M i n i s t e r u l B u c u r i a l u i S a t a n

2|M i n i s t e r u l B u c u r i a l u i S a t a n

Cuprins
Despre Cabala Runică ............................................................................................................................. 5
Utilizarea runelor .................................................................................................................................... 6
Rozariul satanic ....................................................................................................................................... 7
Futhark .................................................................................................................................................... 9
Mai multe informații ............................................................................................................................. 21
Carul lui RA și rotirea energiei Chi ........................................................................................................ 22

3|M i n i s t e r u l B u c u r i a l u i S a t a n

4|M i n i s t e r u l B u c u r i a l u i S a t a n

Despre Cabala Runică
Puțini oameni înțeleg ce este Cabala, datorită secolelor întregi în care cunoștința ocultă a fost îndepărtată, iar
oamenii care o dețineau, au fost omorâți în masă (în numele Bisericii Catolice), în special preoții păgâni şi
conducătorii spirituali.

Să spunem lucrurilor pe nume
Dacă începi să studiezi istoria a bine cunoscutelor manuscrise despre disciplinele oculte şi despre grimoare, vei
descoperi că aproape toate au fost alterate în mod drastic. Se pare că în cazul fiecărui manuscris important, cel
puțin un evreu era de față fie pentru a lucra la “descifrarea” şi “traducerea” lui sau pur şi simplu ca sa “ajute”
la asamblarea acestuia. Pentru populația relativ mică a acestui popor, se pare că acești oameni lucrează
neobosiți pentru a ajunge în control în punctele cheie. Rezultatul este profanarea textelor spirituale ale
Neamurilor, cu scopul îndepărtării învățăturilor şi cunoștințelor magice şi dezbrăcarea acestora de orice putere
ocultă.
Se pare că Runele au reprezentat o amenințare majoră la adresa Bisericii Catolice, deoarece cei care le
foloseau sau pur şi simplu aveau cunoștință despre ele, erau pedepsiți cu moartea. Evreii, cu creștinismul pe
post de unealtă, au vânat şi omorât în masă preoții druizi, liderii religioși şi mulți alți Magi Păgâni, până la
exterminare. Datorită acestui fapt, ceea ce se găsește azi în cărțile populare despre Magia Runică, este
defectuos şi eronat.
Spre exemplu, lucrul cel mai important în cazul runelor – pronunția – este de regulă dată în engleza americană.
Această greșeală este flagrantă. Runele sunt original germanice şi scandinave, așadar, de ce am vrea să le
vibrăm folosind engleza americană?? Şi apropo, vibrarea runelor este extrem de puternică şi este un
fundament pentru Adevărata Cabală Runică. Este evident că în informația pe care o găsești la tot pasul, au fost
omise diacriticele germanice și pronunția guturală, care sunt extrem de importante în folosirea corectă a
runelor.
Cândva, cu mult timp în urmă, eram în meditație profundă şi vibram o anumită rună, Satan a venit la mine şi
mi-a zis să “rostogolesc” litera ‘R, r’ în mod complet. Pentru aceia care nu au acest lucru în limba nativă, este
nevoie de practică, fiind dobândit în timp; însă odată ce stăpânești vibrațiile corecte, vei descoperi că eforturile
tale în aplicarea magiei vor da roade mult mai rapid. Puterea şi succesul lucrării depinde de câte ori şi de cât de
corect vibrezi o anumită rună.
Necunoscut multora, printre altele, există şi un Kabalah Egiptean, unul Goetic, unul Fenician şi unul Grec. Fraza
original egipteană “la început a fost cuvântul” a fost furat din Egiptul Antic (falsul Yaweh evreiesc ia locul Zeului
Egiptean Ptah) 1 101 Bible Myths, de Gary Greenburg © 2000, paginile 11 – 13
Întreg Universul vibrează şi prin vibrație ne împuternicim sufletele şi ne amplificăm magia, în mod drastic.
Alfabetul original își are bazele în constelații. Şi în cazul acesta, evreii au încercat să afirme că “ebraica este
limba originală, iar alfabetul ebraic este alfabetul original”, însă acest lucru NU ESTE DELOC AŞA. În urma unui
studiu temeinic, vei descoperi că “ebraica” a derivat din feniciană şi din alte limbi care au precedat-o. De
asemenea, s-a dovedit ca ebraica are şi rădăcini hinduse, deoarece, în multe cazuri, literele se aseamănă cu
cele hinduse şi multe cuvinte își au rădăcinile în această limbă. Orice persoană care are un oarecare nivel de
cunoștințe, știe că biblia a fost scrisă pentru a le da evreilor o istorie şi un statut pe care aceștia niciodată nu leau avut şi la care nici nu sunt îndreptățiți.
Runelor li se poate trasa urma până în Fenicia Antică, în scripturile cuneiforme. Aceasta este puterea lor. Din
nefericire, multe dintre pronunțiile corecte au fost pierdute, datorita distrugerii sistematice a încunoștințatelor
spirituale şi înlocuirea lor cu rahat evreiesc.
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Utilizarea runelor
Cabala este de fapt destul de simplu de folosit, atunci când este dezbrăcat de toate alterațiile şi rahaturile
evreiești. Magia Cabalistică se bazează pe litere şi numere, astfel încât fiecărei litere îi corespunde un număr.
Numele literei este vibrat cu o concentrare specifică într-o chakră la alegere, într-unul dintre aspectele
sufletului, în aură, un organ (pentru împuternicire şi/sau vindecare), etc. Un alt lucru care stă la baza acestora
este “respirația zumzăită” din yoga.
Primul Exemplu: Meditația pentru Vindecare
1. Intră în transă şi inspiră energie în organul care are nevoie de vindecare. Vizualizează această energie
de o puternică culoare alb-aurie, ca Soarele.
2. Repetă o afirmație de genul “Inspir o puternică energie vindecătoare, care îmi vindecă în mod
permanent ______ (numele organului) de boli (dacă cunoști boala, numește-o!) ______ meu este
puternic, sănătos şi normal, în toate felurile”. Afirmă acest lucru de mai multe ori în mintea ta, cu
intenție, în cadrul fiecărei respirații.
3. Acum inspiră energie, iar când expiri, vibrează numele runei pe care dorești să o folosești. Să spunem
că o să folosești runa Thurisaz: inspiră energie, iar CÂND EXPIRI, FOCALIZEAZĂ VIBRAŢIA, ASTFEL
ÎNCÂT SĂ O POŢI *SIMŢII* ÎN MOD DIRECT ÎN ORGANUL CU PRICINA: TTTTT – HHHHH (H-ul este
gutural, precum ch în germanicul nacht) – UUUUU – RRRRR (rostogolește litera R) – IIIII – ZZZZZ –
AAAAA – ŢŢŢŢŢ.
4. Numărul pentru Thurisaz este trei, așadar vrei vrea să vibrezi această rună de un număr de ori care
corespunde numărului trei, să spunem treizeci de ori pentru fiecare sesiune.
Pe parcursul meditației, vizualizează runa Thurisaz pe cat de bine şi de clar posibil. În timp, când îți deschizi
mintea, acest lucru se va întâmpla în mod simultan. Runa ar trebui să strălucească de putere.
Al Doilea Exemplu: împuternicirea unei chakre
Să spunem că vrei să îți întărești Chakra Inimii; runa Gebo guvernează peste această chakră.
1.
2.

Intră în transă şi inspiră energie în Chakra Inimii. Vizualizează această energie de o culoare alb-aurie
ca Soarele, deoarece Soarele este patronul ezoteric al acestei chakre şi centrul puterii sufletului.
Vibrează runa Gebo: SIMTE-i vibrația exact în chakra inimii.
GGGGG (G-ul este gutural, iar sunetul ar trebui prelungit în fundul gâtului, creând un puternic circuit
energetic) – EEEEE – BBBBB (B-ul este vibrat între buze) – OOOOO.
Numărul lui Gebo este șapte, așadar îți vei dori să vibrezi această rună fie de șapte ori pe sesiune, fie
de un multiplu de șapte.

Al Treilea Exemplu: utilizarea energiei pentru împuternicirea aurei, cu scopul de a atrage pe cineva/ceva
1. Intră în transă, simte-ți aura şi inspiră energie în aceasta
2. Repetă o afirmație, gen “Inspir o puternică energie în aură, care îmi atrage _____”
3. Vibrează orice rună dorești, dar care să corespundă lucrului pe care vrei să îl atragi. SIMTE vibrația în
aură.
Vibrează runa aleasă de un număr de ori corespunzător numărului runei pe care o folosești.
Numărul Runei Fehu este 1. Așadar, o vei vibra de un multiplu de 1, pe sesiune
Numărul Runei Wunjo este 8. Așadar, o vei vibra de 8 ori sau de un multiplu de 8, pe sesiune.
Numărul Runei Ödhal este 24. Așadar, o vei vibra de 24 ori pe sesiune (sau de un multiplu de 24).
Sfat:
Vibrarea runelor necesită multă practică şi concentrare. Cel mai bine este să lucrezi cu acestea într-un loc în
care nu vei fi deranjat şi în care să le poți vibra cu voce tare. Eu obișnuiesc să ascult muzică în căști atunci când
vibrez runele, deoarece aceasta mă ajută să mă focalizez şi să SIMT vibrația în mod corect, lucru care este
extrem de important. Folosește orice metodă care funcționează în cazul tău şi cu care te simți confortabil;
suntem toți diferiți.
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Rozariul satanic
Rozariul Satanic este o metodă foarte efectivă în ridicarea puterii şi aplicarea energiei, cu scopul de a-ți
îndeplini dorințele. De asemenea, Rozariul Satanic poate fi folosit ca instrument cabalistic atunci când lucrezi
cu vibrațiile, cum e cazul meditațiilor runice. Simplu trece-ți
degetele peste bile, fără a mai fi nevoit să numeri. Meditația îți
va curge neîntreruptă și prin urmare va fi mult mai puternică.
Rozariul catolic a fost furat din Mărgelele tibetane cunoscute
drept ”Bilele Mala” şi corupte, la fel ca toate celelalte lucruri
care fac parte din acest program nebunesc – creștinismul.
Mărgelele Mala au 108 bile, spre deosebire de versiunea
catolică coruptă, care are doar 54.
Atunci când lucrezi cu rozariul, fiecare lucrare ar trebui
începută într-o oră planetară benefică lucrării. Durata standard
pentru o astfel de lucrare, standard care este foarte efectiv,
este de 40 de zile consecutive. Pentru putere maximă, de două
ori pe zi, în timpul zilei şi a nopții, pentru 40 de zile. Noțiunea
de “40 de zile” a fost furată şi coruptă în spurcata biblie evreocreștină, însă originile ei sunt în Egiptul Antic. Acest lucru are
de a face cu numere (numărul lui Satan este 40) şi cu ciclurile
Lunii. Cele mai puternice ore pentru o astfel de lucrare sunt:
miezul nopții, ora 12 la amiază, 6 după-masa şi 6 dimineața, ÎNSĂ mai întâi asigură-te că ora este propice şi mai
apoi, asigură-te că ai îndeajuns timp pentru lucrare.
Cercetările au descoperit faptul că popoarele antice aveau sisteme de calculare a orelor planetare de o
acuratețe extremă. Vă încurajez cu tărie să folosiți Cabala mână-n mână cu orele și zilele planetare propice.
Cât despre rezultatele lucrării, dacă nu ți-ai împlinit scopul după cele 40 de zile de vibrații, poți începe un alt
set de 40 de zile. Dacă sari peste o zi, vei fi trimis înapoi la ziua întâi. Nu se poate sări peste nici o zi. Există acel
lucru numit “karma”, după cum mulți dintre voi știți. Acest rahat este guvernat de planeta Saturn şi singurul
mod de a-l birui este când îl conștientizezi şi lucrezi spre a-l învinge. Karma te va descuraja şi te va ține în
această stare până când vei deveni conștient de ea şi până când vei fi îndeajuns de puternic şi persistent
pentru a o învinge. Aceasta nu este pentru cei slabi. Se cere persistență, răbdare şi muncă din greu. Atunci
când karma din viețile anterioare își face apariția, lucrurile se vor ridica precum o criză în viața ta, încercând să
te facă să rupi ciclul de 40 de zile şi să te oprească din meditații. Acest lucru indică faptul că meditațiile tale au
efect. Continuă să faci meditațiile cu rozariul în fiecare zi, indiferent de ceea ce se întâmplă. De regulă astfel de
manifestări apar în ultimele 30-40 zile din ciclul de meditații, pentru a încerca să te facă să sari peste o zi şi
astfel să fi trimis din nou la ziua 1 şi/sau să întrerupi meditația. Fi pregătit şi conștient de acest lucru. Trebuie
să continui şi să lupți. Numai cei puternici vor supraviețui aici şi își vor atinge țelurile.
Energia trebuie aplicată din nou şi din nou până când schimbarea este obținută, până când dorința ți se
materializează.
În cazul vindecării, dacă este vorba de boli cronice, e importat să mergi dincolo de simptome, în meditație.
Dacă nu se merge la sursă, simptomele pot dispărea pentru o perioadă şi reapărea în cazul în care meditația
este întreruptă. Cu cât o boală este mai veche, cu atât este nevoie de mai mult timp pentru a o elimina, uneori
luni sau chiar ani. Problemele din naștere sunt cele mai rele şi cel mai dificil de vindecat, însă în nici un caz
imposibile. Doar că necesită mai multă putere şi efort. Prin folosirea Rozariului Satanic, în primul rând ne luăm
înapoi ceea ce este al nostru şi în al doilea rând blasfemiem biserica catolică/creștină. Am descoperit că
această metodă de meditație este excelentă (iar aceasta este o afirmație modestă). Vibrațiile devin ritmice, iar
puterea este amplificată, materializându-ți dorințele mult mai repede.
Pentru a utiliza Rozariul Satanic în mod ideal, ar trebui să îl folosești împreună cu Cabala. ADEVĂRATA Cabala
constă în vibrație, cum ar fi vibrarea Runelor, a numelor Demonilor, a cuvintelor de putere egiptene, etc., cu
scopul de a-ți spori energia şi puterea. Această formă de meditație este avansată şi extrem de efectivă.
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Poți folosi vibrația pentru a-ți spori energia şi conștiința, o poți focaliza pe o anumită chakră sau aspect al
sufletului sau o poți folosi în lucrări de vrăjitorie. Îți sugerez să îți faci propriul Rozariu Satanic. Sunt ușor de
creat. Materialele necesare sunt ieftine şi disponibile în majoritatea magazinelor care au un raion pentru lucru
manual. Achiziționează-ți de acolo coarda şi bilele. Baphometul îl poți comanda de pe internet de la orice
magazin ocult bine aprovizionat. De asemenea îți sugerez să lași puțin spațiu între bile, astfel încât să le poți
diferenția cu ușurință în timpul vibrațiilor. Poți adăuga o extra-bilă (eu folosesc bile pătrate în acest caz) pe
care să o adaugi pe la jumătatea rozariului; în acest fel poți simți unde ai ajuns cu vibrațiile, fără a întrerupe
transa/meditația. Fiecare set pentru vibrații ar trebui despărțit de o bilă mai mare, pentru afirmații.
Câteva exemple pentru utilizarea Rozariului Satanic – simte-te liber şi modifică meditația şi afirmația, astfel
încât să ți se potrivească scopurilor personale:
PENTRU A ATRAGE BANI:
1. Începe cu bila mai mare de lângă Baphomet şi rostește-ți afirmația în minte. Spre exemplu “Atrag mari
sume de bani ușor de obținut. Acești bani sunt pe gratis şi în totalitate ai mei, ca să îi păstrez şi cheltuiesc
după cum doresc.” Acum direcționează energia, vizualizând o lumină alb-aurie (această culoare este
pentru toate scopurile) în portofelul tău şi pe tine.
2. Rozariul Satanic ar trebui să aibă 108 bile, așadar un set din laturile principale ar trebui să conțină doar 8
bile. Ai dori să începi cu latura din care primul set conține 9 bile. Ia prima bilă din primul set, inspiră şi
odată cu expirația, vibrează: F-F-F-F-F-F-F-E-E-E-E-E-E-E-H-H-H-H-H-H-H-U-U-U-U-U-U-U.
3. Treci la a doua bilă din primul set, inspiră şi odată cu expirația, vibrează: F-F-F-F-F-F-F-E-E-E-E-E-E-E-H-HH-H-H-H-H-U-U-U-U-U-U-U
4. Repetă acest lucru pentru restul bilelor din set. Cu fiecare vibrație, vizualizează Runa Fehu strălucind din
ce în ce mai tare cu energie (dacă vibrezi numele unui Demon, vizualizează-i Sigiliul în același fel).
5. Când termini primul set de 9 bile şi ajungi la a 10-a bilă (care ar trebui să fie mai mare, ca să poți face cu
ușurință diferența dintre seturi), rostește-ți din nou afirmația şi pune energia proaspăt ridicată, în
atragerea banilor (precum se explică în exemplul de mai sus). La bila mai mare îți poți rezerva câteva
secunde pentru a respira normal de câteva ori, înainte de a te întoarce înapoi la vibrații.
6. Repetă aceiași pași pentru seturile care au mai rămas.
PENTRU IUBIRE/POFTĂ SEXUALĂ
Pentru a aduce persoana dorită în viața ta, vizualizează energia ridicată prin vibrații, învăluind-o. De asemenea,
te poți imagina întreținând relații sexuale (sau orice alt lucru) cu ea. Îți sugerez să vizualizezi lumina (energia),
învăluindu-vă pe amândoi, în timpul meditației/imaginației. După ce ai terminat, te poți masturba şi trimite
energia orgastică în el/ea.
PENTRU VINDECARE
Rostește afirmația pentru vindecare şi apoi direcționează energia atât prin simțit cât şi prin vizualizare, către
partea afectată a organismului tău. Dacă vindeci pe cineva drag, folosește vizualizarea şi nu uita să îi cureți
partea afectată înainte să începi meditația (poți face acest lucru cu energie pura alb-aurie, ca energia Soarelui)
Amintește-ți, în cazul vindecării, energia împreună cu afirmațiile trebuie direcționate spre organul afectat de
10-20 de ori pe zi. Acest lucru nu poate dura mai mult de 1-2 minute de fiecare dată, însă trebuie făcut cât mai
des posibil. Ori de câte ori te poți concentra, inspiră energie vindecătoare şi direcționeaz-o spre organul
bolnav, până când ești vindecat în mod complet.
PENTRU MAGIE NEAGRĂ
Folosește rozariul în același fel, pentru a pompa energie negativă în victimă.
ATENŢIE!
Este important să folosești un alt rozariu pentru lucrările de Magie Neagră. Rozariul acumulează energie şi
devine din ce în ce mai puternic, de fiecare dată când îl folosești. În mod evident, energiile contrare pot intra în
conflict, anulându-se una pe cealaltă.
Am folosit un Rozariu Satanic atât pentru a-mi materializa dorințele, cât şi pentru a-mi spori energiile. Lucrările
care implică Runele sunt extrem de puternice şi în timpul meditației nu este ciudat să îți vezi anumite aspecte
ale sufletului şi să îți simți energia aliniindu-se.
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Futhark
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FEHU

Germanic: Fe (Fehu)
Gotic: Faihu
Scandinav: Fé
Anglo-Saxon: Feo, Feoh
Islandez: Fé
Norvegian: Fe
#1. Această rună începe alfabetul Futhark şi este prima dintre cele trei ættir. Caracterizează animalul de
povară. Slugarnic, prost, încet, domesticit şi blajin. Lașitate. Acestea sunt efectele direcționării energiei runei,
în magie. Să crească, să cutreiere, să distrugă.
Aspecte pozitive, Magie Albă:
Bogăție, posesii, onoruri, proprietăți, bani, expansiune. Putere asupra mediului de viață, crește în avere;
fertilitate, mobilitate.
Magie Neagră: Inculcă lașitate, dobitocie, frânge spiritul, leagă inamicul; inculcă teamă şi dependență în
inamic.

ÜRUZ, AUROCHS

ÜRUZ, AUROCHS
Anglo-Saxon: UR
Germanic: Uraz (Uruz)
Gotic: Urus
Scandinav: Úr
Anglo-Saxon: Ur
Islandez: Úr
Norvegian: Ur
#2. Aurochs este o specie de bivol sălbatic care trăia în pădurile europene. Prin anii 1600 a fost vânat până la
extincție. Această rună este sămânța cosmică, începuturi şi origini. Este de natură masculină şi conferă tărie,
rezistență şi atletism. Este o rună a curajului şi îndrăznelii, a libertății şi rebeliunii. Ur reprezintă cornul sau
falusul erect, învierea, viața de după moarte. Ceea ce vine, este şi trece.
Magie Albă: este folosită pentru a amenința şi distruge.
Magie: transfer de energie, folosită pentru a proiecta sau extrage energie. Utilizările repetate ale acestei rune,
va crește în mod treptat cantitățile de energie pe care le poți manipula în orice moment. Ajută la creșterea
propriilor rezerve de energie. Atunci când se folosește Fa împreuna cu altă rună, aceasta lucrează pentru a
spori puterea oricărei rune cu care este folosită, pentru bine sau rău. Adepții pot combina forțele lui Fa cu
forțele lui Isa (foc şi gheață), însă acest lucru se poate dovedi dezastruos pentru neinițiat. Culorile care merg
bine cu această rună, sunt verde şi auriu strălucitor.
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THURISAZ (ghimpe)

Germanic: Thyth (Thurisaz)
Gotic Thauris
Scandinav: Þurs
Anglo-Saxon: þorn
Islandez: Þurs
Norvegian: Thurs
#3. Rună a tăierii, asprimii şi a durerii. Forță brută, putere distructivă a haosului şi ruinei. De asemenea moarte
şi înviere, transformare şi îndepărtare a obstacolelor. Puterea acestei rune este sălbatică, fiind necesară o
minte/voință puternică pentru a o direcționa. Ur asistă energiile altor rune cu care este folosită, ca să se
manifeste în realitate. Precum un fulger, Thorr aduce în peisaj energiile berserker; astfel de energii sălbatice ar
trebui folosite numai în război sau atac. Poate ridica şi cârmui furtuni cu descărcări electrice şi poate poate
provoca şi direcționa fulgere. În multe basme germane, precum acela cu “Frumoasa Adormită”, înțepătura
unui ghimpe, a unui ac de păr sau a unui fus, aruncă o vrajă peste victimă.
Heliotropul a fost folosit împreună cu această rună în ridicarea furtunilor. Hematitul folosit cu această rună,
poate crea un scut împotriva energiilor electromagnetice şi deci ajută la respingerea blestemelor. Utilizând
această rună cu un cristal ascuțit, focalizează energiile şi le proiectează.
Magie Neagră: aduce distrugere şi confuzie. Thorr este folosit în distrugerea inamicilor şi în blesteme. Mai este
utilizat pentru a controla pe cineva sau pentru a-l dezarma.
Magie Albă: rună a vindecării. Conferă înțelepciune, curaj, tărie psihică, independentă şi abilități de conducere.

ANSUZ (Zeu)

Germanic: Aza (Ansuz)
Gotic: Ansus
Scandinav: Óss, Áss
Anglo-Saxon: Aesc, (Os, Ac)
Islandic: Óss, Áss
Norvegian: As
#4. Rună a puterii cuvântului/discursului, distruge tirania; “Forța ta spirituală te eliberează”. Ordine, opozitul
haosului, inspirație creativă, abilități de oratorie magică, abilități în convingerea altora sau a unei audiențe,
printr-un discurs. Deschide canalele de auto-exprimare şi învinge obstacole de orice fel.
Utilizat pentru îndepărtarea legăturilor. Asistă în consolidarea abilităților psihice şi magice. De asemenea, este
folosit în lucrările de invocare. În comunicarea cu Demonii, această rună este folosită cu lapislazuli.
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RAIDHO (călărie, călătorie)

Germanic: Reda (Raidho)
Gotic: Raida
Scandinav: Reið, Reiðr
Anglo-Saxon: Rad
Islandic: Reið
Norvegian: Reid, Reidr
#5. Rună a deplasărilor, călătoriilor şi a rezistenței fizice. Această rună a fost folosită ca un farmec pentru
călători, de asemenea incluzând călătoriile astrale. Reidh acționează ca şi călăuză pentru morți, în drumul lor în
lumea de dincolo. Reidh este şi o rună a relocării, cum ar fi schimbarea domiciliului. Această rună mai
înseamnă şi căutarea şi găsirea; pornirea în căutare şi pășirea în necunoscut. În magie, când energiile acestei
rune sunt trimise către altcineva, îi va crea neliniște şi nemulțumire. Produce schimbări în viață pentru mai
bine sau mai rău, depinzând de celelalte rune folosite în lucrare. Reidh este o rună solară, simbolizând carul lui
Amon Ra, Zeul egiptean al Soarelui, precum şi ciclurile Marilor Sabaturi Satanice. De asemenea, Reidh asistă în
călătoria astrală. Este o rună a ritmului şi a muzicii; te poate face conștient de ritmurile naturale în viață şi te
ajută să îți organizezi mai bine timpul. Această rună reprezintă dreptatea şi esența legii, în timp ce Tyr este
litera legii. Poate fi folosit în ritual, pentru a conferi putere de mișcare – percuție, dans, bătăi din palme, etc.

KENAZ (torţă)

Germanic: Chozma (Kenaz)
Gotic: Kaun
Scandinav: Kaun
Anglo-Saxon: Cen, Ken
Islandic: Kaun
Norvegian: Kaun
#6. Rună a luminii. Lumina sufletului; de asemenea intelect. Călătorul, în drumul său spre lumea de dincolo,
purta Kaum pentru iluminarea căii şi pentru ghidaj. Această rună are forma unei delte, pentru zbor ușor şi
penetrare. În magie, această rună poate fi folosită pentru intelect, penetrând lucrurile, întrucât poartă energie.
De asemenea, crește gradul de conștientizare şi conferă discernământ. În Magie Neagră, este folosită pentru a
provoca dobitocie; lucrează în așa fel încât victima va rămâne în necunoștință de cauză. Această rună
reprezintă şi plăgile, inflamațiile, umflăturile şi bubele. Este utilizată în controlul şi valorificarea energiilor
sexuale şi în magia sexuală. Kenaz este adesea folosită împreună cu alte rune de foc, pentru eliberarea
spiritului pe tărâmurile puterii. Această rună poate fi folosită pentru în dirijarea şi influențarea emoțiile
celorlalți. Revarsă carismă, care este legată de energiile sexuale. De folos în ridicarea Șarpelui Kundalini. Cu
această rună se folosesc agata de foc şi opalul de foc, în special când se lucrează magie sexuală.

13 | M i n i s t e r u l B u c u r i a l u i S a t a n

GEBO (dar)

Germanic: Geuua (Gebo)
Gotic Giba
Scandinav: Gipt, Giöf
Anglo-Saxon: Geofu (Gyfu)
Islandic: Gjöf
Norvegian: Giof
#7. Aceasta este o rună a sacrificiului şi a dării. Se dă ceva de valoare personală, în mod voit – cum ar fi puțin
sânge – atunci când alegem să consacrăm runele în acest fel. Aceasta este o rună a inițierii, unde facem un
sacrificiu personal pentru a obține cunoștință, putere şi înțelepciune. Nu există câștig fără durere. În magie,
Gipt este o aducătoare de daruri. Gipt este relaționată nunților şi a alianțelor. Gipt mai este folosit în magie
sexuală şi în vrăji de legare. Poate fi folosită pentru a lega pe cineva de o obligație nedorită şi poate fi folosită
în aruncarea vrăjilor de iubire. Pietrele folosite cu această rună sunt smaraldul şi jadul. Atunci când este
folosită în Magie Neagră, aduce durere şi sacrificiu peste victimă, fără nici o recompensă. Dacă este folosită cu
runa Isa, combinația este puternică în legarea inamicilor.

WUNJO
Germanic: Uuinne (Wunjo)
Gotic: Winja
Scandinav: Vend
Anglo-Saxon: Wynn
Islandic: Vin
Norvegian: Wynn
#8. Wunjo este o rună a onorurilor şi a recompenselor. Eforturile ne sunt răsplătite. Vend este extaz contopit
cu lumină. Autoritate, respect şi tărie. Această rună este excelentă în alungarea depresiei. Ajută la unirea
familiei şi în refacerea prieteniilor. Dărâmă zidurile dintre tine însuți şi alții. Atunci când este direcționată spre
alții, în magia neagră, această rună poate fi folosită în a inculca siguranță şi încredere în lucrurile greșite,
conducându-i la cădere/ruinare. Vend mai este şi o rună a vindecării, întrucât leagă vindecarea minții de
vindecarea trupească. Îndepărtează bolile. Este bună în lucrările relaționate chakrei inimii. Topazul şi cuarțul
trandafiriu intensifică această rună. Wunjo este ideală în creșterea confidenței şi a stimei/respectului de sine.

HAGL (Hail)
Germanic: Haal (Hagalaz)
Gotic Hagl
Scandinav: Hagall
Anglo-Saxon: Hægl
Islandic: Hagall
Norvegian: Hagall, Hagl
#9. Această rună reprezintă grindina. Sacrificiu involuntar, fără nici o răsplată; o rună a suferinței şi nedreptății.
O rună a distrugerii, dezastrului şi violenței. În general, Hagl este folosită în Magia Neagră, trimițând distrugere
sub forma oricărei rune este folosită împreună cu aceasta, livrând pierderi violente şi durere. Hagl este o rună
a întregimii şi a numărului nouă. Nouă este cel mai mare număr german al puterii, fiind şi un număr al lui
Satan, întrucât este egal cu numărul chakrelor principale (cele șapte chakre + chakrele umerilor).
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NAUTHIZ (nevoie)

Germanic: Noicz (Nauthiz)
Gotic: Nauths
Scandinav: Nauð, Nauðr
Anglo-Saxon: Nied (Nyd)
Islandic: Nauð
Norvegian: Naudr, Naud
#10. Nautiz este o rună a rezistenței şi a voinței. Tăria mentală de durată. Reprezintă noaptea întunecată a
sufletului şi este relaționată runei Hagl. În magie, Nautiz conferă sfidarea şi tăria de a continua, atunci când
toate speranțele par pierdute. Este o rună a supraviețuirii şi a curajului în fața morţii. Când este direcționată
spre altcineva, oferă tărie spirituală de a continua şi rezistență în fața dezastrului. În Magie Neagră, aduce
suferință şi dificultăți victimei. Nautiz este o rună a conflictului şi rezistenței. O rună a alungării şi a curățirii
prin foc. Poate fi folosită în combaterea vrăjilor. Dezvoltă voința şi independentă financiară. Este o rună a
judecății şi încercării. Obsidianul este piatra folosită cu această rună. Obsidianul mai este şi o piatră a planetei
Saturn, care aduce greutăți şi rezistentă.

ISA (gheață)

Germanic: Icz (Isa)
Gotic Eis
Scandinav: Íss
Anglo-Saxon: Is
Islandic: Íss
Norvegian: Is
#11. Isa este o rună a legării. Reprezintă furișul şi viclenia şi este folosită atunci când operatorul vrea să
acționeze nedetectat; Iss conferă invizibilitate. În natură, înghețul se strecoară peste tot, în liniște înghețând şi
imobilizând totul în calea lui. Cei care sunt inconștienți, îi cad victimă. În magie, Iss este o rună a legării şi
prevenirii acțiunilor prin mijloace ascunse. Poate opri un proiect şi poate împiedica ceva/cineva din dezvoltare.
Este folosită în tăinuire şi poate face o victimă inconștientă de dezastrul iminent, astfel încât orice acțiune va fi
prea târzie. De asemenea, mai este folosită pentru a împiedica orice acțiune şi de a ruina activitățile plănuite.
Isa îngheață acțiunea şi este o rună a răcelii, sterilității şi morţii. Isa este exact opozitul lui Fehu. După cum
Fehu este o rună a mișcării, Isa este o rună a legării.
Atunci când este folosită într-un ritual împotriva cuiva, aduce sterilitate, previne prosperitatea, provoacă
depresie şi servește drept obstacol în a acționa. Poate fi folosită pentru a cauza frică paralizantă sau obsesie în
alții şi pentru a preveni sau opri mișcarea, atât cea de creștere, cât şi cea de dezintegrare. Pe o notă mult mai
pozitivă, această rună ajută în meditația vid, deoarece aduce tăcere; de asemenea este de ajutor în
concentrare, aducând liniște şi îndrumare.
Isa trebuie folosită cu grijă, deoarece te poate face greoi de cap sau obsesiv. Isa calmează isteria,
hiperactivitatea şi agitația. Este adesea folosită în vrăji de răzbunare şi în apărare. Ajută la focalizarea minții
operatorului. În combinații cu alte rune, Iss previne energiile acestora din a interfera între ele.
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JERA (an)

Germanic: Gaar (Jera)
Gotic: Jer
Scandinav: Ár
Anglo-Saxon: Ger (Jara)
Islandic: Ár
Norvegian: Jara, Ar
#12. Jera este o rună a ciclurilor, fiind un simbol al seceratului, unde eforturile aratului şi semănării sunt
răsplătite cu roade. Ar reprezintă ciclurile schimbării. Ciclurile vieții, a lunii, a anotimpurilor. Ar este în contrast
cu Iss – runa care produce imobilitate. Semnifică întoarcerea Soarelui, încurajând la acțiune. Ar simbolizează
un vortex al ciclurilor energetice, roata vieții, punctul din mijlocul unul cerc – care este simbolul soarelui şi care
înseamnă regenerare. Când este folosită în operațiunile magice, poate produce o răsturnare a sorții sau a
norocului. Precum Cartea de Tarot “Roata Norocului”, Ar poate inversa circumstanțele, astfel încât ghinionul
este înlocuit cu noroc şi vice-versa.
O rună a răbdării, a conștientizării şi a acționării în acord cu ciclurile naturale. Această rună este excelentă în
lucrările cu natura; este o rună a rodniciei. Ingaz este sămânța plantată, Berkano este pământul care o
primește, iar Jera este creșterea şi recoltarea. O rună a planurilor pe termen lung şi a persistenței; de
asemenea asigură succesul planurilor.
Această rună mai ajută şi în ritualuri, servind ca îndrumător în sincronizarea corectă a ritualurilor, în special
inițierea. Atunci când este folosită în Magie Neagră, Jera poate aduce în peisaj cele mai rele aspecte ale wyrdului (sorții, destinului) cuiva şi dezvoltă forțele de auto-distrugere. Piatra este agat.

EIHWAZ

Sunet: Ë
Germanic: Ezck (Eihwaz)
Gotic: Eiws
Anglo-Saxon: Yr (Eoh)
Norvegian: (Eo)
#13. Este folosită în necromanție (comunicarea cu morţii). Este o rună a morţii şi a puterii asupra morților.
Eihwaz întărește voința şi poate fi folosită în regresiile în viețile anterioare, pentru a câștiga cunoștință şi
înțelepciune din aceste vieți.
Reprezintă forța kundalinică. Această rună protejează sufletul prin orice fel de greutăți. Precum planeta Pluto,
aceasta este o rună a transformării prin moarte şi înviere, guvernând peste transformările puternice şi
profunde, pe toate nivelurile. Cuarțul fumuriu este piatra folosită cu această rună. Ambele pot fi folosite la
activarea şi ridicarea Șarpelui Kundalini.
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PETHRO

Germanic: Pertra (Perthro)
Gotic: Pairthra
Scandinav: Perð
Anglo-Saxon: Peordh (Pertra)
Islandic: Perð, (Plástur)
Norvegian: (Pertra)
#14. Perthro este o rună folosită în divinație. Prin această rună, poți câștiga cunoștință şi înțelepciune despre
alte rune. Această rună protejează împotriva forțelor distructive ale altor rune. Cu ajutorul lui Perthro, putem
descoperi în mod intuitiv, cunoștințele pierdute despre alte rune. Perthro este o rună a meditației. Onix este
piatra folosită cu această rună.

ALGYZ

Germanic: Algis, Algiz or Elhaz
Gotic: Algs
Anglo-Saxon: Eolh
Norvegian: Elgr
#15. Această rună este folosită pentru protecție. Mai este folosită în consacrare şi în alungarea energiilor
negative. Este excelent de purtat atunci când se întrețin ritualuri periculoase, întrucât Algiz protejează
împotriva energiilor negative. Piatra folosită cu această rună este turmalina neagră.

SOWILO

Germanic: Sugil (Sowilo)
Gotic: Sauil
Scandinav: Sól
Anglo-Saxon: Sigel
Islandic: Sól
Norvegian: Sol
Daneza Veche: Sulu
Germana Veche: Sil, Sigo, Sulhil
#16. Sowilo este runa Soarelui şi poate fi folosită în magie masculină. Sowilo este o rună a invincibilității şi a
triumfului final. Această rună este una de mișcare şi de acțiune, revărsând voința de a acționa. Simbolizează
chakrele, urma fulgerului şi scânteia vieții. Kundalini este precum un fulger, aruncând sclipiri atunci când se
conectează cu a 6-a chakră. Sowilo este folosit pentru a consolida voința şi încrederea de sine. Are atât
proprietăți combative cât şi ocrotitoare.
Utilizat pentru a înțelege forțele energetice din lume şi din astral. Când este folosită împreună cu alte rune,
Sowilo le activează şi le întărește. Poate fi folosită în meditație şi pentru a întări chakrele. Scoate şi pune în
evidentă abilitățile de conducere, precum şi abilitatea de a-i inspira pe ceilalți. Dă tărie în spirit. Diamantul este
piatra folosită cu această rună.
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TIWAZ

Germanic: Tys (Tiwaz)
Gotic: Teiws
Scandinav: Týr
Anglo-Saxon: Tir, Tiw
Islandic: Týr
Norvegian: Ty
#17. Inculcă curaj şi onoare. Tyr este runa dreptății şi a justiției. Este folosită pentru a crea stabilitate şi pentru
a lega energiile haotice. Este bună în lucrările de apărare şi răzbunare, întrucât reprezintă justiția. Pietrele sunt
heliotropul şi hematitul.

BJÖRK

Germanic: Bercna (Berkano)
Gotic: Bairkan
Scandinav: Bjarkan
Anglo-Saxon: Beroc
Islandic: Bjarkan
Norvegian: Bjarkan
#18. Această rună poate fi folosită în magia feminină şi în lucrările de fertilitate feminină şi creșterea
odraslelor. Este utilizată pentru a tăinui lucruri şi în protecție. Această rună simbolizează energiile feminine.
Există un vechi obicei Păgân de a îngrădi un copil la naștere cu energiile protectoare ale lui Berkano, care vor
rămâne cu el pentru întreaga sa viață.

EHWAZ

Sunet: Ë
Germanic: Eys (Ehwaz)
Gotic: Aihwa
Scandinav: Ehol, Ior
Anglo-Saxon: Eoh
Islandic: Eykur
Norvegian: Eh, Eol
#19. Reprezintă calul. De asemenea este îndeaproape identificat cu Castor şi Polux, gemenii din zodia Gemeni.
Este utilizată pentru a vedea în viitor şi în comunicările psihice (telepatie). Asemenea chakrei a patra, această
rună unește opusurile. Ehwas fortifică relațiile de prietenie şi sigilează căsătoriile. Poate fi folosită pentru a
lega gândurile şi acțiunile cuiva, de voința operatorului.
Ajută în divinație, pentru a înțelege dorința Zeilor. Este utilizată pentru la împuternicirea formelor mentale şi la
aducerea acestora sub controlul şi comanda magului. Atunci când este folosită cu alte rune, Ehwaz le unește
energiile în mod armonios.
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MANNAZ

Germanic: Manna (Mannaz)
Gotic: Manna
Scandinav: Maðr
Anglo-Saxon: Mann
Islandic: Maður
Norvegian: Madr
#20. Rună a intelectului şi a pârții drepte a creierului. Este utilizată în sporirea intelectului şi întărirea
memoriei. Te ajută să te cunoști mai bine, lucru care este esențial în magie. Ametist

LÖGR

Germanic: Laaz (Laguz)
Gotic: Lagus
Scandinav: Lögr
Anglo-Saxon: Lagu
Islandic: Lögur
Norvegian: Laukr
#21. Tăinuiește şi simbolizează necunoscutul. Descoperă şi neutralizează otrăvurile. Lucrurile ascunse sunt
dezvăluite. Asistă în conștientizarea energiilor şi îți sporește senzitivitate. Este bun pentru radiestezişti şi
pentru aceia care lucrează cu pendulul. Ajută în lucrările astrale. Poate fi folosit pentru sporirea tăriei fizice şi
psihice. Este utilizat în magia feminină şi pentru a masca forțele altor rune.

IGAZ
Germanic: Enguz (Ingwaz)
Gotic: Iggws
Scandinav: Ing, Ingvarr
Anglo-Saxon: Ing
Islandic: Ing
Norvegian: Ing
#22. Simbolul alternativ pentru această rună, seamănă foarte mult cu Sigiliul lui Azazel. Ingaz este echivalentul
masculin a runei Berkano. Îl reprezintă pe zeul “Ing”. Aceasta este runa în care puterea este depozitată.
Transformă puterea din stare activă în stare potențială. Poate deposeda un bărbat de masculinitatea sa sau pe
oricine, bărbat sau femeie, de forța-i vitală. Asemenea unui cristal, această rună stochează energia până când
aceasta este necesară. Piatra este fildeș.
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DAGAZ

Germanic: Daaz (Dagaz)
Gotic: Dags
Scandinav: Dagr
Anglo-Saxon: Daeg
Islandic: Dagur
Norvegian: Dagr
#23. Reprezintă climaxul orgasmului, unde scopul lucrării este îndeplinit. Asemenea planetei Uranus, această
rună dă flash-uri de intuiție şi cunoștință. Ajută la ridicarea Șarpelui Kundalini. Cel mai bine este de folosit cu
alte rune care conferă înțelepciune şi care sporesc gradul de conștientizare.

ÖDHAL
Germanic: Utal (Othala)
Gotic: Othal
Scandinav: Oðal
Anglo-Saxon: Otael (Ethel)
Islandic: Óðal
Norvegian: Ödal
#24. Rună a proprietății şi a terenului. Moștenire. Rună a neamului şi a moștenirii. Este utilizată în accesarea
memoriei rasiale, pentru cunoștință strămoșească. Se mai folosește pentru obținerea bogățiilor sub formă de
proprietăți şi posesii. Spre deosebire de Fehu, această rună reprezintă proprietățile stabile şi nu cele mobile.
Poate fi folosită pentru a incita rasism şi prejudecăți culturale. Othala reprezintă cercul/sfera, hotarul. Lemnul
pietrificat este piatra care merge bine cu această rună; scoate la suprafață memorii din viețile trecute, talente
şi înțelepciune din incarnările precedente.
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Mai multe informații
Meditația și lucrările magice cu runele își au rădăcinile în Cabala Runică. Cabala ADEVĂRATĂ are la bază
principiul creației prin sunet. Anumite sunete scoase în secvențe specifice împreună cu concentrarea pe
diverse chakre, părți ale sufletului sau chiar înafara ființei tale, face ca intenția și vizualizarea să ți se manifeste
în planul material.
Aici mai avem un aspect, și anume ”mantra”. Există practici antice care au supraviețuit prin yoga, dar care au
fost alterate de-a lungul secolelor. Modul corect de folosire a mantrelor este prin vibrație. Puterea acestora nu
se manifestă dacă doar le repeți papagalicește, așa cum sunt învățați elevii din clasele de yoga.
Religia creștină a luat multe mantre și le-a corupt în mod complet, transformându-le în rugăciuni robotice
lipsite de sens. Un exemplu clar este rozariul catolic. Rozariul catolic a fost furat din bilele tibetane ”Mala”,
care aveau 108 bile. Din câte am citit, rozariul catolic are 54 de bile – adică jumătatea lui 108, lucru care face și
mai evident locul de unde acestea au fost furate. Acum, scopul bilelor mala a fost vibrarea mantrelor. Este de
foarte mare ajutor când ești în meditație profundă și vibrezi o rună sau un cuvânt de putere de foarte multe
ori, pentru că îți permite să ții numărătoarea prin simpla trecere a degetelor peste șiragul cu bile, astfel încât
nu pierzi nici numărătoarea și te poți concentra deplin pe lucrarea pe care o faci. Acesta a fost scopul original și
unic al bilelor mala. După cum putem vedea, creștinismul este un program corupt care FURĂ cunoștința și
învățăturile spirituale, după care le pângărește în gunoi fără valoare.
Am găsit că vibrațiile cabalistice ar trebui efectuate de cel puțin 25 de ori pe sesiune, pentru a fi efective.
Numărul de repetiții pentru fiecare rună ar trebui să fie un multiplu al numărului runei. Spre exemplu, dacă
numărul runei pe care o folosești este 2, atunci aceasta ar trebui vibrată de un multiplu al lui doi, mai mare
decât 25; dacă numărul runei este 7, atunci aceasta ar trebui vibrată de un multiplu al lui 7, mai mare decât 25
(exemplu: 28, care este 7x4; 35 care este 7x5; 42, care este 7x6; și așa mai departe).
Bineînțeles că cel mai puternic ar fi un număr peste 100, însă dacă ești începător, ar trebui să ajungi la un
număr atât de ridicat în mod treptat. De asemenea, pentru lucrări specifice, ar trebui să vibrezi runa aleasă în
fiecare zi, timp de 40 de zile fără întrerupere.
Îți spun eu că rezonanța sunetului din vibrarea runei îți va rămâne imprimată în suflet și va continua să lucreze
mult după terminarea celor 40 de zile. Vibrația este și o modalitate excelentă de a stimula chakrele și a le face
să picure energie.
Începe cu un număr de vibrații pe care știi că le poți manevra, pentru 40 de zile. Dacă începi cu prea multe, gen
dacă începi cu peste 100 de vibrații pe zi, s-ar putea dovedi a fi prea mult pentru început. Începe cu cât te simți
confortabil și crește numărul în mod treptat. NICIODATĂ nu-ți ține respirația prea mult și nu o forța. Poți de
asemenea să respiri normal pentru câteva secunde între vibrații. Perfecțiunea se va manifesta de la sine în
timp.
Fraza ”la început a fost cuvântul” a fost FURATĂ din Egiptul Antic.
Acest lucru înseamnă că lucrurile se manifestă în planul material prin sunet.
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Carul lui RA și rotirea energiei Chi
Adevărata semnificație a Carului lui Ra – care mai târziu a evoluat în runa Reidh – este rotația
bioelectricității/energiei chi. Acestui lucru îi corespunde și carul din cărțile de Tarot. Această meditație este
avansată. Mi-a fost dată de Demonii și este din Cabala Egipteană.
1.

2.

3.

Condensează-ți energia chi în una din chakrele tale. Această meditație ar trebui efectuată atunci când
îți poți simți bioelectricitatea (uneori aceasta mai amplificată, alteori este mai puțin pronunțată). Dacă
nu-ți poți simți energia chi, fă câteva runde de respirație energetică.
Circulă-ți bioelectricitatea condensată (care ar trebui să fie sub forma unei sfere mici de lumină
intensă) prin fiecare chakră. Spre exemplu, începe de la baza coloanei vertebrale și urc-o prin toate
extensiile din spate ale chakrelor principale până la chakra coroanei; de aici coboar-o în chakra a 6-a
(situată în spatele celui de-al treilea ochi); de aici o poți trece prin glanda pineală dacă dorești, după
care focalizeaz-o în al treilea ochi, iar de aici coboar-o prin fiecare dintre extensiile din față ale
chakrelor principale până ajungi din nou în chakra bazei. Aceasta ar alcătui un circuit.
Ceea ce este diferit cu această meditație, este că în fiecare chakră în care focalizezi sfera cu energie
chi concentrată, vibrezi mantra RA. Vibrația ar trebui simțită în fiecare chakră la rând, atunci când
focalizezi energia chi în ea.
Vibrația ar trebui să sune în felul următor: EERRRRR-AAAAAAA.

Ar putea fi nevoie de practică pentru a putea simți vibrația în fiecare chakră în care focalizezi energia chi.
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