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Kundalini și energiile chakrelor sunt bioelectricitate. Creierele noastre funcționează pe
bioelectricitate. Acest lucru poate fi observat atunci când cineva are parte de convulsii. Gândurile sunt
impulsuri electrice. Atunci când ne ridicăm nivelul de bioelectricitate, ne stimulăm zone ale minții care
au fost și care în mod normal sunt inactive. Kundalini poate retrezi temeri de demult, gânduri
neplăcute și tot felul de lucruri pe care le-am îngropat în adâncul minții noastre.
Meditația vid (p. 51) împreună cu abilitatea de a alunga orice fel de gânduri, oricând dorim, este cu
siguranță de un mare ajutor în aceste momente, întrucât gândurile negative nu au nici un scop precis
și sunt o adevărată pierdere de vreme; singura diferență o fac situațiile în care avem un motiv specific,
cum sunt acele momente în care dorim să le confruntăm pe față. Acesta fac parte dintr-un stadiu care
va trece în timp. Așadar, dacă sunt scoase la lumină orice fel de gânduri negative, pur și simplu ignorăle, iar acestea vor dispărea de la sine.
După cum putem vedea, ne putem împuternici chakrele doar concentrându-ne pe acestea. Prin
conștientizare și concentrare, dăm putere oricărui lucru asupra căruia ne focalizăm atenția. Atunci
când ignorăm orice fel de gânduri negative sau tulburări psihice în mod total, acestea vor trece și se
vor ofili singure.
Persoanele care sunt sau care au fost predispuse la convulsii, trebuie să fie extrem de precaute în
ceea ce privește stimularea Șarpelui Kundalini. Experiențele sunt adesea foarte individuale, iar
lucrurile de care o persoană nu are parte, alte persoane ar putea să le experimenteze. Întotdeauna
ține minte să o iei ușor în ceea ce privește munca depusă pentru avansarea sufletului. Demonii vor fi
mereu gata să asiste și să ofere îndrumare. Mai puțin este întotdeauna mai bine cu aceste exerciții, în
special atunci când ești începător cu meditația de împuternicire; însă indiferent de experiența pe care
o ai, ar trebui să fi lipsit de orice teamă. Cei slabi – adesea aceia care sunt pe dinafară – care, spre
exemplu, practică yoga fără a fi avansați, devin plini de frică și anxietate atunci când întâmpină
probleme sau dificultăți.
Nu uita niciodată că frica NU este o parte din Satanism!
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Bioelectricitatea, ce este și ce face:
Bioelectricitatea mai este cunoscută și ca forța vitală, chi, prana, aura, spiritul, puterea vrăjitorească,
etc. Există multe nume diferite pentru această energie.
Corpurile noastre funcționează pe bioelectricitate. Gândurile sunt impulsuri electrice în creier.
Creierele, la rândul lor, funcționează tot pe bioelectricitate. Când această electricitate intră în
dezechilibru brusc, ai parte de atacuri de apoplexie.
Cantitatea de bioelectricitate pe care o persoană o are, îi determină gradul de sănătate fizică,
psihologică și spirituală a acesteia. Indivizii care sunt bolnăvicioși sau deprimați, au o cantitate mai
scăzută de bioelectricitate. Depresia, în ea însăși, este un simptom al nivelului scăzut de
bioelectricitate.
Bioelectricitatea ne sporește energia, ne întărește imunitatea în fața bolilor, ne face carismatici, ne
oferă un aer pozitiv și ne împuternicește tăria gândurilor. Cu o bioelectricitate crescută, gândurile
noastre (impulsuri electrice) devin mai puternice, căpătând mai mult potențial de a se manifesta în
realitate.
Câteva exemple de bioelectricități, includ:
Călugări budiști, care ședeau nemișcați în stradă (protestând), au fost îmbibați cu gazolină,
după care li s-a dat foc. Aceștia au continuat să stea nemișcați, arzând în felul acesta până
când au murit.
Artiștii marțiali: străpung cu pumnii prin ciment, se luptă cu săbii și alte obiecte ascuțite,
îndurând lovituri majore, zdrobitoare și uneori letale, fără însă a fi vătămați.
Dim Mak: când te afli în situații în care ești plin de frică, panică sau când ești pus între viață și
moarte, ești uneori capabil de a ridica obiecte extrem de grele, cum ar fi partea din spate a
mașinii; în situații normale, acest lucru nu ar fi posibil. (Aici intră adrenalina, însă cu cât
bioelectricitatea îți este mai crescută, cu atât mai sporit este acest fenomen)
Telechinezie – abilitatea de a mișca obiectele, cu ajutorul minții
Pirochinezie – abilitatea de a aprinde diverse lucruri, prin intermediul minții
Electrochinezie – abilitatea de a controla aparaturi electrice, cum sunt PC-urile, care
funcționează pe curent electric.
Levitație – unii artiști marțiali și maeștrii în yoga, au abilitatea de a-și levita corpurile în aer
Tăria bioelectricității reprezintă fundamentul succesului oricărei lucrări magice. Vrăjile vechi cu
ingrediente ciudate, au puțin sau chiar deloc de-a face cu succesul lucrărilor magice; succesul depinde
de tăria minții și a aurei (câmp bioelectric al) magului care, prin focalizare și direcționare
corespunzătoare, va influența atât mediul tău înconjurător, cât și a altora.
Cei ce sunt cunoscuți ca Zei (extratereștrii foarte puternici și avansați, care și-au modificat ADN-ul
astfel încât nu îmbătrânesc), au foarte multă energie de acest fel. Satan/Lucifer este cunoscut ca „cel
strălucitor”. Mulți dintre Zeii cunoscuți ca „Demoni”, radiază de această energie. Hieroglifele de pe
pereții templelor egiptene, a mormintelor și a piramidelor egiptene, explică cât de importantă este
această energie pentru a deveni un Zeu.
Dobândirea Zeificării este o sarcină dificilă, fiind nevoie de foarte multă dedicare și muncă grea și
consistentă. Este esențial să devii un maestru al propriei tale minți. Spiritul, atâta timp cât ești în viață,
este o parte a corpului fizic. Da, mulți dintre noi se pot proiecta astral (părăsindu-și corpurile după
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plac), ÎNSĂ copul fizic împuternicește sufletul atâta timp cât suntem în viață. Din experiența mea cu
cei decedați, aceștia nu mai evoluează în putere cu nimic mai mult decât atunci când erau în viață.
Aceștia stagnează. Un spirit rămâne spirit, până când este reîncarnat. Numai prin tăria sufletului
(bioelectricitate puternică), te poți zeifica.

Kundalini și chakrele:
Yoga kundalinică este cea mai înaltă formă de yoga. Este o chestie dumnezeiască. Toate dogmele din
Yoga modernă, Budism, Hinduism, etc., și din religiile vestice, propovăduiesc neajutorarea, instruiesc
adepții cum să fie niște victime perfecte și se asigură că rezultatele obținute prin aceste discipline sunt
ținute sub control strict – asta dacă se obține vreun rezultat. Scrierile sacre (hiero înseamnă „sfânt” iar
glif înseamnă „simbol”) lăsate pentru noi în Egipt (unul dintre centrele originale ale Satanismului
Adevărat), sunt instrucțiuni despre cum putem deveni Zei.
Obiectivul religiilor populare, atât din orient cât și din vest, este acela de a ține omenirea înrobită și
fără putere. În absolut toate aceste religii, frica este folosită ca unealtă de manipulare. „Karma” în sus
și karma în jos. Satanismul nu propovăduiește neajutorarea. Satan este briliant, neînfricat, incredibil
de puternic și sfidător. Satan se răzvrătește împotriva limitărilor puse în calea libertății.
Chakrele
Există șapte chakre localizate de-a lungul șirei spinării, acestea fiind cele mai puternice. Acestea sunt
cele „șapte peceți”, despre care s-a scris în „Apocalipsa” din biblia creștină. Acestea sunt cele „șapte
făclii care ard înaintea lui dumnezeu”. Sunt numite „peceți” deoarece extratereștrii inamici le-au
pecetluit în omenire, pentru a ne împiedica să dobândim putere și cunoștință dumnezeiască. Am fost
tăiați de la lumea astrală și spiritualitate. Cu mii de ani în urmă, eram asemenea Zeilor; acest lucru s-a
întâmplat înainte ca Pământul să fie atacat, înainte de a avea loc „războiul din ceruri”. Pecetluirea
ființei noastre a condus la degenerarea și degradarea rasei umane. Dezechilibre și blocaje în această
energie, împreună cu găuri în aură provocate de dependențele de alcool și droguri, depresie, o lipsă
de preocupare despre sentimentele altora și a pentru celelalte forme de viață, comportamente
abuzive și alte lucruri similare s-au abătut asupra omenirii din acest motiv.

Kundalini
ȘARPELE DE FOC este simbolul Șarpelui Kundalini. Acesta este inactiv, încolăcit la baza coloanei
vertebrale, imediat sub chakra muladhara (p. 203-a). Obiectivul este acela de a urca Șarpele (centrala
sufletului) de la baza coloanei, prin toate cele șapte chakre, până când acesta iese prin chakra
coroanei situată în vârful capului. Pentru a face acest lucru în siguranță, toate cele șapte chakre
trebuie să fie deschise și deblocate în totalitate.
Pentru a putea manipula o cantitate ridicată de bioelectricitate, corpul trebuie să îți fie puternic și
toate cele șapte chakre trebuie să fie complet deschise.
Kundalini este forța vitală și este de o natură foarte sexuală. Acesta este și motivul pentru care
biserica creștină, împreună cu celelalte religii inamice, au interzis masturbarea și toate formele de sex
(cu excepția strictă a sexului pentru procreare). Sexul este puterea creațională; îl folosești pentru a
crea o altă ființă umană și pentru a avansa spiritual. Dacă ești antrenat și un adept, poți folosi această
forță în multe alte obiective.
Yoga hatha (fizică) poate fi de un mare ajutor la deschiderea chakrelor, fiind de altfel foarte
recomandată. Rigiditatea fizică nu este deloc de dorit aici. Prin sporirea flexibilității noastre, forța
vitală poate circula mai ușor. Nu trebuie decât să privești la rigiditatea persoanelor în vârstă și la
sănătatea precară pe care această stare o acompaniază: vârsta înaintată precedă moartea.
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Există mai multe metode diferite prin care această putere poate fi deșteptată. Mai jos sunt câteva
dintre ele:
Incantația – vibrația este foarte puternică. Puterea sunetului poate sparge sticla, poate slăbi
oțelul și structurile din ciment. Vibrația deschide chakrele și stimulează Șarpele Kundalini aflat
la baza șirei spinării.
Respirația controlată (pranyama) (p. 41) – fiecărei chakre îi este asociată una sau mai multe
metode de respirație controlată. Toți suntem conștienți cât de importantă este respirația
pentru forța vitală. Zeul egiptean Thoth a spus de multe ori că „viața stă în respirație”.
Vizualizarea și concentrarea – prin vizualizare și prin focalizarea minții noastre pe fiecare
chakră, le putem deschide, închide și controla.
!! În mod ideal, creșterea bioelectricității ar trebui efectuată în mod treptat și lent. Trupul fizic și cel
spiritual sunt obișnuite să opereze pe un anumit nivel de bioelectricitate. Trecerea bruscă de la un
nivel la altul, poate fi periculos.
Bioelectricitatea crescută:
Poate induce fericire intensă
Întărește și intensifică aura
Oferă senzația de ușurare, plutire și incandescență și asistă în proiecția astrală (procedeul prin
care sufletul îți părăsește trupul fizic și se întoarce înapoi în siguranță).
Îți deschide mintea pentru contactul cu spiritele și comunicarea telepatică.
Te va face rezistent împotriva bolilor și îți va conferi puterea de a te vindeca
Protejează sistemul imunitar
Te înzestrează cu puterea de a lucra magie – magie adevărată fără recuzite (ierburi, lumânări,
etc.,) – ci cu mâinile goale. Aceasta este arta unui adept adevărat. Ceremonia nu mai este
necesară.

LIMITĂRILE NU FAC PARTE DIN SATANISM.
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Există câteva lucruri în ceea ce privește meditația de împuternicire, pe care simt că ar trebui să le
menționez. Din nefericire, în viață, arareori are loc vreo transformare serioasă fără nicio durere. În
cele mai multe cazuri, oamenii care vor putere – așa-numita putere supranaturală – vor realiza că
trebuie mai întâi să treacă prin durere pentru a o obține.
Corpurile și mințile noastre sunt obișnuite să opereze pe un anumit nivel de forță vitală
(bioelectricitate). Când începem să facem modificări serioase în cantitatea de bioelectricitate, pot
apărea efecte secundare obraznice. Acest lucru ține de fiecare persoană în parte.
Forța vitală, ca orice alt fel de electricitate, este FIERBINTE. Atât de fierbinte încât literalmente TE
ARDE. Există diferite răspunsuri fizice la căldură extremă, în interiorul organismului. Unele dintre
acestea sunt pe cât se poate de neplăcute. Inflamațiile, erupțiile cutanate, senzațiile de arsură, etc.,
sunt cele mai frecvente.
Cunoștința este totul – să știi la ce să te aștepți, înseamnă să înțelegi lucrurile. Unui membru al
Clerului i s-a întâmplat ca pandantivul de metal pe care îl purta dintotdeauna, să se înfierbânte până
acolo încât să-l ardă pe piele, lăsându-i o cicatrice.
Aceste lucruri trec de la sine, însă pot dura de la un interval cuprins între câteva săptămâni și câțiva
ani. Odată ce trupul se ajustează, sufletul a fost transformat în mod complet.
Acest lucru nu se diferențiază deloc de forța și masa musculară pe care o antrenezi prin ridicarea de
greutăți. Îmi amintesc că atunci când am început să fac antrenamente fizice pentru prima oară, erau
dimineți în care abia mă dădeam jos din pat din cauza febrei musculare. Mi-a luat câțiva ani, însă
densitatea osoasă și forța musculată pe care le am acum, sunt permanente.
Ține minte că în meditație lucrurile stau la fel. Însă spre deosebire de exercițiile fizice, odată ce ai
trecut o anumită linie în meditație, nu mai e cale de întoarcere. Tot ceea ce poți face e să continui să
mergi mai departe. Stoparea meditației poate fi catastrofală în unele cazuri. Poți lua lucrurile mai
ușor, însă acest lucru va fi de puțin ajutor, întrucât linia respectivă a fost deja trecută.
**Foarte puține articole sau materiale, asta dacă există vreunele, conțin vreo contraindicație cu
privire la meditația avansată:
1. persoanele care sunt epileptice sau care au atacuri de apoplexie, ar trebui să ia lucrurile fie
EXTREM de încet sau chiar să nu se apuce deloc. Prin meditația de împuternicire nu faci decât
să îți ridici nivelul de electricitate în organism și creier – asta ar trebui să spună totul. Chiar și
în oamenii normali, ajustările fizice la nivelul crescut de electricitate poate cauza convulsii
ușoare.
2. toată lumea ar trebui să se asigure că ÎNTOTDEAUNA aerul pe care îl respiră în timpul
meditației este curat. Respirația profundă din timpul meditației nu se diferențiază deloc de
aceea din cadrul aerobicelor, a alergatului, etc., și îți va afecta plămânii și sistemul în mod
corespunzător. Aerul rece poate provoca pleurezie, în timp ce aerul poluat poate duce la tot
felul de alte probleme pulmonare. Păstrează în minte acest lucru.
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SEMNE CARE INDICĂ FAPTUL CĂ ȘARPELE KUNDALINI ESTE PE CALE SĂ URCE:
Valuri spontane de energie bioelectrică care provoacă smucituri, zvâcniri, tremurări, impulsuri
electrice sau chiar convulsii.
Conștientizare senzorială accentuată – cald, rece, sunete, gusturi intense, mirosuri, simț
sporit a imaginii corpului sau lipsa totală a acesteia, simți că aura îți arde, gânduri deranjante
(acesta este motivul pentru care meditația vid, dar și o minte puternică, sunt mai mult decât
necesare).
Insomnie. O femeie nu a dormit timp de 5 luni.
Înțelegere sporită, comunicarea cu Demonii este mult mai facilă, al șaselea simț este
accentuat și dezvoltat nespus de mult. Senzații extreme de fericire și pace.
Mediul în care te afli nu are nici un fel de efect asupra ta – chiar și atunci când oamenii se
înfurie în jurul tău, tu rămâi calm.
Acesta este stadiul de trezire al Șarpelui Kundalini. O mare parte dintre simptomele enumerate mai
sus diferă de la individ la individ; sunt strâns legate de sănătatea fiecăruia și de meditațiile făcute în
trecut. Cu cât ești mai puternic din toate punctele de vedere, cu atât vei avea parte de mai puține
probleme/efecte secundare.
KUNDALINI/BIOELECTRICITATEA ESTE FIERBINTE CA OȚELUL TOPIT. O SENZAȚIE CALDĂ LA BAZA
COCCISULUI – UNII DINTRE NOI AU AVUT SENZAȚIA CĂ CEVA TE ÎMPINGE ÎN SUS DIN ACEA ZONĂ –
UNEORI APARE O SENZAȚIE DE ROTIRE. ACEST LUCRU INDICĂ FAPTUL CĂ KUNDALINI ȚI-A FOST
ACTIVAT.
TOATE CHAKRELE TREBUIE SĂ FIE DESCHISE ȘI DEBLOCATE. ȘARPELE DE FOC VA URCA,
STRĂPUNGÂND PRIN FIECARE CHAKRĂ. PENTRU UNII OAMENI, ACEASTA ESTE FIERBINTE, CA UN FIER
INCANDESCENT. TREBUIE SĂ RĂMÂI CONCENTRAT ȘI SĂ DIRECȚIONEZI ENERGIA AFARĂ, PRIN CHAKRA
COROANEI.
UNEORI KUNDALINI VA TROSNI ȘI VA VUI, ÎNTRUCÂT ACESTA SCÂNTEIAZĂ CA UN FULGER ATUNCI
CÂND ATINGE CHAKRA A ȘASEA. ACEASTA POATE PRODUCE O STRĂLUCIRE DINCOLO DE ORICE AI
EXPERIMENTAT SAU VĂZUT VREODATĂ ÎN VIAȚA TA. ACESTA ESTE MOMENTUL ÎN CARE INTRĂ ÎN
SCENĂ ȘI ESTE CRUCIAL CALMUL ȘI CONTROLUL TOTAL.
Kundalini este individual pentru fiecare. Lucrurile pe care unii le trăiesc, alții s-ar putea să nu le
experimenteze.
Thoth a scris că cel mai mare obstacol în calea adevăratei spiritualități este FRICA. Acesta este locul în
care cel puternic va supraviețui, iar cel slab va fii învins. Trebuie să fii neînfricat! Tatăl împreună cu
Demonul tău Gardian te vor ghida. De asemenea, aceștia îți pot da și câte un ghiont atunci când acest
lucru este necesar. Oamenii spun că vor abilități și puteri supranaturale: aceasta este calea; însă în
această viață, nimic nu poate fi dobândit fără durere. Mulți pălăvrăgesc aiurea, în mod eronat crezând
că ei „sunt deja Zei”. Pentru mulți, toată treaba asta este doar o legendă în propriile lor minți.

– Înalta Preoteasă Maxine Dietrich
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Când ne deschidem spre astral, pot fi momente în care avem parte de intruși nedoriți. Oamenii care
sunt ușor de impresionat, emotivi și excesiv de sensibili, pot avea parte de astfel de probleme mai des
decât persoanele de rând.
Este important să ai abilitatea de a alunga gândurile după plac. Fiecare dintre noi ar trebui să aibă
această abilitate, pentru a ne apăra psihic, atunci când este nevoie. Influențe și ciocniri puternice pot
veni uneori și de la o altă persoană. Rugăciunile creștinilor și formele mentale direcționate spre noi,
ne pot pune adeseori într-o pasă bolnăvicioasă, ne pot crea confuzie (în special în cazul novicilor) și ne
pot dezechilibra din punct de vedere psihic. A cunoaște sursa influențelor nedorite reprezintă o parte
formidabilă din lupta de autoapărare.
Spiritele pot și ele fii niște intruși nedoriți. Spre deosebire de celelalte „religii”, satanismul ne pune în
fața multor experiențe diferite, astfel încât să putem devenii puternici, cunoscători, independenți și
încrezători în propriile noastre abilități. Aceia care nu sunt dedicați și care au puțină sau chiar nici un
pic de experiență cu astralul, sunt plasați în totalitate la mila oricărei entități pe care s-ar putea să o
întâlnească, datorită lipsei de cunoștință, pregătire și experiență.
O minte puternică este de o importanță extremă în orice raport pe care îl ai cu lumea spiritelor; a fi
capabil de a alunga orice gând nedorit după plac și a avea control peste emoțiile tale, este de o
necesitate crucială. Orice slăbiciune poate fi exploatată de către o entitate mai puternică decât tine.
Capacitatea de a bloca pe cineva/ceva după bunul tău plac, în mintea ta, este primul pas în
autoapărarea psihică. Entitățile nedorite se hrănesc cu frica și cu atenția pe care le-o acordăm. Este
important să îți focalizezi mintea în altă parte și să ignori în mod complet orice entități nedorite sau
neplăcute. Fără un supliment de energie psihică, aproape orice entitate va pleca și te va lăsa în pace.
Meditația vid (p. 51) ar trebui întreținută absolut în fiecare zi. Aceasta poate fi făcură oriunde și
oricând. Pur și simplu golește-ți capul de toate gândurile și concentrează-te pe acum și aici.
Persoanele care sunt ușor de impresionat, care trăiesc în propriile lor lumi fantastice și visătorii cu
ochii deschiși, prezintă cel mai mare risc de intruziune psihică; tot aceștia sunt inabili de a trata
situația în mod efectiv. Aici sunt incluși și aceia care abuzează de substanțele care alterează conștiința
(drogurile).
Odată ce s-a stabilit o legătură, aceasta va reprezenta un canal prin care entitatea intrusă se va hrăni
cu energia ta. În cazul entităților nedorite, legătura se va forma în locul în care ești cel mai slab.
Aceasta poate fi o frică, singurătate, o lipsă de cunoștință în oricare din lucrurile în care ești nesigur pe
tine. Atenție, acum vorbesc despre intrușii nedoriți și NICIDECUM despre Demoni sau entitățile cu
care avem o relație spirituală sănătoasă. Din moment ce toate relațiile spirituale propășesc pe
interacțiune și emoție, metoda de a te descotorosi de o entitate nedorită, este să o blochezi și să o
privezi de orice fel de energie psihică din partea ta. Pe lângă asta, dacă îți pretinzi că spiritul respectiv
nu există și dacă refuzi sub orice formă să îi răspunzi, acesta va dispărea treptat. Acest lucru poate lua
câteva zile sau chiar săptămâni, însă indiferența este cea mai bună armă împotriva spiritelor intruse;
în cele din urmă acestea vor pleca.
Alte metode efective de autoapărare psihică, o include pe aceea a „împământării”. Focalizează-te
exclusiv pe lumea fizică, răsfață-te cu lucruri materiale, privește ceva amuzant și binedispus la TV și
pur și simplu distrage-ți pentru o vreme mintea de la magie și ocultism. Este de asemenea, un
moment bun de a te vedea cu prietenii tăi – orice, numai focalizează-te pe lumea fizică și uită de
astral. Când mințile noastre sunt preocupate și concentrate pe acele lucruri care sunt de un mare
interes pentru noi, chiar și cele mai determinate spirite vor avea de furcă încercând să se amestece în
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treburile noastre. Evită activitățile care țin de partea dreaptă a creierului, cum sunt muzica, lucrul
manual, jocurile video și căderea pe gânduri.
Este foarte important să fi un adept în controlarea gândurilor, emoțiilor și a minții, dacă vei vrea
vreodată să invoci spirite pe post de medium și să le lași să vorbească prin tine. Tu controlezi spiritul;
tu ești în control și nicidecum viceversa. De fiecare dată după ce sesiunea de invocare a vreunui spirit
a luat sfârșit și după ce acesta a terminat de vorbit altora prin mine, blochez spiritul în mod complet.
În ultimii câțiva ani, am fost adesea sub atac din partea îngerilor, dat fiind faptul că sunt implicată în
mod direct în războiul spiritual. Am trecut printr-un chin pe măsură, atunci când am eliberat Demonii,
întrucât acest proces a durat mai multe luni; îngerii mă hărțuiau, adesea fără încetare. Mă atacau
chiar și fizic, izbindu-mă de picioare în mijlocul nopții. Când lucrurile au luat-o cu adevărat razna, am
chemat după Demonul meu Gardian care era deja liber, iar acesta i-a izgonit. În ciuda amenințărilor
lor, nu am intrat niciodată în vorbă cu ei; cu câteva ocazii, au fost unii care au încercat chiar să mă
mituiască. Întotdeauna le răspundeam simplu, numai cu „vă pierdeți tipul”. Asta a fost tot ceea ce leam zis vreodată.
Când ne-am apucat să eliberăm Demonii, câțiva dintre ei au fost extrem de disperați și au încercat să
mă convingă să îi eliberez numaidecât. Energia sorbită la fiecare eliberare era intensă, întrucât ne
conectam sufletele la sufletele Demonilor și le transferam lor forța noastră vitală de la nivelul
chakrelor. Le-am spus că primesc ordine numai de la Satan și că ei vor trebui să meargă prin El, în
acord cu ordinea în care acesta dorea ca ei să fie eliberați. A trebuit să stau extrem de concentrată.
Ceilalți care au lucrat împreună cu mine în acest proiect, au experimentat și ei aceleași lucruri.
În încheiere, unul dintre Înalții noștri Preoți a avut experiențe cu extratereștrii cenușii. Povestea că
energia și puterea mentală pe care acești nemernici o au este monstruoasă, iar aceștia sunt angrenați
în război. Le-a răzbit pentru că el este un adept. Ține minte: dacă ceva îți iasă vreodată de sub control,
strigă după Demonul tău Gardian sau după însuși Satan. Situația de mai sus este rară. Aceia dintre noi
care reprezintă cea mai mare amenințare pentru inamici, sunt cel mai atacați de ei.

– Înalta Preoteasă Maxine Dietrich
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Experimentăm această dimensiune atunci când ne proiectăm astral, intrăm într-o altă lume sau avem
parte de stări alterate ale conștiinței. Dacă îți rupi un membru, acesta va fi pus în ghips. Când ghipsul
este îndepărtat, mădularul este uscat și slăbit și are nevoie de reabilitare pentru a-și recăpăta tăria și
puterea de odinioară. Meditația ne deschide o parte a minții care este defunctă. Secole de control
religios creștin ne-a făcut pe cei mai mulți dintre noi să fim inconștienți de cea de-a patra dimensiune,
atât din punct de vedere psihic cât și științific.
Oamenii nu pot vedea decât o mică parte din spectrul electromagnetic. Insectele pot vedea lumina
ultravioletă. Anumite animale pot simți multe lucruri pe care oamenii nu le pot percepe. Doar pentru
că nu poți vedea sau auzi un anumit lucru, nu înseamnă că acel lucru nu există (cum e lumina
ultravioletă, razele X, razele gama și alte forme de energie).
Când ne deschidem mințile, avem nevoie de timp pentru a ne adapta. Am fost deschisă psihic pe
durata întregii mele vieți. Cu toate că am fost atee, dintotdeauna am avut un simț extra, prin care mă
acordam la lumea spirituală. Odată cu venirea mea la Satan, așa-numitul supranatural s-a întețit de
100 de ori în viața mea. Ceea ce pentru mulți dintre noi este doar o zi normală, ar cauza unei
persoane obișnuite să o ia razna. Oamenii întâmpină destule dificultăți, doar prin simplul fapt că se
află în preajma mea la serviciu, întrucât au început să observe lucruri (nimic nemaipomenit, doar
inamici care erau pedepsiți și așa mai departe). Pentru mine aceasta era doar o zi, la fel ca oricare
alta. O dată, o sticlă cu soluție de curățat aflată la jumătatea culoarului, a zburat de pe raft și, cu toate
că avea capacul pus, acesta s-a desfăcut, iar lichidul a început să se împrăștie. Tipul care lucra cu mine
(acesta știa că sunt satanistă) s-a înspăimântat. Cele mai obișnuite manifestări de care avem parte
atunci când ne deschidem mințile, sunt vocile pe care le auzim și lucrurile pe care le vedem. Cu
timpul, aceste lucruri ne vor intra în totalitate sub control. Aceasta se aseamănă cu antrenamentele
fizice: la început ai febră musculară, însă, mai apoi, lucrurile încep să aibă sens. Practicând meditația
de împuternicire pentru orice durată de timp (aceasta ar trebui făcută în fiecare zi), vei experimenta o
putere serioasă. Nu vei mai avea nevoie de recuzite, vrăji sau ritualuri pentru a pune mâna pe ceea ce
îți dorești.
Citeam un articol scris de un membru al Bisericii lui Satan, în care spunea că LaVey i-a sfătuit pe ceilalți
să folosească recuzite (ierburi, lumânări speciale, etc.), cu scopul de a-și amplifica energia. Pentru
aceia dintre noi care practică meditațiile satanice de împuternicire, recuzitele descrise de LaVey nu
sunt necesare absolut deloc. Intențiile tale nu vor trebui să fie amplificate. Dacă chiar e nevoie de
ceva, aceasta va fi nevoia de a-ți ține sub control emoțiile și puterea personală. Vei înțelege despre ce
vorbesc, dacă ești consecvent cu meditațiile din acest PDF.
Aceia care nu au putere, au nevoie de recuzite. Acești oameni sunt lipsiți de ajutor de fiecare dată
când ceva neașteptat le iasă în cale, întrucât vor fi mereu dependenți de anumite obiecte pe care să
se bazeze dacă vor să facă vreun ritual. Un adept va rezolva problema printr-o simplă privire în ochii
persoanei cu care are de-a face. Acesta este locul în care intensitatea emoțiilor trebuie controlate
(asta în afară de cazul în care cineva te jignește sau te amenință în mod serios). Îți vei simți propria
intensitate și putere și, de asemenea, vei simți reacția pe care ceilalți o au în raport cu aceasta. Știința
nu a progresat îndeajuns de mult pentru a explica cea de-a patra dimensiune. Acesta este locul în care
interacționăm astral și locul prin care Demonii ne vizitează. Eram confuză cu privire la ce-a de-a patra
dimensiune. Azazel a venit la mine și a șezut de partea mea. L-am întrebat despre aceasta și el mi-a
spus că, cu toate că el se află cu trupul în altă parte, conștiința lui este lângă mine.

- Înalta Preoteasă Maxine Dietrich
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Textele spirituale antice împreună cu scrieri despre magia enochiană, toate pun o emfază pe numărul
șapte. Numărul șapte are de-a face cu cele șapte chakre principale ale sufletului; centrele energetice
ale sufletului. Nu putem trăi fără aceste șapte chakre. Animalele, și ele au șapte chakre majore aliniate
de-a lungul coloanei vertebrale. Acesta este motivul pentru care se pune o emfază atât de mare pe
numărul șapte în multe dintre textele spirituale antice, dar și în scripturile false și corupte care
compun Biblia iudeo-creștină.
Datorită secolelor acoperite de ignoranță – și care au fost rezultatul distrugerii cunoștinței spirituale –
cei mai mulți oameni nu cunosc nimic despre aceste centre energetice importante din suflet. Inamicul
a lucrat neobosit pentru a le fereca. Când chakrele sunt închise, ajungi să-ți folosești un procent foarte
mic din creier și din puterea mintală. Cei mai mulți oameni funcționează la numai 5% din capacitatea
lor totală. Acest lucru a ținut omenirea în urmă, cu mii și mii de ani. Dacă chakrele nu sunt complet
deschise și dacă nu funcționează corespunzător, Șarpele Kundalini nu poate urca. Dintotdeauna,
Șarpele a fost sinonim cu înțelepciunea.
Cele 7 chakre corespund spectrului vizibil al luminii. Sufletul este compus din lumină și are nevoie de
lumină. Știința și adevărata spiritualitate lucrează mână în mână și se completează una pe cealaltă.
Acesta este motivul pentru care biserica creștină a atacat și s-a strofocat să distrugă știința și
cunoștința științifică de orice fel. Acest lucru a ținut înapoi omenirea nu numai în progresele
tehnologice, dar și în spiritualitate.
Aproape fiecare lucru spiritual este focalizat pe ridicarea Șarpelui. Numărul șapte; cei „144.000” –
care reprezintă numărul nadiilor din suflet; dobândirea înțelepciunii și a cunoștinței; „pomul vieții” –
care este o schiță a sufletului uman (trunchiul fiind o reprezentare a coloanei vertebrale, iar ramurile
fiind o reprezentare a canalelor prin care circulă forța vitală – numite nadii, etc.) … toate acestea țin
de atingerea perfecțiunii fizice și spirituale și de imortalitate.
Inamicul lucrează neobosit ca să mențină omenirea în blestem și murdărie. Nu e nicio taină cu privire
la cât de mult ne URĂȘTE „isus”, pe fiecare dintre noi. Prin lipsa cunoștinței, prin ignoranță, neglijența
sufletului, trăirea în minciună și în cunoștință spirituală coruptă – care ne-a fost băgată pe gât cu forța
– omenirea este condamnată la moarte și la a-și repeta același greșeli din nou și din nou, pentru
eternitate. Când te reîncarnezi, nu poți lua cu tine lucrurile pe care le-ai învățat în viețile anterioare.
Când te naști, uiți totul. Satan ne arată calea de ieșire din această suferință inutilă și sadică.
Cu toate că „isus” și „iehova” sunt doar niște arhetipuri fictive inventate de evrei, extratereștrii care
urăsc omenirea și care se află în spatele acestei înșelătorii de proporții, sunt într-adevăr reali.
Nazarineanul a fost creat cu scopul de a ține omenirea înrobită și blestemată din punct de vedere
spiritual. Urmașii amăgiți a doctrinelor creștine odioase, în loc să lucreze pentru a-și avansa sufletele,
aceștia le neglijează în totalitate, concentrându-se pe lozinca „isus salvează”, care este o minciună
gogonată. În adevăr, noi ne salvăm propriile suflete. „Isus” nu este nimic altceva decât o înșelăciune și
o distragere, care lucrează pentru a împiedica omenirea din a avansa în orice fel. Tot ceea ce se
găsește în creștinism și islam au fost concepute cu scopul de a ține pe adepții lor ignoranți cu privire la
cunoștința spirituală, astfel încât aceștia să nu dobândească niciodată imortalitatea și nici un fel de
putere spirituală și astfel să fie abandonați la voia sorții. Aceștia rămân damnați ca sclavi, suferind din
nou și din nou, în fiecare viață a lor. Atunci când sufletul îți este împuternicit, poți vedea dinainte care
vor fi rezultatele acțiunilor tale și efectele pe care acestea le vor avea asupra altor oameni, etc.
Creștinii împreună cu ceilalți care aderă la bazaconia nazarineanului, nu pot vedea toate aceste
lucruri; iar prin această lipsă de conștientizare, aceștia comit ofense neîncetate unul împotriva
celuilalt. Adevărul e că „ISUS” TE URĂȘTE!
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Ego-ul este sinele. „Precum în cer așa și pe pământ” – trebuie să lucrăm ca un întreg pentru a avansa.
În sanscrită, „yoga” înseamnă „uniune”. În experiența mea de medium, am invocat multe spirite ale
multor oameni decedați. În astral, sufletele decedaților stagnează: nu se schimbă și nici nu evoluează.
Ai nevoie de un trup fizic pentru a-ți avansa sufletul. Datorită învățăturilor religiilor de dreapta
(creștinism, iudaism, islam, wicca, new age, etc), mulți dintre aceia care practică disciplinele orientale,
cunosc prea puține lucruri despre cum să-și folosească puterile. Învățăturile despre altruism,
sacrificiu, ascetism, denigrarea sinelui, ignorarea propriei persoane și castitatea (absența relațiilor
sexuale), au ca scop prevenirea omenirii de la a-și accesa puterile minții și ale sufletului.
Ai nevoie de un trupul fizic, dacă vrei să-ți avansezi sufletul. Stăpânirea trupul fizic este o cu totul altă
problemă. Un adept ar trebui să fie capabil de a transcende durerea, spre exemplu. Stăpânirea
trupului fizic și ignorarea/neglijarea acestuia, sunt două lucruri total diferite. Când îți neglijezi trupul
fizic, creezi dezbinare. În această situație, yoga (uniune) își pierde esența. La fel stau lucrurile și cu
ego-ul și dorința.
Nu ar trebui să ne lăsăm dorințele să ne domine viețile, însă fără dorință, viața însăși devine lipsită de
sens. Lucrurile la care aspirăm și pe care ni le dorim, sunt cele care ne fac indivizi unici, conferindu-ne
personalitățile pe care le avem. Fără dorință, stagnăm și nu avem nimic. Dorința ne stimulează pe noi
și ego-ul nostru (care este însuși sinele). Prin tăgăduirea părților esențiale ale sinelui nostru, rupem
uniunea. Practicile din yoga sau din orice altă disciplină, nici măcar nu ar începe fără dorință. Fără
dorință nu avem nimic. Dorințele puternice, împreună cu o minte și o voință puternică, este ceea ce
face ca o lucrare magică să fie plină de succes. Atunci când forța vitală este puternică, avem și o
dorință puternică de a trăi. Absența dorinței înseamnă moarte. Când nu mai avem dorință, încetăm
din viață.
Cei mai mulți dintre noi cad de acord, atunci când îl cunosc pe Satan, că el ne pune laolaltă din punct
de vedere spiritual. Căpătăm un sentiment de plinătate pe care nu l-am experimentat până atunci.
Învățăturile din yoga modernă sunt aici numai pentru a ne împiedica să ajungem la putere, la fel ca
toate învățăturile din creștinism și din celelalte religii relaționate acestuia. IGNORĂ-LE. Folosește
numai asanele (pozițiile fizice).
Există mai multe nivele prin care treci atunci când îți activezi chakrele și Șarpele Kundalini. Unele
dintre acestea pot fii o lipsă a apetitului și a poftei sexuale. Acest lucru se datorează faptului că
Kundalini este de natură sexuală și atunci când începem meditația de împuternicire, această energie
este direcționată în diverse zone ale sufletului. Unele persoane au raportat experimentarea unor
orgasme mult mai intense, odată ce Kundalini a fost stimulat. Când deții mai multă bioelectricitate,
este normal ca orgasmele sexuale să fie mult mai intense și mai plăcute. Dacă este posibil, sexul ar
trebui să fie un adaos pentru deșteptarea Șarpelui Kundalini. Șarpele este forța vitală și este de natură
foarte sexuală.
Există picturi murale pe pereții piramidelor din Egipt. Aceste picturi îi înfățișează pe Zeii noștri,
acordându-și chakrele. Zeii de parte masculină sunt întotdeauna portretizați cu o erecție completă
atunci când întrețin acest proces. Forța vitală și apetitul sexual sunt una și același lucru. În urma
secolelor de propovăduire a minciunilor abstinenței și a tăgăduirii de sine, aceste învățături au ținut
omenirea înrobită atât din punct de vedere fizic cât și spiritual. Când forța vitală îți este puternică, nu
ai parte de depresie sau apatie, și nu te simți inutil sau fără speranță.
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Ca și sataniști, suntem cu toții pe cât se poate de conștienți că termenii bine și rău au fost inversați de
către inamic. Învățăturile creștinismului și a celorlalte religii asociate acestuia sunt pline vârf cu
abuzuri spirituale, cu sfaturi suicide, etc., cu scopul de a crea victime ușoare. Cele mai multe victime
sunt ignorante în ceea ce privește adevărul. Cele mai multe învățături disponibile astăzi publicului larg
au un singur scop: acela de a subjuga. Acei câțiva care, pentru ultimele câteva secole, se află în
posesia cunoștinței despre lucrările minții și ale sufletului, au pervertit și abuzat spiritualitatea pentru
a menține puterea. Atunci când accesăm stări alterate ale minții, prin meditație sau chiar involuntar
sau atunci când dormim, frecvența undelor cerebrale din creier scade. În această stare, putem accesa
lumea astrală și devenim foarte deschiși sugestionărilor. Aceia care nu sunt dedicați, dar care aderă
totuși la învățăturile yoga, wicca și la alte discipline metafizice care îți modelează comportamentul, se
deschid pe ei însuși celor mai grave feluri de victimizare. Aceștia își condiționează mințile să fie
receptive, cu mult mai mult decât oamenii obișnuiți. Acest fapt, pus laolaltă cu doctrinele inamice
care propovăduiesc distrugerea ego-ului, absența dorinței, denigrarea materialismului și a trupului
fizic, precum și aderarea la tot felul de reguli dietetice nesănătoase, nu fac decât să îi pregătească pe
acești oameni de a fi atacați, programați și distruși de către inamic. Atunci când nu ai o temelie, atunci
când nu știi ce este de capul tău, pur și simplu aștepți să fi controlat, manipulat și transformat în sclav
de către altcineva. Mesajele subliminale, controlul mental în masă exercitat de mass-media, precum și
alte influențe, găsesc o victimă ușoară și ușor de manipulat în fiecare dintre acești oameni.
Respingerea materialismului permite ca banii împreună cu bogăția să fie plasate în mâinile câtorva
aleși (evreii), fără ca aceștia din urmă să fie măcar nevoiți să ridice un deget. Oamenii care cred și fac
tot ceea ce li se spune, își taie singuri creanga de sub picioare.
Învățăturile despre reîncarnare au fost pervertite și distorsionate cu scopul de a face ca viața să pară
lipsită de orice sens și care trebuie trăită într-o supunere totală, auto-denigrare (în timp ce acei câțiva
aleși se îmbogățesc din ce în ce mai mult); mesajul este același: nu riposta, ci fi un sclav perfect. În
zilele noastre, mulți urmează disciplinele yoga. Oricine este conștient de știința hipnozei criminale știe
că aceștia creează o armată de roboți fără judecată, lipsiți de dorință și sub conducerea lor. Acești
oameni își deschid mințile la tot felul de influențe și sugestionări, lucrează activ la eliminarea
personalității lor și a tot ceea ce îi fac umani, neavând nici cea mai vagă idee despre cum să își
folosească puterea pe care caută să o obțină, acestea transformându-se într-o unealtă de
autodistrugere, întrucât nu este direcționată.
Numai prin Satan putem obține cunoștința de care avem nevoie, pentru a folosi la maxim puterile
noastre spirituale. Trebuie să rămânem pe temelia de pe care am început, cu picioarele pe pământ,
atunci când căutăm să ne împuternicim pe noi înșine. Atunci când ne împuternicim ca pe o unitate
fizic-spirituală – voința noastră, dorințele noastre, individualitatea, ego-ul și personalitatea noastră –
obținem beneficiile acestor exerciții spirituale. De cealaltă parte se găsesc cei nededicați, care se
avântă ca nebunii pe o pantă nu doar greșită, dar și periculoasă.
Se vând biblioteci întregi cu cărți și există mii de website-uri care promovează aproape la unison
abuzul spiritualității, transformându-i pe aceia care cred orbește în aceste învățături, în niște victime
ale propriei idioțenii. Produsul final este un sclav robotic fără minte, care este un suflet pierdut.
Yoga înseamnă uniune și este de origine satanică. Spiritualul nu poate exista fără material și viceversa.
Ceea ce inamicul propovăduiește NU este yoga adevărată. Fără dorință și voință nu ești nimic. Yoga
este o amenințare pentru inamic, întrucât îi înzestrează pe practicanți cu putere spirituală și fizică.
Deoarece yoga nu poate fi suprimată în totalitate, inamicul lucrează pentru a o controla prin
învățături false pentru aceia care o practică, iar pentru ignoranții care nu o practică, au creat mesaje
subliminale puternice pentru a-i pune pe fugă. Un exemplu țipător a fost filmul „The Exorcist”.
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După cum bine știți, sunt împotriva tăgăduirii cunoștinței de orice fel. Meditațiile pe care le-am postat
sunt EXTREM de puternice, în special când acestea sunt întreținute în mod consistent și când sunt
combinate între ele.
TOATE CHAKRELE TREBUIE SĂ ÎȚI FIE DESCHISE, DEOARECE ACESTE MEDITAȚII ÎȚI POT STIMULA
ȘARPELE KUNDALINI AFLAT LA BAZA COLOANEI VERTEBRALE ȘI SĂ-L FACĂ SĂ URCE.
Semne care te pot alerta că Șarpele Kundalini este pe cale să se ridice, sunt:
senzație caldă în la nivelul osului coccis sau în acea zonă.
senzație de învârtire sau presiune în această zonă, ca și cum ceva este împins de acolo în sus.
senzație puternică de energie, care îți atrage atenția spre această zonă.
Simți impulsul de a te legăna înainte și înapoi, în mod involuntar.
TREBUIE SĂ FII PREGĂTIT PENTRU ACEASTA, ATÂT DIN PUNCT DE VEDERE FIZIC CÂT ȘI MENTAL. DACĂ
EXPERIMENTEZI CELE DE MAI SUS ȘI CONSIDERI CĂ NU EȘTI ÎNCĂ PREGĂTIT, IA LUCRURILE LA MODUL
CEL MAI SERIOS. TOT CEEA CE TREBUIE SĂ FACI ESTE SĂ ÎNCETEZI SĂ MEDITEZI PENTRU CÂTEVA ZILE,
SAU, MAI BINE, CONCENTREAZĂ-TE ȘI ASIGURĂ-TE CĂ ABSOLUT TOATE CHAKRELE ÎȚI SUNT LARG
DESCHISE.
TREBUIE SĂ FI TARE ATÂT DIN PUNCT DE VEDERE FIZIC CÂT ȘI MENTAL. DACĂ ȘARPELE KUNDALINI
ÎNCEPE SĂ URCE, ACESTA ÎN MOD LITERAL POATE FI PE ATÂT DE FIERBINTE PE CÂT E OȚELUL TOPIT,
LA NIVELUL COLOANEI VERTEBRALE. ÎN ACEST TIMP ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ NU TE PIERZI CU
FIREA, CI SĂ TE CONCENTREZI INTENS PE A DIRECȚIONA ACEASTĂ ENERGIE ÎN SUS ȘI AFARĂ PRIN
CHAKRA COROANEI – CARE VA ACȚIONA PE POST DE ORIFICIU DE VENTILAȚIE PENTRU EXCESUL DE
ENERGIE.
CÂND KUNDALINI AJUNGE LA NIVELUL CELUI DE-AL TREILEA OCHI, ACESTA POATE SCĂPĂRA PRECUM
FULGERE ȘI TUNETE. TOT CEEA CE CONTEAZĂ AICI ESTE O MINTE PUTERNICĂ, CARE ESTE ÎN
CONTROL.
Semne care indică blocaje în chakre:
Fierbințeală extremă în chakre, în timpul meditației. Acest lucru indică blocaje.
Cele de mai sus sunt acompaniate de durere.
Atunci când meditațiile sunt combinate între ele, în special cele egiptene, sunt foarte puternice și pot
cauza ascensiunea prematură a Șarpelui Kundalini. Acest lucru îți va amplifica puterea vitală cu 100%
sau mai mult, însă pentru aceasta ai nevoie de un trup puternic care să poată manevra această
creștere în energie. (În special) Yoga (de orice fel) și exercițiile fizice sunt de mare ajutor aici.
Mai presus de orice, în cazul în care acest lucru se va întâmpla, trupul ți se va adapta indiferent care
va fi condiția ta fizică; însă acest lucru poate dura până la un an și poate fi un proces foarte neplăcut.
Stăpânirea tuturor emoțiilor este un lucru esențial. Frica este EXCLUSĂ. Ori de câte ori întreții ORICE
fel de lucrare spirituală, nu trebuie NICIODATĂ să lași frica să se strecoare. FRICA = FALIMENT. Pentru
novici: dacă nu îți poți controla frica, atunci înlocuiește-o cu râsete.
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Există patru tipuri majore de unde cerebrale: beta, alfa, teta și delta.
Undele beta caracterizează starea conștientă, de la 14 cicluri pe secundă în sus. Mintea conștientă nu
acceptă sugestionarea prea bine. Raționamentul, logica, gândirea și punerea în acțiune a lucrurilor
care sunt deja cunoscute, este în principal ceea ce mintea conștientă face. Ciclurile superioare a
undelor beta sunt folosite în ritualurile în care este nevoie de multă energie activă, cum sunt
ritualurile de răzbunare. Un bun exemplu aici este construirea unui con de energie. Cu cât mai
emoționat sau agitat devii, cu atât mai mult crește ciclul undelor cerebrale.
Starea alfa operează la un ciclu mai scăzut, cuprins între 7-14 cicluri pe secundă. Aceasta este starea
de transă, în care trupul fizic nu mai poate fi simțit, iar sunetele pot deveni dureroase. Aceasta este
sfera meditației și a somnului. Meditația în transă profundă coboară în starea teta.
În starea alfa ești deschis sugestionării, întrucât mintea conștientă și logică este estompată. Garda
conștientă este la pământ. Hipnoza este posibilă la acest nivel. Când ne aflăm în starea alfa ne putem
programa atât mintea noastră cât și mintea celorlalți. Cu cât te adâncești mai mult în starea alfa, cu
atât mai aproape te apropii de starea teta.
Îi putem influența pe ceilalți atunci când dorm sau când se află în starea alfa. Acesta este motivul
pentru care cei mai mulți magi preferă să își întrețină lucrările magice noaptea, când majoritatea
oamenilor dorm.
Dacă îi vorbești cuiva care este adormit, acest lucru îi va programa mintea. Acest lucru poate fi făcut
chiar și de la distanță, cu o concentrare intensă, vizualizând persoana respectivă și direcționându-i
gânduri în cap. S-ar putea ca acest lucru să trebuiască repetat de mai multe ori. Tăria minții și a aurei
tale îți va determina succesul. Asigură-te însă că gândurile pe care i le plantezi în minte sunt comenzi,
ca atunci când îi spui cuiva lucrurile pe care vrei să le facă pentru tine. Fi calm, însă ferm și persistent.
Ar putea dura ceva vreme, însă, în timp, rezultatele se vor manifesta. Totul depinde de tăria minții
tale.
Experiențele psihice pot apărea în starea alfa. Atât visatul cu ochii deschiși cât și visurile din timpul
somnului au loc în starea alfa.
Starea teta este cuprinsă între 4-7 cicluri pe secundă. Acesta este locul în care sunt înregistrate toate
experiențele noastre emoționale, fiind o parte a subconștientului. Starea teta deschide ușa prin care
te poți adânci și mai mult în psihic/lumea astrală. Cu toate că este posibil să ai parte de experiențe
psihice și în starea alfa, cele mai profunde se petrec totuși în starea teta. Din acest nivel poți
experimenta călătoria astrală și comunicarea psihică, poți dobândi iluminarea și poți intra în alte
dimensiuni; din acest loc pot fi accesate viețile anterioare.
Activitatea undelor cerebrale din starea delta, oscilează între 0-4 cicluri pe secundă. Aceasta este
inconștiență totală, comă.
Vizualizarea dorințelor noastre ca și cum acestea sunt adevărate și palpabile, în starea alfa, în special
dacă se folosesc și afirmații, va face ca acestea să devină realitate.
Dacă atunci când suntem în starea alfa ne vizualizăm dorințele ca și cum acestea sunt reale și
palpabile, atunci acestea se vor manifesta în realitate (în special dacă se folosesc și afirmații). În
teorie, se spune că mintea subconștientă accesată în această stare, interpretează tot ceea ce i se
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spune ca fiind adevărat. Afirmațiile trebuie să fie rostite la timpul prezent. Mintea subconștientă nu
înțelege „va” sau „o să” (timpul viitor), întrucât prezintă un timp nedefinit. „Va” și „o să” nu se
împlinesc niciodată. Asigură-te că formulezi afirmațiile în așa fel încât acestea să exprime exact ceea
ce îți dorești; cuvintele trebuie alese cu atenție. O femeie și-a dorit să câștige un concurs. Și-a repetat
din nou și din nou că va fi cea mai bună și a întreținut întreg exercițiul mintal necesar. S-a făcut că ea a
fost într-adevăr cea mai bună, însă a pierdut concursul din cauza juriului care a fost părtinitor.
Cu cât mai intensă îți este vizualizarea, cu atât mai puternic va fi pachetul de energie produs de
mintea ta; cu cât mai puternic este pachetul mintal, cu atât mai repede și mai precis ți se vor
materializa dorințele.
De regulă trebuie să fi mai întâi expert la coborârea în starea alfa, înainte de a coborî cu succes și
după bunul plac în starea teta. Acest lucru poate fi dobândit prin auto-hipnotizare
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Glanda pineală este o parte a creierului care împuternicește ceea ce este cunoscut sub numele de “al
șaselea simț” și alte abilități paranormale. De asemenea, este centrul senzației de fericire. Glanda
pineală este inactivă în omul de rând. O glandă pineală nefuncțională este analoagă unei coloane
vertebrale rupte: în acest caz, creierul nu poate trimite semnale pentru a mișca părțile corpului aflate
sub zona în care coloana a fost afectată. Singura diferență în cazul glandei pineale este că aceasta
afectează sufletul.
De-a lungul secolelor, mulțumită creștinismului și a “religiilor” relaționate acestuia, omenirea a
decăzut și s-a degenerat din punct de vedere spiritual. Acesta este motivul pentru care omenirea ca
întreg este lipsită de putere spirituală. Dintotdeauna, scopul bisericii creștine a fost acela de a
menține umanitatea fără cunoștințe spirituale și fără putere. De fiecare dată când biserica creștină a
preluat controlul unei zone, scrierile antice au fost eliminate și/sau distruse. Apoi, biserica a înlocuit
cunoștințele pe care le-a îndepărtat cu minciuni și cu o istorie fictivă. Acesta este motivul pentru care
oamenii sunt în situația în care sunt în ziua de azi, din punct de vedere spiritual și nu numai. Depresia,
bolile, suferința, neputința și ignoranța sunt toate rezultatele pierderii acestor cunoștințe. Omul de
rând folosește numai 5-10% din puterea mintală pe care o posedă. Acest lucru este analog unui
membru care a fost pus în ghips și este astfel rigid și uscat – însă mult mai rău. Omenirea a pierdut
complet accesul la puterile psihice în urma generațiilor întregi în care i-a fost interzisă utilizarea
acestora.
Pentru a-ți activa glanda pineală, meditațiile de împuternicire trebuie făcute în mod regulat. Este
nevoie de timp pentru a împuternici aceasta glandă și pentru a o activa și utiliza. Glanda pineală
lucrează împreună cu glanda pituitară. Amândouă aceste glande sunt stimulate prin meditația de
deschidere a chakrei coronale.
Glanda pineală și ceea pituitara se adaptează și reduc frecvența curenților bioelectrici. Acestea sunt
transformatoare de energie psihică. Energia psihica intra prin chakrele superioare, coboară prin
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chakra coronală, loc din care intră în glanda pineală din creier. Când aceasta intră în creier, rata
vibrației este încetinită. O glandă pineală activa acționează ca un transformator care încetinește și mai
mult energia, aducând-o la o frecvența energetică joasă. Mai apoi energia trece în jos din zona
hipotalamusului și intră în glanda pituitară. Glanda pituitară (hipofiza) transforma energia la o
frecvență și mai joasă, astfel încât aceasta să poată fi asimilată și citită de către creier.
Omenirea ca întreg operează pe o frecvență joasă. Meditația de împuternicire și învârtirea chakrelor
accelerează aceste vibrații la un nivel mai ridicat, astfel încât devenim conștienți și deschiși psihic. De
asemenea, o vibrație ridicată ne protejează împotriva bolilor și a energiilor negative.
Corpul calos face schimbul de informații între cele două emisfere ale creierului. Majoritatea
oamenilor nu folosesc partea dreaptă a creierului, prin urmare trăiesc într-o lume guvernată de
emisfera stângă a creierului. Meditația vid (p. 51) reduce la tăcere partea stângă a gândurilor și logicii și
ne deschide partea dreaptă, intuitivă și transcendentală a creierului.
Lumina este esențială pentru suflet. Atât de mult negativism a fost asociat cu lumina din cauza
abuzurilor religiilor de dreapta și a mișcării New Age. Lumina … iluminează – acesta fiind un simbol al
creației, un vechi simbol al lui Satan; fulgerul. Putem călători pe lumină și putem folosi lumina pentru
propriile noastre scopuri.
Spre deosebire de alte religii, satanismul și știința lucrează mână în mână. Experimentăm, observăm și
înțelegem. Satan explică lucrurile.
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Multe lucruri sunt la mâna sorții, ca atunci când te afli în locul nepotrivit la momentul nepotrivit, cu
persoanele nepotrivite; accidente, boli sau atunci când pierzi ceva doar pentru că ajungi în locul
respectiv cu câteva minute întârziere. Toate acestea sunt un rezultat al lipsei de cunoștințe.
Reîncarnarea este un fapt!
Când începem o nouă viață, aducem cu noi întreg bagajul mintal, spiritual și de orice altă natură pe
care l-am dobândit în viețile anterioare. Aici sunt incluse și frustrările, programarea, condiționarea,
credințele greșite, amărăciunea, durerea și așa mai departe. Când ne reîncarnăm, toate acestea sunt
trecute sub amnezie.
Există destule informații cu privire la anumite experimente. Multe dintre acestea au fost, însă, ținute
departe de ochii publicului din cauza naturii lor pline de cruzime; în aceste experimente s-a studiat
efectele amneziei induse artificial, atât pe animale cât și pe oameni și felul în care aceasta afectează
circuitele impulsurilor din creier. Când beneficiezi de auto-conștientizare, poți exercita control, însă,
pe de altă parte, când anumite circuite sunt blocate prin amnezia, ești împiedicat din a reformata
procesul de analizare și reprogramare a problemelor din minte.
Psihologul rus Ivan Pavlov a efectuat mai multe experimente pe câini. Cei mai mulți dintre noi suntem
familiarizați cu teoria condiționării explicată la orele de biologie. Câinilor li se dădea de mâncare,
imediat după ce suna un clopoțel. După câteva repetiții, câinii salivau când auzeau clopoțelul
(anticipând mâncarea), indiferent dacă li se dădea sau nu de mâncare. Sunetul a început să producă
foame în câini. Doi stimuli diferiți, aplicați la câteva secunde unul de celălalt, vor crea un răspuns
involuntar în creier.
Multe dintre aceste experimente au trecut cu mult dincolo de condiționare. Pavlov a reușit să
producă căderi nervoase în câini și alte animale, tot prin asociere. Când animalul flămând încerca să
mănânce, Pavlov aplica șocuri dureroase, sunete extrem de puternice, aer încins și alți stimuli, creând
astfel o situație în care animalul era pus între instinctul de supraviețuire și frică/durere. Acest lucru a
creat nevroze și alte boli mentale în animal, în același fel în care biserica creștină a ruinat sănătatea
mintală a miliarde de oameni, prin impunerea abstinenței sexuale și denigrarea altor nevoi normale și
naturale. Sexualitatea este forța vitală; abstinența creează nevrotism. Zeii inamici cunosc totul despre
mintea umană și despre felul în care acesta poate fi distrusă.
Un alt om de știință rus, A. R. Luria, a continuat experimentele lui Pavlov, însă de această dată pe
oameni. (CIA de asemenea face așa ceva, însă majoritatea experimentelor lor au fost ținute departe
de publicul larg.) Luria a descoperit că oamenii, având o memorie complexă, au fost capabili să reziste
programării și să își restaureze mințile prin gândire rațională și prin aplicarea voinței. Luria (împreună
cu CIA în anii care au urmat) a indus amnezia în subiecții lor prin tratamente cu șocuri electrice și prin
stări de transă induse prin droguri, în care 99,9% din oameni pot fi hipnotizați și reprogramați.
Tratamentul prin șocuri electrice (TSE) a fost folosit în tratarea și controlarea bolilor mintale. TSE
provoacă amnezie retrogradă. Amintirile sunt distruse, atunci când intensitatea și frecvența șocurilor
interferează cu cea a informațiilor stocate în creier. Cu TSE de intensitate ridicată, subiectul nu își mai
amintește numele, identitatea sau trecutul, devenind extrem de calm și concentrat pe timpul prezent.
Filmul “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” din 1975, este un bun exemplu al efectelor TSE, în special
spre sfârșitul filmului, când personajul principal portretizat de Jack Nicholson, a fost supus unor șocuri
care au dus la deteriorarea ireversibilă a creierului, acesta pierzându-și astfel amintirile, identitatea și
trecutul.
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Gânduri deranjante și amintiri false pot fi implantate în mințile subiecților, dacă operatorul le induce o
regresie în copilăria timpurie sau infantilă. În acest stadiu, mintea devine neajutorată și fără apărare.
Operatorul este privit ca părinte și își asumă rolul de părinte. Un exemplu reprezentativ a fost cazul
psihiatrului creștin care a implantat amintiri false în mintea subiectului său, lucru descris în cartea
„Michelle Remembers” (Michelle își amintește).
De regulă – totuși nu întotdeauna – pentru inducerea nevrotismului este necesar ca victima să fie
regresată în copilăria timpurie, moment în care să îi fie implantate amintiri false; un exemplu ar fi
acelea cum că ar fi fost violată de către unul dintre părinți. În 100% din cazuri, trebuie indusă o
amnezie totală, astfel încât subiectul să nu-și amintească absolut nimic despre sesiune sau amintirile
implantate. Amintiri false vrednice de tot disprețul, temeri și tot felul de probleme psihologice pot fi
implantate prin sugestie în mintea subiectului (victimei), cum ar fi uciderea unei persoane dragi, frici
iraționale, rușine și vină.
Amnezia îl împiedică pe subiect să își înțeleagă frustrările și complexele și asta îl împiedică să le
rezolve. Mintea subconștientă le ține ferecate și pur și simplu acționează în raport cu ele. Subiectul nu
este conștient de ele; acesta poate doar observa caracterul anormal al reacțiilor lui cu privire la
anumite lucruri, sentimente ciudate și iraționale, nevroze inexplicabile și comportament anormal.
Indiferent de ce face, problemele rămân acolo, continuând să afecteze comportamentul subiectului și
în viitor.1
Acest lucru se întâmplă atunci când avem parte de amnezie în ceea ce privește viețile anterioare.
Deținem cu mult mai multe experiențe decât realizăm, acestea fiind împrăștiate prin mintea noastră
subconștientă. Toate acestea ne afectează viața actuală. Nu înțelegem de ce se întâmplă anumite
lucruri rele, iar dacă nu înțelegem motivul, nici nu le putem preveni sau rezolva.
Filmul „Hannibal” este un exemplu a ceea ce i se poate face cuiva atunci când se află într-o transă
indusă prin droguri; în acest film, psihiatrul Hannibal Lecter i-a oferit un popper (nitrat de amil) lui
Mason Verger, după care i-a sugestionat să-și tragă pielea de pe față. În acest caz fictiv, subiectului nu
i-a fost indusă amnezia.
Putem începe să ne cunoaștem pe noi înșine cu adevărat și să exercităm un control mai bun asupra
vieților noastre – prin accesarea vieților noastre anterioare, prin auto-hipnotizare – învățând și
înțelegând pe atât de mult despre ele pe cât posibil. Fiecare dintre noi ar trebui să ne facem timp să
intrăm în transă și să ne explorăm propriile minți, amintiri din copilărie, vieți anterioare. Datorită
blestemului amneziei și a lipsei de cunoștință a intrat în scenă așa-numita „karma”. Karma poate fi
depășită și învinsă numai prin cunoștință. Cunoștința este cheia tuturor lucrurilor. Când cunoaștem
totul despre noi, atât din viața actuală cât și din viețile trecute, ne vom elibera pe deplin și în toate
felurile.
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Cel mai bun exemplu de formă mentală rătăcitoare ar fi casele “bântuite”. Pentru ca un loc să capete
o energiile aparte, acolo trebuie să aibă loc un eveniment foarte emoțional, de regulă o moarte sau o
crimă violentă. Frica, furia și energiile distructive sunt atât de puternice încât lasă în urmă o esență pe
care majoritatea oamenilor (chiar și persoanele obișnuite) o pot detecta. Nu există o mai mare
energie decât cea degajată la momentul morții, iar dacă moartea este violentă, întreaga zonă poate
„duhni” timp de secole.
Formele mentale creează un morman de energie. Sunt rezultatul emoțiilor și gândurilor intense.
Durata vieții lor este determinate de cantitatea de energie care a fost pusă în ele. Stresându-te în mod
continuu cu privire la ceva, pentru o perioada extinsă de timp, îi va da gândului/emoției respective
îndeajuns de multă energie pentru a prinde viață și exista de una singură. Fiecare individ este diferit în
ceea ce ține de puterea aurei și a gândurilor sale. Unii oamenii se nasc cu o minte și o aură puternică
în mod natural, datorită vieților anterioare. Cei mai mulți oamenii au atașate forme mentale de aura
lor. Visatul cu ochii deschiși, fanteziile, furia, ura, dorințele și așa mai departe, atunci când sunt
stresate în mod repetat și cu multă intensitate, dau viață la forme mentale. Formele mentale pot fi
pozitive sau negative. Oricare ar fi cazul, acestea pot interfera cu procesele de gândire ale
persoanelor de care sunt atașate; atunci când medităm ne sporim energia iar acestea se hrănesc cu
această energie. Meditația de împuternicire este aidoma unui proces de curățare a casei. Ne putem
ocupa de ele și le putem elimina; tot așa putem face și cu persoanele care s-au atașat de sufletele
noastre. Îndepărtarea acestora va aduce gânduri mai clare și o pace a minții. Acesta este un proces de
vindecare.

Există o sub-particulă descoperită în 1956, numită neutrino. Datorită dimensiunii sale extrem de mici
și a comportamentului său evaziv, aceasta este destul de dificil de studiat. Se crede că 9/10 din
univers este compus din neutrini și particule asemănătoare acestora. Cu toate că neutrinii au masă,
aceștia trec prin materia fizică. S-a estimat că, dacă un neutrino de la Soare ar fi să treacă printr-o
bucată groasă de oțel întinsă de la Pământ și până la cea mai apropiată stea, acesta nu s-ar ciocni de
nicio altă particulă în drumul său.
Dezvoltările din fizică, astronomie și neurologie, pun la dispoziție un progres neprevăzut în ceea ce
privește înțelegerea fenomenelor psihice și paranormale. Atomii din corpurile noastre fizice conțin
neutrini și particulele asemănătoare acestora, care sunt mult mai mici și care vibrează mult mai
repede. Aceste particule cu vibrație ridicată și dimensiuni extrem de mici, intra în substanța
compunătoare a sufletului – care la rândul său este atașat de corpurile noastre fizice printr-un cordon
magnetic ce se rupe la momentul morții. Sufletul se desprinde de trupul fizic atunci când acesta nu
mai poate funcționa ca locaș pentru acesta. Atunci cânt practici meditația de împuternicire în mod
constant, chakrele ajung să îți vibreze la o viteză ridicată. Acest lucru necesită antrenament, pregătire
și promptitudine; însă prin vibrațiile ridicate – apropiate de viteza luminii – ești capabil de a accesa
alte dimensiuni după bunul tău plac.
La momentul de față, omenirea rezidă într-o dimensiune inferioară. Acest lucru are mult de a face și
cu pământul nostru și cu poziționarea acestuia în spațiu. În dimensiunile superioare, culorile, formele,
sunetele și gândurile sunt mult mai aprinse și mai vii; poți vedea prin pereți și poți avea senzația de
omniprezență. Telepatia este extrem de intensificată, iar celelalte simțuri devin mult mai puternice și
cu mult peste lucrurile pe care le-au experimentat vreodată cei mai mulți oameni.

|

Există oameni care au abilități extraordinare. Prin asta mă refer la lucrurile pe care majoritatea
oamenilor de rând le desconsideră. Telechinezia naturală, pirochinezia, clar-vederea extremă,
percepție cu mult peste cea obișnuită, clar-auzul foarte dezvoltat, abilitatea de a pune gânduri în sau
de a manipula mințile celorlalți, abilitatea prin care oprești/pornești și influențezi echipamentele
electrice senzitive – calculatoarele, televizoare, etc. Acestea toate sunt exemple de abilități
extraordinare. Aceste daruri pot fi și un rezultat al meditației de împuternicire.
Dacă se face că tu ai astfel de abilități, păstrează acest lucru pentru tine însuți. E secretul tău.
Necunoscut majorității oamenilor, CIA, NSA și alte puteri ale lumii, au programe în care folosesc
oameni cu astfel de abilități.1 Persoanele care au aceste abilități reprezintă o amenințare serioasă la
adresa puterilor lumii, deoarece aceștia nu pot fi controlați. Filmul „Hearts in Atlantis”, cu toate că
este fictiv, are la bază multe lucruri reale. Oamenii cu abilități extraordinare și care se află sub degetul
conducătorilor lumii, sunt capabili de a-i simți pe alții asemenea lor. Nu sunt prea mulți oameni cu
abilități extraordinare, care să fie în libertate. Aceia cu abilități știu despre ce vorbesc aici – atunci
când intri în contact cu o altă persoană care are astfel de abilități (aceștia pot fi în farmacie,
supermarket, restaurant, etc.), îi poți simți, iar ei la rândul lor te pot simți pe tine. Sunteți conștienți
unul de celălalt. Aceasta se datorează faptului că voi amândoi aveți un câmp de energie deschis.
Trebuie să îți programezi aura – care de regulă este foarte largă – să treacă neobservată, dacă vrei să
îți păstrezi anonimitatea și intimitatea. De asemenea, îți poți programa aura să nu afecteze
echipamentele electrice, decât atunci când tu vrei să le manipulezi în mod conștient. Faci asta
spunându-i pur și simplu să nu facă ceea ce tu nu vrei ca ea să facă. Acest lucru poate necesita mai
multe încercări, însă ar trebui să fie efectiv.
La fel stau lucrurile și cu citirea gândurilor. Îți poți programa aura astfel încât alții să nu îți poată
interfera cu gândurile tale. Bineînțeles, cineva cu un câmp energetic mult mai puternic poate copleși
pe cineva mai slab, indiferent de programare, însă programarea de a te face nedetectabil ar trebui să
fie mai mult decât efectivă aici. SUA, puterile lumii, chiar și China, toate au programe în care
angajează psihici și alte persoane cu abilități extraordinare pe care le vezi doar în filme. Acești oameni
nu au parte de libertate. Aceștia sunt folosiți, abuzați și în multe cazuri uciși atunci când angajatorii lor
nu mai au nevoie de ei.2 Tatăl Satan lucrează cu și îi protejează pe aceia care au abilități. Acesta ne
protejează, iar atunci când suntem pregătiți, ne arată cum ne putem împuternici, astfel încât să ne
depășim propriile limite. Aceia care nu se află sub protecția lui Satan, sunt singuri și de regulă viețile
lor ajung un dezastru. Cei aflați la putere neagă existența acestor lucruri, afirmând în fața publicului că
e vorba de experimente „eșuate” și așa mai departe. Acest lucru nu este adevărat.3
Pentru aceia dintre voi cu abilități excepționale (foarte puțini în acest grup – știți voi cine sunteți) vă
recomand cu tărie să vă dedicați abilitățile Tatălui Satan, în cadrul unul ritual. El vă va proteja, va lucra
cu voi și vă va ghida. Aceasta poate fi o cale singuratică, întrucât alții se înspăimântă, sunt șocați și/sau
cuprinși de frică atunci când sunt puși în fața acestor fapte. Dacă cineva îți cunoaște secretul, automat
are și putere asupra ta. Amintește-ți mereu acest lucru! Ține-ți secretele pentru tine însuți și astfel nu
vei avea niciodată vreun motiv de îngrijorare. Și mai presus de toate – aviz în special
copiilor/începătorilor – învățați să vă dezvoltați controlul. Niciodată nu vă grăbiți să vă dați mare în
fața celorlalți, deoarece puteți intra în atenția persoanelor greșite.

1

Secret, Don’t tell; The Encyclopedia of Hypnotism, de Carla Emery, 1997
Idem
3
Idem
2

|

Puterile lumii au fost plini de succes în crearea tehnologiilor care nu numai că pot descifra gândurile
unei persoane, dar care le pot și manipula. După cel de-al doilea război mondial, CIA, NSA, KGB și alte
sisteme asemănătoare au cheltuit miliarde de dolari pe cercetări asupra creierului, a sistemului
nervos, a comportamentului uman, condiționării, controlului, manipulării și a minții.
„În primăvara lui 1973, Dr. Joseph C. Sharp de la institutul de cercetare Walter Reed Army, a
„auzit” și a înțeles diferite cuvinte, comunicate acestuia de o „audiogramă cu impulsuri
microunde (analog vibrațiilor produse de sunete propriu-zise) radiată în creierul acestuia”
Acest dispozitiv a ocolit urechile și auzul natural.1
„… un experiment în care creierul uman a primit mesaje purtate către acesta printr-o
transmisie cu impulsuri microunde.” 2
„În proiectul de lege pentru defensivă de pe anul 1996, Congresul a alocat 37 milioane de
dolari pentru cercetări, în ceea ce Pentagonul numește „tehnologi neletale” sau „mai puțin
letale”. Acesta este prezentat ca o formă „umanitară” de război – sau de controlare a
mulțimilor de oameni.” 3
„RNM (monitorizare neuronală de la distanță) poate trimite semnale codificare cortexului
auditiv din creier, astfel permițându-se comunicarea audio direct la nivelul creierului (ocolind
urechile). Agenții NSA pot folosi acest lucru pentru a debilita anumiți subiecți, prin stimularea
de halucinații auditive caracteristice schizofreniei paranoide” 4
„Această informație modulată poate fi plantată în creier la intensități diferite, de la subliminal
la perceptibil.” 5
„Un psihochirurg poate implanta electrozi în diferite zone ale creierului, prin care, mai apoi,
trimite semnale radio. Ei numesc acest lucru „comportament controlat electric”. Știința a
depășit acest lucru cu „stimulare electrică a creierului”, care face exact același lucru, însă fără
implanturile de electrozi. „Microundele acordate corespunzător pot obține aceleași rezultate
ca implanturile cu electrozi.” 6
Tehnologia de interceptare a gândurilor umane prin contact la nivelul pielii, cu puțin timp înainte ca
acestea să fie transmise verbal, este destul de bine dezvoltată. Echipamentul electric poate colecta și
citi câmpurile electrice generate la nivelul pielii (aura) și pot traduce gândurile sub-verbale în text.
Corpul unei persoane poate fi dezabilitat prin trimiterea de semnale perturbatoare spre cortexul
motor, lucru care afectează controlul motor.
”Pentru a trimite un gând în creierul unei persoane, este necesar să descifrezi frecvența de
rezonanță a fiecărei zone specifice ale creierului. 7
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Știința a progresat până acolo încât s-au descifrat semnalele din creier. Asemenea undelor emise de
sateliți și decodate în imagini și sunete pe ecranul televizorului, și undele emise de creier pot fi acum
descifrate și citite. Bineînțeles că acest lucru este ținut departe de ochii publicului larg. Mulți oameni
dar și mai multe animale au fost supuse la astfel de experimente; unora le-a fost implantat în creier
diverse micro-cipuri care controlează procesele de gândire și care pot produce gânduri, sentimente,
emoții și halucinații.
Încercările omului de a controla gândurile altuia au existat din totdeauna. Războaie, torturi, ucideri,
interogări, încarcerări și așa mai departe. Cei aflați la putere dețin acum tehnologia necesară pentru a
face acest lucru.
Soluția: cei mai mulți oameni operează pe un nivel scăzut de bioelectricitate. Când ne sporim energiile
la un nivel cu mult mai înalt, încercările lor de a ne manipula nu vor fi îndeajuns de puternice pentru a
ne penetra aura, întrucât aceste aparate au fost vizate pentru omul de rând. Acest lucru este analog
cu imunitatea și este unul dintre motivele pentru care atacurile magice și psihice vor fi automat
aruncate înapoi peste cel care le-a inițiat. Atunci când aura este puternică, aceasta acționează precum
un scut de apărare, arzând la nivel microscopic orice entitate care se atașează de noi, înainte ca
această să ne poată face vreun rău.
Magia neagră este energie. O aură puternică este rezistentă împotriva energiei negative și, adesea,
atacurile împotriva unui adept se vor întoarce înapoi peste cel care le-a trimis. La fel stau lucrurile și
cu energia emisă de aceste aparate, cu scopul de a-i influența pe oamenii de rând; aceasta nu este
îndeajuns de puternică pentru a penetra o aură puternică.
Cât despre tehnologiile proiectate pentru citirea gândurilor prin piele: încă odată, tăria aurei este
importantă. Adepții în arte marțiale știu cum să își direcționeze bioelectricitatea (numită și „chi”),
astfel încât aceasta poate izbi și sfărâma cărămizi și altele. Gândește-te doar la paguba pe care acest
fel de energie o poate provoca mașinăriilor sensibile de citire a gândurilor, atunci când aceasta este
direcționată în mod adecvat.
- Înalta Preoteasă Maxine Dietrich
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Datorită extinderii internetului și a comunicării, adevărul nu mai poate fi suprimat. Oamenii vin la
Satan în număr nespus de mare și la un nivel nemaivăzut până acum. Scriu acest articol în special
pentru cei noi. Mulți dintre noi care sunt cu Satan de mai mult timp, sunt bine versați în ceea ce este
cunoscut ca și „ocult”. „Ocult” este un alt termen pentru „spiritualitate”.
Satanismul Adevărat ține de transformarea sufletului prin meditația de împuternicire. Mulți dintre cei
noi în Satanism, pot fi nefamiliarizați cu efectele meditației. De la un anumit punct în meditație (în
cazul unora, acest lucru se poate întâmpla foarte devreme; totul ține de puterea sufletească
dobândită în viețile anterioare), vei începe să îți simți sufletul. Acesta este un semn pozitiv că
meditațiile sunt făcute în mod corect și că totul decurge bine. Nu te speria sau alarma niciodată dacă
începi să îți simți propriul suflet. Sufletul este compus din bioelectricitate și din lumină de toate
culorile spectrului luminii. E perfect normal să îți simți aura radiind, vibrațiile acesteia sau ale
sufletului sau în unele cazuri senzații de rece sau cald, precum și alte senzații, cum ar fii furnicăturile
sau zbârlirile părului.
De asemenea, meditația de împuternicire îți va deschide și psihicul. Poți experimenta de la o intuiție
sporită, până la o deschidere aparte spre entitățile astrale. Acest lucru poate fi atât pozitiv cât și
negativ. În cazul intruziunilor nedorite, pur și simplu blochează-le în mintea ta, precum un radio și
ignoră-le. Niciodată nu te lega de nimic negativ sau care nu este binevenit. Aceste entități vor pleca
dacă sunt ignorate și nehrănite cu nici o emoție sau atenție.
Satanismul presupune dobândirea libertății spirituale. Creștinismul, Islamul și celelalte programe
populare care se travestesc sub numele de „religie”, sunt proiectate pentru a îndepărta toată
cunoștința spirituală. Nu este nimic spiritual în ele. Atunci când aderăm la Satanism – care este foarte
spiritual – ne putem aștepta la multe experiențe noi și de natură spirituală; însă din nou, toate acestea
țin de individ. Nu te alarma atunci când îți simți energia sufletului pentru prima dată. O minte și un
suflet puternic îți asigură, ție însuți, puterea dar și cunoștința de a alunga entitățile nedorite (care
există indiferent dacă ești sau nu îndeajuns de deschis spiritual pentru a le detecta).
Tăria sufletului îți va asigura și controlul asupra vieții și a destinului, iar cu cunoștința primită de la Zeii
noștri vei putea atinge imortalitatea. Sufletele slabe sunt la mila celor puternice, dar sunt și
reîncarnate din nou și din nou, uitând tot ceea ce a învățat în viețile anterioare, fiind damnate să
repete aceleași greșeli pentru eternitate. Satan ne arată calea de ieșire din acest cerc vicios. Însă noi
trebuie să lucrăm pentru a dobândi acest lucru și, prin cunoștință, să nu ne temem niciodată.
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Meditația de împuternicire curăță psihicul. Atunci când începi un program de meditații de
împuternicire, te poți aștepta ca emoțiile pe care le-ai suprimat de-a lungul timpului, să iasă la
suprafață; mânie, ură, furie, mâhnire – tu le numești. Se poate să experimentezi gânduri și sentimente
neliniștitoare, fără să ști de ce acestea au loc. Acestea pot dura până la un an sau în unele cazuri chiar
mai mult, totul depinzând de intensitatea cu care acestea au fost suprimate în anii copilăriei și a
adolescenței.
Mulți dintre noi nici nu își mai amintesc unele lucruri, însă mințile noastre le-a păstrat pe toate. În
timp, emoțiile suprimate vor fi eliberate, iar sufletul va fi capabil să avanseze și să ajungă din ce în ce
mai liber, iar tu îți vei găsi pacea și echilibrul interior.
Studiatul și învățatul sunt de asemenea importante în Satanism. Satanismul este intens și pentru
mulți, îmbrățișarea acestuia este momentul în care aceștia își vin pentru prima dată în fire și încep să
gândească pentru ei înșiși. Când realizezi timpul pe care l-ai petrecut ca și sclav spiritual, fără nici un
drept și când conștientizezi anii întregi de abuzuri inutile, te poți aștepta la o explozie de mânie sau
orice altă emoție asemănătoare. Acest lucru este foarte normal și terapeutic. Pur și simplu lasă-le să
iasă într-un mod constructiv. Acesta este un timp al schimbărilor și a curățeniei interioare, un timp al
vindecării.
Această etapă va deschide drumul spre pace și echilibru interior. Cât de mult va dura acest proces și
prin ce se va trece, diferă de la individ la individ. Scriu aceste lucruri pentru ca oricine, în special aceia
care sunt noi, să știe că acest lucru este perfect normal.
În timp, ne vom veni în fire în întregime și ne vom elibera în totalitate de îndoctrinarea și programarea
intensă, cărora cei mai mulți le sunt sclavi. Nu există nimic mai plăcut decât o minte liberă, întrucât
acesta este momentul în care putem avansa și ne putem cunoaște pentru ceea ce suntem cu adevărat
– nu pentru ceea ce se presupune că ar trebui să fim sau pentru ceea ce ni se spune să fim.
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„Viața stă în respirație” – Thoth
Exercițiile yogice de respirație sunt unele dintre cele mai puternice metode de amplificare a
pranei/puterii vrăjitorești/chi-ului, etc. Aceste exerciții de respirație mai stimulează și Șarpele
Kundalini și îi facilitează urcarea.
Există multe exerciții avansate de respirație. Pentru a le putea întreține în mod corect și efectiv,
trebuie mai întâi să le stăpânești pe cele bazice. Aproape toate tehnicile avansate se construiesc peste
cele bazice. Odată ce ești adept la cele pentru începători, exercițiile avansate vor putea fi deprinse
mult mai ușor.
Puterea vrăjitorească se construiește în trepte, pe fundații solide. Aceste exerciții nu sunt de joacă,
întrucât acestea lucrează la amplificarea și transformarea forței vitale. Este imperativ să începi ușor și
pas cu pas. Poate fi periculos să le întrerupi sau să le practici în exces. La fel ca toate celelalte practici
spirituale: dacă ceva nu îți dă o senzație bună, atunci oprește-te.
Fiecare sesiune de yoga ar trebui încheiate cu 10-15 minute de repaus total, timp în care stai într-o
poziție relaxată și perfect nemișcat. Aici șade puterea și acesta este momentul în care vei experimenta
o zvâcnire energetică, care denotă amplificarea pranei.
ATENȚIE!!
NU exagera cu niciun exercițiu de respirație!! Aici, mai mult NU înseamnă mai bine!! Durata
recomandată pentru ținerea respirației nu sunt decât exemple. Este în regulă dacă îți ții respirația pe
o durată mai scurtă decât cea dată. Adoptă orice este confortabil pentru tine. Pe durata în care întreții
aceste respirații nu trebuie niciodată să simți că rămâi fără aer și nici să experimentezi vreun fel de
stres sau nevoie de a inspira numaidecât.
EXERCIȚIILE DE RESPIRAȚIE NU SUNT GIMNASTICĂ! EXAGERĂRILE ȘI SUPRASOLICITĂRILE POT
CONDUCE LA VĂTĂMAREA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL!
Atunci când te apuci de exerciții de respirație, începe cu una sau două metode și în cadrul a numai
cinci runde, din oricare dintre tehnicile date mai jos. Dacă practici exercițiile din yoga kundalinică
(Bucuria lui Satan a pus la dispoziție un PDF cu un set bazic de yoga kundalinică), care includ și
respirația focului, aceasta se ia în calcul. Este în regulă să întreții întreg setul de exerciții kundalinice;
însă recomand cu tărie a se începe cu mai puține repetiții decât cele 108 date – cu alte cuvinte,
începe și rămâi pentru ceva timp cu 54 repetiții, pentru exercițiile care cer 108. Aceste exerciții sunt
ceva cu care nu poți exagera. Nu sunt deloc precum mersul la sală.
Cât despre aceia care au practicat în mod consistent aceste exerciții de ceva vreme și care au
experiență cu ele, întrețineți oricare dintre aceste exerciții exact așa cum vă este confortabil. Cele de
mai sus sunt pentru novici și cei neexperimentați.
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Respirație yogică completă (fundamentală)
Această tehnică respiratorie este fundamentală, motiv pentru care este una dintre primele lucruri
predate studenților yoga.
1. Șezi cu spatele drept; poți de asemenea să stai în picioare dacă dorești
2. Inspiră pe nas
a. împinge-ți în afară partea de jos a abdomenului și umple-ți fundul plămânilor cu aer
b. apoi, umpleți mijlocul plămânilor cu aer
c. apoi, umpleți partea de sus a plămânilor cu aer.
3. Ține-ți respirația până numeri la 5, 8, 10 (atâta doar cât îți este confortabil, fără a te forța).
4. Expiră pe nas
a. contractă-ți partea de jos a abdomenului pentru ca aerul să fie expulzat de aici mai
întâi
b. apoi contractă-ți partea din mijloc și expiră aerul aflat aici
c. și sfârșește cu partea de sus a plămânilor, până când ai expirat de tot.
Pașii 1-4 constituie o rundă. Întreține 5 runde.

Respirația focului
1. Contractă-ți mușchii abdominali în mod forțat, creând o expirație prin încordarea mușchilor
abdomenului înăuntru - în afară, brusc și rapid, însă controlat. Aerul va intra în partea
superioară a plămânilor de unul singur. Folosește acest fel de contracții rapide ale mușchilor
abdominali pentru a inspira și expira. Contracțiile ar trebui să fie ritmice.
2. Practică de câteva ori, pentru a vedea cum funcționează.
3. Întreține 20 astfel de respirații, înăuntru - în afară, folosindu-ți mușchii abdominali în
succesiune rapidă, iar la sfârșitul celei de-a 20-a respirație, expiră, inspiră și umpleți plămânii,
contractă-ți anusul, apleacă-ți barba spre piept și ține-ți respirația atât cât te simți confortabil
4. Expiră ușor.
Cele de mai sus constituie un set. Expirația ar trebui să fie scurtă, iar inspirația ar trebui să fie pasivă și
mai lungă. Seturile se măresc prin adăugarea de contracții ale mușchilor abdominali. Pentru început,
încearcă să faci trei seturi a câte 20 de astfel de pompări, iar după ceva timp, crește-le la 30, apoi la 40
și până când ajungi la 60.
La ce ajută acest exercițiu:
Sporește cantitatea de oxigen în corp.
De asemenea, crește temperatura corpului – alchimiștii din timpurile gotice și medievale erau
numiți „pufăitori” datorită acestei practici, iar „adâncurile înflăcărate” din picturile alchimice
erau simbolice acestui exercițiu.
ACEASTĂ TEHNICĂ RESPIRATORIE ESTE FUNDAMENTUL PENTRU YOGA KUNDALINICĂ
NU întreține această meditație dacă ești însărcinată, dacă suferi de presiunea arterială ridicată, hernie
sau de orice fel de probleme care implică abdomenul.
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Respirație prin alternarea nărilor
RESPIRAȚIA PRIN ALTERNAREA NĂRILOR 1
1. Așază-ți degetul mare peste nara dreaptă și inspiră prin nara stângă până numeri la patru și
concentrează-te pe primele 3 chakre de sus (chakra gâtului, a 6-a și cea a coroanei)
2. Ține-ți respirația până numeri la 6.
3. Pune degetul mare peste nara stângă și expiră prin nara dreaptă, lent, până numeri la 4
4. Inspiră prin nara dreaptă până numeri la patru, după care ține-ți respirația până numeri la 6.
5. Închide-ți nara dreaptă cu degetul mare și expiră prin nara stângă până numeri la patru.
6. Continuă să îți ții nara dreaptă închisă cu degetul mare și inspiră prin nara stângă până numeri
la patru, după care ține-ți respirația până numeri la șase; acum așază-ți degetul mare peste
nara stângă și expiră prin nara dreaptă, până numeri la patru
Inspiră prin nara stângă
Ține-ți respirația
Expiră prin nara dreaptă, inspiră prin nara dreaptă
Țineți respirația
Expiră prin nara stângă
 Cele de mai sus constituie un set.
Începătorii ar trebui să repete cele de mai sus doar de 4 ori (4 seturi), cei cu experiență pot face 8 –
10 seturi, după care pot crește numărul de seturi până ajung la 20, iar cei avansați pot întreține chiar
și 40 de seturi sau mai multe. Este important să te relaxezi și să-ți faci timp pentru acest exercițiu.
Pentru meditatorii avansați, timpul poate varia, spre exemplu: un raport de 2 pe inhalare, 8 pe ținerea
respirației și 4 pe expirație, însă acest lucru ar trebui să fie constant de-a lungul întregii meditații.
Exercițiul de mai sus direcționează prana/puterea vrăjitorească spre cap și chakrele superioare. Este
un exercițiu formidabil dacă energia îți băltește în picioare, lucru care este foarte periculos.
RESPIRAȚIA PRIN ALTERNAREA NĂRILOR 2
1. Concentrează-te pe primele 3 chakre inferioare (chakra bazei, sexuală și solară 666)
2. Astupă-ți nara dreaptă cu degetul mare și inspiră prin nara stângă până numeri la 4.
3. Închide-ți nara stângă și expiră prin nara dreaptă până numeri la 4.
4. După ce expiri, ține-ți respirația până numeri la 6.
5. Continuă să îți ții nara stângă închisă și inspiră prin nara dreaptă până numeri la 4, după care
astupă-ți nara dreaptă și expiră prin nara stângă până numeri la 4.
6. Țineți respirația după ce expiri, până numeri la 6, după care inspiră din nou prin nara stângă
până numeri la 4, expiră prin dreapta și ține-ți respirația până numeri la 6, inspiră prin
dreapta, expiră prin stânga, ține-ți respirația până numeri la 6, inspiră prin stânga.
Inspiră prin nara stângă, expiră prin nara dreaptă
Ține-ți respirația
Inspiră prin nara dreaptă, expiră prin nara stângă
Ține-ți respirația
Inspiră prin nara stângă
 Acesta este un set. Acest exercițiu direcționează prana în chakrele inferioare.
Începătorii ar trebui să repete cele de mai sus doar de 4 ori (4 seturi), cei cu experiență pot face 8 –
10 seturi, după care pot crește numărul de seturi până ajung la 20, iar cei avansați pot întreține chiar
și 40 de seturi sau mai multe.
Este important să te relaxezi și să îți iei îndeajuns de mult timp cu acest exercițiu.
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Respirația humică
Această respirație este esențială dacă vrei să stăpânești mantrele [cuvinte sau nume de putere].
Întotdeauna mantrele ar trebui să fie vibrate și NICIODATĂ rostite ca un cuvânt. Fiecare silabă/vocală
ar trebui vibrată pe rând. Puterea cuvintelor și a numelor sacre prind viață și se manifestă prin
vibrație.
Pentru a întreține Respirația Humică din yoga [Brahmari]:
1. Inspiră la fel ca și în Respirația yogică completă (p. 42-a), umplându-ți plămânii dinspre partea
inferioară spre partea superioară.
2. Când expiri, ține-ți buzele închise și scoate un MMMMMM lung. Acest lucru va extinde
expirația. [Inspiră complet, după care expiră și scoate sunetul MMMM (cu buzele închise)
până când tot aerul a ieșit afară din plămâni].
Cele de mai sus constituie o rundă. Fă cinci runde.

Respirația 666 a Gralului lui Lucifer
Această respirație este oarecum avansată și lucrează pentru a conecta partea masculină cu cea
feminină a Gralului. Acest lucru este foarte important pentru Magnum Opus. Ar trebui să fi deja
competent în exercițiile de respirație și în lucrările cu energia.
1. Inspiră energie prin chakra bazei în chakra solară [666].
2. Ține-ți respirația pe atât de mult pe cât îți este confortabil, timp în care concentrează-te pe
chakra a 6-a/glanda pineală. Ar trebui să simți o presiune ușoară în chakra a 6-a.
3. Expiră și repetă cele de mai sus de câte ori îți este confortabil.
Ce face acest exercițiu:
Conectează glandă pineală/chakra a 6-a [aspectul feminin] cu chakra solară [aspectul masculin]. În
Magnum Opus, trebuie stabilit un link energetic puternic între acestea două.

Respirația sâsâitul șarpelui
1. Apasă ușor cu limba pe cerul gurii, lăsând o foarte mică deschizătură pentru a inspira.
2. Inspiră scoțând un sâsâit. Acest sunet se produce în mod natural atunci când limba îți este
așezată ușor pe cerul gurii. Precum în toate respirațiile yogice, inspirația ar trebui să
constituie din trei părți: – mai întâi umpleți partea de jos a plămânilor, apoi partea de mijloc și
în cele din urmă partea de sus, așa cum se explică în Respirația yogică completă (p. 42-a).
3. Ține-ți respirația pe atât de mult pe cât îți este confortabil, după care expiră pe nas, încet și
constant.
Cele de mai sus constituie o rundă. Întreține 5 – 10 runde.
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Respirația Cobrei
Fără doar și poate, aceasta este cea mai complicată și complexă tehnică de respirație pe care am
făcut-o vreodată. Ia-ți timp cu ea, nu te forța niciodată și nu încerca să-ți depășești limitele aici. E
normal ca la început să te pierzi în pași, să uiți câte ceva, să îți fie greu să le menții pe toate în același
timp. Continuă să exersezi cu această respirație până când îți iasă perfect. Aceasta ar trebui să fie
continuă și fluidă, fără întreruperi între pași.
1. Inspiră: prin tehnica ujay, adică închide-ți epiglota parțial și scoate un sâsâit din gât, ca
respirația lui Darth Vader:
Mintea – la începutul inhalării începe de la extremitatea osului coccis și mișcă-ți mintea în
sus prin partea exterioară a șirei spinării (partea dinspre piele), treci prin vârful capului
(chiar sub creștet, deasupra creierului) și termină inhalarea în mijlocul frunții.
Trupul – la începutul inhalării aplică moolabhanda1 (și menține-o până la expirație); când
energia ajunge în dreptul abdomenului, trage-ți mușchii abdominali înăuntru
(udiyanabhanda) (și menține-o până la expirație); când energia ajunge în dreptul
creștetului, coboară-ți bărbia spre piept (jalandharabhanda), pune-ți limba în partea
moale a cerului gurii (mudra kechari), țintește-ți ochii în sus spre chakra ajna și
concentrează-te acolo; apoi mai inspiră puțin aer (pentru a fi plin) și concentrează-te și
ține-ți respirația fără să te forțezi.
2. Expiră: prin tehnica sitkari; limba îți apasă ușor pe partea dură a cerului gurii astfel încât să
produci un sâsâit moale:
Mintea – la începutul expirării trece din dreptul frunții prin partea inferioară a creierului
spre trunchiul cerebral și pentru restul expirației trece în jos prin partea interioară a șirei
spinării (partea dinspre organe), astfel în cât la sfârșitul expirației, termină la extremitatea
osului coccis.
Trupul – chiar înainte să începi expirația, ridică-ți capul și lasă-l ușor pe spate, expunând
partea din față a gâtului și apoi, imediat ce începi să expiri, relaxează toate pecețile
bandha în mod complet. Spre sfârșitul expirației, în timp ce energia coboară și ajunge
spre capătul de jos a coloanei, întoarce-ți capul în poziția normală.
Se poate să observi cum energia ia calea șerpilor din caduceu, însă de data aceasta în jurul șirei
spinării și a creierului. Canalele din fața și din spatele coloanei sunt o versiune „secretă” a Șerpilor Ida
și Pingala.
Întreaga respirație ar trebui efectuată într-un mod tandru, fără încordare. Începe cu cinci runde și
crește numărul rundelor în mod treptat, când simți că te-ai obișnuit îndeajuns de mult cu ea. Această
respirație nu este o joacă așa că efectueaz-o cu precauție.
În clasele în care se predă respirația cobrei, novicii de regulă încep cu mijlocul frunții (al treilea ochi),
iar mai târziu folosesc chakra coroanei.
Respirația cobrei este compusă din alte tehnici respiratorii, bandha, mudra (și anume: respirația
yogică, respirația ujay, respirația sitkari, moolabhanda, udiyanabhanda, jalandharabhanda, mudra
kechari). Ar fi bine să stăpânești toate aceste sub-părți înainte de a te apuca de respirația cobrei.
1

Mai multe informații despre bandha se găsesc la pagina 234
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Respirația pisicii
Pentru a începe, practică următoarele: închideți glota (ca atunci când sforăi) și sâsâie precum o pisică,
atât pe durata inspirației cât și pe durata expirației.
1. Acum că ți-ai localizat glota, închide-o precum în indicațiile de mai sus și inspiră pe nas. Ar
trebui să produci un sunet vag, ca și atunci când sforăi ușor.
2. Ține-ți respirația.
3. Expiră pe nas, menținându-ți glota parțial închisă.
Întreține cele de mai sus de 3 – 5 ori și vezi ce senzație îți dă. Această tehnică poate fi folosită în
exerciții de respirație mai avansate.

Respirația Sithali
1.
2.
3.
4.

Ondulează-ți limba ca în ilustrația din dreapta.
Inspiră prin orificiul creat de limba ondulată.
Închide-ți gura și ține-ți respirația până numeri la 5-10.
Apoi expiră ușor pe nas.

Cele de mai sus constituie o rundă.
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Respirație lunară Kumbhaka
Întreține ambele exerciții de respirație de mai jos. Mai întâi întreține primul set de câteva ori, apoi
continuă cu al doilea set de exact atâtea ori ca și cu primul. Spre exemplu, dacă repeți primul set de 4
ori, atunci asigură-te că repeți și cel de-al doilea set tot de 4 ori; nici mai mult nici mai puțin.
PRIMUL SET:
1. Inspiră prin ambele nări până numeri la 2
2. Țineți respirația până numeri la 4
3. Expiră până numeri la 6
4. Ține-ți respirația până numeri la 4
Cele ce mai sus constituie un set. Începătorii ar trebui să întrețină între 3 și 6 seturi. Cei experimentați
și cei avansați pot face pe atât de multe seturi pe cât le este confortabil.
Exercițiul de mai jos (al doilea set) ar trebui întreținut de tot atât de multe ori ca cel de mai sus.
AL DOILEA SET:
1. Inspiră până numeri la 6
2. Ține-ți respirația până numeri la 6
3. Expiră până numeri la 4
 NU-ți ține respirația după ce expiri.
 Indiferent de cât de multe runde ai întreținut cu primul set, trebuie să faci și cu al doilea set.
Cele ce mai sus constituie un set. Începătorii ar trebui să întrețină între 3 și 6 seturi. Cei experimentați
și cei avansați, pot face pe atât de multe seturi pe cât le este confortabil.
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Următoarea meditație este una dintre cele mai importante pentru că are de-a face cu invocarea
energiei. Manipularea energiei stă la baza tuturor puterilor minții/magiei. Abilitatea de a simți
diferitele nuanțe ale energiilor, de a le invoca și de a le direcționa, reprezintă baza întregii puteri
vrăjitorești.
1. Așază-te într-o poziție confortabilă și relaxează-te.
2. Imaginează-ți că atunci când inspiri, nu numai plămânii ți se umple cu oxigen, ci întregul tău
corp absoarbe și se încarcă cu energie. Inspiră energie cu întregul tău corp. Respirația poate
acționa și poate fi direcționată înspre a absorbi energie.
3. Conștientizează că, împreună cu plămânii, fiecare bucățică din corp îți absoarbe energie, în
mod simultan. La fel cum un burete uscat scufundat în apă absoarbe apa, tot așa și corpul tău
ar trebui să absoarbă energie, cu fiecare inspirație.
Din moment ce toți suntem diferiți, fiecare va percepe și va simți energia în mod diferit.
Pentru a inversa această meditație, atunci când expiri poți direcționa energia în exterior. Acest lucru
te poate obosi și nu ar trebui efectuat în mod regulat, ci doar dacă vrei să experimentezi și acest lucru
sau dacă vrei să încarci cu energie talismane, sigilii, dacă vrei să vindeci pe cineva, etc.
Energia poate fi de asemenea inspirată/absorbită, iar apoi direcționată într-o parte specifică a
corpului tău pentru vindecare.
Într-un timp scurt, ar trebui să devii conștient de energie în momentul în care o inspiri. Pe
măsură ce avansezi, vei fi capabil să o vezi fără a mai încerca să o vizualizezi.
În acest exercițiu, este foarte important să simți energia, în special dacă ești nou. Nu încerca
să vezi energia, pentru că aceasta te poate distrage. Doar simte-o!
Această practică este foarte importantă în puterile minții și în manipularea energiei, lucru
care stă la baza magiei.
Pe măsură ce avansezi, te poți folosi de această tehnică pentru a absorbi energie de la Soare sau din
orice altă sursă. Dar, în loc să îți extinzi aura, expiră energia înapoi în eter. Inspiră energia și apoi expiro, trimițând-o înapoi, cu fiecare expirație. Fă exercițiul de mai sus în cadrul a 15 respirații complete.
La ce ajută acest exercițiu:
Acest exercițiu îți va da abilitatea de a expira energie în oameni, obiecte, de a încărca sigilii și
talismane și de a programa orice dorești cu această energie. Acest exercițiu te va pregăti pentru
următorul pas – manipularea elementelor.
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Această meditație este excelentă pentru începători fiindcă îi ajută să primească o sensibilitate pentru
energie. De asemenea, această meditație împuternicește aura atunci când este făcută în mod regulat.
1. Începe prin a-ți relaxa tot corpul. Cu cât transa este mai adâncă, cu atât este mai bine
(această meditație poate fi făcută oricând, fără ca o transă să fie necesară);
2. Inspiră și în același timp, atrage energie prin toate părțile corpului tău: față, spate, creștetul
capului și tălpile picioarelor. Pentru început, ar trebui vizualizată o lumină albă strălucitoare,
ca cea a soarelui. Folosirea culorilor este o lucrare ceva mai avansată și este mai efectivă
atunci când ești puțin mai experimentat.
3. Expiră și vizualizează energia extinzându-ți aura.
4. Inspiră din nou și vizualizează energia din ce în ce mai luminoasă și mai puternică, emanând
din întreaga ta ființă.
5. Expiră din nou și vizualizează energia extinzându-ți aura, iar centrul corpului tău strălucind
minunat, ca soarele.
6. Repetă asta de câteva ori, de fiecare dată vizualizând energia din ce în ce mai luminoasă și
crescând în intensitate.
Când lucrezi cu culori, vizualizează culoarea devenind din ce în ce mai puternică și mai vibrantă. Vei
observa că fiecare culoare îți dă o senzație diferită. Culorile pot fi folosite pentru a atrage diferite
lucruri, în concordanță cu natura lor.
De asemenea poți să inspiri energie din partea din față și cea din spate în același timp, iar energia să
se întâlnească în mijloc, apoi părțile laterale și creștetul/tălpile. După asta lasă-ți aura să se extindă din
lăuntrul spre exterior.
Cu această meditație poți practica și extinderea și contracția aurei.
Despre această meditație:
Meditația de mai sus este cea mai importantă meditație pe care cineva o poate face, pe lângă
deschiderea chakrelor. Lucrează cu această practică cu toată atenția și cu implicare. Dacă ești în
procesul de însănătoșire a aurei și nu ești gata să o extinzi, concentrează-te doar pe energia
strălucitoare pe care o inspiri în interiorul tău și nu pe extinderea aurei. Această versiune este la fel de
efectivă.
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Pentru a face uz deplin de abilitățile tale în magie, este important să fi familiar cu energia: cum să o
simți, absorbi, detectezi, cum să o proiectezi și cum să o manipulezi. Acestea se dobândesc prin
meditație, în urma căreia te sensibilizezi cu energia și lucrezi cu aceasta. Prin practică consistentă,
meditația de împuternicire îți va spori bioelectricitatea în mod natural. Vei ajunge să fi în stare să simți
această energie oricând și oriunde, tot ce va trebui să faci este să devii conștient de ea. Un grad sporit
de conștientizare este cheia în evoluția în abilitatea și puterea magică.
Întinde-te pe spate, relaxează-te și devino conștient de energiile din partea stângă a corpului
tău, după care de cele din partea dreaptă.
Direcționează energiile dintr-o parte în alta a corpului, după care adună-le din ambele părți,
astfel încât să se întâlnească în mijlocul trunchiului.
De aici, expandează energiile până îți trec dincolo de extremitățile corpului, în aură, apoi
contractă-le din nou. Te poți juca cu ele. Acesta este un exercițiu excelent pentru
direcționarea energiei.
Continuă să expandezi și să contractezi energiile, până când ambele părți ale corpului îți sunt
echilibrate din nou, după care simte-ți energiile din partea dreaptă și din partea stângă a
corpului, în același timp.
Devino conștient de energiile din partea din față a corpului, apoi de cele din partea din spate.
Repetă aceiași pași descriși mai sus.
Repetă exercițiul, însă de data asta, direcționează energiile între partea de jos a taliei și cea de
sus. Urmează aceiași pași de mai sus.
Acum simte-ți energiile în întreg corpul ca întreg. Practică de câteva ori expandarea și
contractarea aurei.
Acum, adu energia în mijlocul corpului tău, de unde o expandezi ușor până în aură aura,
asigurându-te că se simte echilibrată și omogenă.
Meditează timp de câteva minute și simte cum această energie îți radiază și îți expandează
aura în mod delicat.
Este foarte important ca întotdeauna să îți direcționezi energiile în sus și afară prin chakra coroanei.
Pot fi situații în care îți simți energia acumulându-se și băltind în picioare. Aceasta nu ar trebui să
rămână acolo nici pentru cea mai scurtă durată de timp, întrucât poate crea probleme din cauza lipsei
de circulație.
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Meditația vid înseamnă de fapt liniștirea minții. Beneficiile meditației vid includ: abilitatea de a opri
gândurile și influențele nedorite după plac, capacitatea de a-ți controla gândurile și nu gândurile pe
tine (cum se întâmplă cu omul de rând), precum și un sens aparte de pace interioară. Meditația vid
este esențială oricui practică meditația de împuternicire și este importantă pentru a reuși în practicile
avansate de magie.
Meditația de împuternicire îți întărește gândurile, motiv pentru care este foarte important să fi
capabil să le oprești sau focalizezi într-o anumită direcție, după plac. Puterea minții, de asemenea
cunoscută și ca puterea vrăjitorească, este necesară dacă vrei să izbutești în ritualurile tale sau dacă
vrei să obții ceea ce îți dorești, folosindu-te de sufletul și mintea ta. După cum am menționat deja,
meditația de împuternicire ne întărește mințile, iar oamenii care sunt mai senzitivi sau cu un grad mai
ridicat de conștientizare, ne vor putea înțelege gândurile și sentimentele prin telepatie. Meditația vid
îți va antrena mintea astfel încât o vei putea reduce la tăcere, iar ceilalți nici măcar nu vor intui la ce te
gândești. Ninja japonezi folosesc această tehnică pentru a evita să fie prinși atunci când se află în
misiuni importante, în care aceștia trebuie să se infiltreze fără a fi descoperiți. Meditația vid îți
antrenează mintea, dându-ți abilitatea de a o concentra în mod absolut atât în ritualuri cât și în viața
de zi cu zi, astfel încât aceasta îți va aduce ceea ce îți dorești.
Există mai multe tehnici pentru meditația vid. Țelul este să îți oprești toate gândurile și să te
concentrezi pe acum și aici. Reușești să îți liniștești mintea în mod complet pentru o anumită perioadă
de timp. La început, acest lucru poate fi extrem de dificil, întrucât gândurile vor da buzna în capul tău
în mod continuu. Înainte să îți dai seama, te vei gândi din nou la câte ceva. Nu te supăra pe tine însuți,
pentru că acest lucru este pe cât se poate de normal și chiar și în cazul meditatorilor avansați, unele
sesiuni de meditație nu vor decurge la fel de fluent ca de obicei. Pur și simplu continuă să îți aduci
mintea înapoi și să te concentrezi. Răbdarea și persistența sunt cheia aici.
Câteva exerciții de respirație (p. 41) înainte de a-ți induce o transă este de foarte mare ajutor în cazul
unora. Altor oameni, mintea le este mult mai distrasă după o masă copioasă, motiv pentru care
aceștia aleg să mediteze în alte momente. Întotdeauna încearcă să meditezi atunci când ești complet
treaz și alert. Dacă încerci să faci meditația vid atunci când ești obosit, cel mai probabil o să adormi
numaidecât.
1. Exercițiile de respirație sunt opționale. Aceasta este o metodă simplă de respirație, care îți va
induce o stare de transă:
a. Inspiră până numeri la șase
b. Ține-ți respirația până numeri la șase
c. Expiră până numeri la șase
Repetă cele de mai sus de câteva ori, până când te simți relaxat. Ține-ți respirația numai atât
cât îți este confortabil. Dacă nu îți este confortabil să îți ți respirația până numeri la șase,
atunci ține-ți-o până numeri la patru sau chiar doi. Asigură-te doar că ești uniform în numere.
Niciodată să nu îți ții respirația mai mult decât te simți confortabil! Cu exercițiile de respirație
nu se poate forța niciodată, pentru că dacă te forțezi, acestea pot afecta sistemul nervos.
2. Acum, liniștește-ți mintea în totalitate și blochează orice gând sau amintire sau melodie care
ți-ar putea hoinari prin cap. Mintea ar trebui să îți fie complet goală. Concentrează-te pe aici
și acum. Pentru începători, cinci minute sunt îndeajuns. Meditatorii intermediari și avansați
pot opta de la 15 minute, până la cât de mult simt că este necesar.
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Meditația vid poate fi făcută atât cu ochii închiși cât și cu ei deschiși. Atunci când ochii îți sunt deschiși,
mai mult decât sigur vei începe să vezi un fel de ceață în jurul obiectelor, în timp ce te adâncești în
meditația vid – și implicit și în transă. Acest lucru este perfect normal. Se prea poate să adormi dacă
faci acest exercițiu cu ochii închiși; însă asta ține de fiecare individ în parte și ar trebui să folosești
mereu metoda care funcționează cel mai bine pentru tine.
Pentru cei care fac acest exercițiu cu ochii deschiși:
Alege un obiect de dimensiuni mici, pe care să te concentrezi. Acesta poate fi un punct pe perete, un
ac de la ceasornic, un nasture, un zar sau chiar o scamă de pe haină. Mulți aleg să întrețină meditația
vid pe flacăra unei lumânări. Ceea ce este important, este să îți concentrezi mintea pe un obiect la
alegere.
Pentru cei care fac acest exercițiu cu ochii închiși:
Focalizează-ți mintea în interiorul tău și relaxează-te. Te poți adânci în transă printr-un efect de
cădere în mintea ta. Acest lucru este normal. Senzația mentală de cădere care acompaniază o transă
profundă, îi poate face pe începători să amețească. Pentru a opri această senzație, concentrează-te
pe partea din față a corpului.
Meditați vid de zi cu zi:
Meditația vid poate fi întreținută oriunde și oricând; pur și simplu concentrează-te pe acum și aici,
focalizându-te în totalitate pe activitatea pe care o întreții la momentul respectiv. Această metodă
este excelentă pentru aceia care nu au parte de intimitate. Nu trebuie decât să te concentrezi pe ceva
anume, acum și aici, în fiecare zi, pentru un timp prestabilit și vei beneficia de pe urma acestei
meditații.
Meditație vid avansată:
Vizualizează un obiect și păstrează-i imaginea în minte. La început acesta va tinde să îți iasă
sau să se șteargă din sfera vizuală, însă pe măsură ce avansezi, aceasta va rămânea din ce în
ce mai mult. Aceasta este cu adevărat o abilitate necesară în toate practicile magice – acestea
presupunând o focalizare totală a minții.
Concentrează-te pe o vibrație sau un sunet specific. Poți face acest lucru cu voce tare sau în
minte. Acest lucru mai este cunoscut și ca mantră. Inspiră și când expiri, vibrează o mantra la
alegere. Una dintre mantrele populare din yoga kundalinică este „Sa Ta Na Ma”. De
asemenea poți folosi una dintre variațiile acestei mantre, și anume: „Sa Tan”, „Sat Nam” sau
„Sa Ta Na Ss”
Concentrează-te pe o anumită emoție: mânie, fericire, tristețe, iubire, ură, etc. Poți alege
emoțiile în funcție de starea de spirit pe care o ai în ziua respectivă. Acesta este un
antrenament excelent pentru ritualurile avansate.
Concentrează-te pe o anumită textură. Spre exemplu, plimbă-ți degetele pe o bucată de
catifea, blugi, mătase, etc.
Concentrează-te pe un anumit miros sau gust.
Meditație vid avansată, cu poziții din yoga:
Aceasta îți antrenează atât corpul cât și mintea și îți dezvoltă așa-zisa “voință de fier” și o tărie
interioară extremă.
Ține-ți întreg corpul liniștit. NU te mișca! Asta e ceea ce yoghinii avansați fac.
Adoptă o poziție confortabilă. Nu te scărpina dacă începe să te mănânce pe undeva, ci ignoră
orice lucru și rămâi concentrat. Pot apărea contracții musculare – ignoră-le, vor trece de la
sine. Ignoră orice ostenire fizică sau mentală. Continuă să rămâi concentrat.
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Adoptă poziții incomode și dificile. Asigură-te că acestea sunt luate din cărți sau website-uri
Yoga sau Tai Chi, pentru a fi benefice. Aceasta este o materie predată în multe scoli de Arte
Marțiale, unde elevii învață să ignore durerea, în timp ce rămân într-o concentrare intensă.
Acest exercițiu antrenează mintea pentru combatul fizic și sporește încrederea în sine în mod
drastic. De asemenea, acest exercițiu crește rezistența la durere.
Muți maeștrii ai artelor marțiale meditează sub cascade reci, în zăpadă sau în alte condiții
dureroase. Sănătatea fizică a acestora trebuie să fie construită aici, din motive evidente. Un
duș rece poate fi un substituent. Precum cu orice lucru nou, asigură-te că îl începi gradual.
Când aceste tehnici sunt stăpânite, îți vor da control total asupra minții și a emoțiilor tale.
Dacă dai față cu moartea, nu vei mai îngheța de panică sau frică și deci implicit, șansele de
supraviețuire vor spori considerabil.
Combină alergatul cu meditația; concentrează-te pe fiecare pas pe care îl faci. Aceasta
sporește atât anduranța mentală cât și cea fizică.
Meditația vid de Împuternicire:
Aceasta este o metodă excelentă de a te împuternici spiritual, în timp ce întreții meditația vid. Aceasta
este o tehnică avansată și presupune ca tu să fi deja capabil să simți energia și să fii experimentat cu
absorbția acesteia, precum în Meditația energiei (p. 49). Diferența este că de data aceasta, nu
vizualizezi energia; doar inspiră și expiră, absorbind energie atunci când inspiri și expandându-ți aura
pe durata expirației. Te concentrezi exclusiv pe senzația dată de energie. Ar trebui să fi adept în
respirația energiei, înainte să începi să adaugi această metodă meditației tale vid.

Această meditație este foarte importantă, motiv pentru care ar trebui să o adaugi la programul zilnic
de meditații. Este simplă și cu cât o faci mai mult, cu atât mai puternică va deveni aura ta de protecție.
O să ajungi să întreții vrăji foarte avansate și o să ai nevoie de o aura de protecție puternică.
Intră în transă
Inspiră o energie alb-aurie.1 Nu trebuie să îți expandezi aura de data aceasta, ci doar
vizualizează un scut energetic puternic în jurul tău, ca continuare a aurei tale.
Afirmă: „Inspir o puternică energie protectivă. Această energie construiește o aură de
protecție în jurul meu. Această aură mă protejează tot timpul.”
Poți modifica afirmația, însă păstreaz-o mereu la timpul prezent. Cu cât mai des faci acest lucru, cu
atât mai puternică va deveni această aură de protecție. Poți folosi și energia de la Soare.

1

Se folosește energie alb-aurie, deoarece aceasta are proprietăți reflectorizante.
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Este esențial să îți cureți aura, pentru igiena ta spirituală. Atunci când îți cureți aura în fiecare zi, te
protejezi împotriva atacurilor psihice, de ghinion, de boli și de multe alte lucruri neplăcute. O aură
curată conferă carismă și va încuraja relații mai bune cu ceilalți. În mod natural, oamenii tind să fie
mai amabili și mai favorizanți cu cei a căror aură este curată și radiantă cu energie. Așa îi influențăm
pe ceilalți și în felul acesta îi determinăm să acționeze așa cum vrem noi. Formele mentale negative
folosite în magia neagră sau generate de o minte bolnavă, de gelozie sau de ură, se atașează de aură
și predispun la ghinion, accidente, boli și așa mai departe. Curățatul aurei nu durează decât câteva
minute în fiecare zi și se merită din plin. Dacă ești bolnav, deprimat, etc., aura îți este murdară și pot fi
nevoite mai multe sesiuni de meditație pentru a o curăța complet. Ceea ce ai în tine, se reflectă în
aură. Contrar multor învățături, Satan este cel care aduce lumina. De când Demonii au fost eliberați,
aurele lor au crescut în lumină în mod drastic. Puterea lor a crescut și ea. În unele grimoare, se spune
despre anumiți Demoni și despre speranța lor de “a se întoarce la lumină”. Aceia dintre noi care au
lucrat cu ei, înțeleg ce au vrut ei să spună cu aceste cuvinte. Lumina este în aură. Sufletul are nevoie
de lumină pentru a avea putere. Odată, Tatăl Satan a levitat în fața mea. Când a făcut acest lucru, aura
lui a devenit extrem de strălucitoare.
În mod ideal, ar trebui să îți cureți aura de două ori pe zi: dimineața când te trezești și seara înainte de
culcare. Este esențial să îți cureți aura înainte de a merge la culcare! Cu cât intri în contact mai mulți
oameni pe parcursul zilei, cu atât mai multe forme mentale și energii străine se vor atașa de corpul
tău astral, rezultând în probleme. Corpurile astrale ale oamenilor intră în contact unele cu celelalte, în
fiecare zi. La fel cum virusurile și bacteriile se leagă de corpul fizic, tot așa și energiile se leagă de
corpul astral.
Pentru a-ți curăța aura:
1. Vizualizează-te înconjurat în totalitate de o lumină strălucitoare. Concentrează-te și menține
această vizualizare timp de câteva minute. Nu durează foarte mult.
2. Acum, vizualizează lumina mai strălucitoare și mai intensă iluminând fiecare chakră, precum
un Soare în miniatură.
Asta e tot. Dacă observi că aura sau vreo chakră îți este murdară, repetă meditația de oricâte ori e
necesar. Acest exercițiu te poate alerta cu privire la orice energie negativă sau atac psihic și le previne
din a se manifesta.
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1. Așază-te într-o poziție confortabilă. Nu te întinde pe spate pentru că poți să adormi.
2. Inspiră până numeri la 6, ține-ți aerul până numeri la 6, apoi expiră până numeri la 6.
Continuă să respiri în felul acesta până când ești complet relaxat. În mod ideal, n-ar trebui să
îți mai simți corpul.
3. Imaginează-te coborând pe o scară în întuneric. Nu vizualiza scara ci doar imaginează-te
făcând asta și simte-te ca și cum ai face asta în realitate. Când expiri, coboară o treaptă sau
două. Când inspiri stai pe loc.
4. Acum dă-ți drumul pe spate de pe scară și cazi în gol. Dacă amețești sau devii dezorientat,
concentrează-te pe partea din față a corpului și această senzație va dispărea. Atunci când
acest efect mental de cădere e combinat cu un calm și o relaxare profunda, va cauza transa.
5. Ceea ce îți trebuie este un efect de cădere în mintea ta. Acesta schimbă nivelul activității
undelor cerebrale de la starea de deșteptare (Beta), la starea de somn (Alpha) sau starea de
somn profund (Teta). Odată ce nivelul undelor cerebrale atinge nivelul Alpha, vei intra în
transă. Odată ce simți acea senzație apăsătoare, oprește exercițiul cu căderea mentală. Dacă
nu îți place scara, imaginează-ți că ești într-un lift, simte cum cobori atunci când expiri și cum
stai pe loc atunci când inspiri. Sau imaginează-ți că ești o pană/fulg, simte-te plutind în jos
când expiri, apoi cum stai, atunci când inspiri. Ai nevoie de un efect mental de cădere pentru
a-ți încetini nivelul activității undelor cerebrale.
6. Continuă să faci asta până vei intra în transă. Cât de mult îți va lua pentru a intra în transă o sa
varieze, depinzând de experiența pe care o ai cu relaxarea profundă și cu calmarea mentală.
O transă este așa: totul devine mai încet și te vei simți ca și cum ai fi într-un spațiu imens. Ai o
senzație subtilă de « bâzâit/vibrat » în interiorul corpului. Totul se simte diferit. E ca și cum țiai pune o cutie de carton pe cap în întuneric: poți simții că atmosfera se schimbă, însă nu vezi
nimic. Totul se simte neclar și un pic încețoșat. Sunetele puternice sunt dureroase în timpul
transei.
7. Pentru a ieși din transă, concentrează-te și mișcă-ți degetele de la mâini sau de la picioare.
Odată ce îți poți mișca un deget, flexează-ți mâinile, mișcă-ți brațele, capul, mișcă-ți corpul
apoi ridică-te și plimbă-te pentru câteva minute.
La ce ajută acest exercițiu:
Pentru a avansa în puterea psihică, trebuie să ne antrenam mințile. Când suntem într-un stare de
transă, undele din creierul nostru încetinesc considerabil. Creierul, după cum știți, este împărțit în
două părți: cea stângă logică/intelectuală masculină și cea dreaptă creativă/intuitivă feminină. Partea
dreaptă este locul subconștientului. Aceasta este zona minții care este deschisă sugestiilor și poate fi
programată, dar și locul puterilor noastre oculte. Când partea stângă a creierului este activă, partea
dreaptă nu poate fi accesată. Transa închide partea stângă pentru ca noi să putem accesa și programa
partea dreaptă (subconștientul).
Avem nevoie de pregătire pentru inducerea unei stări de transă profundă. Nu este întotdeauna
necesară o transă profundă decât pentru anumite lucrări specifice, lucrări pentru care o astfel de
transă este foarte importantă. Odată ce mintea ne este bine antrenată și suntem capabili să atingem
puncte din ce în ce mai profunde în transă, tipul necesar provocării transei se micșorează considerabil.
Mintea este ca un mușchi: cu cât îl lucrezi mai mult, cu atât devine mai puternic. Pentru majoritatea
oamenilor, acest exercițiu este o introducere într-o arie a minții care pană acum nu a mai fost
niciodată accesată în mod conștient.
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Este foarte important să nu fi niciodată trezit brusc dintr-o transă, în special dacă este una profundă,
așa că asigură-te că ești într-o cameră/zonă unde nu vei fi deranjat iar telefonul este închis. Poate fi
extrem de dureros dacă ești trezit și scos din transă într-un mod greșit, iar durerea poate să țină zile
întregi, în special dacă lucrezi cu energii în acel stadiu. Este normal ca într-o stare de transă sunetele
puternice să fie foarte dureroase. Asta se întâmplă din cauză că în acest stadiu simțurile ne sunt
extrem de sensibile. Un adept poate intra într-o transă profundă în câteva secunde, orișicând și
oriunde dorește.
În final, nu este întotdeauna necesar să intri într-o transă profundă. Nu este necesară o transa
profundă pentru exercițiile care urmează în acest program, decât dacă instrucțiunile cer asta. Urmează
întotdeauna instrucțiunile din acest program și vei fi în regulă.
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Deschizându-ți sufletul îți vei deschide și ochii spirituali, care te vor conduce spre a vedea adevărul și
spre iluminare. Pe lângă asta, vei descoperi multe dintre așa-zisele puteri supranaturale în tine însuți,
atunci când îți împuternicești chakrele. Atunci când chakrele îți sunt aliniate și împuternicite în mod
corect, atât vindecarea bolilor fizice cât și a celor psihice va avea loc ca prin minune.
Azazel, care este Maestrul Alchimiei Spirituale, a lucrat împreună cu mine în detaliu la fiecare dintre
aceste meditații, prin urmare multe dintre acestea au fost revizuite în lumina noilor cunoștințe.
Aceste meditații sunt extrem de puternice și adesea efectele pot fi simțite într-un interval de câteva
ore. Este important să urmezi instrucțiunile, iar dacă ești nou în meditația de împuternicire, ia-o încet!
Dacă ai întreținut deja meditațiile precedente, atunci poți trece liniștit la acestea. Destul de puțini
oameni au avut parte de vreun efect real în urma meditațiilor luate din cărțile populare de
spiritualitate.
Se dă un anumit număr de repetiții pentru fiecare exercițiu. Dacă descoperi că ești supra-stimulat, te
sfătuim să le întrerupi. Aceste exerciții pot fi reluate mai târziu, după ce îi acorzi sistemului nervos
îndeajuns de mult timp pentru a se adapta la bioelectricitatea (forța vitală) ridicată. Dacă ești
începător, îți recomandăm cu tărie să lași câteva zile între exerciții.
Persoanele cu convulsii/epilepsie sau care se află sub tratament psihiatric, nu ar trebui să întrețină
niciuna dintre aceste meditații de împuternicire, cu excepția Meditației vid (p. 51), cu excepția cazului
în care li se dă undă verde din partea psihiatrului. Acestea sunt foarte efective în deschiderea
chakrelor și stimularea Șarpelui Kundalini. Aceste meditații sunt infuzate cu Energie Satanică. Aceia
care nu sunt dedicați ar trebui să ia în calcul acest detaliu. În cazul sataniștilor dedicați, efectele
acestora ar trebui să fie foarte pozitive, în deschiderea și împuternicirea chakrelor și în sporirea puterii
personale.
Aceste meditații produc rezultate foarte rapide întrucât vin direct de la Satan și Demonii săi.
Meditațiile kundalinice standard ale adepților New Age pot necesita ani întregi pentru a avea un efect
pronunțat. Meditațiile de față, la fel ca și Satanismul însuși, sunt lucruri reale.
Meditația vid este recomandată cu tărie, pentru a-ți controla gândurile și mintea, care vor fi stimulate
prin deschiderea chakrelor.
Fiecare meditație este întreținută cu o vibrație specifică, în chakra cu care se lucrează. Aceste vibrații
au la bază Respirația yoghinică humică (p. 44-b). Cu această respirație, inspiri și îți umpli plămânii, iar
odată cu expirația vibrezi mantra până când rămâi fără aer, după care inspiri din nou. În mod normal,
această respirație este întreținută cu chakra gâtului.
1. Inspiră pe nas, umplându-ți plămânii.
2. Expiră într-o vibrație lungă; aceasta îți va crește expirația.
3. Inspiră din nou și repetă cele de mai sus.
Unele dintre vibrații își au bazele în rune. Runele la rândul lor, își au bazele în constelații, fiind cel mai
vechi dintre alfabete. Runele constituie forma originală de scriere, iar caracterele cuneiforme au
derivat din ele.1 Multe dintre rune încă mai pot fi observate în caracterele cuneiforme. Runele au
reprezentat din totdeauna o scârbă și o oroare aparte pentru biserica creștină, mai mult decât orice
altă formă de magie.
1

Dictat de Azazel
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De la prima până la a patra chakră, este necesar să se aplice bandha jalandahara (p. 233-a). Aceasta
presupune aplecarea capului și apăsarea fermă (dar în același timp delicată) a bărbiei pe piept. În
acest fel efectele mantrele/vibrațiilor sunt facilitate în mod minunat în chakrele inferioare.
Mundrele (pozițiile mâinilor) sunt folosite întrucât acestea leagă circuite specifice, direcționând forța
vitală în chakra pe care se lucrează. Unele dintre acestea sunt dificile, în special dacă ai palme mari.
Aceste mundre pot ajuta, însă nu sunt obligatorii. Dacă vreuna dintre aceste poziții îți este dificilă, laso deoparte!
Ar trebuie să te concentrezi pe chakrele din mijlocul corpului. Extensiile se află de-a lungul șirei
spinării și în partea din față a corpului. Deschiderea și împuternicirea acestor chakre ține de practicile
mai avansate, meditațiile specifice fiind date în capitolul cu Meditații avansate (p. 151). Nu este de
dorit o simulare prea accentuată de la început. Fiecare dintre noi intrăm în Satanism cu nivele diferite
de deschidere spirituală. Aceia dintre noi care și-au împuternicit sufletele în viețile anterioare, vor fii
mult mai sensibili la aceste meditații. Avansarea și deschiderea spirituală sunt înnăscute. Însă oricine
întreține aceste exerciții, în cele din urmă își va deschide chakrele cu succes.
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Deschiderea celui de-al 3-lea ochi

Trebuie să faci acest exercițiu timp 4 zile la rând. După aceste patru zile ar trebui sa continui cu un
program sistematic de meditație consistentă pe cel de-al 3-lea ochi, pentru a-l deschide complet și
pentru a stabili un flux de energie continuu. Meditația de față nu face decât să îl activeze.
1. Așază-te într-o poziție confortabilă, cu spatele drept.
2. Aranjează-ți mâinile ca în poza din dreapta. Pentru dreptaci, palma
dreaptă ar trebui să fie închisă (ca un pumn) în jurul degetului
arătător al mâinii stângi; pentru stângaci, palma stângă trebuie să
formeze un pumn în jurul degetului arătător al mâinii drepte.
Degetul mare ar trebui să apese arătătorul în dreptul cuticulei, cum
este arătat în imaginile alăturate.
Dacă simți un ușor șoc electric, vei știi că apeși în locul corect. Nu de
descuraja dacă nu îl poți găsi. Acest lucru li se manifestă, de regulă,
celor care au o aură mai puternică. Această poziție a mâinilor
redirecționează cursul energiei către cel de-al 3-lea ochi. Aceasta
mudra poate fi folosită oricând în cadrul meditației regulate pe cel
de-al 3-lea ochi. Menține această poziție pe parcursul întregii
meditații.
3. Inspiră profund, iar atunci când expiri, vibrează “Toth”. Toth este Zeul Lunii și patronează
peste chakra a 6-a și peste cel de-al 3-lea ochi. Expiră ușor și vibrează: T-T-T-T- O-O-O-TH-THTH (vibrează sunetul o singură dată pe expirație, ca și în respirația humică din yoga).
Acum, asta este important: vibrează T-ul și O-ul în același timp. Ar trebui să ții sunetul T-T-T
pe parcursul întregii expirații. Limba îți va vibra între dinți iar sunetul este ca zumzăitul de
albină. S-ar putea să dureze câteva secunde ca să ajustezi aceasta vibrație, până când o poți
simții în mijlocul frunții (cel de-al 3-lea ochi). Nu te îngrijora dacă nu o simți imediat și
continuă. Încearcă să ajungi la vibrația corectă, pe care o poți simți în frunte. Asta îți poate lua
timp și experiență. S-ar putea să trebuiască să încerci de multe ori, poate chiar în jur de 10-15
ori sau mai mult, pentru a-ți ieși cum trebuie.
4. Repetă cele de mai sus de 4 ori și apoi relaxează-te.
5. Acum aliniază-ți al 3-lea ochi corect, cu vârful spre interiorul frunții,
după cum este ilustrat în imaginea din stânga. Culoarea lui este alb
briliant, ca un soare în miniatură.
6. Este foarte important ca acest exercițiu să fie făcut timp de 4 zile
consecutive, preferabil la o distanță de 24 de ore.
7. După ce ai terminat, meditează pe cel de-al 3-lea ochi pentru a
asigura un flux de continuu de energie la nivelul acestuia.
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Este important să te relaxezi și să nu-ți încordezi mușchii oculari, chiar dacă ochii îți sunt închiși. La
început nu vei vedea nimic altceva decât întuneric, depinzând de cât de activă îți este această chakră;
apoi, este posibil să vezi culori și forme care se învârt aiurea, ca un caleidoscop.
Când faci această meditație îndeajuns de mult și regulat, culorile și formele se vor transforma în
imagini. Amintește-ți să fii mereu relaxat. Este normal să simți presiune la nivelul celui de-al 3-lea ochi,
după ce termini meditația de mai sunt. De regulă această senzație trece de la sine.
La ce te poți aștepta:
Una dintre primele experiențe este o durere de cap sau o presiune în mijlocul frunții. Această senzație
poate fi simțită ca și cum ar porni din interior, de regulă 2-3 cm în spatele frunții; acest lucru este
normal, deoarece acest exercițiu afectează direct și chakra a 6-a.
Aceasta este un semn pozitiv că glanda pineală este activată și începe să funcționeze într-o manieră
sănătoasă. De asemenea s-ar putea să simți acea durere/presiune orișicând îți concentrezi atenția pe
cel de-al 3-lea ochi sau atunci când meditezi pe el. Acest lucru este de asemenea perfect normal și va
dispărea cu timpul.
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Deschiderea chakrei coroanei
Pentru ca această meditație să decurgă fără probleme, cel de-al 3-lea ochi ar trebuit să-ți fie deja
activat.
Efectele acestei meditații sunt extrem de plăcute și ar trebui să-i urmeze o senzație ca și cum ai fi
foarte ușor sau plutitor. Unele persoane ar putea să simtă energiile mișcându-se sau furnicându-i în
interiorul capului ori că le acoperă capul în mod complet; o presiune mică în jurul ariei coroanei,
însoțită de o euforie intensă sunt de asemenea de așteptat. Senzația că ești ușor și plutitor este ceea
ce face ca proiecția astrală și călătoriile astrale să aibă loc cu ușurință. Stadiul de euforie intensă poate
apărea la câteva ore sau uneori zile după această meditație.
Atunci când este făcut în mod corect, acest exercițiu stimulează glanda pineală și chakra coroanei.
Prin stimularea continuă a glandei pineale, ea va crește și va deveni activă. Glanda pineală este sălașul
psihic al sufletului, în creier.
Prin această meditație revizuită, vibrația este mult mai puternică și mai efectivă. Se bazează pe runa
Björk. Deschiderea acestei chakre este de asemenea foarte vindecătoare pentru cei cu înclinații spre
droguri pentru că induce o plăcere extremă, în mod natural.
Acest exercițiu ar trebui făcut doar pentru stadiul inițial de deschidere a chakrei coroanei și pentru a-ți
stimula glanda pineală. Vibrația este foarte intensă și efectivă, dar poate produce și o durere de cap
care să apare de regulă în ziua următoare. Odată ce chakra coroanei îți este deschisă, vei simții o
senzație de plutire și o dispoziție ca și cum ai fi în paradis. Dacă nu simți aceste lucruri după o
perioadă de 4-5 zile, poți reface exercițiul de câte ori este nevoie pentru a-ți deschide această chakră.
După acest exercițiu inițial, sunt meditații diferite pe care le poți face cu scopul de a-ți stimula în
continuare glanda pineală și chakra coroanei.
1. Respiră adânc și concentrează-te pe respirația ta până numeri la 4; fă asta de 5 ori. Acest
lucru te ajută să te relaxezi și să te concentrezi pentru a intra într-un stadiu meditativ/de
transă. Apoi ațintește-ți atenția pe cel de-al 3-lea ochi. Ar trebui să simți o presiune ușoară
sau sa îl conștientizezi, să simți că „e acolo”.
2. Acum, așază-ți mâinile în poziția mundrei arătată
în imaginea din dreapta și inspiră profund; ține-ți
respirația cât de mult poți și îți este confortabil
(nu exagera cu asta), după care expiră și vibrează
B-B-B-B-B-B-B-B pe durata întregii expirări
(vibrează cu buzele aproape închise). Vibrația ar
trebui să sune precum bâzâitul unei albine. Din
acest motiv albina era sacră în Egiptul Antic
precum și în multe alte culturi antice.
Este ok să îți ajustezi sunetul și tonul în cazul în care nu le nimerești din prima. Ar trebui să te
concentrezi și să simți vibrația mai întâi în cel de-al 3-lea ochi, apoi în glanda pineală. Ar trebui să fii la
o treime din expirație atunci când treci la glanda pineală. Pentru următorul pas, concentrează-te pe
chakra coroanei și simte vibrația în ea, în timp ce îți extinzi expirația pe cât de mult posibil. Inspiră din
nou și repetă exercițiul de mai sus de încă 3 ori.
Acest exercițiu este extrem de puternic, mult mai puternic decât prima versiune.
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Acum – FOARTE IMPORTANT: amintește-ți să te concentrezi pe frunte (aria
celui de-al 3-lea ochi), apoi pe glanda pineală și în final pe chakra coroanei.
Ar trebui să te obișnuiești cu vibrarea acestor mantre/rune. Acest lucru este
realizat pe durata întregii expirări.
Sumar:
Inspiră
Începe să expiri, vibrând B-B-B-B-B-B-B-B pe un ton profund
Concentrează-te pe cel de-al 3-lea ochi și simte vibrația în el
Concentrează-te pe glanda pineală și simte vibrația în ea
Concentrează-te și simte vibrația în zona chakrei coronale
Repetă de încă 3 ori pentru un total de 4
Acum aliniază-ți chakra coroanei astfel încât să fie cu vârful în jos, așa cum este ilustrat mai sus.
Runa Björk dezvoltă intuiția, produce energii protectoare, obține și direcționează puterea
celor 4 elemente, vindecă și revitalizează forța vitală.
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Deschiderea chakrei gâtului
Ca să activezi chakra gâtului, împreunează-ți mâinile ca în poza din stânga:
degetele mari unul lângă altul și nu unul peste celălalt. Inspiră adânc, ține-ți
respirația pentru câteva secunde ca și în celelalte exerciții, apoi, când expiri
vibrează “Nebo” până când aerul este expirat complet:
N-N-N-N-E-E-E-E-B-B-B-B-O-O-O-O
Este important să simți vibrația puternic în gât. Fă
asta de 5-7 ori! Amintește-ți: pentru a găsi tonul
corect poate fi nevoie de câteva încercări. Sunetul ar trebui să vibreze în aria
gâtului. Exercițiul poate fi repetat o dată pe săptămână sau de mai multe ori
dacă este nevoie.
Acum aliniază-ți chakra gâtului cu vârful în jos, cum e ilustrat în imaginea din
dreapta.

Deschiderea chakrei inimii
Dacă deja ți-ai deschis chakra inimii, atunci meditează pe aceasta și inspiră energie de un verde
vibrant în ea, ca în Meditația fundamentală (p. 48)
Azazel mi-a explicat faptul că încrucișarea brațelor completează un circuit care vizează chakra inimii în
mod direct.
1. Așază-te într-o poziție confortabilă, relaxează-te și intră
într-o stare meditativă.
2. Încrucișează-ți brațele ca în exemplul dat. Mâinile trebuie
să atingă umerii în zona subrațului.
3. Poziționează-ți mâinile astfel încât degetul mare să
atingă inelarul și degetul mic, lăsând degetul mijlociu cu
indexul paralele și întinse, ca în imaginile alăturate.
4. Inspiră adânc și apleacă-ți capul astfel încât bărbia să-ți
preseze ușor pe piept. Ține-ți bărbia fermă în timpul fiecărei
expirări și ridic-o doar atunci când inspiri.
5. Concentrează-ți atenția pe chakra inimii. În timp ce expiri și vibrează “Amon”:
A-A-A-A-M-M-M-O-O-O-N-N-N
6. Extinde N-N-N-N-N-ul până când expiri complet. Încearcă să ajustezi tonul
astfel încât să îl simți în mijlocul pieptului, unde este localizată chakra inimii.
7. Repetă cele de mai sus de 8 ori.
8. Vizualizează imaginea din dreapta jos în locul unde se
află chakra inimii, iar pe tine vizualizează-te cuprins într-o
aură vibrantă și verde; concentrează-te și site asta în chakra
inimii pentru câteva minute.
Încearcă să ajustezi tonul astfel încât să îl simți în mijlocul pieptului, unde această chakra este
localizată.
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Deschiderea chakrei solare
1.
2.
3.
4.

Așază-te într-o poziție confortabilă cu spatele drept
Relaxează-te și intră într-o stare meditativă.
Plasează-ți mâinile în poziția ilustrată în dreapta.
Inhalează ușor și profund și coboară-ți bărbia în piept. Tine-ți bărbia
în această poziție atunci când expiri și ridică-ți capul doar atunci când
inspiri
5. Vibrează “Ra”: R-R-R-R-A-A-A-A-A până când ai expirat complet,
concentrându-te pe chakra plexului solar. Ajustează vibrația sunetului
astfel încât să o simți în acea chakră.
6. Repetă de 5 ori.
7. Acum aliniază-ți chakra cu vârful în jos, ca în poza de dedesubt, prin
vizualizare. Culoarea acestei chakra este galben deschis.

Deschiderea chakrei sacrumului
1. Așază-ți mâinile în poziția de mai jos, fără a pune
degetele mari unul peste altul, ci unul lângă celălalt.
2. Inspiră și umple-ți plămânii cu aer.
3. Lasă-ți bărbia în piept
4. Contractează-ți anusul
5. Expira și vibrează: I-I-I-N-N-N-G-G-G-G-G-G (rimează
cu cuvântul ring) și concentrează-te pe chakra
sacrumului.
6. Aliniază-ți chakra în felul ilustrat în stânga, cu vârful
în sus.
Repetă cele spuse mai sus de 8 ori. Când ai terminat, vizualizează-te într-o aură portocalie pentru
câteva minute și în același timp, concentrează-te și simte-ți chakra sacrumului.
Runa Ing ilustrată la stânga reprezintă forța creativă a vieții – forță controlată de
această chakră. Calitățile magice ale acestei rune sunt evidente în magia sexuală și cea
a fertilității. Chakra sacrumului este chakra sexuală.
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Deschiderea chakrei bazei
Pentru a deschide această chakră, așază-ți mâinile în poziția arătată în imaginile de mai jos, sub formă
de coarne. Perinițele degetelor ar trebui să se atingă frontal, iar marginea degetelor mari ar trebui să
se atingă de-a lungul. În chiromanție, această mundra se numește „mundra Muntelui lui Venus”.
Aceasta mundra produce o senzație de căldură la nivelul mâinilor și stimulează chakra bazei. Nu te
îngrijora dacă nu percepi senzația de căldură, deoarece pentru asta este nevoie de o anumită
sensibilitate.

Inspiră și umple-ți plămânii, fără a-ți crea însă vreun disconfort. Când expiri scoate un sâsâit prelungit:
S-S-S-S-S-S-S-S.
Runa Sigel simbolizează fulgerul luminos satanic, care este o manifestare a Șarpelui
Kundalini și de asemenea a creației; scânteia vieții. Șarpele Kundalini este ca un fulger.
În timp ce expiri, încearcă să îți imaginezi/să simți chakra bazei foarte caldă și să o vizualizezi – pentru
început – de mărimea unei boabe de fasole care se deschide și se extinde precum un vortex. Învârte
acest vortex. Continuă să o vizualizezi luminându-se mai întâi într-o culoare roșiatică-aurie, care mai
apoi se extinde ca un foc, aprinzându-se într-o culoare alb-aurie de mărimea unei monezi din argint;
imaginează-ți senzația de căldură din ce în ce mai puternică pe măsură ce chakra bazei îți devine din
ce în ce mai luminoasă.
Respirația sâsâită ar trebui făcută de 7 ori.
Aliniază-ți chakra bazală cu vârful în sus, așa cum ai făcut cu cea a sacrumului.
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Deschiderea chakrei a șasea
Cel de-al treilea ochi este o EXTENSIE a chakrei a 6-a, cea din urmă fiind localizată imediat sub chakra
coroanei, exact în mijlocul creierului. Deschiderea chakrei a 6-a (lucru care se face în același mod în
care se deschide și cel de-al 3-lea ochi și ar trebui făcut numai după ce toate celelalte chakre au fost
deschise) îți va activa și glanda pineală. Vezi articolul de la pagina 57, despre deschiderea celui de-al 3lea ochi. Mundra folosită la deschiderea celui de-al 3-lea ochi nu este necesară aici.
Datorită puterii și a cantității ridicate de energie a acestei chakre, nu recomand ca ea să fie deschisă,
până nu au fost deschise în prealabil toate celelalte chakre. Cel de-al 3-lea ochi ar trebui să îți fie
deschis în mod complet, întrucât acesta acționează pe post de ventilator pentru energiile puternice
ale chakrei a 6-a.
Am descoperit acest lucru destul de recent, în urma propriilor mele experiențe în meditație. Fiecare
carte pe care am citit-o (și am citit mai mult de o grămadă), se axa pe cel de-al 3-lea ochi și niciodată
pe chakra a 6-a – care se află chiar în spatele celui de-al 3-lea ochi. În urma propriilor mele experiențe,
am descoperit că chakra a 6-a este conectată în mod direct la glanda pineala, pe care o activează. Se
pare că este mult mai puternică decât cel de-al 3-lea ochi.

1. Așază-te într-o poziție confortabilă, cu spatele drept. Inspiră profund, iar atunci când expiri,
vibrează “Toth”. Toth este Zeul Lunii și patronează peste chakra a 6-a și peste cel de-al 3-lea
ochi. Expiră ușor și vibrează: T-T-T-T- O-O-O-TH-TH-TH (vibrează sunetul o singură dată pe
expirație, ca și în cazul respirației humice sau „zumzăite” din Yoga).
Acum, asta este important: vibrează T-ul și O-ul în același timp. Ar trebui să ții sunetul T-T-T
pe parcursul întregii expirații. Limba îți va vibra între dinți. S-ar putea să dureze câteva
secunde ca să ajustezi aceasta vibrație, până când o poți simții în mijlocul capului; nu te
îngrijora dacă nu o simți imediat, doar continuă. Încearcă să ajungi la vibrația corectă, pe care
o poți simți în frunte. Asta îți poate lua timp și experiență. S-ar putea să trebuiască să încerci
de multe ori, poate chiar în jur de 10-15 ori sau mai mult, pentru a-ți ieși cum trebuie.
2. Repetă cele de mai spus mai sus de 4 ori la rând și apoi relaxează-te.
3. Acum aliniază-ți chakra a 6-a în mod corect, cu vârful în jos, precum este ilustrat în imaginea
de mai sus. Culoarea acesteia este indigo.
Este foarte important ca acest exercițiu să fie făcut timp de 4 zile consecutive, preferabil la o distanță
de 24 de ore.
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Deschiderea chakrelor 8, 9, 10, 11, 12 și 13
Pentru a-ți deschide chakrele umerilor, tot ceea ce trebuie să faci este să
le vizualizezi ca în ilustrația alăturată. Concentrează-te și meditează pe
aceste chakre pentru câteva minute. O senzație de durere/presiune este
un semn pozitiv că le-ai deschis cu succes. Această senzație se poate
extinde către brațe și le poți simți ca și cum ar adormi. Acum aliniază-ți
chakrele ca în imagine, cu vârfurile spre interiorul corpului.
Alinierea corectă a chakrelor principale ale sufletului este sub forma unei
cruci cu brațele de dimensiuni egale, așa cum se poate vedea în multe
sigilii ale Demonilor. Alinierea corectă a chakrelor îți va crește puterea în
mod drastic.
1. Începe cu chakra bazei și aliniază-o cu vârful în sus.
2. Fă la fel cu chakra sacrumului
3. Acum concentrează-te pe plexului solar (chakra 666) și aliniaz-o cu
vârful în jos.
4. Concentrează-ți atenția pe chakra coronală și întoarce-i vârful în jos.
5. Fă la fel cu chakra a 6-a și cea a gâtului.
6. Acum concentrează-te pe chakra inimii și vizualizează-o sub forma a două conuri care se
unesc, intersectându-se ca în ilustrația din dreapta sus.
7. Încheie prin a te concentra din nou pe chakrele umerilor și vizualizează-le cu vârfurile
îndreptate spre interior (spre chakra inimii)

Deschiderea și alinierea chakrelor tâmplelor
Chakrele tâmplelor sunt situate exact în spatele tâmplelor, puțin spre
partea din spate, după cum este ilustrat în imaginea alăturată. Acestea
sunt extensiile chakrei a 6-a.
Pentru a deschide aceste chakre, focalizează-ți atenția pe fiecare dintre
ele și vizualizează-le cu vârful spre interior, aprinzându-se și strălucind
puternic, precum un soare în miniatură. Dacă ai o senzație de durere sau
presiune, acesta este un semn pozitiv că le-ai localizat și deschis cu succes.

Deschiderea și alinierea chakrelor șoldurilor
Chakrele șoldurilor sunt identice pe ambele părți, în mijlocul șoldului, în
lateral, după cum se poate observa în imaginea din stânga.
Tot ce trebuie să faci pentru a-ți deschide chakrele șoldurilor, este să le
vizualizezi precum în imaginea alăturată. Concentrează-te și meditează
pe ele timp de câteva minute. O senzație de durere sau presiune este
un semn pozitiv că le-ai deschis cu succes. Chakrele șoldurilor sunt
extensiile chakrei bazei, însă asemenea chakrelor umerilor – care sunt
extensiile chakrei inimii – sunt situate puțin mai sus.
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Deschiderea chakrelor palmelor
Acest exercițiu, atunci când este făcut consistent, stabilește un
circuit de energie între chakrele mâinilor. Această energie
poate fi folosită pentru vindecarea, deschiderea altor chakre și
direcționarea energiei. De asemenea, ajută în telechinezie
(mișcatul obiectelor prin intermediul minții) și pirochinezie
(aprinderea obiectelor prin folosirea puterilor minții și ale
aurei). Ca să avansezi în aceste abilități, ai nevoie de o aură
puternică, astfel încât să poți influența aura altor obiecte. Acest exercițiu trebuie făcut cel puțin o
dată pe zi, astfel încât să stabilești un flux liber de energie prin chakrele mâinilor.
1. Așază-te într-o poziție confortabilă și relaxează-te. Încearcă să intri într-o transă. Cu cât transa
și nivelul de concentrare sunt mai profunde, cu atât rezultatele sunt mai bune, în special dacă
ești începător cu acest exercițiu. Atunci când un circuit de energie este deschis, acest
exercițiu poate fi făcut oriunde și oricând ai timp.
2. Adu-ți mâinile una în față celeilalte, degetele aproape atinse și relaxate (degetele pot fi ușor
îndoite, ca în imagine).
3. Cu degetul mare, apasă în mijlocul fiecărei palme.
4. Acum, concentrează-te intens pe mâini, în special pe palme. Simte aria pe care ai apăsat-o cu
degetul mare. Continuă să te concentrezi și simte o energie caldă în palme.
5. Începe să-ți îndepărtezi palmele cam 2-3 cm una de cealaltă, încet, și apoi revin-o în poziția
inițială unde degetele aproape că ți se atingeau. Încearcă să simți energia dintre palme. Pe
măsură ce energia ta devine mai puternică, continuă să îți îndepărtezi mâinile din ce în ce mai
mult una de cealaltă, până când îți poți simți energia de la o distanță de 30-60 cm.
6. Apoi vizualizează o sferă cu foc alb și fierbinte la fel ca în imaginea de mai sus. După un timp
poți folosi și culori. Simte acea căldură și energie din sfera de foc dintre palmele tale. Asta s-ar
putea simți ca o furnicătură sau ca un fior. Unele persoane pot simți această energie ca fiind
rece. Ceea ce este important este ca energia să fluctueze și să o simți.
7. Acum lasă-ți brațele să atârne și relaxează-le. Concentrează-te pe energia care trece din
brațele tale spre palme. S-ar putea să simți furnicături în brațe, iar mâinile să ți le simți
epuizate. Acesta este un semn că energia este fluentă. Acum repetă pașii 5-7 de mai sus.
8. Fă exercițiul de mai sus de 4 ori.
Acest exercițiu ar trebui făcut în fiecare zi, până când chakrele mâinilor îți sunt deschise complet și un
flux de energie este stabilit în mod permanent. Cu o practică corectă, ar trebui să îți simți energia
puternică între mâini atunci când sunt la o distanță mai mare de 30 de cm una de cealaltă.

Deschiderea chakrelor tălpilor
Pentru acest exercițiu este nevoie să stai în picioare. Relaxează-te și când inspiri,
absoarbe energie prin tălpile picioarelor – în principal prin călcâie. Chakrele
picioarelor sunt în relație directă cu chakra bazei și chakra sacrumului, la fel cum
picioarele sunt legate de orgasm. Așadar, acest exercițiu ar putea avea ca și efect
secundar stimularea organelor sexuale. Continuă să absorbi energia în sus, prin
picioare, în chakra bazală și apoi prin coloana vertebrală până în chakra coroanei.
Absoarbe energie în acest mod, timp de câteva minute bune, după care
concentrează-te pe senzația pe care ți-o conferă această energie. Simte energia.
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Deschiderea chakrelor pentru clar-auz

Meditarea pe centrii clar-audienței știuți și ca urechile psihice, îți va împuternici auzul astral. Acest
aspect este foarte folositor în comunicarea cu Demonii. Doar relaxează-te și concentrează-te pe
fiecare centru, vizualizându-l pe fiecare ca pe o stea luminoasă. Petrece câteva minute cu fiecare
centru în parte.
Ca să deschizi fiecare dintre aceste chakre minore, doar concentrează-te pe ele și vizualizează-le
deschizându-se și strălucind ca niște stele, devenind din ce în ce mai luminoase. Aceasta ar trebui
repetate pe parcursul a câteva sesiuni de meditație pentru a fii deschise permanent. Aceste chakre
sunt localizate identic pe ambele părți ale capului (ilustrația de mai sus arată doar o parte).
Când faci acest exercițiu pentru orice perioadă de timp, vei observa schimbări în conștiință și în
abilitățile tale psihice. Odată ce avansezi poți întreține respirația chakrală, absorbind energie cu
fiecare inspirație, iar odată cu expirația extinzând și luminând ușor fiecare chakră pe care te
concentrezi.
Aliniază aceste chakre în mod corect:
Pentru a alinia chakrele clar-auzului în mod corect, vizualizează-le sub forma unui con energetic, cu
vârful spre interiorul capului.
Clar-uzul este un termen pentru auzul psihic. Cu sensibilitatea crescuta care se dobândește printr-un
program coerent de meditație de împuternicire, mintea ți se poate deschide, astfel încât poți auzi
sunetele din astral. În stadiile inițiale de deschide a minții, sunetele astrale pot fi auzite în interiorul
capului, ca și în cazul gândurilor. Când progresezi, sunetele vor putea fi auzite în afara capului, fiind
mult mai puternice. De obicei, clar-auzul începe cu auzirea sunetelor astrale la nivelul minții.
Cele șapte urechi psihice se referă la cele șapte chakre asociate cu auzul psihic. Prin focalizarea minții
pe ele, în timpul meditației, le vei deschide și abilitatea clar-auzului se va manifesta. Pentru a le
deschide, vizualizează-le pe fiecare în parte deschizându-se și strălucind puternic ca niște stele. După
aceea, vizualizează-le crescând în strălucire și diametru.
Deschiderea acestor puncte energetice îți va permite să auzi în astral și va debloca căile din suflet, iar
energia vindecătoare va putea circula liberă. Acest lucru poate fi util pentru persoanele care au
probleme grave cu vederea, auzul, cei care au dureri de cap și/sau alte probleme. Este foarte
important să meditezi pe centrii clar-vederii și clar-auzului, pentru a fi capabil să primești mesaje din
astral.
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Deschiderea chakrelor pentru clarvedere

Meditația pe ochii tăi psihici îți va împuternici viziunea astrala. Este ușor.
Doar închide-ți ochii și privește prin cel de-al 3-lea ochi, situat în mijlocul frunții. Este important să te
relaxezi și să nu îți încordezi mușchii ochilor, chiar dacă ochii îți sunt închiși. La început, de obicei nu
vezi decât întuneric (depinzând de cât de activ îți este cel de-al 3-lea ochi) iar apoi un amalgam de
culori și forme care se învârt prin aria vizuală.
Ca și atunci când încerci să citești într-un glob de cristal sau în oglindă, culorile și formele se vor
transforma în imagini, atunci când meditația este făcută îndeajuns de mult și regulat. Amintește-ți să
îți menții concentrarea, însă rămâi relaxat.
După ce meditezi pe cel de-al 3-lea ochi, vizualizează-l iluminându-se și strălucind ca Soarele și
direcționează această energie spre fiecare dintre cei 6 ochi psihici, începând cu primul, al doilea,
revenind la cel de-al 3, apoi în sus spre chakrele ochilor 4, 5, și 6. După aceea poți circula energia în
sus și în jos ca pe un flux de energie briliantă.
Altă tehnică, care este oarecum avansată, este să întreții respirația
chakrală prin fiecare dintre centrii clarviziunii. Inspiră energie fie pe rând
în fiecare centru, fie în toți 6 în mod simultan. Cu fiecare inhalare,
vizualizează fiecare centru luminându-se și după fiecare expirare, extinde
fiecare centru ca pe o stea briliantă.
Dacă lucrezi pe toți cei 6 în același timp, este important să îi vizualizezi pe
toți în același timp.
Aliniază aceste chakre în mod corect:
Pentru a alinia chakrele clar-auzului în mod corect, vizualizează-le sub forma unui con energetic, cu
vârful spre interiorul capului (vezi ilustrația din dreapta). Baza acestor chakre este îndreptată spre
partea din exterior a corpului, deoarece prin acestea chakra atrage energie. Aceasta este postura
normală a acestora, pentru a putea absorbi energie din exterior.
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Această meditație durează numai câteva minute și poate fi întreținută oricând ai ceva timp liber și te
poți concentra. Este ușoară și poate ține locul unei meditații complete sau extinse, pentru aceia care
nu beneficiază de intimitatea necesară sau nu au foarte mult timp la dispoziție.
Direcționează-ți atenția spre baza coloanei vertebrale și vizualizează chakra bazei ca un vortex (ca o
mică tornadă). Colorează-o cu o nuanță puternică de un roșu vibrant și învârte-o. Continuă să o rotești
până când ajunge să se învârtă de una singură, cu la o viteză considerabilă.
Fă acest lucru cu fiecare chakră în parte, până ajungi la chakra coroanei: învârte-le până ajung să se
învârtă singure cu o viteză mare. Vizualizează-le rotindu-se rapid, precum un vortex de o culoare
puternică și vibrantă:
prima chakră: ROȘU
a doua chakră: ORANJ
a treia chakră: GALBEN
a patra chakră: VERDE
a cincea chakră: ALBASTRU
a șasea chakră: INDIGO
a șaptea chakră: VIOLET
*Un mod mai ușor de a-ți aminti culorile chakrelor este să te gândești la spectrul culorilor – ROGVAIV
și să ții minte că încep de la chakra bazei, cu roșu.*
Când învârți chakra a 6-a, concentrează-te *în spatele* celui de-al treilea ochi, în mijlocul capului.
Mulți oameni cred în mod eronat că chakra a 6-a este același lucru cu cel de-al treilea ochi. În adevăr,
cel de-al 3-lea ochi este o extensie a chakrei a 6-a și nicidecum chakra propriu-zisă.
Fiecare chakră ar trebui să fie de o culoare puternică și vibrantă. Chakrele care sunt întunecate nu
funcționează în mod corect. Continuă să le învârți și vizualizează-le având niște culori puternice. De
asemenea, le poți curăța dacă este cazul.
Când chakrele ni se învârt rapid, acestea ne protejează de ghinion și boli. În același timp, ne deschide
poarta către astral și ne protejează în astral, la fel ca și în lumea fizică. Totuși, amintește-ți că acest
lucru trebuie făcut zilnic, pentru că meditația din fiecare zi este construită pe cea din ziua anterioară,
iar până când un câmp puternic de energie este stabilit în mod permanent, beneficiile pe termen
scurt pot fi pierdute sau greu de refăcut.
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Acest exercițiu este important și de mare ajutor pentru reducerea la tăcere a stimulilor nedoriți. În
urma închiderii chakrelor, vei experimenta un sens aparte al păcii și al calmului interior. În aceiași
măsură, prin închiderea chakrelor te poți proteja atât de oameni cât și de entitățile astrale nedorite,
întrucât aceștia se atașează de noi prin chakre; prin închiderea chakrelor poți preveni acest lucru,
atunci când te afli în jurul ființelor amenințătoare. Chakrele închise te protejează și de vampirismul
energetic. Acest exercițiu mai ajută și în meditația vid, deoarece calmează mintea, reducând la tăcere
o mare parte din zgomotul psihic.
1. La sfârșitul meditației, stai într-o poziție confortabilă și începe cu chakra bazală, aflată la baza
coloanei vertebrale.
2. Vizualizează-ți chakra bazală precum un vortex roșu și învolburat de energie. Vizualizează fie o
ușă sau un oblon în fața chakrei și închide-o(l) peste chakră, închizând toată lumina acesteia.
3. Continuă cu chakra sacrumului, apoi cu chakra plexului solar și cu toate celelalte chakre, până
la chakra coroanei.
Când toate chakrele îți sunt închise, ar trebui să simți o senzație aparte de pace și liniște. Acest
exercițiu poate fi întreținut de câteva ori pe zi, dacă dorești să blochezi anumiți stimuli externi nedoriți
și/sau să te protejezi atunci când te afli într-un mediu negativ și neplăcut, cum ar fi în jurul creștinilor,
evreilor, etc.
Acest lucru este îndeosebi folositor mediumilor naturali, care foarte ușor absorb energie și celor care
sunt cu ușurință distrași.
Chakrele ți se vor deschide din nou de unele singure, după puțină vreme. Dacă simți că trebuie să le
deschizi numaidecât, inversează exercițiul de mai sus, deschizând ușile/obloanele, după care învârte
fiecare chakră de câteva ori.
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Vreau să reclarific un lucru mai întâi. Orice ne-satanist care citește această carte – fie că e așa-zis
“new ager”, “misticist”, etc. – NU UITA NICIODATĂ: ACESTE CUNOȘTINȚE VIN DE LA SATAN ȘI DE LA
ZEUL EGIPTEAN THOTH. Thoth face parte din Puterile Iadului.
Crucea a fost coruptă de creștini în mod
hidos. Crucea cu cele patru brațe egale
reprezintă cele patru colțuri și cele
patru direcții, ca atunci când îi chemăm
pe cei Patru Prinți Încoronați ai Iadului
în cadrul unui ritual. Crucea este un
CONCEPT, după cum se poate vedea și
în multe dintre sigiliile Demonilor. Alinierea corectă a
chakrelor principale ale sufletului, este sub forma unei cruci:
ESTE SUB FORMA UNEI CRUCI LATINE ÎNTOARSE. CRUCEA
CREȘTINĂ ESTE O CORUPERE ȘI O BLASFEMIE.
Crucea întoarsă a fost un simbol în Satanism pentru mult
timp și pentru un motiv foarte bine întemeiat. A treia chakră, de asemenea cunoscută ca chakra
‘solară’ sau ‘chakra Soarelui’; este a-tot-importanta chakră ‘666’, întrucât 666 este numărul cabalistic
al pătratului soarelui; aceasta mai este reprezentată și de zvastica, care este un simbol antic al
Soarelui. În această chakră și nu în cea a inimii, sălășluiește puterea sufletului. Învățăturile new age și
ale altor mișcări asemănătoare sunt concentrate pe chakra inimii, astfel încât adepții sunt depravați
de putere. Chakra inimii este neutră, în principal conectând chakrele superioare (magnetice) cu cele
inferioare (electrice). Informațiile populare despre chakre pe care le găsești la tot colțul de stradă, nu
numai că sunt false, ci și periculoase.
După cum știm, chakra coroanei este cunoscută ca “lotusul cu o mie
de petale”. Lotusului i se mai spune și lili. Lili = ‘Lilith’. Pe lângă faptul
că fiecare Demon este o ființă vie, fiecare dintre aceștia are și câte un
mesaj spiritual propriu. Lilith guvernează peste chakra coroanei.
Satan guvernează peste chakra bazală. Aceste două chakre formează
un cuplu masculin-feminin și lucrează împreună. Acesta este unul
dintre cele mai importante mesaje spirituale. Înțelesul contopirii
părții masculine cu cea feminină este simbolismul din spatele
Baphometului, care are atât organe masculine cât și feminine, dar și
în spatele faraonului egiptean Akhenaton – un alt hermafrodit.
Acum, cu toate emfazele repetate pe care nătărăii amăgiți new age
le pun pe chakra inimii (acest lucru e făcut în adins, nu numai pentru
a ține oamenii departe de cunoștința spirituală, dar mai ales pentru a-i ține departe de a obține orice
fel de putere spirituală serioasă), când avansezi îndeajuns de mult în meditație și în abilitățile psihice,
vei descoperi că chakra inimii – care are forma unui yoni – este neutră. Yoni este simbolul vaginului.
Creștinii au corupt și acest simbol și, întorcându-l pe o parte, au creat acel simbol împuțit al peștelui,
care încă odată, aduce blasfemie spiritualității adevărate, după cum e cazul cu fiecare lucru din acel
program imbecil, furat și fals al creștinismului.
“… Din loc în loc de-a lungul acestei fâșii, erau șapte turnuri – Turnurile lui Satan (Ziarahs) – șase dintre
acestea sub formă trapezoidală iar unul, aflat în mijlocul celorlalte pe Muntele Lalesh, avea forma unui
con ascuțit și canelat.” – The Satanic Rituals, de Anton LaVey
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Citatul de mai sus este și o alegorie, întrucât în mijloc se află chakra impară a inimii. Are putere, însă
nu puterea celei mai tari chakre a sufletului, chakra Soarelui ‘666’. Puterea chakrei inimii este
minimală. Acesta este motivul pentru care inamicii ridică în slăvi această chakră, în toate cărțile
populare și ușor accesibile publicului larg.
Absorbția energiei se face prin deschizătura largă a chakrei, iar
eliberarea energiei este prin vârful acesteia. Așadar este evident
de ce unele chakre, precum e cel de-al treilea ochi (NU îl
confunda cu a 6-a chakră, care este situată ÎN SPATELE celui deal treilea ochi) trebuie să aibă deschizătura largă îndreptată spre
exterior, pentru a absorbi energie. Desigur, aici sunt incluse
toate chakrele minore. Vei descoperi că, după ce ți-ai aliniat
chakrele în mod corect, te vei simți mult mai centrat, iar
vindecarea și lucrările magice se vor materializa mult mai ușor.
Tot ce trebuie să faci este să întorci vârful chakrei solare 666 ÎN JOS. Aceasta este chakra svasticii,
chakra Soarelui. Toate religiile păgâne care au precedat creștinismul, au acordat o mare importanță
Soarelui, în chakra căruia sălășluiește puterea sufletului. Ciocanul lui Thor era original sub forma unei
cruci întoarse. Noi luăm ființă în bazinul mamei și din chakra Soarelui, chakra dătătoare de viață, care
este situată în spatele bazinului. Aici este localizat rezervorul nostru principal de forță vitală/putere
vrăjitorească/vril/chi.
Acum, scrierile populare plasează chakra inimii ca fiind ‘lăcașul emoțiilor’. Aceasta este o altă
concepție greșită majoră. În adevăr, chakra gâtului este lăcașul emoțiilor. Atunci când suntem triști și
pe cale să plângem, emoția vine din chakra gâtului și nu din cea a inimii. La fel e și cu fericirea. Fi atent
la acest detaliu. Aceste amândouă emoții pornesc din chakra gâtului.
Formele populare ale inimii (♡), în mod normal nu o reprezintă pe aceasta cu adevărat. Plasarea
acestei forme ca simbol al inimii este o altă corupere. Este pentru a te duce în eroare. Intersectarea
șerpilor – simbolul nadiilor ida și pingala – pornește din chakra gâtului, unde aceștia se sucesc în
forma unei ‘inimi’ perfecte care se împreunează în dreptul nasului, dând naștere formei ‘inimii’ de-a
lungul feței. Simbolul popular al săgeții care străbate inima reprezintă în adevăr „fixarea energiei”,
reprezentând urcarea Șarpelui lui Satan (Kundalini) – mai multe detalii la pagina 103.
Numărul 666 și crucea întoarsă, precum și toate celelalte simboluri ale lui Satan, sunt extrem de
sacre, purtând un mesaj ascuns.
Atunci când direcționezi energie – cum se întâmplă atunci când faci vrăji – chakrele pot fi temporal
inversate, astfel încât vârfurile acestora sunt îndreptate înspre exterior, pentru a livra energia. Ține
minte și NU te conecta niciodată cu energie negativă, spre exemplu atunci când practici magie neagră.
Cu alte cuvinte, energia negativă nu ar trebui niciodată să circule prin tine, ci trebuie manevrată
întotdeauna în exteriorul tău. Dacă lucrezi cu energie pozitivă – cum ar fi aceea pentru atragerea
lucrurilor dorite – este recomandat să îți întorci chakrele cu vârful spre interiorul tău și să te conectezi
cu energia.
Amintește-ți mereu să îți aliniezi chakrele în mod corect, după orice fel de lucrare magică. Alinierea
incorectă a chakrelor îți reduce puterea vrăjitorească și poate cauza boli.
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Cercetările și revelațiile de la Thoth au descoperit faptul că adevăratele
chakre 8 și 9 sunt chakrele umerilor. Deschiderea acestor chakre îți va alinia
sufletul și îți va lărgi circuitele energetice în mod drastic, în special cele spre
chakrele palmelor, împuternicindu-le considerabil. Tot ce trebuie să faci
pentru a-ți deschide chakrele umerilor, este să le vizualizezi precum în
imaginea alăturată. Concentrează-te și meditează pe ele timp de câteva
minute. O senzație de durere sau presiune este un
semn pozitiv că le-ai deschis cu succes. Această
senzație îți poate trece în brațe și palme, dându-ți
senzația că acestea sunt adormite.
Aripile sufletului se manifestă atunci când chakrele umerilor sunt
împuternicite complet.
Nu uita că odată că chakrele pe care ți le-ai deschis cu succes și sunt active, le
vei simți. Această senzație este de regulă precum o presiune, durere ușoară
sau furnicătură. Prin alinierea corectă a chakrelor îți sporești puterea în mod
drastic.
1.
2.
3.
4.
5.

Începe cu chakra bazală și întoarce-o cu vârful în sus.
Fă la fel cu chakra sacrală (a 2-a)
Acum concentrează-te pe chakra solară 666 și întoarce-o cu vârful în jos.
Fă la fel cu chakra a 6-a și cea a gâtului: întoarce-le cu vârful în jos.
Concentrează-te pe chakra inimii și vizualizează două vârfuri intersectânduse, după cum se ilustrează la dreapta.
6. Mută-ți atenția pe chakra coroanei și vizualizează-o cu vârful în jos.
7. Încheie cu concentrarea pe chakrele umerilor, vizualizându-le cu vârfurile
spre interior.

Sigiliul lui Azazel (răsucit cu 45° spre stânga) este reprezentativ pentru chakra inimii.
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Pentru a-ți amplifica puterile chakrelor la potențialul lor maxim, este important să meditezi pe ele în
ziua și la ora la care acestea sunt cele mai puternice. De exemplu, chakra sacrumului este patronată
de planeta Marte; pentru a obține rezultate maxime atunci când vrei să o împuternicești, trebuie să
meditezi pe ea marțea, la ora lui Marte. Cu cât chakrele tale sunt mai puternice, cu atât magia ta este
mai puternică. Cercetările au dovedit faptul că orarele planetare ale haldeilor (și ale multor alte
civilizații antice, de altfel) au fost extreme de exacte. Te sfătuim să descarci și să instalezi programul
Chronos pe calculatorul tău; îl găsești la următoarea adresa web: http://chronosxp.sourceforge.net Va
trebui să ai deja instalată versiunea 2.0 a programului Microsoft .NET Framework. Toate informațiile
necesare le găsești pe site-ul de mai sus. Acest program este de neprețuit, calculând orele planetelor,
specific pentru locația ta. Anumite website-uri de astrologie/astronomie oferă materiale și fișiere cu
intrările planetare, dar și informații despre felul în care poți calcula singur orele planetare, în cazul în
care nu ai acces la calculator/internet. Pentru mai multe detalii despre astfel de site-uri, te invităm pe
Forumurile Bucuria lui Satan.
Din proprie experiență – experiență dobândită în urma multor ani de meditație, am observat că în
anumite momente unele meditații sunt foarte puternice, iar alteori nu au aproape niciun efect. La fel
este și în cazul vrăjilor și a magiei. Ambele sunt în strânsa legătură cu alinierea și sincronizarea
planetelor. Fiecare chakră în parte este patronată și influențată de o anume planetă. Când se
meditează pe o anumită chakră în ziua și la ora la care planeta corespunzătoare acesteia este
puternică (într-o poziție favorabilă), efectul meditației va fi amplificat cu 100%. Asta include automat
și vrăjile și magia, căci rezultatul acestora sunt de asemenea direct relaționate pozițiilor planetelor.
Spre exemplu, Venus patronează dragostea și banii, Marte sportul, războiul, certurile, etc. A medita
pentru bani atunci când Saturn (planeta care patronează limitările, dificultățile și pierderile) este întro poziție puternică, este o pierdere totală de vreme și arareori lucrarea magică/vraja va produce
rezultate tangibile.
Incantațiile de mai jos, pentru fiecare chakră, sunt bazate pe Necronomicon (1586). Am observat că
aceste incantații sunt adevărate cuvinte de putere. În grimoare, cuvântul de cod pentru chakră/chakre
este Zeu/Dumnezeu. Incantațiile exacte practicate în Egiptul Antic nu ne sunt cunoscute la momentul
de față, însă cercetăm asta. Meditația completă pentru chakre este extrem de puternică. Fiecare
sesiune ar trebuie să înceapă cu alinierea corectă a chakrei. Mai multe instrucțiuni despre acest lucru
pot fi găsite în articolele din capitolul care se axează pe deschiderea sufletului (p. 57).
Meditația pentru fiecare chakră are 4 pași:
1. Tehnica de respirație specifică chakrei pe care lucrezi.
2. “Inspirarea” energiei direct în chakră.
3. Vibrarea numelui Zeului care patronează chakra respectivă.
4. Apoi se petrece câteva minute în liniște, simțind chakra și energia acesteia.
Este important să lucrezi cu această meditație în ordinea dată: de la coroană la bază sau invers. Încă
odată, asigură-te că chakrele îți sunt complet deschise înainte de a întreține această meditație! În
continuare vom enumera fiecare chakră în parte cu meditația, tehnica de respirație și alte informații
utile despre acestea:
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Chakra bazei – MULADHARA
În sanscrită, chakra bazei este cunoscută ca Muladhara. Această chakră controlează intestinele,
vezica, partea inferioară a colonului, picioarele și glandele suprarenale. Această chakră este de
culoare roșie. Elementul ei este pământul, iar metalul ei este oțelul. Este guvernată de planeta Saturn.
Această chakră conferă stabilitate și domnește peste instinctele bazice și instinctul de supraviețuire.
Chakra bazei ne oferă voința de a supraviețui, dar și un simț al siguranței. Mânia și furia emană din
această chakră și de aici zicala „a deveni roșu de nervi/mânie”.
Primele trei chakre sunt cele mai influente atunci când vine vorba de întreținerea magiei, pentru că
direcționează și proiectează energiile prin chakrele feminine superioare, pentru a se manifesta în
realitate.
LOCAȚIE: baza coccisului
ELEMENT: pământ
CULOARE: roșu
NUMĂR DE PETALE: 4
PLANETĂ: Saturn
ZIUA: sâmbăta
METAL: plumb
INCANTAȚIE: „NINIB”
FUNCȚIA: supraviețuire
STARE INTERIOARĂ: stabilitate
*Incantația tradițională din sanscrită pentru această chakră este Laum sau, în tibetană, Lang*
Tehnica respiratorie:
1. Inspiră ușor, contractă-ți anusul și vizualizează o energie strălucitoare ca Soarele inundându-ți
chakra bazei. Apoi, pe durata aceleiași inspirații, vizualizează aceasta energie urcând prin
toate chakrele până la cea a coroanei, iluminându-le pe toate.
2. Dacă ești novice, ține-ți aerul până numeri la 4; dacă ești cât de cât obișnuit cu astfel de
exerciții, atunci ține-ți aerul până numeri la 10, iar dacă ești avansat, îți poți ține respirația
atât cât iți este confortabil. Ceea ce este important, este ca numărul pe care îl alegi la început
să fie păstrat de-a lungul întregului exercițiu respiratoriu.
3. Pe parcursul expirației, concentrează-te pe energia care acum este în chakra coroanei și
direcționează-o în jos înapoi către chakra bazei, iluminând toate chakrele în drumul ei.
MEDITAȚIA:
Această meditație are efect maxim atunci când este făcută sâmbăta în timpul orelor lui Saturn.
Începe prin a-ți alinia corect chakra bazei, cu vârful în sus.
Efectuează tehnica respiratorie pentru chakra bazei de câteva ori.
Când ai terminat cu această tehnică, vibrează NINIB de câteva ori în timp ce te concentrezi pe
chakra bazei: N-N-I-I-N-N-I-I-B-B-B
Concentrează-te și simte-ți chakra bazală pentru câteva minute.
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Chakra sacrumului – SVADISTHANA
În sanscrită, chakra sacrumului poartă numele de Svadistana. Această chakră este de culoare
portocalie și controlează pofta sexuală, împreună cu organele sexuale și reproductive, partea
inferioară a abdomenului și rinichii. Elementul ei este apa, iar metalul ei este fierul. Este guvernată de
planeta Marte. Această chakră influențează plăcerea, indulgența, sexualitatea și creativitatea.
Chakra sacrumului și cea solară împuternicesc lucrările de magie sexuală. Contrar informațiilor
populare, a doua chakră este lăcașul primului granthi. Granthile sunt blocaje care împiedică
ascensiunea șarpelui. Trebuie să fii liber de orice fel de complexe și inhibiții relaționate acestei chakre,
dacă vrei ca ea să funcționeze la randament maxim. Secolele scurse sub suprimarea creștină,
împreună cu atacurile lor la adresa sexualității umane, au lucrat să țină Șarpele Kundalini inactiv sub
chakra bazei, în încercarea de a îndepărta toate cunoștințele spirituale din rândul populației. Șarpele
lui Satan aduce iluminare, cunoștință și înțelegere spirituală.
Orgasmul sexual – care este esențial sănătății fizice, psihice și emoționale a fiecăruia dintre noi – este
ceea ce activează șarpele și deschide această chakră în mod complet.
LOCAȚIE: la jumătatea drumului dintre buric și osul naval
ELEMENT: apă
CULOARE: portocaliu
NUMĂR DE PETALE: 6
PLANETĂ: Marte
ZIUA: marțea
METAL: fier
INCANTAȚIE: „NERGAL”
FUNCȚIE: sexualitate, plăcere, procreare, creativitate, locul energiei sexuale
STARE INTERIOARĂ: creativitate
*Incantația tradițională din sanscrită pentru această chakră este Vaum sau, în tibetană, Vang.*
Tehnica respiratorie:
1. Inspiră, concentrează-te și trage energie din chakra bazală în chakra sacrumului; absoarbe
energia în chakra sacrumului, ține-ți respirația până numeri la 6 (acest număr poate varia în
funcție de cât de experiența pe care o ai. Nu ar trebui să exagerezi niciodată. 4 sau 8 este de
asemenea OK, atâta timp cât menții acest număr pe parcursul întregii meditații)
2. Expiră și lasă aerul să iasă din plămâni fără nici un efort.
MEDITAȚIA:
Această meditație are efect maxim atunci când este făcută marțea în timpul orelor lui Marte.
Începe prin a-ți alinia corect chakra sacrumului, cu vârful în sus.
Efectuează tehnica respiratorie pentru chakra sacrumului de câteva ori.
Când ai terminat cu această tehnică, vibrează NERGAL de câteva ori, concentrându-te pe
chakra sacrumului. N-N-E-E-R-R-G-G-A-A-L-L-L
Concentrează-te și simte-ți chakra sacrumului pentru câteva minute.
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Chakra plexului solar –MANIPURA
Chakra plexului solar este cea mai importantă chakră. În sanscrită este cunoscută ca Manipura. Este
chakra voinței și, cel mai important, este Gralul lui Lucifer în care este depozitat elixirul vieții, elixir
care este secretat/produs în parte de glanda pineală. Acesta este locul de unde emană puterea de
vindecare a sufletului. Această chakră guvernează peste sistemul digestiv, stomac, pancreas și mușchi.
Este de culoare aurie și este chakra Soarelui 666. Elementul ei este focul, iar metalul ei e aurul.
Aceasta este chakra pe care o folosești pentru a-ți imprima voința, atunci când lucrezi magie. Chakra
solară este centrul de putere al sufletului. Simbolul ei este Svastica.
LOCAȚIE: puțin deasupra buricului, în zona plexului solar
ELEMENT: foc
CULOARE: galben
NUMĂR DE PETALE: 10
PLANETĂ: Soare
ZIUA: duminica
METAL: aur
INCANTAȚIE: „UDDU”
FUNCȚIE: voință, putere, manipulare
STARE INTERIOARĂ: puterea voinței
*Incantația tradițională din sanscrită pentru această chakră este Raum sau, în tibetană, Rang*
Tehnica respiratorie: (Respirația de Foc)
1. Contractă-ți mușchii abdominali brusc, foarte repede și tare, făcând ca aerul din plămâni să
fie expulzat. Apoi imediat relaxează-te și aerul va umple partea de sus a plămânilor, de unul
singur. Folosește contracțiile rapide ale mușchilor abdominali ca să inspiri și să expiri, pentru
acest exercițiu. Contracțiile trebuie să fie ritmice.
2. Fă acest exercițiu de câteva ori și vezi ce senzație îți dă.
3. Respiră în felul acesta de 20 de ori consecutiv, făcând ca aerul să intre și să iasă din plămâni în
mod ritmic, folosindu-te de mușchii abdominali în succesiune rapidă, iar la sfârșitul celei de-a
20-a respirații, expiră, apoi inspiră și umple-ți plămânii cu aer, contractă-ți anusul, lasă-ți
bărbia în piept și ține-ți respirația pentru câte secunde poți – NU EXAGERA
4. Expiră ușor.
Cele de mai sus formează un set. Expirația ar trebui să fie scurtă, iar inhalarea ar trebui să fie pasivă și
mai lungă. Seturile cresc prin creșterea numărului de respirații prin această tehnică de contractare a
mușchilor abdominali. La început, încearcă să faci 2 seturi cu 20 astfel de respirații și apoi, după ceva
timp, mărește numărul la 30, apoi 40, până când faci 60.
MEDITAȚIA:
Această meditație are efect maxim dacă este făcută duminica în timpul orelor Soarelui.
Începe prin a-ți alinia corect chakra plexului solar, cu vârful în jos.
Efectuează tehnica respiratorie pentru această chakră de câteva ori.
Când ai terminat cu respirația, vibrează UDDU de câteva ori, în timp ce te concentrezi pe
chakra plexului solar: U-U-U-D-D-D-U-U-U
Concentrează-te și simte-ți chakra plexului solar pentru câteva minute.
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Chakra inimii – ANAHATA
Chakra inimii are putere, însă nu puterea pe care o are cea mai puternică chakră a sufletului, chakra
solară „666”. Puterile chakrei inimii sunt mai mici. Acesta este motivul pentru care inamicul
promovează excesiv această chakră în cărțile populare de spiritualitate și în dogmele new age, care
sunt super accesibile publicului larg.
Din experiența mea personală cu vindecarea animalelor, energia vindecătoare a chakrei solare poate
fi proiectată în mod efectiv prin chakra inimii, în timp ce îmi țineam animalul la piept. Am găsit că
această tehnică este mult mai puternică decât vindecarea cu mâinile.
Muți oameni care se pot proiecta astral, își părăsesc trupul prin chakra inimii.
LOCAȚIE: centrul pieptului
ELEMENT: foc/aer
CULOARE: verde
NUMĂR DE PETALE: 12
PLANETĂ: Mercur
GEN: neutru
ZIUA: miercuri
METAL: mercur
INCANTAȚIE: „INANNA”, „GEBO” sau „EA”
FUNCȚIE: chakra inimii este conectorul neutru dintre chakrele superioare și cele inferioare
STARE INTERIOARĂ: levitație, proiecție astrală
CHAKRA INIMII NU ARE PERECHE
*Incantația tradițională din sanscrită pentru această chakra este Yaum sau, în tibetană, Yang*
TEHNICA RESPIRATORIE: RESPIRAȚIE PRIN ALTERNANȚA NĂRILOR
RESPIRAȚIA ALTERNANTĂ A NĂRILOR 1 – Ține-ți respirația după ce inspiri:
1. Inspiră prin nara stângă până numeri la 4 și
concentrează-te pe cele 3 chakre superioare.
Sumar:
2. Ține-ți respirația până numeri la 6.
Inspiră prin stânga,
3. Închide-ți nara stângă cu degetul mare și expiră
Ține-ți aerul la sfârșitul inspirației,
prin nara dreaptă până numeri la 4, ușor.
Expiră prin dreapta,
4. Inspiră prin nara dreaptă și ține-ți respirația
Inspiră prin dreapta,
până numeri la 6.
Ține-ți aerul la sfârșitul inspirației,
5. Expiră prin nara stângă, până numeri la 4.
Expiră prin stânga,
6. Ia-o de la capăt pentru un nou set!
*Cele de mai sus constituie un set.
Începătorii ar trebui să facă 4 seturi, iar după o vreme pot trece la 8-10 seturi. Cei experimentați pot
face 20 de seturi iar avansații până la 40 de seturi. Este foarte important să fii relaxat și să îți faci
îndeajuns de mult timp cu acest exercițiu.
Dacă te consideri peste nivelul mediu, atunci îți poți schimba timpul pentru care inspiri, îți ții respirația
sau expiri. De exemplu inspiri până numeri la 2, îți ții respirația până numeri la 8 și apoi numeri până la
4 pe expirație. Important este ca numerele alese să fie constante de-a lungul întregului exercițiu
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respiratoriu. Inspirațiile scurte compensate cu expirații mai lungi cresc drastic efectivitatea exercițiului
într-o perioadă scurtă de timp.
Exercițiul de mai sus direcționează prana/puterea/energia către cap și chakrele superioare. Acesta
este un exercițiu bun pentru a-ți ridica energia din picioare (în cazul în care îți băltește acolo, lucru
care poate fi extrem de periculos).
RESPIRAȚIA ALTERNATA A NĂRILOR 2 – Ține-ți respirația după ce expiri:
1.
2.
3.
4.
5.

Concentrează-te pe cele 3 chakre inferioare.
Inspiră prin nara stângă până numeri la 4.
Expiră prin nara dreapta, până numeri la 4.
Ține-ți respirația până numeri la 6.
Inspiră prin nara dreaptă, până numeri la 4,
închide-ți nara dreaptă și expiră prin stânga
până numeri la 4.
6. Ține la sfârșitul expirației până numeri la 6.
7. Ia-o de la capăt pentru un nou set!

Sumar:
Inspiră prin stânga,
Expiră prin dreapta,
Ține-ți aerul la sfârșitul expirației,
Inspiră prin dreapta,
Expiră prin stânga,
Ține-ți aerul la sfârșitul expirației.

Aceasta constituie un set. Acest exercițiu direcționează prana/puterea/energia către chakrele
inferioare.
Începătorii ar trebui să facă 4 seturi, iar după o vreme pot trece la 8-10 seturi. Cei experimentați pot
face 20 de seturi iar avansații până la 40 de seturi. Este important să fii relaxat și să îți iei îndeajuns
timp cu acest exercițiu.
MEDITAȚIA:
Această meditație are efect maxim atunci când este făcută miercurea în timpul orelor lui Mercur.
Chakra inimii nu se aliniază la fel ca celelalte chakre. Doar concentrează-te pe centrul pieptului tău.
Efectuează tehnica respiratorie specifică chakrei inimii pentru câteva respirații.
Când ai terminat cu respirațiile, vibrează INANNA de câteva ori, în timp ce te concentrezi pe
chakra inimii. I-I-N-N-A-A-N-N-A-A. Sau vibrează GEBO: G-G-E-E-B-B-O-O sau EA: E-E-E-A-A-A
Concentrează-te și simte-ți chakra inimii pentru câteva minute.
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Chakra gâtului – VISHUDDI
Chakra gâtului, cu numele sanscrit Visudda, domnește peste gât, glanda tiroidă, gâtlej, voce, urechi,
auz și trahee. Culoarea acestei chakre este ca albastrul cerului și guvernează peste comunicarea
verbală, intelect, emoții și auto-exprimare.
Adevărul să fie cunoscut: chakra gâtului – și nicidecum chakra inimii – este „sălașul emoțiilor”. Atunci
când suntem triști și gata să plângem, simțim un nod în gât. Chakra gâtului este o chakră cu potențial
creativ și lucrează mână în mână cu chakra sacrumului, acestea două formând o pereche.
Chakra gâtului conține cel de-al doilea granthi sau nod al sufletului.
LOCAȚIE: gât
ELEMENT: aer
CULOARE: albastru
NUMĂR DE PETALE: 16
PLANETĂ: Venus
ZIUA: vineri
METAL: cupru
INCANTAȚIE: „NEBO/NINGHIZHIDDA”
FUNCȚIE: comunicare, auto-exprimare emoțională
STARE INTERIOARĂ: auzul psihic, emoțiile
*Incantația tradițională din sanscrită pentru această chakră este Haum sau, în tibetană, Hang*
Tehnica respirației: Respirația vibrata
1. Inspiră și când expiri, vibrează NEBO: N-N-N-E-E-E-B-B-B-O-O-O-O sau NINGHIZHIDDA: N-N-NI-I-I-N-N-N-GHI-GHI-GHI-Z-Z-Z-H-H-I-I-I-DA-A-A până expiri complet.
2. Repetă incantația de mai sus de câteva ori.
MEDITAȚIA:
Această meditație are efect maxim atunci când este făcută vinerea în timpul orelor lui Venus.
Aliniază-ți chakra gâtului cu vârful în jos.
Efectuează exercițiul respirației de câteva ori.
Concentrează-te și simte-ți chakra gâtului. Este normal să simții o presiune în gât; aceasta
indică faptul că chakra gâtului îți este acum deschisă și activă.
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A 6-a chakră – AJNA
Este localizată în spatele celui de-al treilea ochi și guvernează peste văzul astral. Această chakră este
sălașul psihic al sufletului. Adesea, atunci când glanda pineală este activată, aceasta se aprinde într-o
lumină strălucitoare, inundând capul cu o lumină albă, aducând cu sine o stare intensă de fericire
extremă. Atunci când glanda pineală este activată, aceasta se umflă și dă loc unei senzații de presiune,
de mărimea unei boabe de strugure. Chakra a șasea guvernează peste ochi – atât cei fizici cât și cei
psihici – și peste glanda pineală. Este de culoare indigo/violet-albăstrui, iar elementul ei este eterul.
Metalul ei este argintul și planeta ei este Luna. Aceasta este chakra în care se întâlnesc șerpii Ida și
Pingala. În unele lucrări, energia este direcționată în sus prin șira spinării până în chakra a șasea, după
care este proiectată afară prin cel de-al treilea ochi, cum se arată în multe hieroglife egiptene.
LOCAȚIE: în spatele celui de-al 3-lea ochi
ELEMENT: eter/chintesență
CULOARE: indigo
NUMĂR DE PETALE: 2
PLANETĂ: Luna
ZIUA: lunea
METAL: argint
INCANTAȚIE: „NANNA” sau „TOTH”
FUNCȚIE: viziune psihică
STARE INTERIOARĂ: intuiție
*Incantația tradițională pentru această chakră este Aum*
Tehnica respiratorie:
Primul set:
1. Inspiră prin ambele nări până numeri la 2.
2. Ține-ți respirația până numeri la 4.
3. Expiră până numeri la 6.
4. Ține-ți respirația până numeri la 4.
Cele de mai sus constituie un set. Începătorilor
le sunt recomandate 6 – 10 seturi. Cei care au
experiență și sunt avansați, pot face câte seturi
doresc și se simt confortabil.

Al doilea set:
1. Inspiră până numeri la 6.
2. Ține-ți respirația până numeri la 6.
3. Expiră până numeri la 4.
NU-ți ține aerul după expirație. Oricât de
multe runde ai făcut în primul setul, la fel de
multe trebuie să faci și în setul al doilea.
Repetă cele de mai sus de câteva ori.

Al doilea set ar trebui făcut în număr egal cu primul set, iar amândouă ar trebui făcute împreună.
MEDITAȚIA:
Această meditație are efect maxim atunci când este făcută lunea, în timpul orelor Lunii.
Aliniază-ți a 6-a chakra cu vârful în jos.
Efectuează ambele exerciții respiratorii: fă primul set prima dată pentru câteva respirații și
continuă cu cel de-al doilea set pentru același număr de respirații.
Concentrează-te și simte-ți a 6-a chakră și cel de-al 3-lea ochi. Este normal să simți o presiune
sau o durere în mijlocul frunții; acest lucru indică faptul că al 3-lea ochi este deschis și activ.
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Chakra coroanei – SAHASRARA
Chakra a Șaptea este cunoscută drept „Lotusul cu o mie de petale”. Lotusul mai este cunoscut și ca
„floare de lila”. Lila = Lilith. Pe lângă faptul că Demonii sunt ființe reale și întrupate, fiecare Demon are
un mesaj spiritual personal. Lilith guvernează peste chakra coroanei. Satan guvernează peste chakra
bazei. Chakra coroanei și cea a bazei formează o pereche masculină și feminină și lucrează împreună.
Chakra coroanei este cunoscută în sanscrită ca Sahasrara și este plasată în vârful capului. Este de
culoare violetă și guvernează peste creier, glanda pituitară și peste sistemul nervos. În mod alegoric,
este un lotus cu o mie de petale. Acest simbol pornește încă din Egiptul Antic. Atunci când chakra a
șaptea este activată și deschisă în totalitate, induce stări de fericire intensă. Demonii mi-au spus că
este guvernată de elementul apă. Această chakră domnește peste toate simțurile psihice și este
esențială în comunicarea telepatică. Contrar învățăturilor populare, această chakră conține ce-l de-al
treilea granthi (nod al sufletului) prin care Șarpelui Kundalini îi este, de regulă, cel mai greu de
străpuns. Atunci când această chakră este blocată, adesea se experimentează senzații de furnicături în
vârful capului, întrucât energia kundalinică se acumulează în jurul acestei chakre, netrecând prin ea –
așa cum ar trebui să se întâmple.
LOCAȚIE: vârful capului
ELEMENT: apa
CULOARE: violet
NUMĂR DE PETALE: 1,000 petale lotus
PLANETĂ: Jupiter
ZIUĂ: joi
METAL: staniu
INCANTAȚIE: „MARDUK” (necronomicon), „ING” (runic), „MAUM” (sanscrită)
FUNCȚIE: iluminare
STARE INTERIOARĂ: fericire
*Nu există nicio incantație tradițională pentru această chakră.
*Nu exista nicio tehnică respiratorie pentru această chakră.
MEDITAȚIA:
Această meditație are efect maxim atunci când este făcută joia, în timpul orelor lui Jupiter.
Aliniază-ți chakra coronală cu vârful în jos.
Inspiră și când expiri, vibrează MARDUK: M-M-A-A-R-R-D-D-U-U-C-C
Concentrează-te și simte-ți chakra coroanei în vârful capului (în interiorul capului). O senzație
minunată de fericire indică faptul că această chakră este deschisă și activă. Este important ca atunci
când termini această meditație să rămâi tăcut pentru câteva minute și să meditezi pe energia acestei
chakre.
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Beneficiile meditației pe sunet sunt deschiderea mai multor căi în creier. Orice sunet poate fi folosit
pentru această meditație. Aceasta include orice fel de muzică. Închide ochii și relaxează-te. Deschideți mintea și încearcă să „vezi” sunetele. De obicei sunetele vin în moțiune sau sub diferite forme,
culori și/sau unde.
Abilitatea de a vedea sunete se numește „sinestezie”. Sinestezia este un termen medical pentru aceia
dintre noi care suntem născuți cu abilitatea de a vedea sunetele și/sau experimenta mai multe simțuri
în același timp, cum ar fi auzirea culorilor sau gustarea/mirosirea formelor. 1% din populația globului
sunt născuți cu sinestezie. Adesea aceasta dispare cu vârsta și în majoritatea cazurilor iese în evidență
în timpul copilăriei.
Experiența de a vedea sunete și încrucișa simțurile este comună pentru cei care folosesc droguri
psihedelice cum ar fi LSD-ul, însă folosirea drogului induce sinestezia prin intermediul căilor artificiale
și nu poate fi controlată.
Prin intermediul drogurilor, cel ce le folosește nu deține controlul, drogul o face; cu autoîmputernicirea și practica magică, este extrem de important ca practicantul să fie întotdeauna în
control. Dependența de substanțe care influențează puternic mintea creează slăbiciune de caracter și
de asemenea formează găuri în aură și slăbește corpul astral. Nu vorbesc despre folosirea marijuanei
recreaționale, mă refer la dependența de chimicale puternice pentru a atinge stări alterate ale
conștiinței, așa cum se știe despre unii magi.
Oamenii sinestezici sunt adesea foarte psihici și inteligenți conform studiilor medicale. CIA și Armata
Americană au raportat trecerea prin stadii ale sinesteziei atunci când sunt efectuate exerciții
extensive pentru deschidea minții pentru lupta psihică.
Sinestezia se poate manifesta în timpul primei meditații pe sunet sau în urma practicii.
Închide-ți ochii și notează culorile, formele și mișcările sunetului. Ar trebui să scrii asta în Cartea
Umbrelor/ Cartea Neagra sau în jurnalul tău personal, dacă ai unul. Ar trebui să pui deoparte toate
gândurile și vizualizările, exact ca pentru meditația vid și să încerci să vezi sunetul/sunetele muzicii. Cu
timpul, alte simțuri pot apărea – ce gust are? Cum miroase? Cea mai comună experiență este să vezi
sunetele, însă nu îți impune limite.
Sinestezia naturala facilitează clarviziunea, clar-audiența și alte abilități psihice. Sinestezia poate fi o
experiență frumoasă și o sesiune răsplătitoare de meditație. Cu cât ne deschidem și ne împuternicim
mai multe căi în creier, cu atât mai multe experiențe și abilități vom fi capabili să avem. Nu vom mai
folosi doar 5-10% din creierele noastre. Pentru a dezvolta complet această abilitate, individul ar trebui
să asculte o varietate de melodii și de asemenea, zilnic, să-și facă timp să asculte și să „vadă” sunetele
din mediul înconjurător.
Precum în cazul oricărui lucru, cu cât folosim mai mult această abilitate, cu devine mai puternică și
mai accentuată.
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1. Aprinde o lumânare și privește la flacăra acesteia pentru 2 minute. Ai grijă să îți menții
concentrarea.
2. Închide ochii și așază-ți mâinile într-o poziție relaxată peste ochi și concentrează-te pe
imaginea flăcării ce s-a imprimat în mintea ta, în întuneric. Imaginea va tinde să se miște și să
îți iasă din aria vizuală. Continuă să o aduci mereu înapoi, menținându-ți concentrarea pentru
4 minute.
3. Relaxează-te și golește-ți capul de gânduri, concentrează-te pe respirația ta pentru câteva
minute.
Ce face acest exercițiu:
Acest exercițiu pregătește mintea pentru concentrarea pe un singur lucru, ceea ce este foarte
important în orice lucrare psihică/astrală. La o persoană normală, gândurile sunt amestecate și
disipate în toate direcțiile. Cu o minte antrenată, care se poate concentra intens, gândurile sunt
sortate și canalizate într-un singur punct, precum un laser și astfel devin puternice.
O concentrare totala este un factor cheie care face diferența între succes și eșec, în mai toate lucrările
astrale.
Voința îți este de asemenea dezvoltată cu acest exercițiu, căci o voință puternică nu poate fi distrasă.
Nu deveni frustrat și nu îți pierde răbdarea; este normal ca gândurile să te distragă la început. Pentru
o concentrație totală este nevoie de timp. Acest aspect este unul dintre cele mai dificile aspecte din
antrenarea minții.

|

Rozariul satanic este o metodă foarte efectivă în ridicarea puterii și aplicarea energiei, cu scopul de ați îndeplini dorințele. De asemenea, rozariul satanic poate fi folosit ca instrument cabalistic atunci
când lucrezi cu vibrațiile, cum e cazul meditațiilor runice. Pur și simplu trece-ți degetele peste bile,
fără a mai fi nevoit să numeri. Meditația va curge fără întrerupere și prin urmare va fi mult mai
puternică.
Rozariul catolic a fost furat din „mărgelele tibetane” cunoscute sub numele de „mărgelele Mala” și
corupte, la fel ca toate celelalte lucruri care fac parte din acest program nebunesc numit 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 este de 40 de zile consecutive. Pentru putere maximă, de
două ori pe zi, în timpul zilei și a nopții, pentru 40 de zile. Noțiunea de “40 de zile” a fost furată și
coruptă în spurcata biblie evreo-creștină, însă originile ei sunt în Egiptul Antic. Acest lucru are de a
face cu numere (numărul lui Satan este 40) și cu ciclurile Lunii. Cele mai puternice ore pentru o astfel
de lucrare sunt:
miezul nopții,
amiaza,
6 după-masa
6 dimineața,
ÎNSĂ mai întâi asigură-te că ora este propice și mai apoi, asigură-te că ai îndeajuns timp pentru
lucrare.
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Cercetările au descoperit faptul că popoarele antice aveau sisteme de calculare a orelor planetare de
o acuratețe extremă. Vă încurajez cu tărie să descărcați și să instalați programul Chronos de aici:
http://chronosxp.sourceforge.net
Împreună cu acesta vei avea nevoie de versiunea 2.0 a Microsoft .NET Framework. Toate informațiile
necesare sunt disponibile pe website-ul de mai sus. Acest program este uimitor, calculând orele
planetelor specific pentru locația ta.
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 și singurul mod de a-l birui, este atunci când îl conștientizezi și lucrezi spre a-l învinge.
Karma te va descuraja și te va ține în această stare până când vei deveni conștient de ea și până când
vei fi îndeajuns de puternic și persistent pentru a o învinge. Aceasta nu este pentru cei slabi. Se cere
persistență, răbdare și muncă din greu.
Atunci când karma din viețile anterioare își face apariția, lucrurile se vor precipita precum o criză în
viața ta, încercând să te facă să rupi ciclul de 40 de zile și 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 și astfel să fi trimis din nou la ziua 1 și/sau să
întrerupi meditația. Fi pregătit și conștient de acest lucru. Trebuie să continui și să lupți. Numai cei
puternici vor supraviețui și își vor atinge țelurile aici.
Energia trebuie ridicată și programată din nou și din nou până când schimbarea este obținută, până
când dorința ți se materializează.
În cazul vindecării, dacă este vorba de boli cronice e importat ca în cadrul meditație să mergi dincolo
de simptome. Dacă nu se merge la sursă, simptomele pot dispărea pentru o perioadă și reapărea în
cazul în care meditația este întreruptă. Cu cât o boală este mai veche, cu atât este nevoie de mai mult
timp și de mai multă energie pentru a o elimina, uneori luni sau chiar ani. Problemele din naștere sunt
cele mai rele și cel mai dificil de vindecat, însă în nici un caz imposibile. Doar că necesită mai multă
putere și efort.
Prin folosirea rozariului satanic, în primul rând ne luăm înapoi ceea ce este al nostru și 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
Cabală constă în vibrație, cum ar fi vibrarea Runelor, a numelor Demonilor, a mantrelor egiptene, etc.,
cu scopul de a-ți amplifica energia și puterea. Această formă de meditație este avansată și extrem de
efectivă. Poți folosi vibrația pentru a-ți spori energia și conștiința, o poți focaliza pe o anumită chakră
sau aspect al sufletului sau o poți folosi în lucrări de vrăjitorie.
Îți sugerez să își confecționezi singur propriul tău rozariul satanic. Sunt ușor de creat. Materialele
necesare sunt ieftine și disponibile în majoritatea magazinelor care au un raion pentru lucru manual.
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Achiziționează-ți de acolo coarda și 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 rozariul satanic – simte-te liber și modifică meditația și afirmația,
astfel încât să ți se potrivească scopurilor personale:
PENTRU A ATRAGE BANI:
1. Începe cu bila mai mare de lângă Baphomet și rostește-ți afirmația în minte. Spre exemplu:
“Atrag mari sume de bani ușor de obținut. Acești bani sunt pe gratis și în totalitate ai mei, ca
să îi păstrez și cheltuiesc după cum doresc.”
Acum direcționează energia, vizualizând o lumină alb-aurie (această culoare este pentru toate
scopurile) în portofelul tău și în 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 și odată cu expirația, vibrează: F-F-F-F-F-F-F-E-E-E-E-E-E-E-H-H-H-H-H-HH-U-U-U-U-U-U-U
3. Treci la a doua bilă din primul set, inspiră și odată cu expirația, vibrează: F-F-F-F-F-F-F-E-E-E-EE-E-E-H-H-H-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 și 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 și pune energia
proaspăt ridicată în atragerea banilor (precum se explică mai sus, la punctul 1). Când ai ajuns
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. După ce ai terminat, te
poți masturba și trimite energia orgasmică în el/ea.
PENTRU VINDECARE
Rostește afirmația pentru vindecare și apoi direcționează energia către partea afectată a organismului
tău; simte și vizualizează energia în timp ce faci acest lucru. Dacă vindeci pe cineva drag, folosește
vizualizarea și nu uita să îi cureți partea afectată înainte să începi meditația (poți face acest lucru cu
energie pura alb-aurie, cum e cea a Soarelui)
Amintește-ți că 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
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trebuie făcut cât mai des posibil. Ori de câte ori te poți concentra, inspiră energie vindecătoare și
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.
ATENȚIE!
Este important să folosești un alt rozariu pentru lucrările de magie neagră. Rozariul
acumulează energie și devine din ce în ce mai puternic, de fiecare dată când îl folosești. În
mod evident energiile din magia albă sunt opusul energiilor folosite în magia neagră; energiile
contrare pot intra în conflict, anulându-se una pe cealaltă.
Am folosit un rozariu satanic atât pentru a-mi materializa dorințele, cât și pentru a-mi spori energiile.
Lucrările care implică runele sunt extrem de puternice și în timpul meditației nu este ciudat să îți vezi
anumite aspecte ale sufletului și să îți simți energia aliniindu-se.
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În acest exercițiu este necesară o relaxare și o transă profundă.
Așază-te într-o poziție confortabilă. Ar trebui să începi în felul următor:
1. inspiră până numeri la șase*
2. ține-ți aerul până numeri la șase
3. expiră până numeri la șase
Fă asta de câteva ori, până te simți complet relaxat și nu îți mai poți simții corpul. Apoi mută-ți atenția
și concentrează-te pe partea din spate a corpului. Lasă-te dus de val; ar trebui să se manifeste o
senzație de cădere. Este probabil ca aceasta să îi facă pe cei neexperimentați să se simtă amețiți. Dacă
te simți foarte inconfortabil sau amețit, concentrează-te pe partea din față a corpului pentru a opri
senzația de cădere în gol. Cu cât mai adâncă este căderea în gol, cu atât mai adâncă va fi transa și cu
atât mai ușor va fi să lucrezi cu mintea ta.
Atunci când ai obținut o stare adâncă a transei, vizualizează-te trecând printr-o ușă în mintea ta. Cum
mergi spre ușă, repetă-ți în minte că, în momentul în care treci pragul ușii vei intra în una din viețile
tale anterioare. Aceasta ar trebui sa fie viața precedentă acestei vieți. Mergi prin ușă și privește în
jurul tău.
Pentru a merge înapoi mai multe vieți anterioare, doar vizualizează din nou o ușă și spune-ți că te
întorci în orice an dorești să regresezi. Pentru a merge mai departe în orice viață anterioară, dorește-ți
să mergi mai departe prin a-i cere minții tale să te ducă într-un stadiu sau an specific al vieții tale. Fă-ți
timp pentru a te uita în jur și pentru a-ți pune întrebări minții tale. Pentru a te regresa mai departe în
fiecare viață anterioară, dorește-ți să te duci înapoi prin a-i spune minții tale să te ducă mai departe în
trecut, până când nu mai poți regresa. Pentru a merge într-o viață viitoare – folosește aceeași tehnică,
doar că fii conștient că acesta este doar una dintre posibilele vieți viitoare. Pentru a ieși din regresie,
mergi înapoi prin ușă, către prezent.
*Numărul 6 este doar o sugestie. Dacă 4 este mai confortabil, atunci alege 4. NICIODATĂ nu te forța
să îți ții respirația! Ar trebui să te simți confortabil și relaxat întotdeauna.
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1. Începe prin a te stimula până la orgasm. Când atingi punctul culminant, vizualizează o lumină
strălucitoare și scânteietoare în dreptul perineului (aria dintre rect și testicule pentru bărbați;
sau între rect și vagin pentru femei).
2. Inspiră și direcționează energia orgasmică (imediat după climax) de-a lungul coloanei
vertebrale. Ar trebui să vizualizezi asta ca o lumină alb-aurie strălucitoare.1 Trage energia în
sus, de-a lungul coloanei vertebrale până la chakra coroanei, pe care o luminează și o
împuternicește, începând de la creștetul capului și până la cea de-a opta chakră (situată
imediat deasupra chakrei coroanei). Luminează-ți chakra a 8-a, care este de o culoare aurie.
3. Extindeți a 8-a chakră într-o minge de aproximativ 60cm în diametru.
4. Expiră și extinde-ți energia chakrei a 8-a și direcționează-o astfel încât să coboare pe fiecare
parte a corpului tău, în jos până la tălpi și înapoi la chakra bazei, de unde o inspiri din nou.
5. Inspiră și atrage energia din nou în chakra bazei, luminând-o și împuternicind-o. Adun-o acolo
și apoi vizualizează-o urcând din nou de-a lungul coloanei vertebrale. Repetă pașii 2-5 de mai
sus. Cu fiecare repetiție, îți poți extinde aura cu energie.
Orgasmul pune energia în mișcare și poți continua să o circuli pe cât de mult dorești.
Direcționează energia întotdeauna în sus, pentru a ieși prin chakra coroanei. Calea de mai sus este
calea naturală a energiei care înconjoară aura.

Aceasta este cea mai frumoasă meditație pe care am făcut-o vreodată. A fost un cadou pentru mine,
de la Tatăl Satan. Această meditație stimulează chakra coronală și glanda pineală, iar minunatele ei
efectele euforice persistă multă vreme după ce meditația este terminată.
Începe cu respirația chakrală, în cel de-al 3-lea ochi. Inspiră și expiră de câteva ori (vezi
Meditația fundamentală (p. 48) pentru a înțelege cum să faci asta, în cazul în care nu ești
familiar cu ea).
Inspiră energie profund prin al 3-lea ochi până în a 6-a chakră. A 6-a chakră este situată în
mijlocul capului, cam la jumătatea distanței dintre al 3-lea ochi și ceafă.
Ține-ți respirația până numeri la 5 (poți să o ții mai mult dacă ești experimentat).
Acum expiră ușor, vizualizând energia inspirată ca pe o lumină strălucitoare care îți inundă
toată partea superioară a capului.
Fă întregul exercițiu de mai sus, de 5-10 ori. Când ai terminat, doar relaxează-te și meditează
pe energia și senzația euforică.
ATENȚIE: poate crea dependență.

1

Alb-auriu este cea mai puternică culoare deoarece este cea a Soarelui. Satan are o aură aurie.
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Orice lucru – fie el viu sau neanimată – are o aură,. Aura este câmpul de energie creat de vibrația
atomilor și a moleculelor, care cuprinde întreaga materie. Universul însuși vibrează la anumite
frecvențe, iar gravitația – care le tine pe toate împreună, este de natură electromagnetică.
Aura fiecăruia este unică, la fel ca și amprentele. Nu există două aure asemenea. Aura poate fi folosită
pentru a proteja, atrage, influența, mutila sau chiar omorî. Acest câmp bioelectric care înconjoară
toate lucrurile, poate fi programat prin puterea minții. Aceia care sunt antrenați și care își au al treilea
ochi deschis, pot vedea aurele în mod clar, fiind capabili de a discerne multă informație personală prin
simpla citire a culorii, tăriei, mărimii și formei aurei.
Pentru a-ți vedea propria aură, intră într-o transă ușoară. Ar trebui ca cel de-al treilea ochi să îți fie
deja deschis. Așază-ți mâna în fața ochilor, preferabil pe un fundal negru. La început ar trebui să fi
capabil să vezi niște linii slabe înconjurându-ți mâna și degetele, însă cu cât exersezi mai mult , cu atât
mai bun vei deveni (practica este tot ceea ce îți trebuie aici – la fel ca în cazul oricărui lucru). Cu cât
ești mai bun în a-ți vedea propria aură, cu atât mai repede vei începe să vezi și aurele celorlalți, prin
simpla concentrare asupra lor. Mai târziu, vei începe să le vezi culorile, straturile și formele.
Este mult mia ușor să simți o aură decât să o vezi. Atunci când meditația de împuternicire este făcută
în mod constant, îți crește senzitivitatea pentru energie. Manipularea energiei este esențială în
lucrările de magie/vrăjitorie. Pentru a-ți simți propria aură, trece-ți ușor una din palme peste cealaltă
palmă sau peste antebraț. Ar trebui să îi simți poți simții energia. De asemenea, poți exersa acest
lucru și cu aurele prietenilor sau a membrilor familiei, dacă ei sunt interesați și te lasă să faci aceasta.
Acest exercițiu îți va dezvolta și simțul tactil.
Pentru a-ți întări și mări aura, trebuie să inhalezi energie și să te încarci cu aceasta. Acest lucru se
poate face prin meditația de împuternicire. Meditația energiei (p. 49) este excelentă dacă vrei să îți
încarci aura. De asemenea, Yoga Hatha (yoga fizică) și Tai Chi întăresc și construiesc o aură puternică.
Ambele discipline tind să și echilibreze energiile aurei.
Este foarte important să îți cureți aura în mod sistematic. O aură curată și sănătoasă întărește
sistemul imunitar și previne energiile negative să-ți invadeze corpul. Aproape toate entitățile
răufăcătoare sunt invizibile ochiului liber. Precum mulți fizicieni știu, energiile pot fi defalcate în
particule sub-atomice: spre exemplu, lumina poate fi defalcată în fotoni de lumină. O aură puternică
va prăji aceste entități, înainte ca ele să îți facă vreun rău.
După orice ritual sau lucrare de magie neagră, este imperativ să îți cureți aura în mod temeinic;
același lucru este necesar și în cazul blestemelor – oricât de spontane ar fii acestea și după orice
exercițiu care implică energie negativă sau distructivă. În același fel ar trebui să îți cureți și să îți
împuternicești și chakrele, după o astfel de lucrare. Acest lucru se face prin vizualizare unei sfere de
energie albă, foarte intensă și puternică, în fiecare chakră. Este necesar să întreții o astfel de
meditație pentru a îndepărta orice fel de energie negativă reziduală, energie care ți-ar putea face rău.
De asemenea acest lucru previne relegarea energiilor. Întotdeauna rezervă-ți îndeajuns de mult timp
pentru acest exercițiu și nu te grăbi niciodată. Este mai bine să îți iei măsuri de siguranță decât să ai
probleme mai târziu.
O aură puternică conferă sănătate, fericire, carismă și energie. Oamenii cu o aură slabă au de regulă o
sănătate șubredă și sunt deprimați. Propriile noastre energii acționează asupra mediului în care trăim
și ne coordonează sorțile. Oamenii care au o aură slabă sunt predispuși la ghinion și nenorocire.
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Aura poate fi programată prin hipnoză. Acum, când începi să lucrezi cu aura și cu subconștientul,
trebuie să fii clar și specific 100% cu privire la fiecare aspect al lucrului pe care ți-l dorești. Spre
exemplu, în cazul dragostei, nu o să îți dorești pe cineva care nu este disponibil; în cazul banilor, nu o
să îți dorești să vină la tine printr-o tragedie – așadar fii mereu specific și clar.
Atunci când se lucrează cu mintea, cum ar fi în magia ceremonială, energia ia cea mai rapidă și cea
mai scurtă cale pentru a-ți aduce rezultatul dorit, iar dacă nu este acoperit fiecare aspect, orice
energie nedirecționată va căuta orice este disponibil și rapid.
Culoarea energiei este foarte importantă și ea, atunci când se programează aura. Mai jos sunt câteva
exemple despre felul în care ne putem programa aura în mod efectiv, pentru a face/atrage anumite
lucruri:
EXEMPLE:
Îți dorești dragoste în viața ta:
Intră în transă – cu cât mai profundă cu atât mai bine – și vizualizează-ți aura. Inspiră energie și afirmă
de câteva ori o afirmație asemănătoare, formulată la timpul prezent:
„Aura îmi atrage un/o (partener/ă de dragoste/sex, suflet pereche, orice) perfect pentru mine”.
Simte-te liber să schimbi afirmația în așa fel încât să se potrivească nevoilor tale. Afirmă acest lucru cu
intenție, de 5 – 10 ori, în timp ce inspiri energie (afirmi o singură dată pe inspirație).
Pentru a atrage dragostea/pofta sexuală sau atenția unei anumite persoane:
Afirmă: “Îmi programez aura să îl/o atragă pe ____ și să acționeze asupra aurei lui/ei. El/ea mă
găsește foarte atractiv și irezistibil din punct de vedere sexual”
Ai nevoie de protecție:
Inspiră o lumină puternică alb-aurie și adun-o în mijlocul corpului tău, vizualizând-o din ce în ce mai
strălucitoare. Continuă să o expandezi atunci când expiri. Energia ar trebui să crească din ce în ce mai
mult în strălucire. Fă acest lucru până când ești înconjurat complet de această energie.
Afirmă: „Aura mea este foarte puternică și mă protejează tot timpul.”
Pentru a-ți construi un câmp energetic de protecție puternic, fă acest exercițiu în mod regulat.
Vrei să lași o impresie bună:
O aură puternică îi va influența adesea pe ceilalți, și îi vor determina să îți facă favoruri.
Afirmă: „Aura mea lasă o foarte bună impresie lui ______.”
Dacă folosești acest lucru pentru un interviu, poți adăuga: „persoanei/lor care mă intervievează
mâine” – poți modifica oricum vrei, pentru a se potrivi situației tale. Întotdeauna construiește-ți
afirmațiile la timpul prezent. Subconștientul nu înțelege cuvântul „va/se va” sau „o să”; „o să” nu se
îndeplinește niciodată.
Pentru a ține departe de tine persoanele nedorite:
Inspiră o lumină alba și strălucitoare ca Soarele; energia albă are proprietăți reflectoare.
Afirmă: „Aura mea îl/o respinge pe ____, îl/o sperie (îngrozește, etc) și îl/o ține departe de mine, tot
timpul.”
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Pentru a te vindeca:
Pentru vindecare este nevoie de multă energie. Energia de la Soare este excelentă în acest scop,
atunci când este invocată și direcționată (prin vizualizare și afirmații) către organul bolnav. De
asemenea, Soarele conține toate culorile chakrelor, în cea mai pură și vibrantă formă. Soarele (666)
reprezintă cea mai puternică sursă de energie existentă. Atunci când suntem bolnavi, avem de a face
cu un dezechilibru în chakra/ele care guvernează peste organul bolnav. Pentru a te vindeca, trebuie să
lucrăm atât cu culoarea chakrei care guvernează organul respectiv, cât și cu opusul acesteia, pentru a
restabili un echilibru.
Inspiră energie de culoarea chakrei care guvernează peste partea afectată a corpului tău și afirmă:
„Inspir energie ___(culoarea)___ care îmi echilibrează chakra ____ și îmi vindecă ____.”
După ce termini, inspiră energie albă și echilibrează-ți aura.

AURELE CELORLALȚI POT FI ȘI ELE PROGRAMATE:
Din ceea ce ai citit mai sus, ar trebui să ai deja o idee despre cum să îți poți construi propriile afirmații.
Pentru a proteja pe cineva:
Așază o lumină alb-aurie în jurul persoanei. Pentru rezultate mai bune, cel mai bine e să faci acest
lucru într-o transă profundă.
Afirmă: „Pun o puternică aură de protecție în jurul lui ____. Această aură îl/o protejează întotdeauna
și în toate felurile”.
Acest lucru ar trebui să fie făcut în mod regulat, de preferință când el/ea doarme.
Pentru a incita poftă sexuală:
Așază o aură puternică roșie sau portocalie în jurul persoanei.
Afirmă: „____ experimentează o obsesie/dorință/poftă sexuală irezistibilă, către mine.” Sau „____ mă
găsește irezistibil din punct de vedere sexual”. Te poți masturba folosind magia sexuală și poți
direcționa energia în aura celui/ei pe care îl/o dorești. Cel mai bine este să începi o astfel de lucrare
duminica sau marțea, în perioada în care Luna este în creștere. Nu începe niciodată o astfel de lucrare
când Luna este în semnul celibatului, Fecioară.
Pentru a incita iubire/dragoste:
Așază o aură puternică de culoare verde în jurul persoanei și simte sentimente puternice de iubire în
timp ce o programezi.
Afirmă: „____ se îndrăgostește de mine profund și incontrolabil”. Mai poți adăuga „____ este
obsedat/ă de mine”, etc. Și aici poți folosi magia sexuală, precum în lucrarea de mai sus. Cel mai bine
este să începi o astfel de lucrare vinerea, într-o perioadă în care Luna este în creștere.
Pentru a-i vindeca pe alții:
Vizualizează o aură puternică, de culoare alb-aurie, înconjurând în totalitate persoana pe care vrei să
o vindeci. Ar trebui să folosești energie colorată și aici (vezi mai sus paragraful cu vindecarea
personală).
Afirmă: „Pun o energie vindecătoare puternică în aura lui ____. Această energie luptă în mod efectiv
împotriva ____ și îi restaurează sănătatea perfectă.” În cazul unei boli serioase, acest lucru trebuie
făcut de multe ori, în fiecare zi. Vindecarea altora te poate seca de energie, motiv pentru care este
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mai bine să începi cu vindecare de la distanță, dacă nu ești experimentat. De asemenea, este periculos
să ai contant direct cu persoana bolnavă, spre exemplu cu chakrele mâinilor, deoarece boala poate fi
absorbită în vindecător. Dacă totuși insiști să practici o vindecare prin contact direct, asigură-te că ai o
aură foarte puternică și că îți rezervi timpul necesar pentru a ți-o curăța în mod temeinic după o
fiecare astfel de sesiune. Energia de la Soare este cea mai efectivă în curățarea aurei.

MAGIE NEAGRĂ ȘI UCIGĂTOARE
Ucidere:
Cel mai bine este ca victimă să doarmă atunci când faci o astfel de lucrare. Pune o aură neagră în jurul
ei: aceasta va pregăti victima să absoarbă energia distructivă. După ce termini cu acest lucru, îți poți
descărca ura pe el/ea. Asigură-te că vizualizezi din nou și din nou, cu toată ființa ta, felul în care îți
dorești ca această persoană să moară.
Afirmă: „Pun o puternică aură de distrugere în jurul lui ____, care lucrează continuu pentru a-l/o
omorî”.
O astfel de lucrare ar trebui începută sâmbăta sau marțea, într-o perioadă în care Luna este în
descreștere.
Pentru a cauza ghinion și/sau pentru a-i face rău:
Dacă aura ta îți este îndeajuns de puternică, este suficient doar să stai și să îi dorești răul. Am găsit că
este important să vizualizezi în mod repetat nenorocirea care vrei să i se întâmple; fi relaxat când faci
acest lucru, însă vizualizează lucrurile cu intenție.
În cazul tuturor lucrărilor de magie neagră, rezultatul depinde de tăria aurelor implicate. Aura victimei
trebuie să fie mai slabă decât cea a vrăjitorului. Dacă aura victimei este mai puternică, lucrarea ar
putea fi relegată, deoarece o aură mai puternică respinge în mod natural energiile negative. Unii
oameni pur și simplu au o aură puternică, lucru care poate veni din viețile anterioare. Ar trebui să
simți rezistență din partea victimei, dacă aceasta are o aură mai puternică decât a ta. Ia-ți timp și
construiește-ți o aură puternică înainte de a te apuci de practici de acest fel.
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Această meditație este excelentă, oferind un plus de energie atunci când este întreținută în mod
regulat. Este destul de puternică și se construiește în timp. Această meditație poate fi făcută afară,
absorbind energie de la Soare. Acest lucru amplifică energia cu seriozitate.
1. Intră într-o stare de transă, cu cât mai adâncă cu atât mai bine și începe prin a-ți curăța aura și
chakrele.
2. Inspiră de 6 ori, vizualizând o lumină alb-aurie și strălucitoare, înconjurându-ți capul în
întregime – atât înăuntru cât și în afară – până la gât. Apoi relaxează-te și concentrează-te pe
senzația pe care ți-o oferă; fă acest lucru timp de aproximativ 5 minute. Poți face acest lucru
în timp ce asculți muzică; asta te ajuta cu cronometratul. După aceea, inspiră energie și
încarcă-ți chakra coroanei, al 3-lea ochi și chakra a 6-a (situată în spatele celui de-al 3-lea
ochi), prin vizualizarea unei lumini și mai puternice în toate aceste trei puncte.
3. Acum, continuă cu chakra gâtului și fă la fel! Inspiră energia de 6 ori apoi încarcă-ți această
chakră cu energie.
4. Continuă cu umerii și încarcă-i la fel cum ai făcut cu celelalte chakre, inspirând energie de 6
ori și apoi relaxându-te și concentrându-te pe aceste chakre, timp de 5 minute. Există chakre
minore în toate încheieturile. Lasă-ți brațele jos și fă la fel cu coatele și apoi încheieturile
mâinii. Coatele și încheieturile mâinii de asemenea conțin chakre minore și prin încărcarea și
împuternicirea acestora, deschizi și stabilești o circulație mai bună a energiei. Acum continuă
cu palmele și vizualizează-le pe amândouă înconjurate de câte o sferă alb-aurie de energie.
Concentrează-te, relaxează-te și simte această lumină strălucitoare de-a lungul brațelor și
mâinilor tale pentru câteva minute.
5. Acum continuă cu trunchiul, fă la fel și încarcă-ți chakra inimii, chakra solară, sexuală și cea a
bazei cu energia strălucitoare. Concentrează-te câteva minute pe acestea.
6. Continuă cu șoldurile și încarcă-ți chakrele din șolduri cu energie și apoi continuă cu coapsele
și genunchii. Genunchii conțin și ei chakre minore. Treci mai departe la glezne și încarcă-ți
chakrele de acolo cu această energie. Când începi să îți încarci chakrele tălpilor cu energie,
vizualizează două sfere de lumină strălucitoare alb-aurie dedesubtul acestora, la fel ca și cu
chakrele palmelor.
Acest exercițiu NU ar trebui să fie făcut înainte de culcare deoarece energia te poate ține treaz.
Pentru vindecare, după ce efectuezi cele de mai sus, concentrează-te și plasează energia/lumina
deasupra părții bolnave a corpului pentru 10-15 minute (si eventual programează această energie cu
afirmații scurte, la obiect și la timpul prezent). Dacă efectuezi orice fel de vindecare, aceasta trebuie
făcută zilnic; nu omite niciodată o zi, deoarece progresul ar putea da înapoi.
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Chakrele principale au câte o extensie în spate, de-a lungul coloanei vertebrale, dar și în partea din
față a corpului; excepție face chakra coroanei și cea a bazei. Fiecare dintre chakrele de la nivelul șirei
spinării au câte o chakră opusă, începând cu cea sexuală și până la a 6-a. În cazul celei de-a 6-a chakră,
extensiile sunt cel de-al treilea ochi și extensia occipitală (ceafă).
Pentru a întreține această meditație, vizualizează o sferă
strălucitoare de energie de mărimea unei mingi de ping-pong și
circul-o între *extensia din spate – chakra principală – extensia din
față* de mai multe ori, înainte și înapoi. Când consideri că ai
terminat cu chakra respectivă, treci la următoarea și fă la fel. În
ilustrația din stânga se arată un exemplu, cu chakra a 6-a și cu
extensiile față-spate ale acesteia. Poți vizualiza sfera de energie fie
de un alb-auriu precum soarele, fie de culoarea chakrei cu care
lucrezi. De asemenea, îți poți conecta și chakra coroanei cu cea
bazală. Am găsit că centrul energetic situat la nivelul perineului este
foarte puternic în această meditație. Pur și simplu plimbă sfera de
lumină/energie în sus și în jos.
Un alt lucru interesant pe care îl poți face cu această meditație, este să te conectezi cu o altă
persoană (pentru practică, este de preferat cineva care lucrează pe aceiași meditații); acest lucru
dezvoltă telepatia în mod drastic. Spre exemplu, dacă treci sfera de energie din chakra gâtului a cuiva,
în chakra ta a gâtului, vei primi informații despre experiențele emoționale și caracterul celeilalte
persoane. (Vreau să adaug aici că, pentru a fi capabil să citești o persoană în felul acesta în câteva
minute, ai nevoie de experiență cu acest exercițiu și de asemenea, o sensibilitate sporită în ale
energiilor.) Pentru a interoga pe cineva, trece sfera de energie din al 3-lea ochi al tău, în cel al
persoanei interogate, înainte și înapoi. Acum, este evident că poți invada intimitatea celorlalți odată
ce devii experimentat cu acest exercițiu; însă bineînțeles că și alții, care sunt adepți ai acestei abilități,
pot da buzna în mintea ta. Pentru a preveni acest lucru, îți poți închide chakrele atunci când simți că
cineva încearcă să te citească fără consimțământul tău.

Această meditație îmbunătățește intuiția și creativitatea și ajută creierul să proceseze informația mai
ușor.
1. Relaxează-te și intră în transă.
2. Inspiră și vizualizează o energia alba-aurie intrând prin al 3-lea ochi în glanda pineală.
3. Trage energia înăuntru cu fiecare inspirație, apoi iluminează și extinde-ți glanda pineală cu
această energie.
4. Pentru primele dăți când faci acest lucru, afirmă: “Inspir energie alba-aurie puternică care îmi
stimulează glanda pineală în siguranță”
5. Când ai terminat, simte energia pentru câteva minute și apoi meditează pe ea. Ar trebui să îți
ofere foarte multă plăcere.
*Această meditație îți activează și împuternicește glanda pineală. Glanda pineală este lăcașul puterii
psihice/oculte din creier. Alb-auriu este cea mai puternică culoare. Este culoarea Soarelui și este unul
dintre motivele pentru care religiile originale venerau Soarele.
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Pentru a întreține această meditație cu succes, ar trebui să fii deja experimentat/ă cu Meditația
fundamentală (p. 48)
1. Relaxează-te și intră într-o stare de transă, după care, în loc să inspiri energie în întregul tău
corp precum în meditația fundamentală, inspiră energie în fiecare chakră în parte, în cadrul a
șapte inhalări pentru fiecare. Șapte inhalări este doar o sugestie; poți face și mai multe și mai
puține, însă ceea ce este important este să îți menții chakrele în echilibru (dacă pentru o
chakră faci 7 inhalări, ar trebui să faci tot atâtea și pentru restul). Un alt lucru important este
să vizualizezi și să simți energia în cadrul acestei meditații, nu numai să o inhalezi.
2. Poți lucra cu energie alb-aurie (cea mai puternică) sau cu culoarea specifică fiecărei chakre.
3. După ce termini cu toate chakrele, inspiră energie în toate cele șapte chakre principale, prin
față și prin spate. Vizualizează energia întâlnindu-se în mijlocul corpului tău.
4. După asta, întreține Meditația Fundamentală
Sfaturi:
Această meditație poate fi întreținută și pentru o singură chakră care este săracă în energie sau care
este blocată. În astfel de cazuri, doar inspiră energie în chakra respectivă, de mai multe ori pe
parcursul zilei. Dacă lucrezi doar cu o chakră slăbită sau blocată, restul meditației nu este necesar.
Azazel mi-a arătat puterea Soarelui. Cei mai mulți dintre noi suntem familiari cu absorbția de energie
de la Lună sau alte planete. Soarele este de sute de ori mai puternic. Energia Soarelui conține toate
culorile spectrului, în cea mai pură formă a lor. Această meditație, dacă este întreținută afară în
lumina Soarelui, îți poate da o energie incredibilă și este și foarte tămăduitoare. Doar afirmă: “Inspir o
puternică energie alb-aurie (sau orice altă culoare) de la Soare, în chakra ____”. Repetă asta de câteva
ori, după care vizualizează-te pe tine absorbind energia și chakrele strălucind precum Soarele.

Energia Demonică este albastră. Albastru mai este și culoarea relaxării. Închide-ți ochii și relaxează-te
până nu îți mai simți corpul (transă). Inspiră energie de culoare albastră și învăluie-te într-o lumină
albastră, după care abandonează-ți ființa într-o senzație de plutire. Lumina albastră te ajută să atingi
această stare. Lasă-te dus/ă de val. Această meditație te poate purta spre nivele superioare ale
conștiinței și spre alte dimensiuni.

Cei mai mulți dintre noi i-am simțit energia lui Satan. Aceasta este vie și puternică și te lasă cu un
sentiment de încredere de sine și uneori de euforie. Putem medita pe energia Lui, făcând-o în felul
acesta mai puternică în viețile noastre. Făcând asta, ne apropiem mult mai mult de Satan, dezvoltând
o legătură mai puternică cu acesta. Începe prin a te relaxa și blochează orice alt gând. Simte-I energia
curgând prin tine. Îi poți vizualiza sigiliul sau orice alt simbol al lui. Dacă L-ai văzut vreodată, îi poți
vizualiza fața. Cel mai bine este să întreții această meditație după un ritual în care i-ai invocat energia.
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Sufletul are o parte masculină și una feminină. Motivul pentru care inamicul pune o asemenea emfază
pe chakra inimii, este pentru că aceasta este neutră și, prin urmare, este mai puțin puternică. Aceasta
este un conector și nimic mai mult. Anton a scris în cartea sa The Satanic Rituals cu privire la „cele
șapte turnuri ale lui Satan”:
„Din loc în loc de-a lungul acestei fâșii, erau șapte turnuri – Turnurile lui Satan (Ziarahs) – șase
dintre acestea sub formă trapezoidală iar unul, aflat în mijlocul celorlalte pe Muntele Lalesh,
avea forma unui con ascuțit și canelat.”
Paragraful de mai sus este o alegorie; conul aflat în „mijlocul” celorlalte conuri este chakra inimii care,
prin forma ei, se diferențiază de toate celelalte. În meditație profundă, mulți dintre noi pot vedea
această chakră diferită, care are forma unui yoni (vagin).
Apoi, cine e „Inanna”? Este „Regina Cerurilor”. În adevăr, cuvântul „cer” înseamnă chakrele 6 și 7
situate în cap, împreună cu extensiile acestora, cum ar fi mult importanta glandă pineală. Întorcândumă la predica mea din luna septembrie anul trecut, despre fixarea energiei: bine-cunoscuta imagine a
inimii străpunse de săgeata lui Cupidon, este o alegorie și un simbol al fixării energiei kundalinice.
Chakra „inimii” nu este în piept – așa cum inamicul încearcă să ne convingă – ci în cap și este formată
de șerpii Ida, Pingala și Sushumna. Mai jos este ilustrat acest lucru:

După cum noi toți știm, Inanna cunoscută și ca Astaroth, Ishtar, etc., guvernează peste chakra inimii.
Chakra inimii este situată în cap, nicidecum în piept – după cum inamicul a corupt acest lucru, odată
cu artele creștine în care nazarineanul împuțit era întotdeauna înfățișat cu brațele deschise, expunând
astfel „chakra inimii”; chiar aici putem vedea un alt aspect urât al acestei farse evreiești.
Pe lângă asta, eu personal cred că sălașul emoțiilor este nu este în piept – în ceea ce un neinițiat
numește „chakra inimii” – ci în gât (partea superioară a gâtului). De câte ori când ești trist sau pe
punctul de a plânge, nu simți acest lucru în chakra gâtului? Ai acel nod în gât înainte de a plânge.
Așadar, unde este adevăratul sălaș al emoțiilor? De asemenea, Satan mi-a spus cu privire la chakra
gâtului că: „da, aceasta este chakra lui Mercur care guvernează peste comunicare, fiind o octavă mai
înaltă a planetei Uranus; este localizată în partea superioară a gâtului, aproape de glanda pineală și
guvernează comunicarea telepatică, care este o octavă mai înaltă a comunicării verbale”.
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În alegoriile care au supraviețuit în basmele pentru copii cum e „Frumoasa Adormită”, adesea prințul
sărută prințesa adormită și prin asta o trezește. Ceea ce acest lucru înseamnă, este că prin activarea și
împuternicirea chakrei solare 666 (Regele Zeilor), aceasta se conectează la chakra a 6-a și prin asta
activează glanda pineală care, la rândul său, secretă elixirul/ambrozia care face ca imortalitatea să fie
posibilă, inversând îmbătrânirea fizică.
Mantra tibetană Aum Mani Padme Haum înseamnă „bijuteria este în inima lotusului” … „bijuteria”
este glanda pineală. Mantra de mai sus este mantra autentică folosită pentru a împuternici glanda
pineală. Inamicul a înlocuit importantul AUM cu „ohm” – care în realitate nu are nici un fel de putere.
După cum majoritatea dintre noi știm, floarea de lotus simbolizează chakra coroanei, care este
guvernată de Lilith; chakra bazei este guvernată de Satan (chakra în care sălășluiește Șarpele
Kundalini). Unificarea lui Satan cu Lilith simbolizează faptul că Kundalini a urcat complet; partea
masculină și feminină fiind contopite.
Acum, cu privire la meditația prin care unim Regele (chakra solară 666) cu Regina (chakra a 6-a și
glanda pineală); pentru ca Magnum Opus să poată funcționa, Regele și Regina trebuie să fie uniți.
Lilith mi-a spus că în cele mai multe cazuri, este nevoie de timp pentru ca această meditație să
stabilească o conexiune energetică permanentă între aceste chakre.
NOTĂ: această meditație nu este pentru începători.
În această meditație folosim rozariul satanic. Pentru a face această meditație, trebuie să faci 108
vibrații pentru Rege și alte 108 vibrații pentru Regină. 108 + 108 = numărul foarte sacru 216 (9)
Pentru a uni Regele și Regina:
1. Vibrează RAUM de 108 ori în chakra solară 666.
2. Relaxează-te și stai nemișcat și simte această energie în tine pentru câteva minute.
3. Vibrează AUM de 108 ori în glanda pineală. (înainte să faci acest lucru, încearcă să-ți localizezi
glanda pineală, simțind-o. Aceasta se află în partea inferioară și dreaptă a chakrei a 6-a. Se
simte ca o scobitură. Dă-ți toată silința).
4. Relaxează-te și stai nemișcat și simte această energie pentru câteva minute.
5. Acum vibrează INANNA de 7 ori în chakra a 6-a.
6. Concentrează-te pe energie pentru alte 10-15 minute. Dacă ți-ai activat glanda pineală, vei știi
acest lucru. Aceasta te va scufunda într-un extaz intens.
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Aceasta este una dintre cele mai puternice meditații. Este întreținută de adepții artelor marțiale și de
meditatorii avansați. Aceasta conferă practicantului abilitatea de a simți, controla și direcționa
energia.
Fi răbdător. Pentru început vei avea nevoie de 15 – 30 de minute pentru această meditație. Din nou,
totul este individual. La început, pentru cele mai multe persoane, energia se va mișca și va fi
direcționată încet; însă acest lucru variază în funcție de dezvoltarea spirituală din viețile anterioare. În
mod normal, după ce întreții această meditație de mai multe ori, viteza cu care vei putea direcționa
energia va crește considerabil, iar tu vei fi capabil să o manipulezi după cum vei vrea.
În acest exercițiu ar trebui să mergi mai degrabă pe SIMȚIT decât pe vizualizare.
1. Concentrează-te pe chakra coroanei. Meditează pe această chakră pentru 3-4 minute. Se prea
poate să o simți pulsând sau poți avea o senzație de înfiorare. Acest lucru este normal. Când
ești mai avansat sau cu diferite ocazii, poți experimenta un sentiment puternic de fericire. De
asemenea, poți simți o presiune în zona acestei chakre.
2. Acum concentrează-te pe al treilea ochi. Meditează pe acesta pentru câteva minute. Este
normal să simți o presiune în locul în care se află acesta.
3. Mută-ți atenția la extensia din față a chakrei gâtului și fă ce ai făcut cu primele două chakre.
4. Treci mai departe la extensia din față a chakrei inimii și mută-ți energia aici. Concentrează-te
pe această chakră pentru câteva minute.
5. Concentrează-te pe extensia din față a chakrei plexului solar (666) și fă la fel.
6. Urmează extensia din față a chakrei sacrumului/sexuală.
7. Acum concentrează-te pe zona perineului. Acesta se află între rect și scrot (în cazul bărbaților)
și între rect și vagin (în cazul femeilor). Aici vizualizează energia strălucind precum soarele.
8. Direcționează energia în chakra bazei și meditează pe aceasta în jur de 3-4 minute.
9. Acum direcționează energia prin coloana vertebrală, în extensia din spate a chakrei
sacrumului/sexuale – în cazul primei circulări, ne-am concentrat pe extensiile din față ale
chakrelor principale. Acum direcționăm energia în sus, prin extensiile din spate ale acelorași
chakre (chakra coroanei nu are extensii).
10. Continuă să direcționezi energia în sus prin fiecare chakră din spate, până când ajungi la
chakra coroanei.
11. De aici, poți direcționa energia fără pauze, mișcând-o în jos prin extensiile din față ale
chakrelor principale, până la perineu și în sus prin extensiile din spate ale chakrelor.
Poți circula energia în felul acesta pe atât de mult pe cât dorești. Acest exercițiu îți va dezvolta
abilitatea de a controla și direcționa energia. Aceasta este fundația oricărei puteri. Vei stabili o
conexiune mentală cu energia, astfel încât tot ceea ce va trebui să faci este să te concentrezi, iar
energia te va urma. Aceasta poate fi folosită în vindecare, împuternicire și multe altele.
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Pentru rezultate maxime, meditațiile din Necronomicon ar trebui făcute în concordanță cu planetele.
Datele și momentele specific sunt listate mai jos, in Greenwich Time (universal). Aceste meditații au
fost luate din Copia din 1586 a Necronomiconului.
Pentru un articol complet legat de autenticitatea Necronomiconului, vezi următorul articol.
Când lucrezi cu aceste meditații, vei observa că Necronomiconul este foarte real și foarte puternic.
Titlul „Necronomicon” se traduce prin „cartea numelor moarte”. Aceasta NU este o carte de
necromanție. Doar cei neinițiați pot avea o astfel de impresie sau chiar mai rău, cei complet tâmpiți
cred că este o simplă ficțiune, când în fapt este o carte veche cu instrucțiuni pentru deschiderea
sufletului folosind vibrații specifice (nume). Numele sunt „moarte” în sensul că nu au fost folosite de
mii de ani, în special din cauza introducerii programelor false ale creștinismul și ale islamului. Spre
deosebire de majoritatea metodelor populare de deschidere a chakrelor din zilele noastre – care
instruiesc deschiderea chakrelor de la jos în sus (ceea ce este extrem de nechibzuit și poate fi foarte
periculos) – această cărticică oferă metode foarte exacte și sigure și, pe lângă asta, mai este și precisă
și detaliată în ceea ce ține de deschiderea chakrelor la timpul optim, în concordanță cu planetele care
le domină.

… pentru deschiderea celui de-al treilea ochi
Următoarea meditație trebuie să fie efectuată în timp ce Luna este în creștere și foarte puternică.
Luna n-ar trebui să fie nici slabă și nici în semnul detrimentului ei (Capricorn) sau al decăderii
(Scorpion). Această meditație este foarte puternică dacă este efectuată într-o perioadă când Luna
este puternică în semnul casei sale (Rac) sau atunci când este exaltată în Taur. Altfel îți pierzi timpul.
Cei din antichitate știau că trebuie să fi răbdător în legătură cu puterea. Această meditație trebuie să
fie efectuată noaptea, de preferință direct sub lumina Lunii.
1. Intră într-un stadiu meditativ și concentrează-te pe cel de-al treilea ochi.
2. Inspiră, iar atunci când expiri vibrează mantra Nanna: N-NN-N-A-A-A-A-N-N-N-N-A-A-A-A.
3. Este foarte important să SIMȚI vibrația în cel de-al treilea
ochi și să ajustezi tonul pentru a facilita asta.
4. Nu încerca să forțezi respirația. Este in regulă dacă respiri
de câteva ori între vibrații.
5. Fă cele de mai sus de 30 de ori.
6. Vizualizează-ti cel de-al treilea ochi proiectând o lumină
argintie: aceasta este culoarea celui de-al treilea ochi.
 PAȘII 1-6 AR TREBUII SĂ FIE FĂCUȚI ÎN ACELAȘI TIMP ȘI CA UN SINGUR PAS.
7. Când ai terminat cu vibrarea mantrei, meditează câteva minute sigiliul de deasupra.
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… pentru deschiderea chakrei gâtului
NU TE APUCA DE ACEASTĂ MEDITAȚIE DECÂT DACĂ AI ÎNTREȚINUT DEJA MEDITAȚIA DE MAI SUS
PENTRU CEL DE-AL TREILEA OCHI. Trebuie să fie făcută în oricare din dățile specificate mai jos. Dacă
Mercur nu este puternic, atunci îți pierzi timpul. Mercur ar trebui să fie în semnul de casă Gemeni sau
Fecioară sau în semnul exaltării sale, Vărsător. NU fă această meditație dacă Mercur este în retrograd
sau dacă este în semnele Săgetător, Pești sau Leu.
Toate simultan:
1. Împreunează-ți mâinile, însă extinde-ți degetele mici la capăt și
conectează-le unul cu celălalt până jos; degetele mici și munții lui
Mercur din palme ar trebui să fie conectate în mod solid.
2. Concentrează-te pe chakra gâtului și vizualizeaz-o învârtindu-se
precum un vortex albastru.
3. Inspiră energie direct de la Luna plină în chakra gâtului.
4. Vibrează Nebo atunci când expiri. Trebuie să ajustezi tonul
vibrației astfel încât să o simți în chakra gâtului. Vibrația ar
trebui să fie lungă, întinsă pe durata întregii expirații:
N-N-N-E-E-E-E-B-B-B-B-O-O-O-O
Vibrează asta de 12 ori în timp ce te concentrezi pe chakra
gâtului și menții mudra (poziția mâinilor descrisă mai sus).
Această meditație ar trebui să fie făcută când Luna este în
creștere sau plină, atunci când Mercur este puternic.
5. Când termini cu vibrarea, meditează pe sigiliul din dreapta timp de câteva minute.
VARIAȚIE: Am avut mult succes vibrând „NINNGHIYHIDDA”. Thoth (Ninnghizhida) guvernează chakra
gâtului, chakra comunicării. Sfatul meu este să alegi vibrația de care te simți atras/ă.

… pentru deschiderea chakrei inimii
Prima meditație:
NU FĂ ACEASTĂ MEDITAȚIE DECÂT DACĂ ȚI-AI DESCHIS DEJA AL
TREILEA OCHI ȘI CHAKRA GÂTULUI. Fă această meditație atunci când
Venus este puternic în semnele sale de casă Taur și Balanță sau atunci
când este exaltat în Pești. NU fă această meditație dacă Venus este în
retrograd sau in semnele Scorpion, Berbec sau Fecioară:
1. Concentrează-te pe chakra inimii.
2. Inspiră energie în aceasta și vizualizeaz-o aprinzându-se într-o
lumină albă. “Culoarea ei este albul pur.”
3. Când expiri, lasă-ți bărbia în jos astfel încât să simți vibrația în chakra inimii, însă nu forțat ci
doar odihnit și vibrează Inanna: “I-I-I-I-N-N-N-N-A-A-A-A-N-N-N-N-N-A-A-A-A”
4. Fă asta de 15 ori.
Când ai terminat cele două meditații de mai sus, meditează pe acest sigiliu timp de câteva minute.
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A doua meditație:
Sunt doi pași în această meditație, deoarece această chakră este un punct conector pentru chakrele
superioare și cele inferioare, iar simbolul ei este simbolul apei contopite cu focul, in mod original
reprezentat de runa Gebo. Astaroth/Inanna guvernează această chakră:
1. Du-te afară în lumina Lunii pline, (preferabil) atunci când aceasta este la apogeu.
2. Când inspiri, absoarbe și vizualizează o energie lichidă argintie și strălucitoare de la Lună,
intrând în chakra inimii și iluminând-o. Această energie arată ca mercurul lichid și vine ca un
flux de la lună.
3. Când expiri, lasă-ți bărbia în jos pentru a simți vibrația în chakra inimii, însă nu forțat ci doar
odihnit și vibrează Inanna: “I-I-I-I-N-N-N-N-A-A-A-A-N-N-N-N-A-A-A-A”.
4. Fă asta de 15 ori.
Ziua următoare, du-te afară sub lumina soarelui și fă la fel ca mai sus, de data asta folosind energie
aurie lichidă:
1. Du-te afară sub lumina Soarelui, (preferabil) atunci când acesta este la apogeul strălucirii sale
(între orele 10:00 – 14:00).
2. Când inspiri, absoarbe și vizualizează o energie lichidă aurie și strălucitoare de la Soare,
intrând în chakra inimii și luminând-o cu un alb-auriu puternic.
3. Când expiri, lasă-ți bărbia în jos pentru a simți vibrația în chakra inimii, însă nu forțat ci doar
odihnit și vibrează Inanna: “I-I-I-I-N-N-N-N-A-A-A-A-N-N-N-N-A-A-A-A”.
4. Fă asta de 15 ori.

… pentru deschiderea chakrei solare
NU ÎNCERCA ACEASTĂ MEDITAȚIE DECÂT DACĂ DEJA EȘTI ÎN PROGRAM ȘI L-AI FOLOSIT PENTRU
CELELALTE CHAKRE (AL TREILEA OCHI, CHAKRA GÂTULUI ȘI A INIMII).
Această meditație ar trebui să fie efectuată în timpul zilei, de preferabil direct sub lumina Soarelui
(între orele 10:00 și 14:00), atunci când Soarele este la apogeul strălucirii sale. Soarele este cel mai
puternic atunci când este în semnul casei sale Leu sau când este exaltat în Berbec. Singura excepție
este cu Solstițiul de Vară, când Soarele intră în gradul 0 al semnului zodiacal Rac. Nu fă această
meditație niciodată atunci când soarele este în Balanță sau Vărsător.
1. Împreunează-ți mâinile. Îndreaptă-ți inelarul de la fiecare mână astfel încât să se atingă cu
celălalt. Restul degetelor ar trebui să rămână împreunate (la fel ca și atunci când spui o
rugăciune).
2. Concentrează-te pe chakra plexului solar și vizualizeaz-o
învârtindu-se. Asigură-te că este aliniată cu vârful în sus.
3. Inspiră energie de la soare în chakra solară.
4. Când expiri, lasă-ți bărbia în jos pentru a simți vibrația în
chakra solară și vibrează Șamaș:
Ș-Ș-Ș-Ș-A-A-A-A-M-M-M-M-A-A-A-A- Ș-Ș-Ș-Ș
5. întreține inspirația și expirația de mai sus, împreună cu
vibrația, de 20 de ori.
Când ai terminat cu meditația de mai sus, meditează pe acest sigiliu pentru câteva minute.
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… pentru deschiderea chakrei sexuale
NU FĂ ACEASTĂ MEDITAȚIE DECÂT DACĂ ȚI-AI DESCHIS DEJA CELELALTE CHAKRE DE MAI SUS.
Fă această meditație seară, când Marte este la apogeul strălucirii sale. Marte este puternic atunci
când este în semnul său de casă Berbec, când este în semnul con-dominant Scorpion sau când este
exaltat în Capricorn. NU fă această meditație când Marte este în retrograd sau în semnele Balanță,
Taur sau Rac. Verifică timpul local pentru alinieri planetare exacte.
1. Concentrează-te pe chakra sacrală. Inspiră energie în ea, iar
atunci când expiri, lasă-ți bărbia în jos astfel încât să simți
vibrația în chakra solară și vibrează Nergal:
N-N-E-E-R-R-R-G-G-A-A-A-L-L-L. Asigură-te că stresezi litera R.
2. Fă cele de mai sus de 8 ori.
După aceea meditează pe sigiliul din dreapta timp de câteva minute bune.

… pentru deschiderea chakrei coroanei:
Fă această meditație când Jupiter este puternic în semnele sale de acasă Săgetător și Pești sau când
este exaltat în Rac. Niciodată NU întreține această meditație dacă Jupiter este în retrograd sau în
semnele Gemeni, Fecioară sau Capricorn. NU FĂ ACEASTĂ MEDITAȚIE DECÂT DACĂ ȚI-AI DESCHIS
DEJA CELELALTE CHAKRE MAI SUS MENȚIONATE.
1. Concentrează-te pe chakra coroanei. Inspiră energie în această
chakră, iar când expiri vibrează Marduk:
M-M-M-A-A-A-R-R-R-D-D-U-U-U-K-K-K. Asigură-te că stresezi Rul. K-ul este gutural și sună ca atunci când îți dregi glasul.
2. Execută cele de mai sus de 10 ori.
Când ai terminat cu meditația de mai sus și cu meditația următoare, meditează pe sigiliul de mai jos
pentru câteva minute.

… pentru deschiderea chakrei bazale:
Această meditație nu ar trebui să fie făcută când Saturn e în retrograd, în Berbec, Leu sau Rac. NU FĂ
ACEASTĂ MEDITAȚIE DECÂT DACĂ ȚI-AI DESCHIS CELELALTE CHAKRE.
1. Concentrează-te pe chakra bazală. Inspiră energie în această
chakră, iar când expiri, lasă-ți bărbia în jos și vibrează Ninib: NN-N-N-I-I-I-I-N-N-N-I-I-I-B-B-B.
2. Execută cele de mai sus de 4 ori.
Când ai terminat cu această meditație, meditează pe acest sigiliu timp
de câteva minute.
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Scriu acest articol ca răspuns la numeroasele postări pe forumurile Bucuria lui Satan, în legătură cu
autenticitatea Necronomiconului.
Mult prea mulți oameni pur și simplu cred tot ceea ce li se spune sau orice citesc și iau totul drept
lucru adevărat. Știu de unde vin majoritatea porcăriilor despre Necronomicon. Din același loc de unde
vine și rahatul conform căruia Satan ar fi un „arhetip”.
Necronomiconul NU este ficțiune și nici nu a fost „inventat de Howard Phillips Lovecraft”. Pentru
începători, H.P. Lovecraft a fost născut pe 20 August 1890 și a murit pe data de 15 Martie 1937.
Acum, pentru aceia care se numesc pe ei înșiși autorități și învățați: dacă Howard s-a născut în 1890,
cum naiba a reușit el să inventeze Necronomiconul din 1586? Da, 1586. Și asta este doar O SINGURĂ
copie. Există alte copii care preced chiar și această copie. Copia din 1586 are ca autor pe Dr. John Dee,
după cum știți, omul care ne-a oferit Codurile Enochiene. Dacă cineva își face timp să citească
„Prefața” din cartea ce-l are ca autor pe Dr. Joseph Talbet – care a făcut doctoratul în literatură la
Facultatea Harvard, ADEVĂRATA istorie a acestei grimorii este descoperită.

Mai jos sunt niște extrase din copia din 1586 a Necronomiconului:
“În principiu, Necronomiconul este cunoscut publicului larg datorită scrierilor lui Howard
Philips Lovecraft. Cuvântul “necronomicon” este titlul unei traduceri grecești din jurul anului
950 e.n., realizată de Theodoras Philetas a unui manuscris de origine arabică. O versiune
Latină a traducerii grecești a fost făcută de către Olaus Wormius în 1228 e.n. Titlul original și
arabic al lucrării era “Kitab al Azif” care poate fi tradus drept “Cartea urletelor Djinnilor
(Demonilor) în deșert”. Numele latin “necronomicon” păstrează semnificația a ceva ce ține de
obiceiurile, practicile și legile celor morți. În latină “nekros” înseamnă “moarte” iar “nomos”
înseamnă “obicei, practică sau lege”.
“Se presupune că scriitorul original ar fi fost un Arab numit Abdul al Azrad care ar fi murit în
jurul anului 738 e.n. în Damasc. A murit sfâșiat în stradă de entități nevăzute. Probabil că
numele a fost tradus greșit deoarece niciun arab cu respect de sine nu ar fi avut un asemenea
nume. Numele adevărat probabil că a fost Abd Al Azrad. În arabă, numele este mai mult un
titlu semnificând “sclavul devoratorului” sau “închinător al marelui devorator” și se presupune
că face aluzie la “Strămoșii Antici”.
“Traducerea Necronomiconului de către John Dee, retipărită în această lucrare, vine din
colecția Bibliotecii Universității Harvard. Cartea a fost parte din biblioteca personală a lui
Harry Elkins Widener, milionar american și fondator al bibliotecii Widener. Dl. Widener; și-a
obținut textul în 1912, la scurt timp după ce a fost la bordul Titanicului. Coperta cărții este
originală însă ruptă și crăpată. Textul este complet însă multe pagini sunt separate, în timp ce
altele se destramă. În prezent, eforturile de restaurare sunt în desfășurare și cartea a fost
conservată digital ca parte a acestui efort.”
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Istoria NECRONOMICONULUI
„Al Azif – original în arabă, scris de către Abd al-Hazrad cca. 730 e.n. Originalul este
necunoscut însă numeroase versiuni ale manuscrisului au fost adesea circulate între o
varietate de scoli medievale. La începutul secolului al XII-lea, această versiune a fost declarată
pierdută.”
„Necronomicon – în greacă, tradus de către Theodoras Phileas cca. 950 e.n. Nu există dovezi
care să ateste existenta unor copii anterioare, pentru această versiune. Tipărirea în masă, în
Italia, în vara anului 1501 într-o ediție cu formatul în folio, a condus la o tensiune de suprimare
religioasă de către biserică. Cartea a fost interzisă de către biserică și a fost inclusă pe Indexul
Epurgatorius de către Papa Gregory al IX-lea. Din câte se știe, ultima copie cunoscută a acestei
versiuni a fost arsă în Salem în 1692.”
„Manuscrisul Voznich – în latină și greacă, plecând de la manuscrisul arabic. Traducător
neștiut, cca. 1020. Un număr necunoscut al acestor manuscrise au fost probabil produse în
România. Numai trei copii se cunosc să fii existat”
„Necronomicon – în latină, de către Olaus Wormius, cca. 1228 e.n. Prima oară circulat în
formă de manuscris apoi printat în Mainz, Germania, aproape de sfârșitul secolului al XV-lea,
drept o scrisoare neagră în folio.”
„Necronomicon – în engleză, tradus de către John Dee cca. 1586. O versiune exactă însă
purgată a versiuni grecești. Tipărită numai în numere mici de către editori privați, se cunoaște
că au existat și copii ale manuscrisului. Din această ediție este și reproducția din cartea de
față.”
„Necronomicon – în latină cca. 1630. Un extras de calitate slabă și retipărit al versiunii din
Latină. A fost publicat de către un editor necunoscut în Spania”.
„Al Azif – Ye Booke Of Ye Arabe – în engleză, traducător necunoscut, cca. 1590. Un text
incomplet și încurcat. Răspândit sub formă de manuscris, probabil că mai puțin de 10
manuscrise asemănătoare au fost scrise vreodată.”
„Cultus Maleficarum – în engleză, tradus de Baronul Fredric, cca. 1597. O traducere parțială a
textului din latină. Publicat în Sussex, Anglia.”
„Necronomicon” mai înseamnă și „Cartea morților”. Prin intruziunea și dominația creștinismului,
numele Zeilor Păgâni Originali au ajuns să fie considerate moarte. Cu alte cuvinte, puțini oameni le
foloseau. Chiar și pentru aceia care nu cunosc prea multe despre ocult, este extrem de evident că
acest text nu este ficțiune. În plus, au existat consecințe tragice pentru unii care au folosit această
carte într-un mod greșit.
„Zeii” sunt ființe reale, însă la fel ca și cu celelalte textele străvechi ale ocultismului, există o a doua
față a acestora: aceea a alegoriilor. Cei care iau scrierile în mod literar adesea nu obțin rezultatele pe
care le așteaptă sau pe care le doresc. În tot ceea ce ține de așa numita religie, există un aspect fals și
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unul adevărat; realitatea și falsitatea. Acest lucru poate fi observat în mod evident între Satanism și
creștinism. În creștinism, totul este fals și artificial.
Adevăratul scop al Necronomiconului este să servească drept grimoar pentru deschiderea sufletului.
„Leviathan”, „Cthulhu”, sunt nume pentru Șarpele Kundalini „care este adormit și visează”.
„Narayana”, probabil unul dintre cele mai vechi nume pentru Cthulhu este de asemenea văzut în
Hinduismul Indian Estic „Mahâbhârata”, care este vechi de mii de ani.
Necronomiconul este o carte magică foarte puternică. Atât de multe cunoștințe au fost în mod
sistematic distruse și confiscate, însă Satan și Demonii săi au păstrat aproape totul până acum. Cei
neinițiați iau scrierile în mod literar. Cu cât ești mai aproape de Satan și cu cât cunoști mai multe
despre simbolurile satanice și despre Satanismul Adevărat, cu atât mai clar vei vedea lucrurile așa cum
sunt cu adevărat: alegorii care descoperă cunoștințe antice și puternice.
Necronomiconul se traduce drept „cartea celor morți”. Cei care sunt pe dinafara confundă acest lucru
cu necromanția. Cei care cunosc, înțeleg faptul că această carte nu este despre necromanție, ci
lucrează cu nume care nu au fost folosite de mii de ani; așa că sunt „moarte”. Aceste nume devin
mantre puternice (cuvinte de putere) atunci când sunt vibrate în mod corect.
Multe cărți magice conțin coduri și cifruri de cuvinte. Singura cale de a le înțelege este fie prin ghidare
divină oferită de Satan și Demonii săi, fie de la un discipol care deja a primit asta. Cea mai mare parte
din textul Necronomiconului din 1586 se referă la deschiderea chakrelor și ridicarea Șarpelui
Kundalini. „Arabul nebun” și-a ridicat Șarpele Kundalini, care i-a deschis mintea și sufletul și l-a
„înnebunit”. Cu alte cuvinte, prea multă absorbție spirituală, într-un ritm prea rapid, pentru unii poate
fi o problemă în păstrarea sănătății mentale. „Arderea” sigiliilor și lucrurile asemănătoare întâlnite în
Necronomicon, reprezintă arderea peceților chakrelor și prin asta curățând chakrele și pregătind calea
pentru Kundalini. Nebunia și experiențele lui Abd al-Hazrad sunt rezultatul deschiderii chakrelor și
ridicarea Șarpelui Kundalini.
Simbolurile din Necronomiconul din 1586 sunt simboluri alchimice adevărate, fără nici o deosebire de
sigiliile Demonilor din Goetia. Folosite în mod corect, acestea sunt pline de putere.
La fel stau lucrurile și cu Tarotul. Cei care sunt pe dinafară continuă să excaveze și să sape în jurul
tumbelor rămase din Egiptului Antic și dedesubtul Sfinxului, căutând manuscrise care se presupune că
ar fi fost ascunse acolo de Thoth. Aceia dintre noi care sunt apropiați lui Satan, cunosc faptul că
scrierile și mesajele lui Thoth sunt cu noi acum și aici, fiind cuprinse chiar în Cărțile de Tarot. Cei ce
sunt pe dinafară nu pot pricepe profunzimea simbolurilor și a semnificațiilor, deoarece acestea pot
veni doar prin Satan.
Istoricii se eschivează legat de presupusa boală a lui Akhenaton, care i-au cauzat „caracteristicile
șerpești”. Nimeni nu poate vedea mesajele alchimice ale hermafroditului (masculin/feminin), care
simbolizează uniunea chakrelor masculine și feminine, lucru care conduce spre Magnum Opus. Cei
care sunt pe dinafară iau aceste lucruri în mod literar. În aceiași măsură, omit semnificația șarpelui în
mod complet.
Strămoșii și anticii sunt și ei o alegorie. “Zeu/zei” = cuvântul de cod pentru chakră/e.
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Toate aceste lucruri sunt avansate. Odată ce cunoști cuvintele de cod, vei fi capabil de a înțelege
aceste semnificații ascunse. Este un mod diferit de a citii.
Întorcându-ne la Necronomicon, copia Simon a fost modificată, la fel și simbolurile din aceasta. Asta
nu înseamnă că cartea este fictivă; ci doar că a fost schimbată și coruptă.
În concluzie, la acest moment (voi scrie mai încolo despre asta) aproape tot ceea ce aparține de
ocultism își are baza în alchimia spirituală. Fiecare poveste despre zei este o alegorie. Cei care sunt
avansați în cunoștințe știu asta. Cunoștințele spirituale au fost ascunse de-a lungul secolelor datorită
atacurilor, cum este cazul marelui blestem a creștinismului care a fost aruncat asupra lumii și care
putrezește spiritualitatea până în zilele noastre.
Fără știrea majorității sataniștilor, baza și rădăcinile Satanismului Spiritual au fost prezervate în
Orientul Îndepărtat. Multe dintre acestea au trecut mai târziu în Egipt (cum este cazul mantrei „OHM”
care în mod corect este vibrată „AUM”; aceasta a evoluat în „Amon”. După aceea a fost furată de
creștini și implicit de evrei și denaturată în „amin”).
Calea mâinii stângi 1 și-a avut originea în Tantra; semnificația este aceea de A FACE – fiind în contrast
cu calea mâinii drepte,2 cale care încurajează ABSTINENȚA și PASIVITATEA.

1

Aici nu mă refer la site-ul „Flacăra Neagră” ci la Satanismul Adevărat/Religia Originală a Neamurilor/Gentililor

2

Toate religiile scornite și promovate de evrei și care, prin urmare, sunt considerate „religii abrahamice”; acestea sunt total opuse
Satanismului Adevărat.
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Rețineți: ca răspuns pentru cei care au cerut această meditație din cartea Satanic Power Meditation
Vol. III (una din cele două cărți care n-au fost postate pe site din cauza lipsei de timp), am pus această
meditație aici, ÎNSĂ este învechită și spun asta pentru că Satan și Lilith mi-au dat noi cunoștințe,
făcând rezultatele meditațiilor chakrale mult mai puternice. Vibrațiile de mai jos sunt versiuni mai
slabe, însă fac parte din meditația originală. Dacă dorești rezultate extreme, atunci folosește vibrațiile
pentru fiecare chakră și extensii din articolul Acordarea chakrelor (p. 161)
Cu cât mai mult învățăm din ocult, nu mai există nici-un dubiu faptul că creștinismul nu este nimic mai
mult decât un program mincinos și că este complet fals în orice privință. Am învățat de la Satan faptul
că Turnurile Enochiene și învățăturile esoterice ale Necronomiconului sunt cu toate niște alegorii.
Inamicul înșală mulțimile, făcându-i să creadă că toate acestea sunt lucruri propriu-zise sau
personalități și locuri reale și fizice, când, în adevăr, toate sunt concepte spirituale. Calea adevărată
spirituală ne ghidează către a deveni zei, astfel încât să ne atingem scopurile, dorințele și să devenim
stăpânii propriilor noastre destine.

Observă în sigiliul lui Seth (deasupra) și cel al lui Barbatos (dedesubt) cum capetele crucilor au borduri
mai late înspre partea de dinafară, evidențiind prin asta chakrele. Se referă la extensiile chakrelor
sacrumului, a inimii și a șasea, care sunt aliniate sub forma unei cruci cu brațele egale. Pentru a
împuternicii complet aceste chakre, trebuie să vibrezi mantra în toate cele patru extensii pe rând, plus
în a 5-a din mijloc; iar de aici ia naștere zvastica, deoarece zvastica este forma energiei spirituale.
Încearcă să simți fiecare vibrație pe chakra pe care lucrezi. Concentrează-te intens. Poate fi dificil, însă
încearcă să faci cât de bine poți.
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Dacă ești începător, ar trebui să lucrezi pe o singura chakră pe sesiune și să acorzi 48 de ore înainte de
a trece la sesiunea următoare. O senzație de apăsare sau durere indică faptul că ai deschis aceste
chakre cu succes, însă, din experiență, acestea se pot închide la loc și s-ar putea ca aceste exerciții să
trebuiască a fi repetate până când sunt deschise în mod permanent. Nu există un număr precis de
repetiții; experiența este individuală.

Deschiderea chakrelor superioare ale Turnurilor de Veghere/Pilaștrilor sufletului:

Diagrama de mai sus ilustrează o vedere de deasupra capului. Observă cele patru colțuri. În acestea se
află cele patra turnuri de veghe ale celei de-a șasea chakră. A șasea chakră din mijloc, din spatele celui
de-a treilea ochi, este centrul.
1. Începe cu cel de-al treilea ochi. Inspiră energie în cel de-al treilea ochi până când plămânii
sunt plini la un nivel confortabil și apoi când expiri, vibrează Thoth:
„TH-TH-TH-TH–O-O-O-O–TH-TH-TH-TH”
Această vibrație este efectuată prin vibrarea grupului „TH” și „OH” în același timp, la fel ca
atunci când ți-ai deschis cel de-al treilea ochi pentru prima oară. Când inspiri energie,
vizualizează fiecare chakră în felul corect în care trebuie aliniată (cele patru colțuri cu vârful
spre centru, iar cea de-a șasea chakră cu vârful în jos) și luminează-le cu energie.
2. Repetă pașii de mai sus, însă cu chakra tâmplei stângi.
3. Repetă pașii de la nr. 1 cu extensia din spate (ceafă), care se află în spatele celei de-a șasea
chakră.
4. Fă același lucru cu chakra tâmplei drepte.
5. Acum, fă la fel cu cea de-a șasea chakră care se află în centru, în spatele celui de-al treilea
ochi și imediat sub chakra coroanei.
Repetă pașii 1 – 5 de 7 ori.
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Deschiderea chakrelor mijlocii ale Turnurilor de Veghere/Pilaștrilor sufletului:
1. Începe cu extensia din față a chakrei inimii. Inspiră energie
în această chakră până când plămânii îți sunt plini la un nivel
confortabil și apoi când expiri, vibrează Amon:
„A-A-A-A–M-M-M-M–O-O-O–N-N-N-N-N.
Când inspiri energie, vizualizează fiecare chakră în felul
corect în care trebuie aliniată (cele patru colțuri cu vârful
spre centru) și luminează-le cu energie. Chakra inimii care
se află în centru, are vârfuri și în sus și în jos, în forma unui
yoni (vagin) și este ilustrată în poza din stânga.
2. Repetă pașii de mai sus, însă cu chakra umărului stâng.
3. Repetă pașii de la nr. 1 cu extensia din spate, care se află în
spatele chakrei inimii, în șira spinării.
4. Fă același lucru cu chakra umărului drept.
5. Acum, fă la fel cu chakra inimii care se află în centru
pieptului.
Repetă pașii 1 – 5 de 7 ori.

Deschiderea chakrelor inferioare ale Turnurilor de Veghere/Pilaștrilor sufletului:
1. Începe cu extensia din față a chakrei sacrumului. Inspiră energie în această
chakră până când plămânii sunt plini la un nivel confortabil și apoi, când expiri,
lasă-ți bărbia în jos și vibrează Nergal:
„N-N-N–E-E-E–R-R-R-R–G-G-G-G–A-A-A-A–L-L”.
Când inspiri energie, vizualizează fiecare chakră în felul corect în care trebuie
aliniată (cele patru colțuri cu vârful spre centru) și luminează-le cu energie.
Chakra bazei care se află în centru, are vârful în sus. Asigură-te că vibrezi litera „R”
în mod corect.
2. Repetă pașii de mai sus, însă, de această dată, cu chakra din șoldul stâng.
3. Repetă pașii de la nr. 1 cu extensia din spate, care se află în spatele chakrei
sacrumului, în șira spinării.
4. Fă același lucru cu chakra șoldului drept.
5. Acum concentrează-te pe chakra sacrală situată în centru și fă la fel.
Repetă pașii 1 – 5 de 7 ori.
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Deschiderea celorlalte chakre
Chakra gâtului:
1. Începe cu chakra gâtului. Inspiră energie în extensia din față a acestei chakre și vibrează
Ninnghizhida:
„N-N-I-I-N-N-N-N-G-G-H-H-I-I-Z-Z-H-H-I-I-D-D-A-A-A”
Amintește-ți că pronunția cabalistică este diferită de pronunția
folosită zilnic. Grupul „GH” se pronunță gutural și sunetul vine din
gât, nu ca un „K” gutural, însă cu un sunet mai fin. Grupul „ZH” este
pronunțat ca litera „J” din franceza – de exemplu ca în numele
Jacques. În pronunția cabalistică, litera „D” se vibrează ca „TH”, însă
limba trebuie să se afle un pic mai sus, unde cei doi incisivi superiori
se unesc cu gingia.
Aliniază-ți chakra ca în diagrama alăturată.
2. Acum, concentrează-te pe chakra gâtului care se află în centru și fă la fel ca mai sus.
3. Apoi, procedează la fel cu extensia din spate a chakrei gâtului care se află pe șina spinării, în
partea dorsală a gâtului.
Repetă pașii 1 – 3 de 7 ori.

Chakra plexului solar (666):
1. Inspiră energie în extensia din față a chakrei solare și vibrează Ra:
”R-R-R-R–A-A-A-A”.
Aliniază-ți chakra ca în diagrama din dreapta.
2. Acum concentrează-te pe chakra solară, care se află în centru și fă la
fel ca mai sus.
3. Apoi, fă la fel cu extensia chakrei solare din spate care se află pe șina
spinării.
Repetă pașii 1 – 3 de 7 ori.

Chakra bazei:
1. Inspiră energie în extensia din față a chakrei bazei, lasă-ți bărbia în piept și vibrează Adar:
„A-A-A-A–TH-TH-TH–A-A-A–R-R-R-R”.
Și de această dată, litera „D” se pronunță după modelul explicat mai sus.
2. Acum, fă la fel cu chakra bazei care se află în centru, în perineu (acesta se află între anus și
genitale).
3. Acum concentrează-te pe extensia din spate a chakrei bazei, situată chiar sub osul coccis.
Repetă pașii 1 – 3 de 7 ori.
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Timp de mulți ani am tot dat peste „utilizarea pătratelor cabalistice”, uneori numite „pătrate magice”.
Adevărul este că acestea, la fel ca aproape orice ține de ocultism, își au originile în Orientul
Îndepărtat. Din nefericire, datorită distrugerii masive a cunoștințelor spirituale, metoda corectă de
utilizare a acestora, a fost distrusă și coruptă. Am citit variantele multor autori și fiecare prezenta o
metodă de-a dreptul cotonoagă despre felul în care aceste pătrate puternice ar trebui folosite.
Ocultismul occidental corupt cu spurcăciunile evreiești, își învață adepții să ia numerele și să le
convertească [potrivit versiunii evreiești de numerologie] în versiunea lor de sigilii. Alte surse, din cărți
despre mantre, își instruiesc cititorii să „deseneze pătratele planetare și să le poarte mereu cu ei”. Este
mai mult decât evident că nu aceasta este metoda de utilizare a acestora.
Pe data de 28/11/10, Demonii mi-au dat adevărata formulă de utilizare a acestor pătrate puternice. În
primul rând, acestea se numesc „pătrate cabalistice”. Acum, mulți dintre voi știți că ADEVĂRATA
Cabală constă în utilizarea sunetului sau a vibrației, pentru a invoca anumite energii și/sau pentru a
produce anumite rezultate dorite, în lumea materială. Așadar, amândouă dintre sursele populare
amintite mai sus, sunt în mod evident niște explicații de rahat, care încearcă să înlocuiască lipsa
adevăratei cunoștințe spirituale. Studiind din surse orientale, am descoperit că aceste pătrate sunt
incluse în multe cărți cu/despre mantre, ÎNSĂ în majoritatea nici nu se dă măcar vreo îndrumare cu
privire la felul în care acestea pot fi folosite în mod eficient. Este un fapt că anumite mantre trebuie
recitate de un anumit număr de ori, pentru un anumit număr de zile și așa mai departe. La urma
urmei, asta este ceea ce pătratele cabalistice/magice ne descoperă: o anumită ordine de vibrare a
unei mantre specifice.
Magia pătratelor cabalistice este cea mai puternică magie pe care am făcut-o vreodată, motiv pentru
care nu o recomand celor care sunt începători cu meditația. Aceasta poate genera o cantitate extrem
de mare de energie, în special în chakra pe care pătratul respectiv o guvernează. Toate chakrele ar
trebui să îți fie deschise, urmărind pașii descriși în meditațiile satanice pentru deschiderea sufletului.
Se pare că energia se construiește și devine excepțional de puternică pe la jumătatea lucrării. Odată
ce ai început lucrarea, este imperativ să NU sari peste nicio zi, întrucât acest lucru îți va ruina întreaga
lucrare și vei fi nevoit să reiei totul de la capăt. De asemenea, este foarte important să fi exact și
precis în numărul repetițiilor date pentru fiecare zi. Spre exemplu: dacă folosești Pătratul Cabalistic al
Soarelui, vei vrea să repeți mantra Soarelui de șase sute șaizeci și șase de ori, întrucât aceasta este
suma totală a numerelor pătratelor Soarelui. mantra va fi vibrată de un anumit număr de ori în fiecare
zi, timp de 36 de zile, deoarece pătratul soarelui conține 36 de sub-pătrate.
PĂTRATUL MAGIC AL SOARELUI, PENTRU ÎMPUTERNICIREA CHAKRELOR, CONSOLIDAREA SOARELUI
DEBIL ȘI PENTRU AJUTOR ÎN SĂNĂTATE ȘI AVANSARE SPIRITUALĂ GENERALĂ, RELAȚIONATĂ SOARELUI
Așadar, după cum poți observa în ilustrația cu
pătratul cabalistic spiritual al soarelui din stânga, în
prima zi vei vibra mantra soarelui de 31 de ori.
Începi cu sub-pătratul din dreapta jos și mergi
dinspre dreapta spre stânga. După ce termini
primul rând și treci la al doilea, schimbi direcția,
după cum ilustrează săgețile.
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În ziua a doua, vei recita mantra soarelui de 2 ori; în ziua următoare de 4 ori și tot așa, până când
ajungi la ziua a șasea, zi în care vei recita mantra de 36 de ori. În ziua a șaptea vei trece la sub-pătratul
din stânga din rândul al doilea și vei recita mantra de 25 de ori, în ziua următoare de 29 de ori, etc.,
până când ajungi la a treizeci și șasea zi, zi în care vei vibra mantra Soarelui o singură dată, după cum
se indică în pătrat.
PĂTRATUL CABALISTIC/MAGIC AL SOARELUI, PENTRU SUCCES MATERIAL, PROSPERITATE ȘI AFACERI
PĂMÂNTEȘTI [NE-SPIRITUALE]:
Pentru succes material, prosperitate și progres în afacerile
pământești [ne-spirituale], mantra trebuie vibrată de sus în
jos, după cum este ilustrat în imaginea cu pătratul soarelui
din stânga. În prima zi a lucrării vei vibra mantra o singură
dată. Începi pătratul din extremitatea din dreapta sus și
mergi de sus în jos: în prima zi vibrezi mantra o dată, în a
doua zi de 30 de ori, în a treia zi de 24 ori, în a patra zi de 13
ori, în ziua a cincea de 12 ori, in ziua a șasea de 31 de ori, iar
apoi, pentru ziua a șaptea, vei trece la a doua coloană prin
partea de jos și vei vibra mantra Soarelui de 2 ori, după cum
ne îndrumă săgețile. În a treizeci și șasea zi, când termini
lucrarea, vei vibra mantra de 6 ori, după cum se poate
observa în pătrat.
Este imperativ să se înceapă lucrarea când Soarele este puternic, fie în semnul său al exaltării
[Berbec], fie în semnul său de casă [Leu]. NICIODATĂ nu întreține nici un fel de ritualuri sau lucrări
solare atunci când Soarele se află în semnul decăderii sale [Balanță] sau în semnul detrimentului său
[Vărsător]. Toate ritualurile și lucrările cu Soarele ar trebui începute duminica [ziua Soarelui], în timpul
orelor Soarelui. Poți afla orele Soarelui [precum și a celorlalte planete] cu programul Chronos,
program care ne este indispensabil.
Lucrarea Soarelui ar trebui începută în timpul zilei, când Soarele se află în înaltul cerului, între orele
10:00 și 14:00, dacă acest lucru este posibil. În fiecare zi, mantra Soarelui ar trebui vibrată în timpul
orelor Soarelui.
Acestea sunt mantrele standard din sanscrită, care au fost folosite timp de mii de ani. Ar trebui să le
simți energia aproape instantaneu. Dacă folosești mantra în scopuri pământești [ne-spirituale], este
important ca imediat după termini cu vibrația, să direcționezi energia ridicată, rostind o afirmație de
mai multe ori, la timpul prezent, în timp ce vizualizezi rezultatul dorit ca parte a realității. Atât lucrările
spirituale cât și cele materiale ar trebui întreținute atât înaintea cât și în timpul tranziturilor grele ale
lui Saturn, pentru a întări planeta sau planetele afectate și pentru a contracara nenorocirea și
ghinionul cauzat de acesta.
*Cu toate că exista texte și doctrine care susțin că a treia chakră este patronată de planeta Marte, noi
avem păreri diferite. Motivul pentru care nu cădem de acord cu ei, este faptul că mantra/vibrația de
bază pentru a treia chakra, a fost dintotdeauna RA/RAUM, care este o variație a lui RA [precum în
AMON RA] – Zeul Egiptean al Soarelui. Cuvântul „zeu” mai înseamnă și „chakră”.
URMEAZĂ INDEXUL PĂTRATELOR CABALISTICE ALE PLANETELOR:
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Soarele
PĂTRATUL CABALISTIC/MAGIC AL SOARELUI, PENTRU ÎMPUTERNICIREA CHAKRELOR, CONSOLIDAREA
UNUI SOARE DEBIL ȘI PENTRU AJUTOR ÎN SĂNĂTATE ȘI AVANSARE SPIRITUALĂ GENERALĂ,
RELAȚIONATĂ SOARELUI:

PĂTRATUL CABALISTIC/MAGIC AL SOARELUI, PENTRU SUCCES MATERIAL, PROSPERITATE ȘI AFACERI
PĂMÂNTEȘTI [NE-SPIRITUALE]:

Mantra Soarelui durează 36 de zile la rând. Este important să nu sari peste nicio zi, întrucât acest lucru
îți va anula întreaga lucrare, iar tu vei fi nevoit să reiei totul de la început.
Începe mantra (lucrarea) când Soarele este puternic în semnul său de casă Leu sau când se află în
semnul exaltării sale, Berbec. Aceste momente sunt ideale, însă lucrarea poate fi făcută și când
Soarele este în alte semne zodiacale. Începe mantra duminica, în timpul orelor Soarelui. În mod
preferabil, începe mantra în timpul zilei, când Soarele strălucește.
Ar fi bine ca în fiecare zi să întreții mantra în timpul orelor Soarelui. Acest lucru este ideal, însă dacă
nu este posibil, vibrează mantra în orice altă oră, numai nu sări peste nici o zi.
NU ÎNCEPE această mantră dacă Soarele se află în Vărsător [detriment] sau în Balanță [decădere].
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Puterea ritualică/magică a Soarelui:
Confidență, faimă, succes în jocurile de noroc, plăcere, conferă carismă/popularitate, îmbunătățește
sănătatea și vitalitatea, vindecare, protecție, succes, putere magică și bogății. Soarele patronează
peste chakra a treia (Chakra Plexului Solar) și bineînțeles, Soarele în diagrama astrologică.
Părțile corpului guvernate de Soare: inima, coloana vertebrală, diafragma, arterele, venele și ochii.
Vitalitate și sănătate generală.
Boli și afecțiuni: vitalitate scăzută, fatigabilitate, toate bolile de inima și de artere, tensiune arterială
scăzută sau ridicată, probleme de vedere, icter, meningită, toate problemele de spate, convulsii.
[semne ale unui Soare debil/slab/afectat]
Profesii: actoria, toate profesiile din teatru, persoane în poziții de conducere (șefi, supraveghetori,
aristocrați, regi, împărați), cei care lucrează cu aurul, judecători, magistrați, oameni care răspund de
sume mari de bani, cei care împrumută bani.
Soarele îți reprezintă EGO-ul, personalitatea, încrederea în sine, vitalitatea, abilitatea de conducere,
sănătatea, faima și onoarea.
Soarele guvernează peste: tatăl tău, bărbatul din viața ta, copii tăi, vitalitate/sănătate, voință, ambiție,
încrederea ta de sine și auto-exprimarea, auto-stima și Chakra Plexului Solar. Metalele prețioase,
lucrurile de valoare, aurul, toate persoanele cu autoritate/putere, bogăția, guvernul.
În astrogramă: casa în care Soarele este poziționat, împreună cu casa/casele care au zodia Leu în
cuspidă.
Lucrarea cabalistică/magică cu pătratul planetar împuternicește chakra a 3-a (solară) și întărește un
Soare slab/debil în diagrama astrologică. De asemenea ajută în afacerile guvernate de casa/casele
care au zodia Leu în cuspida/e și casa în care se află Soarele.

Mantra Soarelui:
AUM٠HRAAM٠HRIM٠HRAUM٠SAU٠SURYAE٠NAMA1
Dacă lucrarea ta este pentru câștiguri spirituale, înlocuiește NAMA cu SVAHA ٠ [S-VA-HA]٠

1

Toate literele „R” trebuie durigate.
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Luna
PĂTRATUL CABALISTIC AL LUNII, PENTRU ÎMPUTERNICIREA CHAKRELOR, CONSOLIDAREA UNEI LUNI
DEBILE ȘI PENTRU AJUTOR ÎN SĂNĂTATE ȘI AVANSARE SPIRITUALĂ GENERALĂ, RELAȚIONATĂ LUNII:

PĂTRATUL CABALISTIC AL LUNII, PENTRU SUCCES MATERIAL, PROSPERITATE ȘI AFACERI PĂMÂNTEȘTI:

Mantra Lunii durează 81 de zile consecutive. Este important să nu sari peste nicio zi, întrucât acest
lucru îți va anula întreaga lucrare, iar tu vei fi nevoit să reiei totul de la început.
Începe mantra când Luna este puternică în semnul său zodiacal de casă Rac sau când se află în semnul
exaltării sale, Taur. Luna este în putere maximă când este plină. Începe mantra lunea, în timpul orelor
Lunii. În mod preferabil, începe mantra când afară este întuneric, în timpul orelor Lunii.
Ar fi bine ca în fiecare zi să vibrezi mantra în timpul orelor Lunii. Acest lucru este ideal, însă dacă nu
este posibil, vibrează mantra în orice altă oră, numai nu sări peste nici o zi.
NU ÎNCEPE această mantră dacă Soarele se află în Scorpion [detriment] sau în Capricorn [decădere].
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Puterea ritualică/magică a Lunii:
Casa și familia, mâncare și băutură, restaurante, hoteluri și hanuri, apa și lichide, treburi domestice,
femeia, copilăria timpurie, mama, publicul, emoțiile, sentimentele, instinctele, amintirile,
inconștientul, obiceiurile, sarcina, stările de spirit, psihicul, amintirile timpurii.
Părțile corpului guvernate de Lună: sânii, uterul, lichidele limfatice, dar și celelalte lichide ne-sanguine
din corp, transpirația și saliva, stomacul și organele digestive.
Boli și afecțiuni: excese sau deficiențe în lichidele corporale, comportament maniaco-depresiv,
probleme menstruale, colită, probleme ale intestinelor.
Profesii: bucătari, domeniul culinar, cei care lucrează în hotel, ospătari, angajații de rând, dădace,
moașe.
Luna guvernează peste: mama ta, femeia din viața ta, casa și familia ta, emoțiile, stările de spirit,
intuiția ta, sentimentele. Argintul și Cel de-al Treilea Ochi.
În astrogramă: casa în care este poziționată Luna, împreună cu casa/casele care au zodia Rac în
cuspidă.
Lucrarea cabalistică/magică cu pătratul planetar împuternicește cel de-al treilea ochi și întărește o
Lună slabă/debilă în diagrama astrologică. De asemenea ajută în afacerile guvernate de casa/casele
care au zodia Rac în cuspida/e și casa în care se află Luna.

MANTRA LUNII:
AUM٠ȘRAAM٠ȘRIM٠ȘRAUM٠SAU٠CHANDRAMASE1٠NAMA2
Dacă lucrarea ta este pentru câștiguri spirituale, înlocuiește NAMA cu SVAHA ٠ [S-VA-HA]٠

1

„CH” se pronunță precum în germanul ‘ich’ – nu există un echivalent românesc pentru acest sunet.

2

Toate literele ‘R’ trebuie durigate.
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Mercur
PĂTRATUL CABALISTIC/MAGIC AL LUI MERCUR, PENTRU ÎMPUTERNICIREA CHAKRELOR,
CONSOLIDAREA UNUI MERCUR DEBIL ȘI PENTRU AJUTOR ÎN SĂNĂTATE ȘI AVANSARE SPIRITUALĂ:

PĂTRATUL MAGIC AL LUI MERCUR, PENTRU SUCCES PROSPERITATE ȘI AFACERI MATERIALE:

Mantra lui Mercur durează 64 de zile consecutive. Este important să nu sari peste nicio zi, întrucât
acest lucru îți va anula întreaga lucrare, iar tu vei fi nevoit să reiei totul de la început.
Începe mantra când Mercur este puternic în unul din semnele sale zodiacale de casă, Gemeni sau
Fecioară sau când se află în semnul exaltării sale, Vărsător. Începe mantra miercurea, în timpul
orelor lui Mercur.
Ar fi bine ca în fiecare zi să vibrezi mantra în timpul orelor lui Mercur. Acest lucru este ideal, însă
dacă nu este posibil, vibrează mantra în orice altă oră, numai nu sări peste nici o zi!
NU ÎNCEPE această mantră dacă Mercur se află în Leu [detriment] sau în Săgetător ori Pești
[decădere].
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Puterea ritualică/magică a planetei Mercur:
Comunicare, scriere, discurs, cuvinte, educație, vecini, mesageri, mintea, intelectul și inteligența,
mentalitatea, cărțile, ziarele, revistele, calculatoarele și software-urile, coordonare și agilitate,
dexteritate manuală, media, mișcarea, călătoriile pe distanță scurtă, tinerețea, viteza. Aspectul
mental al sufletului.
Părțile corpului guvernate de Mercur: toate organele de simț, plămânii, brațele, mâinile, reflexele,
creierul și sistemul nervos.
Boli și afecțiuni: tulburări nervoase, probleme de vorbire, astmă [împreună cu Marte], tremori,
tuberculoză.
Profesii: jurnalism, scriitori, contabili, profesori, vorbitori, interpreți, secretari, mesageri, cei care
lucrează la poștă, vânzătorii de cărți, bibliotecari, grefieri. Mercur guvernează peste abilitățile tale
intelectuale și peste interesele pe care le ai. Mercur guvernează peste tineri, tinerețe, cărți,
fotografii, materiale de scris și peste tot ceea ce ține de educație și comunicare.
În astrogramă: casa în care este poziționată planeta Mercur, împreună cu casa/casele care au zodiile
Gemeni sau Fecioară în cuspidă.
Lucrarea cabalistică/magică cu pătratul planetar împuternicește chakra inimii și întărește un Mercur
slab/debil în diagrama astrologică. De asemenea ajută în afacerile guvernate de casa/casele care au
zodiile Gemeni și Fecioară în cuspida/e și casa în care se află Mercur.

MANTRA PLANETEI MERCUR:
AUM٠BRAAM٠BRIM٠BRAUM٠SAU٠BUDHAAYA٠NAMA1
Dacă lucrarea ta este pentru câștiguri spirituale, înlocuiește NAMA cu SVAHA ٠ [S-VA-HA]٠

1

Toate literele ‘R’ trebuie durigate.
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Venus
PĂTRATUL CABALISTIC/MAGIC AL LUI VENUS, PENTRU ÎMPUTERNICIREA CHAKRELOR,
CONSOLIDAREA UNUI VENUS DEBIL ȘI PENTRU AJUTOR ÎN SĂNĂTATE ȘI AVANSARE SPIRITUALĂ
GENERALĂ, RELAȚIONATĂ PLANETEI VENUS

PĂTRATUL CABALISTIC/MAGIC AL LUI VENUS, PENTRU SUCCES MATERIAL, PROSPERITATE ȘI AFACERI
PĂMÂNTEȘTI [NE-SPIRITUALE]

Mantra lui Venus durează 49 de zile consecutive. Este important să nu sari peste nicio zi, întrucât
acest lucru îți va anula întreaga lucrare, iar tu vei fi nevoit să reiei totul de la început.
Începe mantra când Venus este puternic în unul din semnele sale zodiacale de casă, Taur sau Balanță
sau când se află în semnul exaltării sale, Pești. Începe mantra vinerea, în timpul orelor lui Venus.
Ar fi bine ca în fiecare zi să vibrezi mantra în timpul orelor lui Venus. Acest lucru este ideal, însă dacă
nu este posibil, vibrează mantra în orice altă oră, numai nu sări peste nici o zi!
NU ÎNCEPE această mantră dacă Venus se află în Fecioară [detriment] sau în Scorpion ori Berbec
[decădere].
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Puterea ritualică/magică a planetei Venus:
Bani [mai puțin decât Soarele], bijuterii, ornamente, haine și decoruri frumoase. Activități sociale,
artă, frumusețe, lux, plăcere, confort, relații sexuale pline de iubire și afecțiune, dans, cântat, actorie,
cosmetice, coafare, cosmetică și farmec/atracție. În diagrama astrologică a bărbaților, Venus
guvernează femeile, împreună cu Luna.
Părțile corpului guvernate de Venus: gâtul, glanda tiroidă, vocea, simțul tactil și rinichii. De
asemenea, părul și pielea, în sensul cosmetic și al frumuseții.
Boli și afecțiuni: impurități în sânge care intoxică organismul, amigdalita, rujeola, variola, boli de
rinichi, boli venerice.
Profesii: ambasadori ai păcii, artiști, muzicieni și poeți, actoria, carierele în teatru, cosmetica, croitori
și creatori de modă, animatori, decoratori interiori, bijutieri, botaniști și creatori și compozitori ai
frumuseții.
În astrogramă: casa în care este poziționată planeta Venus, împreună cu casa/casele care au zodiile
Taur sau Balanță în cuspidă.
Lucrarea cabalistică/magică cu pătratul planetar împuternicește chakra gâtului și întărește un Venus
slab/debil în diagrama astrologică. De asemenea ajută în afacerile guvernate de casa/casele care au
zodiile Taur și Balanță în cuspida/e și casa în care se află Venus.

MANTRA PLANETEI VENUS:
AUM٠DRAAM٠DRIM٠DRAUM٠SAU٠SHUKRAYA٠NAMA1
Dacă lucrarea ta este pentru câștiguri spirituale, înlocuiește NAMA cu SVAHA ٠ [S-VA-HA]٠

1

Toate literele ‘R’ trebuie durigate.
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Marte
PĂTRATUL CABALISTIC/MAGIC AL LUI MARTE, PENTRU ÎMPUTERNICIREA CHAKRELOR,
CONSOLIDAREA UNUI MARTE DEBIL ȘI PENTRU AJUTOR ÎN SĂNĂTATE ȘI AVANSARE SPIRITUALĂ
GENERALĂ, RELAȚIONATĂ PLANETEI MARTE

PĂTRATUL CABALISTIC/MAGIC AL LUI MARTE, PENTRU SUCCES MATERIAL, PROSPERITATE ȘI AFACERI
PĂMÂNTEȘTI [NE-SPIRITUALE]

Mantra lui Marte durează 25 de zile consecutive. Este important să nu sari peste nicio zi, întrucât
acest lucru îți va anula întreaga lucrare, iar tu vei fi nevoit să reiei totul de la început.
Începe mantra când Marte este puternic în unul din semnele sale zodiacale de casă, Berbec sau
Scorpion sau când se află în semnul exaltării sale, Capricorn. Începe mantra marțea, în timpul orelor
lui Marte.
Ar fi bine ca în fiecare zi să vibrezi mantra în timpul orelor lui Marte. Acest lucru este ideal, însă dacă
nu este posibil, vibrează mantra în orice altă oră, numai nu sări peste nici o zi!
NU ÎNCEPE această mantră dacă Marte se află în Rac [detriment] sau în Balanță ori Taur [decădere].

|

Puterea ritualică/magică a planetei Marte:
Război, violență, mânie, ură, certuri, combatere, tărie în atletism, competiție, oțel, tacâmuri,
instrumente ascuțite, armament de război, foc, febră, dispute, ambiții, energie, aventură, pasiune,
vătămare prin violență, relații masculine, dușmani, conflicte, victorie în luptă, energie și vitalitate
[împreună cu Soarele].
Părțile corpului guvernate de Marte: capul și fața, creierul [împreună cu Mercur], organele sexuale și
celulele roșii din sânge [hematiile].
Boli și afecțiuni: dureri de cap, migrene, febră, infecții acute, inflamații, dureri ascuțite și bruște,
arsuri, opăriri, dureri de dinți, sinuzită, dureri de urechi, tensiune arterială ridicată.
Profesii: atleți, militari, chirurgi, cei care prelucrează fierul și oțelul, potcovari, dentiști, armurieri,
măcelari, bărbieri, angajații de rând.
În astrogramă: casa în care este poziționată planeta Marte, împreună cu casa/casele care au zodiile
Berbec sau Scorpion în cuspidă.
Lucrarea cabalistică/magică cu pătratul planetar împuternicește Chakra Sacrumului și întărește un
Marte slab/debil în diagrama astrologică. De asemenea ajută în afacerile guvernate de casa/casele
care au zodiile Berbec și Scorpion în cuspida/e și casa în care se află Marte.

MANTRA PLANETEI MARTE:
AUM٠KRAAM٠KRIM٠KRAUM٠SAU٠BHAUMAYA٠NAMA1
Dacă lucrarea ta este pentru câștiguri spirituale, înlocuiește NAMA cu SVAHA ٠ [S-VA-HA]٠

1

Toate literele ‘R’ trebuie durigate.
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Jupiter
PĂTRATUL CABALISTIC/MAGIC AL LUI JUPITER, PENTRU ÎMPUTERNICIREA CHAKRELOR,
CONSOLIDAREA UNUI JUPITER DEBIL ȘI PENTRU AJUTOR ÎN SĂNĂTATE ȘI AVANSARE SPIRITUALĂ
GENERALĂ, RELAȚIONATĂ PLANETEI JUPITER

PĂTRATUL CABALISTIC/MAGIC AL LUI JUPITER, PENTRU SUCCES MATERIAL, PROSPERITATE ȘI
AFACERI PĂMÂNTEȘTI [NE-SPIRITUALE]

Mantra lui Jupiter durează 16 de zile consecutive. Este important să nu sari peste nicio zi, întrucât
acest lucru îți va anula întreaga lucrare, iar tu vei fi nevoit să reiei totul de la început.
Începe mantra când Jupiter este puternic în unul din semnele sale zodiacale de casă, Săgetător sau
Pești sau când se află în semnul exaltării sale, Rac. Începe mantra joia, în timpul orelor lui Jupiter.
Ar fi bine ca în fiecare zi să vibrezi mantra în timpul orelor lui Jupiter. Acest lucru este ideal, însă dacă
nu este posibil, vibrează mantra în orice altă oră, numai nu sări peste nici o zi!
NU ÎNCEPE această mantră dacă Jupiter se află în Capricorn [detriment] sau în Gemeni ori Fecioară
[decădere].

|

Puterea ritualică/magică a planetei Jupiter:
Spiritualitate, succes și noroc, călătorii pe distanță lungă, educație superioară, filozofie, prosperitate,
optimism, expansiune, bunăvoință, sporturi, recreație, ieșirile în aer liber, abundență, fericire,
sincronizare bună, bogăție, îngrășare, justiție, iertare, culturi și pământuri străine, indulgență,
plăcere.
Părțile corpului guvernate de Jupiter: ficatul, șoldurile, coapsele și pancreasul.
Boli și afecțiuni: diabet, tulburări ale zahărului în sânge, icter, obezitate și boli ale șoldurilor.
Profesii: profesori universitari, judecători, clerici, bancheri, filantropi și legislatori.
În astrogramă: casa în care este poziționată planeta Jupiter, împreună cu casa/casele care au zodiile
Săgetător sau Pești în cuspidă.
Lucrarea cabalistică/magică cu pătratul planetar împuternicește Chakra Coroanei și întărește un
Jupiter slab/debil în diagrama astrologică. De asemenea ajută în afacerile guvernate de casa/casele
care au zodiile Săgetător și Pești în cuspida/e și casa în care se află Jupiter.

MANTRA PLANETEI JUPITER:
AUM٠GRAAM٠GRIM٠GRAUM٠SAU٠GURUAVE٠NAMA1
Dacă lucrarea ta este pentru câștiguri spirituale, înlocuiește NAMA cu SVAHA ٠ [S-VA-HA]٠

1

Toate literele ‘R’ trebuie durigate.
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Saturn
PĂTRATUL CABALISTIC/MAGIC AL LUI SATURN, PENTRU ÎMPUTERNICIREA CHAKRELOR ȘI PENTRU
LUCRĂRI SPIRITUALE RELAȚIONATE PLANETEI SATURN

PĂTRATUL CABALISTIC/MAGIC AL LUI SATURN, PENTRU AFACERI MATERIALE ȘI PĂMÂNTEȘTI [NESPIRITUALE], RELAȚIONATE PLANETEI SATURN

ATENȚIE!
CONFORM TUTUROR CĂRȚILOR POPULARE DESPRE MANTRE [MĂ REFER LA MANTRELE STANDARD
PENTRU PLANETE], SPUN CĂ MANTRA LUI SATURN VA “DIMINUA” INFLUENȚELE NEGATIVE ALE LUI
SATURN, ÎN SPECIAL PE DURATA UNUI TRANZIT RĂU AL ACESTUIA. DIN EXPERIENȚA MEA
PERSONALĂ CU ACESTEA, DAR ȘI A ALTORA CARE AU ÎNTREȚINUT ACEASTĂ LUCRARE, AM
CONSTATAT CĂ LUCRURILE STAU EXACT PE DOS: CHIAR ȘI ATUNCI CÂND SATURN NU ERA ACTIV ÎN
NICIUN ASPECT NEGATIV ÎN DIAGRAMA ASTROLOGICĂ. APROAPE IMEDIAT AU ÎNCEPUT SĂ AIBĂ LOC
EVENIMENTE NEGATIVE, RELAȚIONATE CASEI ÎN CARE SATURN ERA POZIȚIONAT. DACĂ SIMȚI CĂ
TREBUIE SĂ ÎNTREȚII LUCRAREA DE MAI JOS, FI PRECAUT ȘI CONTINUĂ CU PRUDENTĂ!
CÂT DESPRE CELELALTE PĂTRATE PLANETARE, TOATE AU DECURS BINE ȘI AU AVUT REZULTATE
POZITIVE. SATURN A FOST DINTOTDEAUNA MALEFIC ÎN MULTE PRIVINȚE. ASTA NU ÎNSEAMNĂ CĂ
ENERGIILE LUI NU POT FI DIRECȚIONATE ÎN MOD POZITIV. ACORDĂ ATENȚIE ACESTUI FAPT, IAR
DACĂ DECIZI SĂ ÎNTREȚII LUCRAREA CU SATURN, ȚINE MINTE ACEST LUCRU.
Mantra lui Saturn durează 9 zile consecutive. Este important să nu sari peste nicio zi, întrucât acest
lucru îți va anula întreaga lucrare, iar tu vei fi nevoit să reiei totul de la început.
Începe mantra când Saturn este puternic în unul din semnele sale zodiacale de casă, Capricorn sau
Vărsător sau când se află în semnul exaltării sale, Balanță. Începe mantra sâmbăta, în timpul orelor
lui Saturn.
Ar fi bine ca în fiecare zi să vibrezi mantra în timpul orelor lui Saturn. Acest lucru este ideal, însă dacă
nu este posibil, vibrează mantra în orice altă oră, numai nu sări peste nici o zi!
NU ÎNCEPE această mantră dacă Saturn se află în Berbec [detriment] sau în Rac ori Leu [decădere].
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Puterea ritualică/magică a planetei Saturn:
Suferință, mizerie, pierderi, rezistență, tatăl, cei în vârstă, pustnicii, disciplină, restrincții, sărăcie,
amânare, defecte, decese, zgârciți, aceia care postesc sau flămânzesc, asceții, dezicere, datorii,
văduvia, cadavre, morminte, frică, nesiguranță, instabilitate, boli, necazuri și dureri, îndatoriri,
limitări, timpul și ceasurile, răbdarea, seriozitatea, pesimismul, învățarea din greșeli.
Părțile corpului guvernate de Saturn: oasele, genunchii, urechile (auzul și echilibrul), spina, pielea,
dinții.
Boli și afecțiuni: boli cronice, boli ale pielii, oaselor și dinților, surzenie, amețeli, depresie, blocaje,
cheaguri de sânge, stagnări, pietre la rinichi, arterite, deficiențe imunitare.
Profesii: constructori, temniceri, cei care lucrează în pușcărie, săpători de morminte și antreprenori
de pompe funebre.
În astrogramă: casa în care este poziționată planeta Saturn, împreună cu casa/casele care au zodiile
Capricorn în cuspidă [LUCRAREA CU SATURN POATE ACTIVA ACESTE ARII ALE VIEȚII TALE, IAR
ACESTEA POT FI NEGATIVE SAU NEDORITE]
Lucrarea cabalistică/magică cu pătratul planetar împuternicește Chakra Bazală. Saturn, atunci când
este direcționat în mod corespunzător, conferă un simț aparte și pozitiv al autodisciplinei, rezistenței
și organizării. Saturn mai aduce și succes și progres prin muncă din greu, în special în carieră. [DIN
NOU … FII CONȘTIENT CĂ, CHIAR ȘI ATUNCI CÂND ENERGIILE LUI SATURN SUNT DIRECȚIONATE PRIN
AFIRMAȚII, POT AVEA LOC EVENIMENTE NEFERICITE]

MANTRA PLANETEI SATURN:
AUM٠PRAAM٠PRIM٠PRAUM٠SAU٠SHANISWARA٠NAMA1
Dacă lucrarea ta este pentru câștiguri spirituale, înlocuiește NAMA cu SVAHA ٠ [S-VA-HA]٠

1

Toate literele ‘R’ trebuie durigate.
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Tatăl Satan mi-a arătat această tehnică.
Pentru a deschide canalele comunicării telepatice între două persoane:
1. Asigură-te că al 3-lea ochi îți este deschis.
2. Pentru a-ți activa cel de-al 3-lea ochi, vizualizează o lumină strălucitoare de mărimea unei
monezi de 50 bani, sclipind precum soarele în dreptul celui de-al 3-lea ochi.. Fă acest lucru de
câte ori ai ocazia.
3. Vizualizează fața persoanei cu care dorești să comunici și activează-i cel de-al 3-lea ochi în
felul descris mai sus. În unele cazuri, chiar și aceia care nu își au al 3-lea ochi deschis îți vor
putea primi mesajele; însă pentru rezultate optime, ambele persoane ar trebui să fie deschise
în totalitate.
4. Extinde-ți șarpele celui de-al 3-lea ochi. Pentru a face acest lucru, vizualizează o extensie
strălucitoare sub forma unui tub subțire, proiectând-se din cel de-al 3-lea ochi.
5. Conectează-ți șarpele la ochiul astral (al 3-lea ochi) al persoanei cu care dorești să comunici,
iluminând atât tubul cât și cel de-al 3-lea ochi al tău și al celeilalte persoane cu o energie
strălucitoare.
Comunicarea telepatică ar trebui să fie stabilită. Vorbește precum o faci atunci când comunici cu
Demonii. Cealaltă persoană ar trebui să te audă și să îți răspundă. Această tehnică nu este pentru
începători. Ar trebui să ai deja experiență în comunicarea cu Zeii și să fi capabil de a discerne mesajele
reale de amăgirea astrală.

Cu acest exercițiu am găsit că spiritul este de fapt corpul luminos al sufletului; din experiența mea,
acesta este doar forma individului, ca un câmp energetic umplut cu lumină (precum e aura pentru
corpul fizic). Acesta se deosebește de corpul astral; corpul astral oglindește corpul fizic, având un cap
distinct, ochi, trăsături și așa mai departe. Spiritul este doar un corp de lumină care în cazul unor
indivizi este mai închis la culoare. Aceasta a fost experiența mea personală cu această tehnică și ar
trebui folosită doar orientativ.
1. Intră în transă
2. Invocă elementul eterului/akashei
3. Concentrează-te pe *spiritul* persoanei pe care dorești să o citești și acesta ar trebui să îți
apară.

|

Proiecția astrală este momentul în care sufletul îți părăsește trupul. Acest lucru se diferențiază de
situațiile în care, aflându-te într-o transă profundă, îți muți conștiința în diferite locuri. Următoarele
două meditații nu sunt decât îndrumări bazice.
Meditația 1
Această meditație îți dă o senzație ciudată. Asigură-te că vrei să te proiectezi cu adevărat: altfel, orice
ezitare te poate ține în trup. Trebuie să fi relaxat atât pe plan mental cât și fizic. Primele minute sunt
cele mai dificile. La fel ca în cazul oricărei practici mentale, consistența și practica o vor face mai
ușoară, până când nici nu vei mai fi nevoit să intri într-o transă profundă, ci te vei putea proiecta
oricând, după plac. Unii oamenii găsesc proiecția astrală mai ușoară decât alții, deoarece au făcut
acest lucru și în vieți anterioare.
1. Așază-te într-o poziție cu adevărat confortabilă și intră în transă. Ești pregătit din momentul în
care ești îndeajuns de relaxat, încât nu îți mai simți corpul.
2. Vizualizează-ți corpul astral în trupul fizic, fiind ținut înăuntru de cele șapte chakre principale.
Chakrele pot fi vizualizate sub forma unor butoane colorate.
3. Ia fiecare chakră în parte, oprește-o din rotație, după care filează-o puțin în sens invers
rotației inițiale, precum ai proceda cu mânerul unei uși.
4. Relaxează-te, lasă-te luat puțin de val și încearcă să ieși din trup.

Meditația 2
Acest exercițiu este mai degrabă unul preparator. Acesta nu este nici pe departe la fel de puternic
precum cel de mai sus, însă mai puțin intens, pentru aceia care preferă să lucreze pe proiecția astrală
în mod treptat.
1. Așază-te într-o poziție cu adevărat confortabilă și relaxează-te, ca în exercițiul de mai sus.
Intră în transă. Relaxează-te până ai senzația că plutești.
2. Acum, ridică-ți mâna astrală stângă. Vizualizează acest lucru. Trebuie să îți imaginezi acest
lucru, însă energia te urmează oriunde o direcționezi.
3. Ridică-ți mâna astrală dreaptă și atingeți fața.
4. Fă același lucru cu fiecare picior astral în parte.
5. Imaginează-ți întreg corpul astral plutind deasupra corpului fizic, dar și în alte locuri din
cameră și concentrează-te astfel încât să te percepi ca “fiind” acolo. Stai acolo și
concentrează-te pe acest lucru, pentru ceva vreme.
Continuă să repeți acest exercițiu și, în cele din urmă, proiecția astrală va avea loc.
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Ectoplasma este substanța care creează imagini în globul de cristal/oglinda în care ghicesc vrăjitorii.
Acest exercițiu este doar pentru inițierea în acest domeniu.
Lumina unei lumânări este perfectă pentru acest exercițiu. Culoarea lumânării nu contează de data
asta, așa că poți folosi orice ai la îndemână.
Dacă ai o oglindă neagră, poți face uz de ea. Poți folosi chiar și o oglindă normală sau un bol de
culoare închisă, plin cu apă.
1. Stai într-o cameră liniștită și slab luminată.
2. Relaxează-te și intră într-un stare de transă. Nu trebuie să fie o transă adâncă, ci doar cât să te
poți concentra.
3. Privește oglinda sau bolul cu lichid, într-un punct fix. După puțin timp ar trebui să începi să
vezi formându-se niște „norișori”.
4. Concentrează-te pe acești „norișori” și, ușor, prin voia ta, comprimă-i într-un strat gros.
5. După 5-7 zile de exerciții, ia-ți privirea din oglindă/ bol, în mod lent. Ar trebui să continui să
vezi acești nori. Încearcă să te concentrezi pe ei pentru 2 sau 3 minute.
6. Clipește, mișcă-ți degetele de la mâini și picioare și cu grija, ieși din transă.
7. După câteva zile de practică, când ești confident cu exercițiul de mai sus, ia-l de la capăt, însă
la pasul 5 comprimă ectoplasma într-o formă sferică, precum un bulgăre.
Despre ectoplasmă:
Ectoplasma are diverse utilizări astrale. Extratereștrii folosesc această materie într-o versiune mult
mai potentă decât oamenii. Acesta este norul care se formează înainte de răpiri, atunci când se pierde
memoria și noțiunea timpului. Ectoplasma poate face pe cineva invizibil și de asemenea poate fi
folosită în ritualuri pentru a ucide. După ce o persoană are îndeajuns de multă experiență în
producerea acestei substanțe, o poate controla astfel încât să se manifesta în culori specifice, în
armonie cu obiectivul lucrării.
Cel mai popular exemplu în folosirea ectoplasmei sunt cei care invocă și lucrează cu spirite.
Ectoplasma îi acordă spiritului evocat ceva în care să se manifeste. Ectoplasma poate să dea mai mult
potențial creării unui servitor mental.

|

Există mai multe modalități prin care îți poți deschide chakrele blocate. Cel mai bine este să le practici
pe toate și să le integrezi în programul tău zilnic de meditații. În mod normal, există trei noduri majore
(nadii) în suflet: la nivelul chakrei sexuale (sacrumului), în chakra gâtului și în chakra coroanei. De
regulă, o senzație de arsură sau presiune intensă într-o chakră, indică un blocaj în chakra de deasupra.
Spre exemplu, unele persoane experimentează o senzație de arsură la nivelul chakrei inimii: acest
lucru indică un blocaj în chakra gâtului. Altfel spus, când energia nu poate circula liberă printr-o
chakră anume, aceasta se acumulează în chakra de dedesubt, provocând acea senzație de arsură (sau
orice altă senzație – unele persoane poate experimenta diferit acest lucru).
Energia mâinilor:
O metodă prin care îți poți debloca sau împuternici o chakră, este prin așezarea palmelor peste chakra
care trebuie deblocată și transferarea de energie din chakrele palmelor și a degetelor, în chakra
respectivă. Tot ce este important este ca chakrele palmelor și a degetelor să îți fie deschise, puternice
și cu un flux energetic stabil. Ar trebui să simți un fel de furnicătură și o senzație de căldură emanând
din chakrele palmelor: acest lucru indică faptul că acestea sunt active și puternice.
Așază-ți palmele peste orice chakra care simți că are nevoie de un surplus de energie, după care
relaxează-te. Direcționează energia din palme în chakra slăbită, pentru o perioadă cuprinsă între 5 și
15 minute. Dacă experimentezi o senzație de căldură în chakra pe care lucrezi, înseamnă că aceasta
primește energie.
Efectuând acest exercițiu în mod regulat, îți vei întări și stabiliza chakra slăbită.
Respirație chakrală:
Inspiră și inhalează energie colorată în chakra blocată. Culoarea energiei ar trebui să fie de
aceeași culoare ca cea a chakrei pe care lucrezi.
Ține-ți respirația până numeri la 6 și vizualizează-ți chakra deschizând-se. Cei mai mulți cad de
acord că cea mai bună metodă e să îți vizualizezi chakra precum un boboc care înflorește.
Asigură-te că folosești culoarea corectă.
Expiră și vizualizează-ți chakra strălucind și expandându-se.
Inspiră și inhalează energie alb-aurie prin chakra bazală. Direcționează această energie în sus
prin șira spinării, până în chakra pe care încerci să o deschizi. Ține-o în chakra respectivă
pentru câteva secunde, după care direcționează-o afară prin chakra coroanei.
Expiră și vizualizează-ți chakra strălucind cu o energie alb-aurie și expandându-se.
Repetă cele de mai sus de mai multe ori.
Orgasmul sexual
Aceasta este ceea ce textele alchimice vechi sugerează. Stimulează-te până la climax și direcționează
energia orgasmică în chakra blocată, vizualizând-o deschizând-se și strălucind de energie.
Acest lucru poate fi folosit și înaintea începerii sesiunii de meditații.
Inhalează prin întreaga-ți aura și corp, energie de culoarea chakrei blocate. Vizualizează această
energie crescând în intensitate și strălucind cu fiecare inhalare, deblocând și expandându-ți chakra.
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Cea mai potentă metodă este cea a vibrației.
Prin utilizarea vibraților runice și/sau anumite vibrații din sanscrită, îți vei deschide chakrele blocate
extrem de repede. Concentrează-te și vibrează (cu voce tare) mantra pe care ai ales-o, în timp ce
vizualizezi o energie alb-aurie puternică peste chakra pe care lucrezi. Este foarte important să simți
vibrația. Runa THOR este foarte efectivă când vine vorba de deschiderea zonelor mai încăpăținate.
Lucrarea ar trebui repetată în fiecare zi, de preferință în timp ce Luna este în creștere. În cele din
urmă chakra va deveni în de ajuns de puternică pentru a prelua energie de una singură, în mod
natural. Și aici, persistența este cheia.
Chakrele puternice sunt capabile de a absorbi energie. Chakrele slabe și blocate sunt epuizate și nu au
puterea de a atrage și absorbi energie de unele singure. Zonele slabe și blocate din suflet creează boli
asociate cu chakra respectivă; de asemenea, bolile și frustrările creează blocaje la nivelul chakrelor –
acest lucru este valabil în ambele direcții.
Alege una sau mai multe dintre exercițiile de mai sus și repetă-le zilnic până când problema este
corectată.
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În această meditație trebuie să inspiri energie. Înainte de a începe această meditație, asigură-te că ai
experiență cu Meditația fundamentală (p. 48)
Din nefericire, lumina albă este folosită în exces de foarte mulți adepți wicca și new age, care nu sunt
conștienți de ceea ce fac. Acești oameni folosesc lumina albă și exclud celelalte culori, iar drept
rezultat nu sunt competenți în mânuirea culorilor. Deoarece albul conține toate culorile spectrului
vizibil, aceștia înmagazinează toate celelalte culori, inclusiv pe cele cu care nu sunt capabili să lucreze
sau să le controleze, așa că acestea sunt lăsate la voia întâmplării. Fiecare culoare reprezintă o
frecvență specifică de energie pe care majoritatea dintre noi o folosim în viața de zi cu zi. Dacă nu ești
capabilă să manevrezi fiecare culoare în parte, atunci lumina albă nu poate fi folosită corespunzător.
Lumina albă poate fi ușor de folosit și este minunată pentru începători, însă problema este că aceasta
se folosește în exces. Lumina albă este bună pentru curățarea aurei și echilibrarea energiilor. De
asemenea, este minunată pentru protecție, însă în cantități moderate.
Când lumina albă este plasată în jurul unei persoane, aceasta devine o barieră în interacționarea cu
ceilalți, deoarece lumina albă are proprietăți reflectorizante. Dacă dorești să fii lăsat în pace, atunci
învăluie-te în lumină albă.
Dacă te umpli cu lumină albă pe interior, atunci te împuternicești și protejezi, însă fără a deveni o
barieră pentru ceilalți – în cazurile în care dorești interacțiune socială.
Utilizarea excesivă a luminii albe poate crea o atitudine arogantă, în special în ceea ce privește
spiritualitatea și de asemenea o minte închisă și o atitudine rigidă. Acest lucru poate fi observat
adesea la cei care practică magia angelică. Rezultatul este stagnarea la un nivel inferior în dezvoltarea
spirituală.
Când o persoană este capabilă să controleze toate culorile, atunci este capabilă să folosească și
lumina albă în mod extins.
Meditația pe culoare:
1. Așază-te într-o poziție confortabilă și întreține exerciții de respirație (sau orice dorești) pentru
a-ți focaliza mintea și pentru a te calma, înainte de a intra în transă.
2. Inspiră și umple-te cu o energie de o anumită culoare, cu fiecare respirație vizualizând-o din
ce în ce mai aprinsă (nu mai deschisă; când spun mai aprinsă mă refer la intensitate).
3. Roșu, albastru, galben, portocaliu, violet, verde, indigo (albastru-violet, culoarea celei de-a
șasea chakră) sau negru.
4. De asemenea, această meditație poate fii efectuată după ce meditezi pe o anumită chakră:
după ce termini, te poți umple cu culoarea chakrei respective.
5. Dacă ești nou în meditația pe culoare, ține culoarea în tine pentru două sau trei minute. Dacă
senzația dată de culoare este plăcută, atunci poți să o ții mai mult. Cei care sunt
experimentați cu energia culorilor, le pot ține pe atât de mult pe cât doresc. Creșterea
timpului de ținere a unei culori trebuie să fie confortabilă și treptată.
Fiecare culoare trebuie să fie în formă pură și luminoasă. Mai târziu, atunci când stăpânești
această tehnică, poți face diverse experimente amestecând diferite culori.
Dacă o culoare îți dă un sentiment negativ atunci lucrează cu aceasta în mod treptat.
Întreabă-te de ce? Ce reprezintă această culoarea pentru tine? Cu ce asociezi culoarea
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respectivă? Aceasta este o cale foarte bună pentru a înțelege mai multe lucruri despre
propria-ți persoană. Care culoare îți dă un sentiment plăcut? Acestea sunt cele pe care le poți
folosi cel mai mult în viața de zi cu zi, putând chiar să le excluzi pe celelalte. Cunoscând toate
aceste lucruri, deții informații valoroase referitor la chakrele cu care trebuie să lucrezi mai
mult pentru a le ridica la nivelul maxim.
6. Cel mai important obiectiv al acestei meditații este să simți culorile. Petrece ceva timp cu
fiecare culoare, pentru a observa senzația pe care ți-o oferă. Notează totul în cartea
umbrelor/cartea neagră/jurnalul negru.
De asemenea, poți medita pe culoarea respectivă și atunci când aceasta se află în exteriorul tău,
pentru a-i simții energia. Nu este întotdeauna necesar să absorbi o culoare, în special dacă de simți
inconfortabil cu aceasta. Amintește-ți că dacă ceva îți dă un sentiment neplăcut sau negativ, atunci
trebuie să te oprești și să îl elimini din programul tău de meditație. Când termini cu această meditație,
curăță-ți aura cu lumină albă, deoarece aceasta îți va echilibra toate culorile din aură.
Beneficiile acestei meditații sunt abilitatea de a simții, direcționa și lucra cu energia colorată. Energia
culorilor este excepțional de puternică atunci când este folosită în magie. Fiecare culoare are energii
unice, care acționează pentru a-ți aduce rezultatele specifice acesteia.
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Fiecare chakră are un sunet standard. Unul dintre modurile prin care îți poți deschide auzul astral este
meditația și concentrarea pe sunetul specific al fiecărei chakre.
Chakra bazei – planul fizic:
Sunetul este fie precum tunetul, fie precum un sâsâit. Roșu
Chakra sacrumului – planul astral:
Vuietul oceanului sau sunetul vântului. Portocaliu
Chakra plexului solar – planul voinței:
H-h-h-h-a-a-a-a-h-h (liniștit precum sunetul produs de expirație; lung și continuu) sau sunetul vibrației
humice “AUM”. Galben
Chakra inimii – planul intuiției:
Un bâzâit precum cel al unei albine (bioelectricitate) sau sunetul flautului. Verde
Chakra gâtului – planul mental:
Azazel mi-a arătat un sunet; cel mai bun mod prin care îl pot descrie, este precum sunetul produs
atunci când sucești un balon. Poate fi folosit și sunetul humic. Albastru
Chakra a 6-a – planul sufletesc:
Sunetul produs de instrumentele de suflat din lemn. Violet-albăstrui (indigo)
Chakra coroanei – planul extazului/fericirii:
Susur sau fără nici un sunet. Violet
Planurile și sunetele de mai sus nu sunt decât orientative și introductive. Concentrează-te pe fiecare
chakră în parte și imaginează-ți sunetul pe cât de clar poți. Încearcă să îl simți prin întregul tău trup și,
împreună cu acesta, rezonează pe planul respectiv. Această meditație te va deschide spre clar-auz
(auzul astral).
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Pentru a deveni adept, trebuie să stăpânești elementele. Acesta este și mesajul Cărții de Tarot a
vrăjitorului. Trebuie să fii perfect sănătos pentru a invoca elementele. Pentru aceia dintre voi care
doresc să o ia mai ușurel, aceste meditații preliminare pot fi de ajutor.
Pentru foc:
Stai liniștit și relaxează-te
Vizualizează un foc imens. Ascultă trosnitul și simte căldura acestuia, după care miroase-o.
Fă asta timp de 5 minute.
Pentru apă
Stai liniștit și relaxează-te
Vizualizează-te în apă. Aceasta poate fi un lac, râu sau ocean. Simte apa, ascultă apa și
miroase-o, ca și cum ești acolo cu adevărat.
Fă asta pentru 5 minute.
Pentru pământ:
Stai liniștit și relaxează-te
Vizualizează-te mergând desculț pe jos. Este cel mai bine dacă te vizualizezi mergând pe solul unei
ferme, deoarece asta este foarte apropiat elementului pământ. Simte solul de sub picioarele tale
goale și ascultă și simte briza ușoară a aerului și miroase pământul.
Fă asta pentru 5 minute.
Pentru aer:
Stai liniștit și relaxează-te.
Vizualizează-te mergând contra vântului. Simte vântul cum bate pe pielea ta și sunetul pe care
acesta îl scoate. Miroase aerul curat în timp ce acesta suflă peste tine. Simte fiecare pas când mergi
în vânt.
Fă asta pentru 5 minute

APOI
Pasul următor pentru foc:
Stai liniștit și relaxează-te.
Vizualizează-te mergând prin deșert. *Simte* căldura mistuitoare și vântul uscăcios și
fierbinte în mediul torid. Simte nisipul dedesubtul picioarelor tale și corpul tău devenind din
ce în ce mai fierbinte.
Fă acest exercițiu pentru 3-4 minute și nu mai mult.
Pasul următor pentru apă:
Stai liniștit și relaxează-te.
Vizualizează-te într-un mediu rece. Simte cum devii rece. Simte vântul rece suflând peste tine.
Pentru cei ce cunosc zăpada (unii frați și surori trăiesc în zone tropicale, așa că nu toată lumea
a experimentat zăpada), vizualizați-vă pe zăpadă și gheață. Ascultă scrâșnetul zăpezii
dedesubtul tălpilor tale. Pentru cei care nu au experimentat zăpada – vizualizați-vă întru-un
mediu rece și folosiți-vă toate simțurile astrale.
Fă acest exercițiu pentru 3-4 minute și nu mai mult.
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Ce fac exercițiile de mai sus?
Pe lângă că îți împuternicește simțurile astrale, aceste exerciții te vor iniția și în lucrarea și
manipularea celor 4 elemente (pământ, aer, foc și apă). Prin invocarea acestora, ne putem
împuternicii până când vom fi capabili să susținem cantități incredibile de căldură, frig și alte extreme.
Invocarea și direcționarea focului este un aspect foarte important al pirochineziei. Ne putem menține
calzi prin invocarea focului sau reci prin invocarea apei, dacă circumstanțele cer asta. Invocarea
focului este metoda prin care călugării Tibetani își petreceau nopțile inițierii în munții reci ca gheața,
goi și sub un cearceaf ud în furtuna de zăpadă. Dimineața, dacă inițiatul a trecut testul inițierii,
cearceaful era cald și uscat, iar zăpada și gheața din jur erau topite.
Unele Loje Satanice din Germania din anii ’20 – ’30 foloseau focul ca element pentru asasinare. Când
elementul era invocat și direcționat către victimă, acesta făcea sângele victimei să fiarbă, la propriu.
Elementul aer, când este invocat în mod corect, produce levitația. Prin invocare și direcționarea
corectă a elementelor, de asemenea putem influenta vremea.
Baza vrăjitoriei avansate se face prin controlul elementelor, acesta include vindecarea, precum și
toate elementele magiei albe, negre și gri.
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Așază-te într-o poziție confortabilă, de preferință cu picioarele încrucișate; este în regulă și dacă stai
pe un scaun/fotoliu, atâta timp cât spatele își este drept. Intră în transă. Înaintea începerii exercițiului,
ar trebui să îți rezervi câteva minute pentru a-ți curăța aura.
Meditația MerKaBa este întreținută în cadrul a 18 respirații.
ACEASTĂ MEDITAȚIE A FOST REVIZUITĂ PE DATA DE 15/OCT/2012. CEA MAI PUTERNICĂ CHAKRĂ ESTE
CHAKRA A 3-A (CHAKRA PLEXULUI SOLAR) ȘI NICIDECUM CHAKRA INIMII. AȘADAR, SFERA AR TREBUI
MUTATĂ ÎN CHAKRA SOLARĂ, ATUNCI CÂND AJUNGI LA PASUL AL 14-LEA.
Vizualizează-te în mijlocul a două piramide.
Meditația standard se face cu energie alb-aurie, însă
odată ce avansezi și devii mai experimentat și știi
cum să mânuiești energia colorată, poți schimba
culorile. Energia alb-aurie este cea mai puternică
energie.

Pasul 1:
Unește degetul mare cu degetul arătător și
inhalează până numeri la 6.
Ține-ți respirația până numeri la 6.
Expiră până numeri la 6 și vibrează (fie cu
voce tare sau în minte) SSSS-AAAA-HHHH într-o
expirație lungă, în timp ce vizualizezi piramidele umplându-se cu o lumină
strălucitoare alb-aurie.
Pasul 2:
Unește degetul mare cu degetul mijlociu și
inspiră până numeri la 6.
Ține-ți respirația până numeri la 6.
Expiră până numeri la 6 și vibrează (fie cu
voce tare sau în minte) TTTT-AAAA-HHHH într-o
expirație lungă. Continuă să umpli piramidele cu o energie alb-aurie intensă și
strălucitoare.
Pasul 3:
Unește degetul mare cu cel inelar și inspiră
până numeri la 6.
Ține-ți respirația până numeri la 6.
Expiră până numeri la 6 și vibrează (fie cu
voce tare sau în minte) NNNN-AAAA-HHHH într-o
expirație lungă. Continuă să umpli piramidele cu o energie alb-aurie intensă și
strălucitoare.
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Pasul 4:
Unește degetul mare cu degetul mic și inspiră
până numeri la 6.
Ține-ți respirația până numeri la 6.
Expiră până numeri la 6 și sâsâie un SSSSSSSS
lung, până când expiri de tot. Continuă să umpli
piramidele cu o energie alb-aurie intensă, puternică și strălucitoare.
Pasul 5:
Unește din nou degetul mare cu degetul
arătător și inspiră până numeri la 6.
Ține-ți respirația până numeri la 6.
Expiră până numeri la 6 și în același timp
vizualizează ambele piramidele umplându-se cu o
lumină strălucitoare alb-aurie, ca cea a Soarelui.
Nu există nicio mantră pentru acest pas.
Pasul 6:
Unește degetul mare cu cel mijlociu și apoi
inspiră până numeri la 6.
Ține-ți respirația până numeri la 6.
Expiră până numeri la 6, în timp ce vizualizezi
ambele piramidele umplându-se cu o lumină strălucitoare alb-aurie.
Nu există nicio mantră pentru acest pas.
De acum înainte pe durata întregii meditații, vei inhala energie cu fiecare inspirație; vei absorbi și
vizualiza energia intrând în același timp prin ambele deschizături ale tubului de respirație.
Tubul de respirație este extins deasupra capului pe lungimea unei palme
(măsurat după lungimea propriei tale palme); acesta coboară prin cele 7 chakre
și iese prin chakra bazei (situată sub coccis) și aici se extinde în afară pe
lungimea unei palme. Atunci când stai în picioare, tubul de respirație se extinde
sub tălpile tale pe lungimea unei palme. Lărgimea tubului este pe atât de mare
pe cât este cercul pe care îl creezi atunci când îți unești degetul mare cu
degetul arătător și se subțiază la capete, dând naștere unei deschizături
înguste. Tubul este transparent precum sticla.
Pentru claritate, următoarele 3 ilustrații sunt fără piramide, însă tu ar trebui să te vizualizezi mereu în
interiorul piramidelor, pe durata întregii meditații.
Pasul 7:
Unește degetul mare cu degetul mic și cel inelar,
iar pe degetul mijlociu și pe cel arătător întinde-le în
față, după cum este ilustrat în imaginea din stânga.
Inspiră și inhalează energie până numeri la 6,
vizualizând o energie strălucitoare alb-aurie intrând
în tub prin deschizăturile de la capete. Canalizează energia prin tub până când
aceasta ajunge între chakrele a 2-a și a 3-a și condensează-o acolo.
Ține-ți respirația până numeri la 6.
Lumina inhalată și canalizată prin tub formează o sferă de mărimea unui grepfrut.
Expiră până numeri la 6 și vizualizează sfera strălucind de energie.
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Pasul 8:
Ține-ți degetele în aceeași poziție ca la pasul 7.
Inspiră și inhalează energie până numeri la 6.
Vizualizează sfera crescând în diametru până când îți
atinge primele coaste și vârful osului pubian.
Ține-ți respirația până numeri la 6.
Expiră până numeri la 6 și vizualizează sfera crescând în strălucire și
intensitate.
Pasul 9:
Ține-ți degetele în aceeași poziție ca la pasul 7 și
8 și ca în ilustrația din stângă. Inspiră și inhalează
energie până numeri la 6; vizualizează sfera strălucind
și crescând în putere.
Ține-ți respirația până numeri la 6 și vizualizează
și simte strălucirea, intensitatea și puterea sferei.
Expiră până numeri la 6 și vizualizează sfera crescând din ce în ce mai
strălucitoare și mai puternică.
Pasul 10:
Ține-ți mâinile în aceeași poziție ca în imaginea din stânga și inspiră și
inhalează energie până numeri la 6.
Sfera ajunge la concentrație maximă; se
aprinde și își schimbă culoarea într-un albalbăstrui electric, după care se schimbă într-un
auriu strălucitor precum Soarele.
Adună-ți buzele pentru a sufla.
Suflă până numeri la 6. În timp ce sufli, vizualizează sfera
extirpându-se până îți înconjoară întregul corp.
Sfera mai mică va rămâne în același loc și va fi mai concentrată și
mai strălucitoare decât sfera largă. (Vizualizează-te ca și cum ai umfla sfera).
Pasul 11:
Ține-ți mâinile în aceeași poziție ca în
imaginea din stânga și inspiră și inhalează
energie până numeri la 6. Vizualizează și simte
energia care îți intră prin ambele capete ale
tubului de respirație și se concentrează în sfera
mai mică după care se expandează în sfera mai mare.
Ține-ți respirația până numeri la 6.
Expiră până numeri la 6 și vizualizează energia concentrată
expandându-se în sfera mai mare, făcând-o din ce în ce mai strălucitoare și mai puternică.
Din acest moment, mai mult ca sigur vei observa că sfera mai mică începe să se învârtă. Se poate
învârti fie de la stânga la dreapta, fie de la dreapta la stânga. Vizualizează-o cum se învârte și lasă-te
dus de val.
Pașii 12 și 13 sunt la fel ca și pasul 11. (Continuă să învârti sfera).
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Pasul 14:
Dacă ești bărbat: așază-ți palma stângă peste
palma dreaptă, ambele îndreptate cu fața în sus.
Dacă ești femeie: așază-ți palma dreaptă peste
palma stângă, ambele îndreptate în sus.
Când începi să inspiri, mută sfera mai mică în
chakra a 3-a. Inspiră până numeri la 6. Când ai mai
multă experiență, poți muta sfera în orice altă
chakra, după plac. (Vezi ilustrația din dreapta).
Pasul 15:
Inspiră până numeri la 6 și rostește în minte “VITEZĂ EGALĂ”
Cele două piramide vor începe să se învârtă în direcții opuse. Cea de
sus se va învârti în sens invers acelor de ceasornic, iar piramida de
jos se va învârti în sensul acelor de ceasornic.
Adună-ți buzele și suflă până numeri la 6, învârtind piramidele și
simțindu-le învârtindu-se în direcții opuse. Acestea se vor învârti la
¼ din viteza luminii. Piramidele care se învârt se simt ca niște pulsații.
Pasul 16:
Inspiră până numeri la 6 și spune-ți în minte “JUMĂTATE DIN VITEZA
LUMINII”
Adună-ți buzele după cum ai făcut mai sus și suflă până numeri la 6,
învârtind piramidele și simțindu-le învârtindu-se în direcții opuse.
Acestea se vor învârti cu ½ din viteza luminii.
Pasul 17:
Inspiră până numeri la 6 și rostește în minte “O TREIME DIN VITEZA LUMINII”
Adună-ți buzele și suflă.
Când acestea se apropie de ¾ din viteza luminii, un disc plat
situat sub bazin va ieși în afară și se va extinde pe o distanță
de aproximativ 18m în diametru. Vizualizează-l precum
Galaxia Sombrero în miniatură, ca în imaginea din dreapta.
Continuă să sufli cu forță și simte viteza discului crescând și
stabilizându-se.
Pasul 18:
Inspiră până numeri la 6 și rostește în minte “VITEZA LUMINII”
Vizualizează-ți discul și piramidele învârtindu-se atât
de repede, încât emit o lumină și energie alb-aurie
foarte puternică, ca a Soarelui1 (viteza luminii e de cca.
300.000.000 m/s). Ține-ți respirația până numeri la 6
și suflă până numeri la 6. Asta va stabiliza discul.
Îți recomand cu tărie să rămâi în meditație pentru 5-15 minute și să meditezi pe energia produsă,
după care concentrează-te pe senzația de pulsație oferită de disc.

1

Lumina Soarelui, lumina alb-aurie, este incredibil de puternică. Pentru mai multe informații și o lectură
interesantă, citește cartea “Lost Secrets of the Sacred Ark, Amazing Revelations of the Incredible Power of
Gold”, de Laurence Gardner. Cartea a fost publicată la Londra: Element, ©2003. (Acesta este aur astral și
nicidecum praf de aur, după cum este menționat în carte, însă puterea este reală).
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După terminarea unei sesiuni de fuziune cu o ființă umană sau cu un animal, asigură-te că îți iei
îndeajuns timp pentru a-ți curăța bine aura și chakrele, deoarece gândurile și convingerile lor ți se pot
transfera, amestecându-se cu ale tale. Întotdeauna alege-ți o ființă sănătoasă (fie ea umană, animală
sau vegetală), atunci când ești nou cu această practică.
Ziua întâi și a doua
1. Alege-ți un obiect, spre exemplu un cristal, un cub – orice poți găsi în camera ta. Începătorii ar
trebui să purceadă cu un obiect alcătuit dintr-un singur material, precum o piatră, un zar, etc.
2. Destinde-te și intră într-o stare de transă
3. Așază obiectul ales în fața ta și privește-l pentru un minut sau două, după care închide ochii și
vizualizează-l. Cu cât îl poți vizualiza mai clar, cu atât mai bine.
4. Acum mărește obiectul în mintea ta până când este îndeajuns de mare ca să poți intra în el.
5. Devino una cu obiectul și deschide-ți simțurile astrale. Ce vezi, auzi, miroși, simți? Este cald
sau este rece înăuntru? Care este senzația pe care o ai? Dacă obiectul este așezat pe o masă,
sau pe o suprafață tare, *simte* acea suprafață, ca și cum ai fi obiectul.
Ziua a treia și a patra
Fă același exercițiu de zilele trecute, însă de data asta folosește o plantă. Aceasta poate fii o floare, un
copac sau chiar un pâlc de iarbă. Dacă nu ai nicio plantă de casă, ai putea efectua această meditație
afară. Ceea ce este important, este ca planta să fie vie. În exercițiul cu planta, simte pământul printre
rădăcini. Dacă faci asta afară, cum se simte această plantă în relație cu celelalte plantele din jurul ei?
Zilele 5-8
Acum, fă același exercițiu pe care l-ai făcut zilele trecute, doar că de data asta fuzionează-ți conștiința
cu un animal. Ți-ai putea imagina un animal, în cazul în care nu ai nici unul lângă tine. Dacă ai un
animal de companie, fuzionează-ți conștiința cu acesta. Privește prin ochii lui, ascultă cu urechile lui;
simte pământul sau pardoseala de sub picioarele lui. Ce senzație ai când ești în corpul acestuia? Îți e
cald? Rece? Foame? Ce miroase animalul tău de companie în mediul înconjurător? Folosește-i nasul.
Ce se află în mintea lui? Animalele gândesc în imagini …
Zilele 9-15
Acum repetă tot exercițiul de mai sus, cu o persoană pe care o cunoști. Poți alege o persoană diferită
în fiecare zi. Gândește cu mintea ei.
La ce ajută aceste exerciții?
La lucruri multe și foarte importante. Când le stăpânești, exercițiile de mai sus îți vor da abilitatea să:
Îți schimbi forma
Să comunici cu animalele
Să plantezi gânduri în mințile celorlalți și chiar să îi posedezi
Să repari echipamente sau aparatură electronică: poți afla problema fuzionându-ți conștiința
cu acestea
Să scoți gânduri din mințile altora și să obții informații
Să diagnostichezi boli în oameni și animale
Studenții își pot fuziona conștiința cu profesorii lor pentru a afla întrebările care se vor da la
un examen important.
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Această meditație este foarte puternică și ar trebui întreținută numai de aceia care sunt avansați în
meditație și ale căror chakre sunt îndeajuns de puternice. Azazel m-a ajutat la revizuirea acestei
meditații și adăugarea parții în care șarpele este extins.
După cum demonstrează și imaginile din Egiptul Antic în care șarpele iese prin al 3-lea ochi, extensia
șarpelui este un senzor psihic de care ne putem folosi. Acesta poate fi extins cu mult mai mult de 0.5
metrii. Această meditație lucrează la împuternicirea acestui senzor.
1. Așază-te într-o poziție confortabilă, cu spatele drept.
2. Concentrează-te pe chakra bazei și vizualizează-o aprinsă într-o culoare roșu-auriu, puternică
și vibrantă.
3. Vizualizează șarpele strălucind și el într-o lumină sclipitoare și puternică, iluminând chakra
bazei într-o culoare alb-aurie precum cea a soarelui și ieșind din chakra bazei prin partea
stângă.
4. Șarpele se curbează la stânga, iasă din chakra bazei, după care se întoarce înapoi și intră în
chakra sacrumului prin partea stângă. Când acesta intră în chakra sacrumului, vizualizează
această chakră aprinzându-se într-un portocaliu-auriu intens.
5. Șarpele iasă prin partea dreaptă a chakrei sacrumului (a 2-a chakră), se curbează și intră în
chakra plexului solar prin dreapta, aprinzând această chakră într-un galben-auriu intens.
6. Ieșind prin partea stângă a chakrei plexului solar, șarpele se curbează în sus și intră în chakra
inimii prin partea stângă. Când acesta intră în chakra inimii, o aprinde într-un verde-auriu
intens și vibrant.
7. Iasă prin partea dreaptă a chakrei inimii și curbând-se în sus, intră în chakra gâtului prin
partea dreaptă, iluminând și împuternicind această chakră într-o puternică energie de un
albastru-auriu deschis.
8. Șarpele iasă prin partea stângă a chakrei gâtului, se curbează în sus și intră în chakra a 6-a
(situată în spatele celui de-al 3-lea ochi) prin partea stângă, iluminând și încărcând această
chakră cu o lumină violet-albăstruie intensă și vibrantă.
9. De data aceasta șarpele iasă prin partea din față a chakrei a 6-a. Va lua o rută alternativă.
Vizualizează șarpele intrând în al 3-lea ochi prin partea din spate și ieșind prin față. Extinde
șarpele în afara celui de-al 3-lea ochi pe o distanță de aproximativ 0,3 – 0,5 m. Încearcă să îi
simți proiecția în aură.
10. Retrage șarpele înapoi prin ochiul al 3-lea, până în chakra a 6-a, după care începe drumul
descinderii.
11. Direcționează șarpele să coboare și să intre în chakra gâtului prin partea dreaptă, iluminândo; iasă prin partea stângă a chakrei gâtului și intră în chakra inimii prin stânga, iluminând-o și
pe aceasta.
12. Iese din chakra inimii prin partea dreaptă, se curbează și intră în chakra plexului solar prin
dreapta, iluminând-o și împuternicind-o.
13. Continuă să coboare și iasă din chakra plexului solar prin stânga, se curbează și intră în chakra
sacrumului prin stânga, iluminând-o și împuternicind-o.
14. După ce iluminează chakra sacrumului, iese prin partea dreaptă a acesteia, se curbează și
intră în chakra bazei prin dreapta încărcând-o cu o energie și o lumină intensă. Petrece câteva
minute aici și meditează pe chakra bazei, împuternicind-o cu lumina și energia intensă și
puternică generate de șarpe.
Meditația de mai sus poate fi repetată. Este extrem de puternică.
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Această meditație le-a fost dată câtorva membrii ai clerului Bucuria lui Satan (Joy of Satan) de către
Thoth și Azazel.
1. Relaxează-te într-o poziție confortabilă. Curăță-ți aura și chakrele.
2. Vizualizează-ți chakra bazei aprinzându-se într-o strălucire intensă.
Apoi vizualizează o rază de lumină care iese din chakra bazei prin
partea de sus și se extinde până în chakra sacrumului, iluminând-o.
Apoi iese din chakra sacrumului și intră în următoarea chakră,
iluminând-o și încărcând-o cu energie. Fă la fel cu fiecare chakră,
până la chakra coroanei. Dacă vrei, poți conecta și chakra de aur,
situată deasupra capului (acest lucru este opțional).
3. Acum extinde raza de lumină într-un pilastru de energie și învârte-l.
Învârte-l din ce în ce mai tare. Pilastrul ar trebui să strălucească cu
putere. Comandă-i pilastrului să se învârtă cu viteza luminii.
4. Concentrează-te din nou pe chakra bazei, care strălucește cu putere.
De aici vor ieșii doi șerpi. Aceștia se vor curba în sus și vor intra în
chakra sacrumului, iluminând-o (exact ca și în imaginea cu Caduceul din dreapta).
5. Vor ieși din chakra sacrumului, se vor curba în sus și vor întra în chakra plexului solar,
iluminând-o.
6. Iese din chakra plexului solar, numai pentru a se curba din nou în sus și să intre în chakra
inimii, iluminând-o și pe aceasta. Continuă în felul acesta până la chakra coroanei (sau până la
chakra a 8-a – chakra de aur – sau chakra a 9-a).
7. Acum învârte din nou pilastrul la viteza luminii.
8. Cele de mai sus constituie un set. Dacă vrei să faci un alt set, întoarce șerpii înapoi în chakra
bazei și repetă întreg exercițiul.
*Șerpii se încolăcesc și se intersectează la nivelul fiecărei chakre – exact așa cum se arată în imaginea
cu Caduceul de mai sus.
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Așa-numita “karma” poate fi eliminată prin intermediul puterii și a cunoștinței. Cu toții suntem
conștienți de reîncarnare; pe multe persoane din viața ta le-ai cunoscut și în viețile anterioare, în
special membrii familiei. Aceste relații pot dura de-a lungul mai multor vieți. Unele dintre ele au un
efect negativ asupra noastră și sunt distrugătoare pentru creșterea și bunăstarea noastră. Aceleași
relații negative sunt repetate de mai multe ori, prin căi, timpuri și corpuri diferite.
Însă vestea bună este că prin cunoștința potrivită și prin folosirea acesteia în luarea de măsuri
adecvate, putem elimina acești oameni negativi din viețile noastre; astfel, eliberându-ne pe noi înșine
și pe cei ce ne-au ofensat de controlul diabolic al puterilor ticăloase.
Pentru început, intră într-o transă și du-te în trecut, spre prima ta amintire. Scrie numele persoanelor
implicate în orice relație negativă/destructivă pe care ai experimentat-o. Lasă de-o parte relațiile
pozitive/benefice deoarece acestea sunt persoane cu care vrem sa continuăm.
Persoanele negative pot fi părinții și în multe cazuri, frații, surorile, rudele, profesorii, prietenii vechi,
inamicii, soții, iubiții și/sau oameni care te-au folosit sau rănit într-un mod prelungit, fizic sau
psihologic. Relațiile de familie sunt cele mai puternice, incluzând soți sau persoane semnificative.
Nu te grăbi cu acest exercițiu. Poți reveni oricând și adăuga mai multe nume pe listă, în funcție de cât
îți amintești. Relațiile negative din punct de vedere karmic chestiuni pe care trebuie să le eliminăm din
viața noastră. Amintește-ți că atunci când judeci fiecare relație, niciuna nu este perfectă.
Cele mai negative relații vor fi evidente așa că poți lucra devreme cu acestea. Dacă există mânie
suprimată pe care nu o poți manevra, atunci întreține ritualul (ritualurile) de răzbunare potrivit.
Rezolvă totul aici și acum și asigură-te că te descarci total. Aceasta va acționa în mod cathartic și este
foarte terapeutic. După aceea vei fi capabil să te vindeci în mod emoțional și psihologic.
Cel mai bine este să efectuezi lucrarea în timp ce Luna este în descreștere. Luna NU trebuie să fie în
Rac sau Balanța și nici vidă
Alții se atașează de sufletul tău folosind legături asemănătoare celor din proiecția astrală. NU toate
sunt “argintii”, așa cum majoritatea cărților conduc oamenii să creadă. Am văzut și legături aurii, dar
și arămii; și alte culori pot fi posibile, așa că nu asuma nimic. Efectuează exercițiul de detașare pentru
a elimina aceste legături.
Asigură-te că atât tu cât și cealaltă persoană sunteți complet sigilați atunci când elimini atașamentul.
Nu încerca sa lucrezi cu mai mult de o persoană pe sesiune. Începe cu cele mai negative persoane,
care trăiesc sau au murit. Dacă nu știi dacă trăiesc sau au murit, nu contează. Când termini, curăță-ți
aura
Cel mai bine este să rezolvi problemele pe rând, în sesiuni diferite. La sfârșit, ar trebui să te simți
ușurat, mai liber și mai împăcat. Mulțumește-I Tatălui Satan la sfârșitul fiecărei sesiuni. El este cel care
ne aduce cunoștința de care avem nevoie pentru a fi liberi.
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Mulți oameni experimentează probleme în viața actuală, care își au originea în una sau mai multe vieți
anterioare. Următoarea meditație, precum și mantra din sanscrită, poate fii folosită pentru a dezlega
sufletul din a fi blocat în anumite situații, din a fi legat în anumite feluri; această meditație precum și
cuvântul sanscrit au puterea de a te scăpa de energiile din trecut, care se dovedesc a fi un obstacol în
viața actuală.
După cum am mai spus în unele dintre postările anterioare, viața amoroasă a anumitor persoane
poate fi șubredă în viața actuală sau poate fi chiar inexistentă, datorită angajamentelor luate în una
sau mai multe vieți anterioare. Aceasta este una dintre cele mai rele și mai puternice legături,
deoarece adesea implică orgasmul sexual și sentimente puternice de iubire – care este unul dintre
cele mai potente sentimente umane.
Mulți se îndrăgostesc de o altă persoană și jură să “fie împreună cu el/ea pentru totdeauna”. Adesea
aceste jurăminte, fie ele verbale sau nerostite, sunt exprimate în timpul actului sexual și/sau al
orgasmului, lucru care le face și mai puternice. Se ajunge la rezultate nedorite pentru că persoanele în
cauză nu sunt în totalitate în control, iar multe lucruri din viață, soarta sau destin, intervin și le
împiedică să se reîncarneze în aceeași viață, în timp ce jurămintele rămân. Pentru a avea o viață
amoroasă cât se poate de decentă în viața actuală, aceste persoane trebuie să rupă și să îndepărteze
cu succes jurămintele și legăturile de la nivelul sufletului.
La fel pot sta lucrurile și în cazul sărăciei. Este un joc total împuternicit și încurajat de biserica xină,
care propovăduiește și își îndoctrinează victimele că “sărăcia este o virtute”, lucru care, în mod
evident, nu este decât un căcat împachetat frumos și vândut în strada mare. Acest joc merge până
acolo încât aceste instituții își pun o fațadă de “organizație caritabilă”. Victimele [la fel ca în toate
aceste programe și jocuri EVREIEȘTI pentru Neamuri/Gentili], se osândesc singure într-o viață sau
chiar mai multe vieți de sărăcie, astfel încât toată bogăția și averea să poată fii adunate și păstrate cu
grijă în mâinile evreilor.
Citate din talmudul evreiesc:
Seph. Jp., 92, 1: “Dumnezeu le-a dat evreilor putere peste posesiunile și sângele tuturor
națiunilor.”
Schulchan Aruch, Chosezen Hamiszpat 348: “Când un evreu are un Arian1 prins la înghesuială, un
alt evreu îi poate împrumuta bani aceluiași Arian și în schimb să îl înșele, astfel încât Arianul să fie
ruinat. Căci în acord cu legea noastră, proprietățile Arienilor sunt ale nimănui, iar primul evreu
care dă de ele, are dreptul să le confiște.”
Cele de mai sus creează un cerc vicios care se auto-perpetuează, iar victimele sunt prostite să creadă
că “caritatea creștină“ este ceva pozitiv și că ea “îi ajută pe săraci” și pe cei care suferă din lipsa
banilor. Adevărul să fie cunoscut: nu există nici o diferență între jidanii care, în primul rând CREEAZĂ
problemele, după care vin și OFERĂ SOLUȚIILE – SOLUȚIILE LOR la probleme pe care ei înșiși le-au
creat de la bun început.

1

Arian/Arieni = Neam/uri = ne-evrei
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Lista continuă la nesfârșit, de la legături astrale la mult mai multe lucruri ca să le amintesc aici; însă ai
prins ideea.
De asemenea vreau să mai adaug că nu trebuie decât să îi înțelegi pe evrei, ceea ce fac și felul în care
aceștia lucrează, pentru a-i înțelege pe deplin pe inamicii cenușii, reptilieni și spurcăciunile îngerești
asociate acestora. Ceea ce evreii reproduc printre noi, aceste entități fac la un nivel mult mai ridicat,
cum sunt atacurile și intruziunile psihice – fără a se diferenția cu nimic nici de felul în care xinii1 și
musulmanii îndoctrinați îi atacă pe ceilalți, împingându-și murdăriile și rahatul lor împuțit.

Controlul creștin al minții
Una dintre tehnicile pe care creștinii le-au folosit timp de secole, este aceea a controlului minții. Aceia
care iau parte la serviciile xine, se supun programării mentale. În mod natural te plictisești și începi să
visezi cu ochii deschiși, în timp ce multor altora le pică capul de somn. Acesta este momentul în care
ești cel mai susceptibil și predispus la programarea subconștientului. În timpurile coloniale, serviciile
creștine durau întreaga zi. Aprodul bisericii purta cu el o prăjină cu o bilă în vârf, pentru a-i pocni în
cap pe aceia care ațipeau. Mersul la biserică era obligatoriu, iar aceia care nu se supuneau, erau
umiliți în public sau erau închiși pentru anumite perioade de timp. Toate acestea fac parte dintr-o
conspirație. Strângerile și serviciile xine sunt MENITE a fi plictisitoare, pentru a induce o stare pasivă și
receptivă a minții, moment în care poți fi programat fără să îți dai măcar seama.
Aceia care controlează programul xin știu prea multe despre mintea umană și despre felul în care
populația poate fi manipulată. Nu sunt decât o adunătură a celor mai mari criminali. Toate acestea
sunt înfăptuite în mod conștient și premeditat, pentru a crea un stat al sclaviei – care este scopul final
al creștinismului.
Creștinii care poartă acel zâmbet bolnăvicios și artificial, ca și cum s-ar afla într-o permanentă transă,
sunt aceia care se supun îndoctrinării în mod conștient și continuu.
Din ce în ce mai multă prezență în biserică și reconsolidare a acestei îndoctrinări, îi transformă în niște
roboți condiționați. Acesta este unul dintre motivele pentru care mulți dintre aceia care sunt în proces
de evadare din creștinism, trec prin perioade grele, experimentând confuzie și uneori frică. Oamenii
nu conștientizează că ei sunt de fapt hipnotizați. Studierea adevărului, în cele din urmă va conduce la
deprogramarea minții. În cele din urmă, frica, incertitudinea și confuzia vor face loc rațiunii și logicii.
Bun! Și acum meditația:
Începe când Luna este în descreștere. Ar trebui folosit un Rozariu satanic (p. 87)
Vibrează cuvântul „MUNKA” de 108 ori. TREBUIE SĂ FACI ACEST LUCRU TIMP DE 40 DE ZILE FĂRĂ
ÎNTRERUPERE ÎNTRE ZILE.
Pronunția cuvântului este MMMUUUU-NNNIII-KKKAAA
Litera „N” se pronunță precum litera spaniolă „Enyay – ñ”. Pronunția de mai sus este 100% corectă și
funcționează de minune.

1

Xin, xini, xism – creștin, creștini, creștinism
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Dacă vrei să utilizezi Rune:
URUZ, AUROCHS
Anglo-Saxon: UR
Germanic: Uraz (Uruz)
Gotic: Urus
Islandic: Ur
Norvegian: Ur
SAU
ANSUZ (Zeu) [Amintește-ți mereu că adevăratul sens pentru `Zeu´ este `sinele´]
Germanic: Ază (Ansuz)
Gotic: Ansus
Scandinava Veche: Óss, Áss
Anglo-Saxonic: Aesc, (Os, Ac)
Islandic: Óss, Áss
Norvegian: Aș
După ce termini cu vibrația, trebuie să îți rostești afirmația de 9 ori. 9 este numărul sfârșitului în cazul
acestui tip de lucrări.
Spre exemplu, înconjoară-te cu o lumină puternică și strălucitoare precum cea a Soarelui și afirmă:
”Sunt liber în mod complet și absolut de ____ [numește ceea ce te leagă]”
Un alt exemplu:
”Sunt liber și absolvit în mod complet și absolut, de orice fel de jurăminte și legături din viețile
anterioare cu privire la viața mea amoroasă, care au fost extinse până în viața mea actuală. Sunt
acum liber să am o viață amoroasă fericită și împlinită, cu orișicine îmi doresc acum în mod conștient”
Indicații pozitive că lucrarea de mai sus funcționează, este manifestarea spontană a aripilor sufletului,
în timp ce întreții lucrarea. Aripile sufletului simbolizează libertatea și puterea spirituală.

- Înalta Preoteasă Maxine Dietrich
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Oamenii din viața de zi cu zi, în special cei pentru care simțim ceva sau cei care ne sunt apropiați – fie
pozitivi sau negativi – sunt atașați de aura noastră. În mod normal, suntem atașați prin intermediul
chakrelor. Aceste atașamente pot dura de-a lungul a mai multor vieți și sunt mai comune în rândul
membrilor familiei sau cu cei care ne sunt apropiați și cei care au avut o amprentă majoră în viețile
noastre (aici pot fi incluse și animalele).
Există simptome ale atașamentului psihic, cele mai pronunțate fiind gândurile și sentimentele care nu
ne aparțin, premonițiile puternice legate de o persoană iubită sau un membru al familiei și alte tipuri
de emoții și sentimente telepatice. Dacă vrei să verifici dacă un gând sau sentiment vine de la tine,
atunci fa-ți un pic timp pentru a te umple cu eter. Poți face asta vizualizându-te în lumina ultravioletă
a elementului eter. „Luminile negre” ale anilor 1970 au culoarea eterului. Dacă sentimentul/emoția
dispare aproape imediat, atunci aceasta nu vine de la tine. Dacă rămâne, atunci este a ta.
Pentru a ne detașa de un atașament sau de o influență a unei relații nedorite, trebuie să fim mai întâi
conștienți de faptul că există o problemă și să VREM să o rezolvăm. Dacă în subconștientul persoanei
care efectuează lucrarea nu există această dorință, acest exercițiu va fi mult mai dificil. În plus, există
persoane care au sentimente atât de puternice, în special în cazurile de dragoste obsesivă, astfel încât
sentimentele lor devin amestecate cu ale tale, lucru care face detașarea mult mai greoaie.
Lucrarea ar trebui să fie repetată în fiecare zi, începând din a 3-a zi de după Luna Plină, până la Luna
Nouă. În cazurile încăpățânate, s-ar putea să trebuiască să repeți lucrarea timp de 40 de zile sau chiar
mai mult, în funcție de tăria legăturii.
PENTRU A ÎNDEPĂRTA O PERSOANĂ NEDORITĂ DIN SUFLETUL TĂU:
În timp ce Luna este în descreștere (faza Lunii dinspre Lună Plină spre Lună Nouă), găsește un loc
liniștit și în care nu vei fi deranjat.
Întotdeauna lucrează la îndepărtarea unei singure persoane pe ședință și niciodată pe mai multe.
Dacă sunt mai multe, atunci lucrează cu fiecare în parte în ședințe diferite, deoarece dacă se lucrează
pe mai mult de o persoană pe ședință, energiile îți vor fi dispersate și vor face ca întreaga lucrare să
fie inefectivă. Această lucrare poate lua foarte mult timp.
Întreabă-te mental unde se află legătura/legăturile. Vei observa că există o legătură reciprocă,
existând unul sau mai multe atașamente ce pornesc de la nivelul chakrelor. Dacă nu poți localiza
atașamentul/e (cu cât mai puternică este legătura/influența, cu atât mai multe legături există), atunci
va trebui să desfaci influența de la nivelul tuturor chakrelor, pentru a te asigura că este complet
eliminată.
1. Afirmă: „Eu, în acest moment, rup și elimin toate legăturile de la (numele persoanei) din
sufletul meu în mod total, permanent și complet.”
Petrece atâta timp cât este necesar cu acest exercițiu; nu te grăbi deloc. Poți folosi un cuțit
astral, un ferăstrău sau un laser astral sau lucrează cu orice unealtă te simți confortabil;
important e să detașezi legăturile în mod complet de la nivelul chakrelor. Lucrează cu fiecare
chakră pe rând în timp ce vibrezi mantra „TH” și direcționând această vibrație în locul în care
tai legătura. Inspiră, vizualizează unealtă sclipind într-o lumină albă/aurie, iar când expiri
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vibrează „TH”. Vizualizează și „dorește-ți” ca legătura să fie tăiată și îndepărtată în mod
complet. (Mantra TH este vibrată cu limba între dinți, precum un bâzâit.)
În acest caz, dorința ta trebuie să fie puternică deoarece este posibil ca cealaltă persoană să
nu dorească să dea drumul și le poți simți sentimentele agățate cu disperare, în special în
cazurile de iubire obsesivă. Sigilează cu energie/lumină fiecare chakră în locul în care
legăturile au fost atașate. Culoarea alb/auriu este cea mai puternică, deoarece de asemenea
va bloca orice încercări viitoare de reconectare.
2. Când ai terminat cu eliminarea legăturilor de la nivelul chakrelor, curăță-ți aura
3. Apoi trebuie să-ți sigilezi aura. Asta se poate efectua prin a vizualiza o lumină albă
strălucitoare, la fel ca cea a Soarelui (deoarece lumina alba respinge și deviază) și afirmă:
„Aura mea deviază și respinge în mod constant și continuu toate energiile care vin de la
(numele persoanei), în toate felurile.”
4. Vibrează mantra Soarelui cu un Rozariu Satanic (108 bile); asta va împuternicii lucrarea și va
arde orice încercări noi de reatașare. Poți alege orice mantră a Soarelui dorești și cu care te
simți confortabil să lucrezi, însă odată ce începi lucrarea nu schimba mantra.
„SURYA” vibrată SSS-UUU-RRR- III-AAA
sau
„RAUM” vibrată RRR-AAA-UUU-MMM.
(litera R trebuie durigată și accentuată)

„Lumina înseamnă putere” – Lilith
Există un alt fel de atașament care se numește „vampirism psihic”. Vampirismul psihic se petrece
atunci când un individ se atașează astral de sufletul altcuiva. Acesta se atașează de obicei la una sau
mai multe chakre ale gazdei (în general, inima) și o golește de energie. În toate relațiile apropiate,
există un atașament spiritual mutual mai puternic sau mai slab. În cazul vampirilor psihici, relația este
aidoma relației parazit/gazdă. Un vampir psihic nici nu trebuie să fie implicat într-o relație deoarece în
mod normal, sufletul acestuia se hrănește cu energiile celorlalți.
În cele din urmă, gazda devine epuizată și fără energie, în special atunci când se află în imediata
vecinătate a vampirului psihic. Indiferent că vampirul se află lângă gazdă sau este la distanta, odată ce
acesta s-a atașat de cineva, îl/o poate goli de energie oricând.
Vampirii psihici pot fi străini, însă în majoritatea cazurilor aceștia sunt membrii de familie, rude sau
persoane apropiate.
De cele mai multe cazuri de vampirism psihic, există o slăbiciune de partea gazdei. Relația
parazit/gazdă adesea satisface o dorință neîndeplinită pentru unul sau ambii indivizi implicați. Acest
lucru produce energie cu care vampirul energetic se hrănește.
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Cu mult timp în urmă, în timpul unei transformări spirituale datorate trezirii Șarpelui Kundalini, am
fost capabil să văd un instrument inamic, ceva ce ei au încercat să ascundă de noi, Gentilii, o lungă
perioadă de timp. Este un „tub”, un fel de obiect sub forma unui tub subțire, de culoare verde, care
provine de la „iehova” - principală formă mentală inamică. Acest tub trece prin al treilea ochi și se
conectează direct la chakra a 6. Înainte de a vedea acest lucru, mai tot timpul aveam gânduri emotive
sau atacuri psihice. (Adică inamicul mă făcea să mă simt deprimat, mult prea nervos, îndoielnic, etc.)
Mereu simțeam un fel de „puf” pe frunte, nu știam ce era atunci dar eram sigur că nu e ceva de bine.
După ce transformarea a avut loc, am putut vedea clar că era al inamicului. Cu acest tub inamicul ne
poate influența cu ușurință gândurile, ne poate goli de energie pe care, mai apoi, o poate folosi în
scopuri lor personale – și mai ales, ne poate face pe unii dintre noi să vedem lucruri care de fapt nu
există, cu scopul de a crea confuzie (aici telepatia este extrem de puternică, pentru că ei își desfășoară
activitatea într-o minte colectivă condusă de Cenușii de grad înalt.]
Este absolut imperativ să rupi aceste tuburi!
Metoda de rupere este următoarea:
Intră într-o transă, cu cât mai profundă cu atât mai bine. Pune mâna pe tub, pune un strat foarte
vibrant și luminos de energie demonică/satanică albastră în jurul mâinii și literalmente taie tubul –
atât în astral, cât și în fizic. În timp ce faci asta, folosește elementul foc pentru a incinera întreg tubul
până la sursa acestuia. După ce am făcut asta, am deschis ochii și am văzut resturile tubului cum picau
la pământ. Dacă ai făcut cum trebuie și ai reușit să rupi tubul în mod corespunzător, atunci te vei simți
extrem de ușurat, îmi amintesc că sentimentul a fost asemănător cu acela de după dedicarea mea
Tatălui Satan. După ce ai rupt acest tub, inamicul va încerca continuu să îl reatașeze. Este de datoria ta
să fi mereu conștient de ceea ce gândești și simți; dacă tubul este reatașat emoțiile și gândurile tale
vor deveni brusc negative, aparent fără nici un motiv.
De acum ești conștient de tub și nu ar trebui să ai nicio problema „simțind” când acesta este reatașat,
atunci când vor încerca să facă asta. Ei vor încerca din nou și din nou, cu cât vei avea mai multă
bioelectricitate cu atât ei vor continua să se întoarcă. Poți pur și simplu să tai tubul încă o dată
folosind energia demonică/satanică și elementul foc. Nu pot emfaza îndeajuns de mult importanța de
a face acest lucru. Vei experimenta atacurile psihice și emoționale la un nivel mult mai scăzut, nu vei
mai avea atât de multe gânduri inutile și, cel mai important, inamicul nu va mai putea să te sece atât
de ușor de energie. De asemenea, împuternicirea chakrelor va merge ca pe apă.
Mai există și un tub secundar care se conectează de la extensia din spate a chakrei a 6-a cu cea din
mijloc – principală. Acesta funcționează în același mod ca și tubul principal folosit de inamici și trebuie
rupt de asemenea. Ruperea simultană a acestor două tuburi va face reatașarea lor mult mai dificilă.
Acest tub aprovizionează inamicul cu o cantitate enorma de energie. Cu cât mai mulți gentili desprind
aceste tuburi, cu atât mai slab va devenii inamicul. Este de adăugat și faptul că putem rupe aceste
tuburi și de la alte oameni: o persoană iubită, membrii ai familiei și chiar și prieteni. Îți sugerez să le
rupi tuburile dintre chakra a 6 și chakra inimii. Cu cât mai multe persoane, cu atât mai bine - fiecare
tub rupt slăbește inamicul. De asemenea, inamicilor le va fi mult mai greu să reatașeze tuburile din
cauza cantității mari de tuburi rupte.
– Înaltul Preot Vovim Baghie
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Această meditație de protecție a mai fost postată odată sau de două ori pe forum, însă ca răspuns la
alte mesaje și dacă nu știi unde să o cauți, cel mai probabil nici nu o să o găsești. Este foarte efectivă.
Îmi amintesc că aceasta a fost postată într-o perioadă cu multe atacuri spirituale din partea
Vaticanului și a infecților de evrei în general. Cel mai indicat e să fie făcută în fiecare zi; eu obișnuiesc
să fac o parte dimineața și o parte seara, însă poate fi făcută și doar odată sau chiar de trei ori pe zi.
Fiecare e diferit și fiecare îți organizează timpul diferit și nu e nimic greșit în asta.
Recent am văzut mai multe mesaje pe forum de la unii care au nevoie de o modalitate mai avansată
de a se proteja; uneori trecem prin perioade mai grele din punct de vedere astrologic, intrăm în
conflict cu vrăjitori care nu sunt sataniști spirituali (aici intră și infecții de evrei și Vaticanul - care
aruncă blesteme din greu peste populație), trecem prin atacuri din partea inamicilor extratereștrii
(inclusiv atacurile din timpul somnului) sau pur și simplu simțim că avem nevoie de o aură mai
puternică de protecție: această meditație este ideală pentru toate cele de mai sus și pentru multe
altele. Un alt lucru minunat cu această meditație, este faptul că nu ne protejează numai pe noi, ci
întreaga comunitate de sataniști spirituali. Acest lucru este foarte important. Precum în zicala „unde-s
doi puterea crește”, prin această meditație se creează un fel de scut de protecție uriaș, creat din și
pentru sataniștii spirituali; un fel de rețea de protecție globală pentru toți cei care sunt de partea lui
Satan.
Ar fi de prisos să mai spun că, cu cât mai mulți practică această meditație în mod regulat, cu atât mai
bine. În timpuri grele noi scăpăm întregi (și după cum majoritatea dintre noi știm, viitorul nu este
deloc strălucit. Alinierile astrologice din următorii anii aduc crize financiare, pandemii și altele; mulți
vor muri. Însă noi, ca familie de sataniști spirituali ne putem proteja și putem scăpa teferi. Da, Satan
ne protejează, însă e de datoria noastră să ne protejăm și noi).
Bun, și acum meditația:
1. Vibrează SURYAE de 54, 72 sau cel mai bine de 108 ori în aură, folosind un rozariu satanic.
2. Apoi rostește următoarea afirmație de cel puțin 9 ori: „Aura mea respinge și deviază în mod
constant energia negativă, ostilitatea, rea-voința, blestemele și atacurile psihice direcționate
spre mine și întotdeauna le trimite înapoi la cei de la care au venit. Aliniez aceste energii
protective cu frații și surorile mele în Satan.”
Asta e tot. E important să simți vibrația mantrei SURYAE în aură.
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Fiecare chakra rezonează și răspunde la o anumită frecvență. O cale ușoară de a afla tonul potrivit
este să te bazezi pe ceea ce simți. Când atingem tonul potrivit, ar trebui să simți asta în chakră. Asta
va face ca chakra să vibreze și să elibereze energie.
Reține: următoarele vibrații (cuvinte de putere) au fost corectate. Cuvintele tradiționale în sanscrită
au fost corupte, iar efectele acestora au fost diminuate. Vibrațiile de mai jos sunt concentrate și
excepțional de puternice și nu sunt pentru începători sau neexperimentați. Îi sfătuiesc pe cei
neexperimentați sau începători să rămână la mantrele de la un nivel mediu, până când sufletul poate
manevra mai multă energie.
Chakra bazală: Laum, vibrat LLLAAA–UUU–MMM1
Chakra sacrală: Vaum, vibrat VAAAA–UUU–MMM
Chakra „666” a plexului solar: Raum, vibrat RAAAA–UUU–MMM2
Chakra inimii: Yaum, vibrat YYAAAA–UUU–MMM
Chakra gâtului: Haum, vibrat HAAAA–UUU–MMM
A șasea chakră: Aum, vibrat AAAA–UUU–MMM
A șaptea chakră: Maum, vibrat MMAAAA–UUU–MMM
Vibrațiile de mai jos sunt extrem de puternice și la fel ca și cele de sus, nu ar trebui sa fie folosite de
începători sau persoane neexperimentate. Ține minte acest lucru.
AVERTISMENT: MANTRA LUI SATURN PENTRU CHAKRA BAZEI POATE EVOCA ENERGII NEPLĂCUTE, AȘA
CĂ FII CONȘTIENT DE ASTA ȘI CONTINUĂ CU PRUDENȚĂ. Asta nu s-a întâmplat tuturor, deoarece
unele persoane au avut experiențe pozitive în acest caz, totuși totul este posibil. Dacă observi orice fel
de problemă manifestându-se în viața ta, atunci ar fi mai bine să folosești vibrațiile de mai sus și să o
eviți pe cea de mai jos:
Chakra bazală: SHANISWARA, vibrat ȘȘ–AA–NN–III–SSS–VVAA–RR–AA
Chakra sacrală: BHAUMAYA, vibrat BB–AA–UUU–MM–AA–IIAA
Chakra “666” a plexului solar: SURYAE, vibrat SUUU–RR–IIAA–EEE
Chakra inimii: BUDHAAYA, vibrat BUU–DD–HHAA–AA–IIAA
Chakra gâtului: SHUKRAYA, vibrat ȘȘ–UUU–CC–RRR–AAA–IIAA
A 6-a chakră: CHANDRAMASE, vibrat CHH–AAA–NN–DRR–AA–MM–AA–SSS–EE
A șaptea chakră: GURUAVE, vibrat GG–UUU–RR–UUU–AAA–VVEEE

1

Durigă „R”-ul

2

Litera „G” este întotdeauna guturală.
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Atunci când îți învârți chakrele, afirmă pentru fiecare în parte: “cu viteza luminii”. Apoi învârte-le din
ce în ce mai repede, până când acestea devin albe de energie și extrem de puternice, precum Soarele.
Fă acest lucru cu fiecare chakră în parte! Acest lucru ajută la înlocuirea energiei pierdute.
Această viteză îți va ridica vibrația la un nivel mai înalt. Atunci când chakrele ne vibrează cu o viteză
superioară, suntem feriți de ghinion și de boli. De asemenea, ne deschide spre lumea astrală, dar ne și
păzește atât acolo cât și în lumea fizică.
Totuși, amintește-ți că lucrările energetice trebuie făcute zilnic, întrucât fiecare zi este construită pe
ziua precedentă, iar până când este stabilit un câmp energetic puternic, beneficiile de scurtă durată
pot fi pierdute sau mult mai dificil de recâștigat.

Odată ce devii avansat nu mai ai nevoie să respiri energia; poți să o direcționezi prin propria-ți voință,
folosindu-ți doar mintea. Cea mai ușoară cale de a începe este prin a-ți dori ca energia să intre în tine;
vizualizează-o și simte-o umplându-te și încărcându-te.
Următoarele meditații sunt excelente pentru a te antrena să absorbi energie folosindu-ți doar mintea.
Concentrează-te și urmează meditația însă de data aceasta NU folosi respirația pentru a atrage
energia. Intră într-o transă, respiră normal și relaxează-te:
Meditația fundamentală (p. 48),
Meditația energiei (p. 49),
Meditația pe glanda pineală (p. 101–b),
Respirația chakrală – de la Azazel (p. 100–a)
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Aceste meditații sunt extrem de avansate și pot fi periculoase pentru începători. Ar trebui să fi
experimentat în meditație, manipularea energiei și invocarea elementelor și să ai o înțelegere bună a
ceea ce se întâmplă pe plan astral.
Pentru a începe cu aceste meditații, trebuie să fii complet relaxat. Poate fii periculos dacă ești
deranjat de alții, trezit de zgomote puternice, de telefonul care sună, de musafiri sau orice altceva;
aici sunt incluse și atingerile animalelor de companie.
MEDITEAZĂ PE AURĂ:
1. Pentru a-ți simții aura și a deveni conștient de aceasta: extinde-ți conștiința în afara corpului
fizic cu câțiva centimetrii și simte-ți energia propriei aure.
2. SIMTE-ȚI aura și meditează asupra ei pentru câteva minute.
3. Extinde-ți și contractă-ți aura.
4. Inspiră și expiră energie în aura ta.
5. Dacă te simți pregătit, poți invoca fiecare element în aura ta. Nu te grăbi cu asta! Ar trebui să
începi cu mai puțin de șapte respirații pentru fiecare element. Cel mai bine este să meditezi
cu un singur element pe zi.
6. Meditează pe senzația pe care ți-l dă fiecare element după ce îl invoci în aură.
7. Dacă te simți inconfortabil, expiră elementul înapoi în eter.
MEDITEAZĂ PE CORPUL LUMINOS:
1. Îți poți simți corpul luminos dacă îți extinzi conștiința către energia din interiorul corpului.
2. SIMTE-ȚI corpul luminos și meditează pe asta.
3. Expiră și inspiră energie în corpul luminos.

EDITAEAZĂ PE CORPULUI MENTAL:
1. Concentrează-te spre interior pe propria conștiință. Acesta este corpul tău mental.
2. Corpul mental ne urmează orișiunde ne concentrăm atenția. Când ne extindem gradul de
conștientizare, ne extindem și acest aspect al sufletului.
3. Meditează și devino conștient de corpul tău mental.
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Proprietățile spiritului, în relație cu elementele, sunt următoarele:
voința este guvernată de elementul foc,
intelectul și memoria sunt guvernate de elementul aer,
toate aspectele sentimentelor sunt guvernate de elementul apă,
toate aspectele conștiinței sunt guvernate de elementul pământ.
Pașii meditației:
1. Intră în transă și concentrează-te înlăuntrul tău, pe propriul tău spirit; încearcă să devii
conștient și să îl simți; meditează pe acesta.
2. Meditează pe fiecare aspect al elementelor menționate mai sus, în relație cu părțile
spiritului guvernate de acestea.
La ce ajută acest exercițiu:
Acesta este important deoarece îți ascute fiecare aspect al sufletului. Își va permite să influențezi
aceste aspecte în tine însuți, iar când stăpânești acest exercițiu, vei fi capabil să le influențezi și în
ceilalți. În cele din urmă, prin practică, vei învăța să întărești sau să elimini aceste aspecte.

Această meditație pune o presiune în al 3-lea ochi sau în glanda pineală, lucru care îți va împuternici
pe oricare dintre acestea două (pe care alegi să meditezi). Această meditație este avansată și nu este
deloc recomandată începătorilor. Ar trebui să ai îndeajuns de multă experiență și să înțelegi pe deplin
și fără nici o problemă îndrumările de mai jos.
Inspiră energie de la baza spinării în sus până în chakra gâtului.
Ține-ți respirația pe atât de mult pe cât îți este confortabil și concentrează-te fie pe glanda
pineală, fie pe al 3-lea ochi. Ar trebui să simți o presiune, mâncărime sau chiar o ușoară
durere în al treilea ochi sau glanda pineală (depinde pe care alegi să o împuternicești acum).
Expiră și repetă exercițiul de încă câteva ori.
Înainte de a începe această meditație (sau orice altă meditație de această natură), ar trebui să îți
planifici dinainte din ce va consta meditația. În cazul de față, stabilește dinainte dacă vei lucra pe
glanda pineală sau pe al 3-lea ochi. Eu le-am făcut pe ambele: am început meditația concentrându-mă
pe al 3-lea ochi, după care, în partea a doua a meditației, m-am concentrat pe glanda pineală.
În cele din urmă, după ce îți deschizi și activezi glanda pineală în mod complet, capul ți se va umple de
lumină. Acest lucru este extrem de puternic și plăcut. Această lumină este foarte puternică în
materializarea dorințelor tale, dacă o direcționezi în mod corespunzător.
Senzația oferită de glanda pineală – când aceasta este activată – este incredibilă și nu ai cuvinte
pentru a o descrie. Este excepțional de plăcută și poate dura timp de câteva ore sau chiar mai mult
dacă rămâi în ton.
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Invocarea elementului foc
Pentru a invoca elementul foc, intră într-o transă ușoară spre medie și vizualizează-te în mijlocul unei
mari sfere de foc. Inspiră elementul foc prin toate părțile corpului tău: partea din față, spate, părțile
laterale, creștet și tălpile picioarelor. Vizualizează-te devenind incandescent.
Fă acest lucru în cadrul a câteva inspirații, ÎNSĂ NU MAI MULT DE ȘAPTE INSPIRAȚII! NU FĂ MAI
MULTE! POȚI OPTA PENTRU UN NUMĂR DE 2-3; ÎNSĂ NU MAI MULT DE ȘAPTE!
Ai doua opțiuni pentru acest exercițiu:
Poți expira elementul foc înapoi în eter după fiecare inhalare; poți chiar să mai expiri din el după
ce ai terminat cu cele șapte inhalări (sau câte ai ales să faci). Aceasta este cea mai precaută
metodă. SAU
Poți alege să reții întreaga cantitate inhalată. Prin reținerea elementului vei progresa mai repede,
vei înțelege senzația dată de fiecare element și modul în care te afectează fiecare dintre ele. De
asemenea, adoptând această metodă, abilitatea de a mânui fiecare element îți este sporită – însă
ține minte: acesta nu este pentru oricine. Este mai bine să iei lucrurile încet și să fi precaut.
Amintește-ți să te folosești întotdeauna de ceea ce simți și să fii sincer cu tine însuți.
După aproximativ 12-24 de ore, liniștește-te și meditează timp de câteva minute pe ceea ce simți
după ce ai invocat aerul.
Pentru a deveni un adept, trebuie să stăpânești „arta de a sufla elementul” (direcționarea expirației),
după cum vom învăța în meditațiile care urmează. De exemplu, prin direcționarea elementului foc,
după ce a fost invocat îndeajuns de mult și după ce corpul tău poate suporta mari cantități din acesta,
se poate crește temperatura altor obiecte sau le poți chiar aprinde, folosindu-te numai de mintea ta.
Spre deosebire de metoda descrisă în articolul Pirochinezia (p. 175), prin metoda de mai sus te poți afla
la kilometrii distanță de obiectul pe care vrei să îl aprinzi.
În meditațiile care urmează, vom încălzi pahare cu apa și alte practici asemănătoare, ca început în
folosirea acestei puteri.
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Invocarea elementului aer
Liniștește-te și intră într-o transă ușoară spre medie. Vizualizează-te în aer. Simte această senzație de
ușurare și inhalează elementul aerului. Este important să te imaginezi devenind din ce în ce mai ușor
și vaporos/aeros. Imaginează-ți că trupul tău devine pe atât de ușor precum aerul, până când nu îți
mai poți simți corpul.
Fă asta în șapte inhalări ȘI NUMAI ÎN ȘAPTE INHALĂRI! NU FĂ MAI MULTE! ÎN SCHIMB, POȚI OPTA
PENTRU UN NUMĂR DE 2-3, ÎNSĂ NU MAI MULT DE ȘAPTE INHALĂRI.
Ai două opțiuni pentru acest exercițiu:
Poți expira elementul aer înapoi în eter după fiecare inhalare; poți chiar să mai expiri din el
după ce ai terminat cu cele șapte inhalări (sau câte ai ales să faci). Asta e metoda precaută.
SAU
Poți alege să reții întreaga cantitate inhalată. Prin reținerea elementului vei progresa mai
repede, vei înțelege senzația dată de fiecare element și modul în care te afectează fiecare
dintre ele. De asemenea, adoptând această metodă, abilitatea de a mânui fiecare element îți
este sporită – însă ține minte: acesta nu este pentru oricine. Este mai bine să iei lucrurile încet
și să fi precaut. Amintește-ți să te folosești întotdeauna de ceea ce simți și să fii sincer cu tine
însuți.

După aproximativ 12-24 de ore, liniștește-te și meditează timp de câteva minute pe ceea ce simți
după ce ai invocat aerul.
Elementul aer este folosit în ritualuri pentru a stârni haos. La început, aerul îți poate stimula sistemul
nervos peste limită, până ajungi să te obișnuiești cu el, așa că este important să o iei ușurel. Invocarea
aerului mai este folosită și în levitație.

|

Invocarea elementului apă
Pentru a invoca elementul apă, intră într-o transă ușoară spre medie și vizualizează-te complet sub
apă, într-o piscină sau un lac. Apa ar trebui să fie liniștită și stătătoare. Relaxează-te! Inhalează
elementul apei prin toate părțile corpului tău: partea din față, spate, creștetul capului și tălpile
picioarelor. Imaginează-te devenind rece ca gheață.
Fă asta în șapte inhalări ȘI NUMAI ÎN ȘAPTE INHALĂRI! NU FĂ MAI MULTE! ÎN SCHIMB POȚI OPTA
PENTRU UN NUMĂR DE 2-3, ÎNSĂ NU MAI MULT DE ȘAPTE INHALĂRI.
Ai două opțiuni pentru acest exercițiu:
Poți expira elementul aer înapoi în eter după fiecare inhalare; poți chiar să mai expiri din el
după ce ai terminat cu cele șapte inhalări (sau câte ai ales să faci Asta e varianta precaută.
SAU
Poți alege să reții întreaga cantitate inhalată. Prin reținerea elementului vei progresa mai
repede, vei înțelege senzația dată de fiecare element și modul în care te afectează fiecare
dintre ele. De asemenea, adoptând această metodă, abilitatea de a mânui fiecare element îți
este sporită – însă ține minte: acesta nu este pentru oricine. Este mai bine să iei lucrurile încet
și să fi precaut. Amintește-ți să te folosești întotdeauna de ceea ce simți și să fii sincer cu tine
însuți.
După aproximativ 12-24 de ore, liniștește-te și meditează timp de câteva minute pe ceea ce simți
după ce ai invocat elementul apă.
Pe măsură ce avansezi, vei putea simți răceala apei mai mult și mai mult. Ar trebui să te simți precum
un bloc de gheață. Adepții sunt capabili să își tină corpurile reci ca gheața chiar și în cele mai
dogoritoare zile de vară.
Elementul apei poate genera depresie, așa că, este important să fi precaut și să o iei ușurel. Apa este
folosită în ritualurile de atracție.
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Invocarea elementului pământ
Pentru a invoca elementul pământ, intră într-o transă ușoară spre medie și vizualizează-te în mijlocul
unei mari sfere de pământ cu o densitate și o gravitație ridicată. Acum, pune în practică Meditația
fundamentală (p. 48): inhalează elementul pământului prin toate părțile corpului tău: prin față, spate,
creștetul capului și tălpile picioarelor. Imaginează-te devenind din ce în ce mai greu, până când ești
asemenea oțelului și nu te mai poți mișca – ca și cum ai fi îngropat la câțiva metrii sub pământ.
Fă asta în șapte inhalări ȘI NUMAI ÎN ȘAPTE INHALĂRI! NU FĂ MAI MULTE! ÎN SCHIMB POȚI OPTA
PENTRU UN NUMĂR DE 2-3; ÎNSĂ NU MAI MULT DE ȘAPTE INHALĂRI.
Ai două opțiuni pentru acest exercițiu:
Poți expira elementul aer înapoi în eter după fiecare inhalare; poți chiar să mai expiri din el
după ce ai terminat cu cele șapte inhalări (sau câte ai ales să faci). Asta e cea mai precaută
metodă. SAU
Poți alege să reții întreaga cantitate inhalată. Prin reținerea elementului vei progresa mai
repede, vei înțelege senzația dată de fiecare element și modul în care te afectează fiecare
dintre ele. De asemenea, adoptând această metodă, abilitatea de a mânui fiecare element îți
este sporită – însă ține minte: acesta nu este pentru oricine. Este mai bine să iei lucrurile încet
și să fi precaut. Amintește-ți să te folosești întotdeauna de ceea ce simți și să fii sincer cu tine
însuți.
După aproximativ 12-24 de ore, liniștește-te și meditează timp de câteva minute pe ceea ce simți
după ce ai invocat elementul pământ.
Elementul pământului este folosit în ritualuri pentru a lega. Invocarea pământului este de asemenea
de ajutor în calmarea minții și în meditație.
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Echilibrează-te
În continuare, vom prezenta fiecare element în detaliu. Invocă elementele care îți sunt deficitare! În
această secțiune vei învăța care elemente sunt dominante în sufletul tău și care îți sunt deficitare.
Pentru a putea invoca, direcționa și controla în mod eficace elementele, trebuie să fi echilibrat cu
toate. Cei mai mulți dintre noi au dezechilibre. Acestea pot fi observate, de regulă, și în diagramele
astrologice.
În prima parte ne vom ocupa de caracteristicile fiecărui element, care se manifestă în ființele umane.
În timp ce progresăm, voi posta articole despre magia elementală (cu elementele) și cum pot fi
folosite elementele în diferite lucrări (vezi capitolele următoare). Aceia care continuă și progresează,
vor ajunge apți de a practica o formă foarte avansată a magiei. Acest tip de magie este foarte
periculos și prin urmare este necesar ca practicantul să fie pregătit pe măsură și să fie îndeajuns de
puternic.
De obicei, ritualurile care sunt deosebit de periculoase, le vom întreține în cadrul unui grup. Aceste
ritualuri vor fi postate pe forum, înainte cu aproximativ o săptămână. În felul acesta îl vom lovi
puternic pe inamic, la momentul potrivit, prin coordonarea în grup a eforturilor noastre.
Trebuie să fii sincer cu tine însuți și de asemenea să te cunoști. Mai jos sunt atributele fiecărui
element în formă pură. Foarte puțini dintre noi au un deficit de doar un singur element; în mod
normal, sunt două elemente dominante iar două deficitare. Prin echilibrarea elementelor, vei găsi
vindecare fizică, psihică, mentală și sufletească. Focul este opus apei iar aerul îi este opus pământului.
Elementele opuse sunt cele care „rezolvă” un dezechilibru. Trebuie însă să fi conștient că invocarea
unui element deficitar poate cauza o reacție negativă a elementului opus.
FOCUL
Caracteristici:
Auto-centrare, confidență, entuziasm, expresivitate, curaj, subiectivitate, comunicativ, continuitate,
extrovertire, insensibilitate în relațiile cu ceilalți, impulsivitate, nerăbdare, creativitate, orgoliu,
extravaganță, nechibzuire, pasional, auto-importanță, exhibiționism, neînfricare, aventurare.
Oamenii focului, de multe ori se „ard pe ei înșiși”. Sunt adesea hiperactivi, de neobosit și preocupați
peste măsură cu a schimba ceva în lume. Deseori se lovesc de probleme în raportarea la cei din jur;
pot fi foarte insensibili și cruzi în abordarea lor.
Persoanele care au un deficit de foc, sunt de obicei lipsiți de energie, cu o încredere în sine și cu o
auto-stimă scăzută. Le lipsește spiritul, entuziasmul și au o oroare față de provocări; prezintă apatie
față de viață iar problemele lor necesită un timp îndelungat pentru a fi depășite, lăsând în urmă
cicatrici persistente.
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PĂMÂNTUL
Caracteristici:
Senzualitate, materialism, simț practic, urăște tot ceea ce nu este plănuit; e răbdător, auto-disciplinar,
demn de încredere, convențional, iubitor al tradiției, siguranța îi este foarte importantă; e precaut,
deliberat, încet în formarea opiniilor, înceți în tot ceea ce fac, rezervați, au imaginație limitată,
prezintă o rezistență excepțională. Sunt practici, fundamentali și netensionați. Sunt persoane care
lucrează din greu, cărora nu le plac schimbările și care pot fi prinși într-o rutină timp de ani întregi,
fără să se plictisească. Trec prin momente grele atunci când trebuie să se adapteze schimbărilor sau
situațiilor noi.
Oamenii care au un deficit de pământ, nu sunt în armonie cu lumea materială/fizică, sunt mereu cu
capul în nori, nepractici, își pot neglija corpurile, sunt flușturatici, le lipsește auto-disciplina, nu au un
fundament, se simt adesea în afara spațiului și pot avea o imaginație hiperactivă. Acești oameni pot
uita să mănânce, să se odihnească, să facă exerciții și așa mai departe. Nu pot îndura multe, au
probleme cu rutina, cu planificarea unui orar și cu organizarea vieților lor.
AERUL
Caracteristici:
Abilitatea de a fi obiectiv și detașat, fără emoții, intelectual, iubește spontaneitatea, ușor de plictisit,
foarte vorbăreț și comunicativ, sunt cei mai sociali dintre elemente. De regulă sunt bruști în mișcările
lor și rapizi. Pot fi foarte nepractici. Elementului aer îi lipsesc sentimentele și emoțiile. Aerul este
intelect pur. Persoanele aerului se pot adapta foarte ușor la situații noi. De regulă au o minte
hiperactivă, sunt persoane care trăiesc în mintea lor, persoane care se implică în multe lucruri și nu
termină niciunul, nu sunt profunzi, cu capul în nori, le lipsește capacitatea de a plănui; sunt zvăpăiați,
pot suferi de nervozitate, hipertensiune și epuizare nervoasă.
Oamenii cărora le lipsește acesta element, au probleme de detașare și sunt de regulă mult prea
implicați în problemele altora. Pot fi prea emoționali, pot reacționa violent și le este foarte greu să fie
obiectivi. Întâmpina probleme de adaptare la situații noi. Emoțiile îi domină adesea pe cei care au un
deficit de aer.
APA
Caracteristici:
Aceste persoane sunt sentimentale și emoționale, transcendentale, observă lucruri pe care alții nu le
observă, au frici sau griji iritabile, dorințe compulsive, hipersensibilitate, se simt mereu amenințați,
foarte ușor de rănit sau ofensat, ușor impresionabili și pot fi dominați de propriile emoții. Sunt
intuitivi, hiper-reactivi, fricoși, timizi, comportamente extreme, compătimitori, loiali, înțelegători și
devotați; pot avea senzația că sunt goi pe dinăuntru.
Oamenii care au un deficit al elementului apă nu sunt în contact cu sentimentele lor. Întâmpină
probleme de înțelegere atât a propriilor sentimente cât și ale altor persoane. Reci, distanți și
insensibili, impertinenți; dacă se întâmplă să aibă compasiune pentru ceilalți, aceasta este minimă; au
probleme în relații datorită unui deficit al raportului emoțional. Acești oameni sunt adesea materialiști
totali, care nesocotesc spiritualitatea.
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Atunci când e cazul de lucrări personale, este momentul în care invocăm energia și o proiectăm din
noi înșine. Evocarea energiei este diferită. Atunci când vrăjile îi au în vizor pe alții, este important ca
energia să fie evocată, deoarece energia pe care o proiectezi din tine însuți, va forma o conexiune
între tine și persoana la care o trimiți. Acest lucru este de nedorit, atât în cazul blestemelor cât și în
cazul vindecării, din motive evidente. Așadar, în astfel de situații energia pe care o trimiți trebuie luată
din surse externe/din univers. Este foarte important să stăpânești atât evocarea cât și invocarea
elementelor, pentru a avansa la nivele superioare de abilitate.

Evocarea elementului foc
Intră în transă și vizualizează-te în mijlocul unui foc imens. Simte căldura și fierbințeala focului și
ascultă sfârâitul și trosnitul flăcărilor. Acum, începe să colectezi și să condensezi acel foc într-o sferă în
fața ta. Cu cât direcționezi mai mult din elementul focului în această sferă, cu atât mai densă,
substanțială și mai fierbinte aceasta va deveni. Ar trebui să simți căldura acesteia, în timp ce faci acest
lucru. Ar trebui să ai senzația că te afli într-un cuptor.
Apoi dizolvă sfera cu foc, vizualizând-o disipându-se – exact opozitul momentului în care ai creat-o.
Continuă să o vizualizezi disipându-se și pierzându-și din tărie, putere și căldură și eventual
dizolvându-se de tot, până când nu mai rămâne nimic din ea.

Evocarea elementului aer
Intră în transă și vizualizează-te în mijlocul unei mări de aer. Umple întreaga camera cu aceasta. Trage
aerul din toate direcțiile în același timp, într-o sferă în fața ta. Comprimă sfera cu elementul aerului.
Ar trebui să te simți foarte ușor, ca și cum ai pluti. Când termini de compresat aerul în sferă, dizolvă-o
la fel cum ai făcut cu sfera de foc.

Evocarea elementului apă
Intră în transă și vizualizează-te în mijlocul unui ocean sau a unui lac. Trage elementul apă din toate
direcțiile. Mai întâi simte-l precum un vapor rece, după care, pe măsură ce îl tragi din ce în ce mai
aproape de corpul tău, condensă-l; ar trebui să îl simți rece ca gheața. Apoi, concentrează elementul
apei într-o sferă în fața ta și apoi dizolv-o, în același fel în care ai dizolvat sfera de foc și cea de aer.
Las-o să se evapore până când nu mai rămâne nimic din ea.

Evocarea elementului pământ
Intră în transă și vizualizează-te atrăgând o masă negricioasă, similară pământului, din toate direcțiile
în mod simultan. Cu cât o aduci mai aproape, cu atât mai densă devine. Umple întreaga cameră cu
masa grea a elementului pământ, după care vizualizează-o compactându-se într-o sferă. Simte-i
greutatea, presiunea și forța gravitațională deasupra corpului tău. După ce termini, dizolv-o, în același
fel în care ai dizolvat celelalte sfere cu elemente.
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Evocă din nou elementul foc, însă de data aceasta să ai în fața ta un pahar cu apă călduță; trage
elementul focului din toate direcțiile și condensează-l în paharul cu apă. Cel mai bine este ca în acest
exercițiu, să folosești un pahar transparent. Vizualizează apa devenind din ce în ce mai fierbinte, sub
acțiunea elementului foc.
Dacă ai succes, temperatura apei va crește cu câteva grade. După ce termini, poți gusta apa, iar dacă
ai avut succes cu acest exercițiu, aceasta va avea un gust neobișnuit. Mai apoi, când ești capabil să
crești temperatura apei călduțe, încearcă să exersezi cu apă din ce în ce mai rece.

Acest exercițiu te antrenează pentru concentrarea și direcționarea elementelor. De asemenea este
indicat să condensezi elementele și în afara corpului tău, deoarece vei avea nevoie de această
abilitate pentru magia avansată. Totuși, trebuie să o iei ușor. Această practică este foarte avansată!
Focul îți va stimula Șarpele Kundalini.
Direcționarea elementelor către diferite părți ale corpului poate fi folosită și pentru vindecare. NU
DIRECȚIONA NICIODATĂ ELEMENTUL DE FOC SPRE INIMĂ SAU CREIER!! Asta poate fi foarte periculos
și îți poate cauza răni permanente în aceste două organe foarte sensibile. Pentru adepți, alte organe
în afară de creier sau inima, de obicei pot rezista elementelor condensate. Chakrele nu sunt organe,
așa cum unele persoane în mod eronat cred. Condensarea elementelor în chakre nu reprezintă o
problemă.
1. Liniștește-ți mintea.
2. Inspiră elementul foc și apoi, când expiri, direcționează-l în totalitate în chakra bazei și
condensează-l acolo.
3. Fă acest lucru pe durata a 5 respirații.
4. Meditează și simte căldura în chakra bazei.
Dacă nu te simți confortabil făcând asta, poți schimba prin a direcționa elementul apă în chakra
sacrumului. Alege una dintre ele.
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Rotirea elementelor este o tehnică foarte avansată. Ar trebui să fi deja adept în tehnica de circulare a
energiei prin chakre. Unul dintre cei mai importanți pași în meditația avansată este să circuli
elementele prin fiecare chakră. Acest lucru este foarte avansat și se efectuează după ce condensezi
elementul în chakra pe care o patronează, după care îl circuli. Lucrează și stăpânește fiecare element
în parte. Este important să SIMȚI elementul; spre exemplu, o senzație fierbinte și uscăcioasă pentru
foc, rece ca gheața pentru apă, o senzație greoaie pentru pământ și ușurime/plutire pentru aer.
Chintesența dă un sentiment cald spre fierbinte. Asta este foarte avansat și ar trebui practicat numai
de către meditatorii experimentați.
Astă tehnică va crea o fundație solidă și importantă pentru lucrări mai avansate pe care le voi posta
aici în curând.
Cei din vechime foloseau anotimpurile pentru a le facilita lucrările. Asta are de a face cu cele patru
puncte cardinale. Vara este cald și meditând și invocând focul este mai ușor pentru începători.
Asigură-te că ai un loc unde să te răcorești mai apoi. Primăvara este un timp bun pentru a lucra cu
aerul, toamna pentru pământ iar iarna pentru apă, deoarece este rece.
Următorul pas ar trebui să combine toate elementele, ca de exemplu, circuli mai întâi apa, după care
circuli focul și apoi circuli chintesența. Asta este foarte puternic, din toate punctele de vedere.
Luna plină și cea în creștere acționează pentru a transforma razele arzătoare ale Soarelui în elementul
apă. Energia de la Lună și de la Soare ar trebui să fie de asemenea invocată și circulată.
De exemplu – circulând elementul foc:
1. Inspiră elementul foc în întregul tău corp.
2. Comprimă focul într-o sferă mică în interiorul chakrei bazale.
3. Acum, direcționează sfera în chakra sacrumului, apoi în chakra solară, chakra gâtului, cel de-al
treilea ochi, chakra coroanei și apoi în jos de la chakra coroanei spre a 6-a chakră (în spatele
celui de-al treilea ochi), apoi în extensia din spate a chakrei a 6-a, după care în jos de-a lungul
șirei spinării prin fiecare chakră.
Nu te grăbi cu acest pas; arde fiecare chakră în totalitate. Acest lucru este foarte puternic și
curățitor.
4. Atunci când termini, direcționează sfera de foc către chakra bazei ori expulzează-o prin chakra
plexului solar.
Fă la fel cu celelalte elemente, inclusiv chintesența. Făcând asta cu secrețiile Chi sau ale glandei
pineale, este de asemenea foarte puternic și plăcut.
La început, ar trebui să lucrezi și să stăpânești doar un element pe sesiune de meditație. Focul poate
de asemenea fii invocat de la Soare – cu cât mai dogoritor este soarele în ziua respectivă, cu atât mai
bine.
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Telechinezia este abilitatea de a muta obiecte prin puterea minții. Este o practică foarte avansată,
fiind necesară o aură puternică. Cu toții avem această abilitate însă din cauza secolelor de opresiune
creștină asupra puterilor minții, aceasta a devenit o parte inactivă a creierului. La fel ca învățatul unei
mișcări în gimnastică, este nevoie de consistență, dedicare și răbdare; în timp va deveni din ce în ce
mai ușor.
Fiecare lucru are un câmp energetic/o aură, chiar și obiectele. Prin telechinezie, trebuie să îți
conectezi aura cu ceea a obiectului pe care dorești să îl miști. Puterea aurei tale va determina
succesul. Următoarele exerciții ajută la dezvoltarea telechineziei. Ar trebui să fii adept a Meditației
fundamentale (p. 48), iar chakrele palmelor (p. 68–a) ar trebui să îți fie puternice. Acest exercițiu este cel
mai bine de întreținut după sesiunile de meditație de împuternicire, când aura îți este puternică.
1. Pentru a începe, atârnă un pendul în fața ta. Poate fi orice obiect, de la un creion mic la o
minge ușoară, ca aceea de ping-pong. Poate fi folosit orice obiect mic și ușor. Trebuie să fie în
fața ta, preferabil pe o masă, unde te poți relaxa și sta jos. Atârnă pendulul, astfel încât nimic
să nu îl atingă sau să intre în contact fizic cu acesta, pentru a se mișca ușor și liber.
2. Poziționează-ți mâinile la aproximativ 2.5 cm distanță de fiecare parte a pendulului, cu
palmele îndreptate cu fața spre pendul. Direcționează energia prin chakrele palmelor.
3. Acum, încearcă să împingi și să atragi pendulul. Vizualizează-ți aura împingând și atrăgând
obiectul. O mână împinge, cealaltă atrage. Vizualizează-ți aura conectându-se cu aura
pendulului. Nu mișca mâinile.
Când ești capabil să miști pendulul, plasează-ți mâinile din ce în ce mai departe de acesta. Următorul
pas este să miști pendulul prin intermediul energiei din vârful degetelor. La început, încearcă să atragi
cu energia din vârful degetelor. Cheia este să continui să distanțezi degetele/palmele din ce în ce mai
mult de obiect. Următorul pas este extrem de avansat și constă în folosirea puterilor celui de-al 3-lea
ochi și mișcarea obiectelor prin conectarea aurei cu cea a obiectului, voind ca acesta să se miște. Nu
deveni frustrat dacă nu merge din prima! O astfel de practică necesită o concentrare intensă și o
minte și aură puternică; însă cu îndeajuns de multă răbdare și consistență în practică, timpul necesar
pentru a reuși mișcarea obiectului se va scurta considerabil. Când înveți să folosești această zonă a
creierului și să o împuternicești, va deveni din ce în ce mai ușor; primele dăți sunt cele mai dificile.
Sfaturi practice:
Ascute abilitatea de a vedea aura altora/obiectelor. Când ne deschidem al 3-lea ochi, acesta
ne oferă această abilitate, însă trebuie să învățăm cum să ne folosim de ea pentru a vedea.
Aceasta este la fel ca și cu atletismul. Dacă o persoană are putere și flexibilitate, are potențial;
tot ceea ce are nevoie este să facă mișcare și antrenament pentru a deveni adept. La fel este
și cu mintea.
Începe cu obiecte ușoare. Pietrele prețioase/semi prețioase sunt minunate, cu condiția ca
acestea să fie mici și ușoare. Acestea au o aură mai puternică.
Telechinezia este cel mai bine de încercat după sesiunile de meditație de împuternicire, când
energia îți este radiantă.
Trebuie să lucrezi zilnic cu telechinezia, ca și cu orice altă abilitate, până când o stăpânești.
Obiecte din ce în ce mai grele le pot înlocui pe cele ușoare, când ajungi la un nivel mai
avansat. Eu personal am avut succes prin metoda de mai sus.
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Pirochinezia este abilitatea de a controla focul: de a aprinde și a stinge obiecte, folosind puterile
minții.
Această practică poate fi periculoasă. Trebuie sa fii adept și foarte experimentat în mânuirea și
direcționarea elementului foc, deoarece lipsa de experiență îți poate cauza arsuri serioase, chiar dacă
ai o aură puternică. O aură excepțional de puternică este necesară abilitații pirochineziei.
1. Începe prin a aprinde o lumânare.
2. Pentru a face asta într-un mod precaut, ar trebui sa te pricepi la stingerea unui foc înainte de
a începe. Așază-ți ambele mâini, cu palmele spre interior, la aproape 1.5cm de fiecare parte a
flăcării și direcționează-ți energia în flacără, voind să se stingă. Asta este extrem de avansat și
necesită o aură puternică. Încearcă să te concentrezi și să vizualizezi o energie neagră între
palmele tale, în locul unde se află flacăra.
3. Ca să dai foc: efectuează meditația pe căldură și direcționează energia pe care o produci, spre
chakrele palmelor.
4. Stinge lumânarea. Poziționează ambele mâini cu palmele spre interior la o distantă de 3cm de
fiecare parte a fitilului fierbinte al lumânării, care ar trebui sa fie încă fierbinte.
5. Direcționează energia din chakra palmelor și concentrează căldura în mod intens, asupra
fitilului fierbinte, dorindu-ți să se aprindă. Încearcă să concentrezi o energie fierbinte și albă,
între palme. Cu practică, fitilul va strălucii mai puternic și eventual va lua foc.
6. Stinge flacăra, concentrează energia dintre palme pe fitil și direcționează-o pentru a da foc
din nou. Cu îndeajuns de multă energie din chakrele palmei și cu o concentrare intensă, se va
reaprinde.
7. Când avansezi, depărtează palmele din ce în ce mai mult.
8. Când ești eficient în aprinderea lumânării cu palmele situate la o distanță de 0.5 – 1 m,
concentrează-te să aprinzi fitilul fără ca acesta să fie fierbinte. Dă foc fitilului rece.
În plus, pe lângă folosirea energiei chakrelor palmelor, folosești și puterile celui de-al treilea ochi. Cel
de-al treilea ochi are o linie a energiei directă către ochii fizici, de unde energia este proiectată. Odată
ce ești adept al exercițiului de mai sus, încearcă să folosești mâinile din ce în ce mai puțin. Din nou,
este important să poți stinge focul înainte de a lucra pe a-l aprinde.
Extinde-ți aura pentru a te conecta cu flacăra lumânării. Lumânarea ar trebui să fie în fața ta la o
jumătate de metru sau mai puțin. Conectează-ți aura și stinge flacăra. Când devii priceput la asta, fă la
fel și dă foc fitilului.
Odată ce ești capabil să folosești doar aura pentru a da foc lumânării, extinde-ți aura pentru a te
conecta cu un obiect la jumătate de metru în fața ta și proiectează căldură la fel cum ai făcut cu
palmele. Progresând, continuă să muți obiectele din ce în ce mai departe.
Exercițiul de mai sus poate fi un substituent pentru Meditația vid (p. 51), deoarece necesită o
concentrare puternică.
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Prima variantă
Biochinezia este greu de învățat și de stăpânit, ca orice alt lucru prețios de altfel …
Biochinezia este o tehnică avansată și poate fi periculoasă dacă nu ești perfect concentrat. Cheia
pentru o lucrare de biochinezie plină de succes este o bună CONCENTRARE, ACURATEȚE și
CONSISTENȚĂ. Este de ajutor dacă ai cunoștințe despre celule, biologie, anatomie, etc., pentru a fi
capabil de a direcționa energia în mod specific (îți poți procura materialele din cărți, de pe internet,
etc., și le poți studia). În aceeași măsură, asigură-te că ai o imagine clară despre ADN și structura
celulară.
Spre exemplu vrei să folosești biochinezia pentru a-ți dezvolta mușchii bicepsului sau cei ai pulpei;
înțelege mai întâi mușchiul respectiv, cum sunt așezate fibrele musculare, studiază părțile interne și
felul în care sunt formate acestea, iar când deții o imagine clară despre toate acestea – dar și despre
felul în care acestea funcționează – atunci următorul pas este să le folosești în vizualizare atunci când
meditezi pe lucrarea ta.
În această meditație folosește energie verde (energie biochinetică) pentru a-ți altera partea corporală
pe care dorești să o schimbi (culoarea ochiului, forma feței/nasului, mușchii, etc.).
Vizualizează energia VERDE cum se propagă, sub formă a milioane de raze minuscule, subțiri dar
foarte puternice, penetrându-ți celulele (forma și aspectul celulelor din vizualizare trebuie să se
potrivească exact cu celulele din zona pe care vrei să o alterezi), după care vizualizează-ți părțile
respective schimbându-se; dorește-ți ca acest lucru să se întâmple.
După ce termini cu lucrarea, culcă-te/odihnește-te imediat sau mănâncă ceva înainte să te odihnești.
ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ TE ODIHNEȘTI după fiecare lucrare de biochinezie!!

A doua variantă
Mai există o altă metodă pentru biochinezie. Aceasta constă în copierea de informații din ADN-ul
altcuiva. Pentru a face acest lucru, trebuie să obții o mostră din ADN-ul din care dorești să copiezi
informație (poți folosi câteva fire de păr a persoanei în cauză).
Să spunem că dorești păr blond și ochi albaștrii. Încearcă să obții o șuviță naturală de păr blond de la
cineva; sau obține o șuviță de păr de la orice persoană de la care vrei să copiezi caracteristicile. De
exemplu dorești ochi albaștrii precum cei ai tatălui tău: încearcă să obții o șuviță sau câteva fire de păr
de la acesta.
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Procedezi în felul următor:
1. Intră într-o transă adâncă.
2. Ține șuvița de păr în mână și vizualizează caracteristica pe care vrei să o preiei.
3. Vizualizează celulele din corpul tău (cele pe care lucrezi acum și pe care vrei să le alterezi).
4. Vizualizează energia verde biocinetică în chakra plexului solar (aceasta chakra este relaționată
creației); vizualizează energia sub forma unei sfere, strălucind cu putere.
5. Comunică cu celulele tale prin această sferă.
6. Vizualizează o celulă în mâna ta. Spune-i celulei ceva de genul: “Copiază (culoarea) ochii
albaștrii din mostra de ADN și distribui-o fiecărei celule din corpul meu. Începe ACUM!”.
Afirma acest lucru de mai multe ori.
7. Vizualizează-ți celulele cum comunică una cu cealaltă și cum încep să schimbe vechea
matrice, pentru a da naștere culorii albastre a ochilor.
8. Continuă cu vizualizarea; vei simți o nouă energie care începe să ți se împrăștie prin corp.
Celulele lucrează!
9. Nu uita să te odihnești după ce termini.
10. Repetă lucrarea.
CU CÂT MAI CONSISTENT ÎNTREȚII LUCRAREA, CU ATÂT MAI PERMANENT/DE DURATĂ VOR FI
REZULTATELE.
Am folosit cu succes această metodă de biochinezie, pentru:
a-mi schimba culoarea ochilor (în mod temporar)
a pune capăt procesului de îmbătrânire
a-mi schimba diverse trăsături faciale (ochi mai mari, forma nasului)

A treia variantă
A treia metodă, poate fi folosită în cazul ridurilor spre exemplu.
1. Intră în transă
2. Inspiră o puternică energie alb-aurie (de la Soare sau energie satanică)
3. Programeaz-o printr-o afirmație de genul: “Ridurile ____ (de pe frunte; din jurul ochilor, gurii,
etc.) dispar complet și nu mai sunt deloc vizibile, într-un mod pozitiv și sănătos pentru mine.”
4. Fă asta de câte ori ai ocazia
5. Fi consistent. Odată ce începi lucrarea, nu o abandona până nu obții rezultatele dorite.
Folosește pozițiile planetelor în favorul tău. Descarcă programul Chronos pentru acest lucru.
NU începe această lucrare când Luna este în vid.
Preferabil ar fi să începe lucrarea când Luna este plină sau în creștere.
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Sușumna este canalul de-a lungul coloanei vertebrale, prin care traversează Șarpele Kundalini. Este
foarte îngust în diametru. Călugării tibetani erau testați pentru inițiere, în felul următor: erau
dezbrăcați, înveliți într-un cearceaf ud și lăsați să petreacă noaptea în munții înghețați, în zăpadă.
Dimineața, dacă inițiatul trecea testul, cearceaful era complet uscat, iar zăpada din jurul călugărului,
era topita pe o rază de câțiva metrii.
Expandarea sushumnei este folosită pentru creșterea temperaturii corpului și pentru a crea căldură.
De asemenea, această putere poate fi aplicată și în pirochinezie (aprinderea obiectelor prin puterea
minții).
În timp ce te afli în transă, vizualizează-ți sushumna expandându-se la lățimea coloanei vertebrale, fie
de o culoare de un roșu fierbinte, fie de un alb strălucitor și fierbinte. Concentrează-te pe aceasta
timp de câteva minute, iar apoi, expandează-o până depășește diametrul coloanei vertebrale. Acum,
din nou, concentrează-te pe ea pentru câteva minute, iar apoi, expandează-o 5 cm în afara
diametrului coloanei vertebrale. Continuă să o expandezi, până când aceasta atinge 1-2 metrii în afara
corpului tău.
Această meditație produce foarte mută căldură, în special când este întreținută în mod regulat. Dacă
o practici frecvent, te poți aștepta la o creștere a temperaturii corporale.
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Acum câțiva ani, Tatăl Satan a vorbit cu mine despre vindecare. Aveam o problemă, iar el mi-a zis: “nu
ești îndeajuns de puternică”. În spatele meu era un radio vechi, foarte greu și Satan mi-a dat un
exemplu. “Încearcă să muți acel radio, folosindu-te de o foaie de hârtie” – mi-a mai zis el. Bineînțeles,
foaia s-ar fi rupt …
Pentru a putea efectua o vindecare în mod efectiv, sufletul tău trebuie să aibă putere. Acest lucru este
obținut prin meditația de împuternicire. Odată ce sufletul îți este îndeajuns de puternic, vindecarea se
manifestă mult mai ușor.
Înainte de a continua, vreau să menționez că dacă te afli în atenția unui medic sau dacă îți este
prescrisă medicație, NU AR TREBUI să încetezi să urmezi ORICE fel de tratament medical, antibiotice,
etc., până când nu ți se dă undă verde din partea medicului licențiat. Noi nu suntem creștini!
Antibioticele și tratamentele medicale SALVEAZĂ VIEȚI! Eu însumi sunt foarte recunoscătoare
tehnologiei medicale moderne. Abilitatea de a te vindeca prin propriile-ți puteri este foarte avansată
și necesită experiență. Dacă nu îți place sfatul unui doctor, apelează la un altul, însă nu începe pur și
simplu vindecarea psihică, ignorându-ți ție sau celor aflați în grija ta un tratament medical prompt și
profesional. Niciodată nu întrerupe o rețetă medicală, până nu ți se cere asta de către un doctor.
Pentru a te vindeca, trebuie să ai experiență în magie/vrăjitorie.
1. Asigură-te că chakrele îți sunt corect aliniate. Acest lucru asigură că energia necesară circulă
corect prin ele. De obicei bolile se manifestă mai întâi pe plan sufletesc/astral, înainte ca
simptomele să apară în corpul fizic. Aproape de fiecare dată, acest lucru se datorează unei
proaste circulații a energiei/chi-ului în organ(e) sau a unei ruperi a unui circuit energetic, în
urma unui accident sau a unei leziuni.
2. Ar trebui să îți cureți partea bolnavă, în același fel în care îți cureți aura. O astfel de curățare
ar trebui efectuată de mai multe ori pe zi, chiar înainte să aplici energia vindecătoare.
3. Fundamentul vindecării celor mai multe boli, constă în ridicarea și direcționarea energiei și
trimiterea acestei energii spre organul afectat, în mod continuu, în timp ce o programezi.
Atunci când SIMȚI energia devenind puternică, pur și simplu direcționează-o spre organul
bolnav. De-a lungul zilei, poți continua să îți trimiți energia – vizualizând-o de o culoare albaurie intensă, luminându-ți organul bolnav – și să o programezi prin afirmație. Acest lucru se
poate face ușor, ca o completare a lucrării mult mai formale de la pasul 2.
4. Pasul 2 trebuie repetat de mai multe ori pe zi, până când vindecarea este obținută.
5. De asemenea, vindecarea poate fi efectuată și prin vibrarea runelor. Vibrația este excepțional
de puternică atât în ridicarea, cât și în împuternicirea energiei.
6. Trebuie să ȘTI că lucrarea de vindecare funcționează, așa că alungă orice îndoieli. Cu alte
cuvinte, crede în abilitățile tale!
7. Amintește-ți mereu să îți construiești afirmațiile la timpul prezent. “___(numele bolii)____ îmi
părăsește corpul (sau organul bolnav), în mod complet și permanent. _______ meu este tare,
sănătos și normal în toate felurile.”
8. Fi deschis! Adesea o astfel de lucrare te poate îndruma spre o anumită alimentație sau spre
anumite lucruri care îți sunt de ajutor în problemele de sănătate. Acest lucru se poate
manifesta în diferite feluri.
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Pentru a vindeca pe cineva drag, direcționează energie alb-aurie ca cea a Soarelui în el/ea și
programează-o să-l/o vindece.
Fundamentul și obiectivul Satanismului Spiritual este cunoștința și aplicarea acestei cunoștințe, prin
propriile puteri. Cu ceva timp în urmă, am avut o problemă cu un animal de companie care dintr-o
dată a devenit foarte bolnav. La momentul respectiv nu aveam bani pentru un veterinar. Satan a venit
la mine. A stat în spatele meu, și-a pus mâinile pe umerii mei și mi-a zis: “inspiră energie în el”. Am
vizualizat energia ca pe o lumină alb-aurie, aprinzându-mi animalul de companie într-o strălucire la fel
de intensă precum Soarele, în timp ce afirmam “____ este sănătos, în siguranță și protejat în toate
felurile”
Am făcut acest lucru de 20 de ori. Tatăl Satan mi-a zis: “NU, fă acest lucru de 200 de ori”. El mi-a mai
zis că este nevoie de operație și că el îmi va face rost de banii necesari. Începusem să plâng. El mi-a zis
“nu plânge, deoarece aceasta este o lipsă de încredere”.
Energia pe care am pus-o în animalul meu de companie l-a stabilizat. Am repetat lucrarea și după
foarte puțină vreme am primit banii pentru operație – care a fost una foarte scumpă. A fost operat,
iar acum este foarte bine din nou.
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Vindecarea celor dragi
Este o diferență destul de mare între a întreține lucrări de vindecare pentru cei dragi și a ne vindeca
pe noi înșine. Cel mai bine este să folosești energie vindecătoare din pământ, pe care să o lași să curgă
prin tine, în persoana iubită.
Pentru a face acest lucru, este foarte important ca chakrele tale să îți fie deschise, active și puternice,
în special chakrele palmelor și ale tălpilor. Pentru mai multe informații despre asta, citește articolele
despre chakrele palmelor (p. 68-a) și a tălpilor (p. 68-b)
Sufletul tău trebuie să fie îndeajuns de puternic. Acest lucru se obține prin meditație de împuternicire
consistentă și repetată. Adesea sunt necesare mai multe sesiuni de vindecare, în acord cu severitatea
bolii sau afecțiunii.
Cu câteva luni în urmă, mi-am vindecat un animal de companie, prin punerea mâinilor mele peste
zona în care acesta avea problema. Mi-am deschis la maximum chakrele tălpilor și ale palmelor și am
început să absorb energie vindecătoare prin picioare (eram în casă) și să o proiectez prin chakrele
palmelor, vizualizând neîntrerupt o puternică lumina alb-aurie peste animalul meu de companie,
afirmând că este vindecat. Puterile îmi erau de proporție, deoarece tocmai terminasem o sesiune de
hatha yoga și de meditație de împuternicire. În acest exemplu, a fost necesară doar o singură sesiune
de vindecare și animalul meu a fost din nou sănătos.
Există câteva linii directoare în vindecarea celor dragi:
1. Asigură-te că ești îndeajuns de puternic și că nu îți folosești energiile proprii! Cel mai bine este
să tragi/absorbi energie vindecătoare din Pământ (acest lucru se poate face și prin podea),
Soare sau alte surse naturale. Întotdeauna circulă această energie prin tine însuți înainte de a
o transfera în persoana iubită.
2. Asigură-te că îți cureți aura și chakrele în mod complet, după ce termini sesiunea!
3. În cazul unor accidente serioase sau alte lucruri asemănătoare, cu cât participă mai mulți
oameni în vindecare, cu atât mai bine. Prieteni, rude, etc. – dacă sunt toți deschiși la minte –
se pot organiza în absorbirea energiei vindecătoare și aplicarea acesteia peste persoana
afectată, într-o situație de urgență. Chiar și persoanele care nu sunt antrenate în astfel de
practici sunt mai bune decât nimic.
4. Precum în efectuarea oricărei acțiuni magice, trebuie să fi confident în puterile tale și să crezi
într-o recuperare completă.
5. Afirmațiile sunt necesare întotdeauna, deoarece energia face ce i se spune să facă. Acestea ar
trebui să fie mereu la timpul prezent și pozitive (negațiile ar trebui evitate în afirmații).
6. Odată ce sesiunile de vindecare au fost începute – depinzând de severitatea bolii sau
afecțiunii – ar trebui întreținute regulat, până când persoana în cauză s-a recuperat în mod
complet.
7. De asemenea, este important să cureți zona afectată cu o lumină de un alb strălucitor
înaintea aplicării energiei vindecătoare.
8. Ca și în cazul vindecării personale, cazurile severe pot necesita mai multe sesiuni de vindecare
pe zi. Acest lucru depinde și de puterile tale personale. În consecință, cu cât ești mai puternic,
cu atât mai puternică și efectivă îți este vindecarea. Aceia dintre noi care sunt extrem de
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puternici, pot întreține doar o singură sesiune de vindecare și să obțină o recuperare
completă.
9. Cu cât afecțiunea este mai veche (cronică), cu atât este mai dificil de vindecat. Problemele
congenitale (afecțiunile din naștere) sunt cele mai dificile. Însă nimic nu este imposibil!
Mintea umană este capabilă și de a crește un nou membru (mână, picior). Cheia este puterea
personală extremă, putere care se dobândește prin meditație de împuternicire consistentă,
răbdare, perseverență și mai mult decât orice – CONSISTENȚĂ!
10. După ce lucrezi pe alții, sunt foarte recomandate câteva seturi de Respirații prin alternarea
nărilor Soare/Lună (p. 43), pentru a-ți reechilibra sufletul. Însă de data aceasta, cu acest
exercițiu, ar trebui să îți ții respirația numai după ce inspiri și NU după ce expiri. Este foarte
important ca atunci când întreții respirații prin alternarea nărilor, să și inspiri energie, cu
fiecare inhalare.
HAIL SATAN!

|

Vindecarea prin chakra solară
Chakra vindecării este chakra solară (a 3-a).
Pentru a vindeca folosindu-te de această chakră:
1. Întinde-te pe spate
2. Pentru această tehnică, chakrele palmelor și a degetelor ar trebui să fie complet deschise.
Așază-ți vârfurile degetelor peste chakra plexului solar. Inspiră foarte încet, în timp ce
vizualizezi o lumină alb-aurie intens strălucitoare cum îți intră prin nări și coboară în chakra
solară, iar de acolo îți intră prin vârful degetelor, în chakra palmelor.
3. Țineți respirația și mută-ți vârful degetelor peste partea afectată și, foarte ușor, expiră energia
din palme și degete în zona bolnavă. De exemplu, pentru a vindeca o inflamație a gâtului,
mută-ți vârful degetelor (timp în care vizualizezi lumina strălucitoare) peste gât și când expiri,
eliberează energia vindecătoare în gât, vizualizând-o și simțind-o cum îți părăsește palmele și
degetele și cum îți intră în gât, strălucind precum un Soare în miniatură.
4. După ce expiri în mod complet, ține-ți respirația pentru câteva secunde, moment în care îți
așezi degetele înapoi peste chakra solară. Repetă punctele de mai sus.
Cel mai bine este să repeți exercițiul de mai sus de 10–20 de ori. Dacă este nevoie de o vindecare
majoră, ia o pauză, după care întreține un alt set de 10–20 repetiții.
Am folosit tehnica de mai sus cu mult succes. Este important să detectezi o răceală, gripă, un virus,
etc., în primele stadii. Făcând asta, va fi nevoie de mai puțină energie și îți vei putea folosi chiar
energiile proprii.
Dacă ești bolnav iar utilizarea energiilor proprii e indiscutabilă, poți întreține acest exercițiu și cu
energie de la Soare, care este foarte puternică. Doar inspiră energia de la Soare prin nări și urmează
instrucțiunile de mai sus.
Este destul de evident că acum și în viitorul foarte apropiat, vom da nas în nas cu virusuri și ciume
mortale. Multe dintre acestea sunt rezistente la antibiotice și alte medicamente. În multe locuri,
medicamentele – care pot salva vieți – devin din ce în ce mai greu de obținut (din cauza sărăciei) și la
fel și îngrijirea medicală. Unele medicamente sunt înlocuite chiar și cu placebo (pilulă de zahăr). Toți
sataniștii dedicați ar trebui să practice meditația de împuternicire și să învețe tehnicile de vindecare
satanică.
Eu personal am avut mult succes cu tehnica de mai sus, precum și cu alte tehnici despre care am scris
pe acest website. Puterea de a vindeca este un dar minunat de la Satan. Orice satanist dedicat care
practică meditația de împuternicire, poate face acest lucru. Lucrurile încep să fie foarte rele în lume și
vor ajunge din ce în ce mai rele. Aceia dintre noi care sunt adepți și care aplică cunoștința satanică,
vor supraviețui intacți.
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Informații importante despre vindecarea satanică
Este indicat ca atunci când întreții lucrări de vindecare să îți notezi în jurnalul/cartea neagră afirmațiile
și tehnicile pe care le folosești. De fapt, acest lucru este valabil pentru toate lucrările magice, însă este
important în special pentru vindecare.
Condițiile cronice, precum afecțiunile pe care le-ai avut pentru o mare parte din viața ta, vor dispărea
după lucrările de vindecare, ÎNSĂ, în multe cazuri, datorita fluctuațiilor în energie, unele dintre
acestea se pot întoarce, însă mult mai slabe.
Tot ce trebuie să faci în astfel de situații, este să repeți lucrarea și să vizualizezi din nou lumina
vindecătoare alb-aurie (asemenea Soarelui) peste partea afectată și să repeți afirmațiile. A doua oară,
se necesită mult mai puțin efort, a treia oară și mai puțin, până când problema este permanent
eliminată.
Acest lucru se poate întâmpla și dacă ai mai multe afecțiuni cronice și te apuci de o a doua înainte ca
prima să fie complet vindecată. Acest lucru poate răscoli energiile din sufletul tău, astfel încât prima
problemă revine, însă la un grad de intensitate mult mai coborât. În acest caz, rezervă-ți timp pentru
prima problemă, în altă parte a zilei și lucrează conștiincios pe ea. Va dispărea repede.
În orice caz, NICIODATĂ nu nesocoti medicația care poate salva vieți, spre exemplu inhalatorul (pentru
persoanele care au astmă) sau orice altceva, deoarece există cazuri în care problema care iasă din nou
la suprafață să fie mortală dacă e nesocotită.
În mod ideal, vindecarea ar trebui repetată de mai multe ori, după care consolidată în mod periodic.
Cu cât afecțiunea cronică este mai veche, cu atât va necesita de mai mult timp și cel mai important,
de PERSISTENȚĂ, pentru a fi eliminată. Problemele congenitale sunt cele mai greu de vindecat,
deoarece sunt lucrurile cu care sufletul a venit pe lume, însă încă odată: nimic nu este imposibil. Satan
ne arată că aproape orice este posibil.
Din nou, la fel ca orice altceva, tăria sufletului tău va determina timpul și efortul necesar pentru a
obține un succes de 100%. Efectuarea exercițiilor de yoga kundalinică și yoga hatha (fizică), sunt
excelente pentru ridicarea energiei chi/puterii vrăjitorești.
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Păstrează-te sănătos și protejat
Dată fiind posibilitatea pandemiilor, vechea zicală zice: “O uncie de prevenție are prețul unui livre de
remediu”. În mod just, acesta este valabilă și pentru vrăjitorie. Este mult mai ușor să previi o problemă
decât să scapi de ea după ce aceasta a prins rădăcini în viața ta.
Ceea ce urmează este o lucrare pentru a te proteja în aceste vremuri în care virusuri mortale colindă
lumea. Bolile pot fi văzute și simțite în aură, adeseori cu câteva zile înainte ca acestea să se manifeste
în trup. Aura începe să primească o culoare gri. Aceia dintre noi care își pot vedea propria aură
precum și aura celorlalți, cunosc prea bine acest lucru. Aura și sufletul pot fi programate să ne
protejeze trupul de orice fel de boală. Această lucrare ar trebui să fie imperativă, dată fiind
amenințarea virusurilor mortale care se împrăștie la ora actuală.
Următoarea lucrare poate fi întreținută și pentru cei dragi. În cazul copiilor și/sau a celor de care îți
pasă, doar vizualizează lumina și rostește afirmațiile care le conțin numele. Această lucrare ar trebui
să fie începută în timpul unei Luni Crescânde. Zilele în care ar trebui să începi aceasta sunt:
duminica (Soarele reprezintă vitalitatea) în timpul orelor Soarelui, a lui Mercur, Venus sau
Jupiter.
miercurea (Mercur este planeta vindecării) în timpul orelor lui Mercur, Venus, Jupiter sau a
Soarelui.
joia (Jupiter este planeta benefică) în timpul orelor lui Jupiter, Venus, a Soarelui sau a lui
Mercur.
vinerea (Venus este o altă planetă benefică, după Jupiter) în timpul orelor lui Venus, a
Soarelui, lui Mercur sau Jupiter.
Lucrarea ar trebui întreținută zilnic în timpul orelor lui Mercur, Jupiter, Venus sau a Soarelui. Pentru a
obține aceste ore, te rog să instalezi programul Chronos pe calculatorul tău sau consultă ghidul de pe
site-ul www.bucurialuisatan.com. Sincronizarea cu planetele este ceea ce de multe ori împuternicește
sau anulează efectivitatea unei lucrări. Eu întotdeauna scot la imprimantă orele planetare pe o
întreagă lună și le prind cu capse, putându-le astfel accesa ușor, oricând și oriunde.
Ar trebui să efectuezi această lucrare în fiecare zi, timp de 40 de zile consecutive, fără a omite nicio zi.
Dacă omiți să faci acest lucru într-o zi (din setul de 40 de zile), a doua zi fă lucrarea de două ori, însă
încearcă pe cât posibil să nu sari peste nicio zi.
1. Relaxează-te și simte-ți aura. Pentru începători, doar concentrați-vă pe aură. Pentru aceia
dintre noi care își pot manipula aura, expandați-vă aura un pic, simte-o și vizualizează-o
strălucind de o lumină strălucitoare alb-aurie.
2. În timpul vizualizării, afirmă:
“Sunt întotdeauna și sub orice formă extrem de puternic și sănătos. Sistemul meu imunitar
este întotdeauna și sub orice formă extrem de puternic și sănătos în fiecare zi. Sunt
întotdeauna și sub orice formă protejat de orice fel de boli, afecțiuni și virusuri.”
Afirmația de mai sus este o sugestie, însă simte-te liber să o modifici după cum dorești, însă
asigură-te că acoperi fiecare aspect și că afirmațiile tale sunt mereu la timpul prezent.
3. Afirmă acest lucru de 10 – 20 de ori. Asigură-te că ești concentrat și focalizat.
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Pentru a proteja pe cei dragi
Vizualizează cum lumina strălucitoare îl/o înconjoară și afirmă:
“__(numele celui drag)__ este întotdeauna și sub orice formă extrem de puternic și sănătos. Sistemul
imunitar al lui __(numele celui drag)__ este întotdeauna și sub orice formă extrem de puternic și
sănătos. __(numele celui drag)__ este întotdeauna și sub orice formă extrem de protejat de orice
boală, afecțiune sau virus.”
Fă la fel, timp de 40 de zile consecutive. Și da, poți lucra atât pe tine cât și pe cei dragi, însă nu în
același timp, ci unul după altul. Fă o pauză de cel puțin 30 de minute între lucrări, pentru a nu-ți dilua
energiile.
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Satan mi-a spus că îmi va da formula Magnum Opusului. Magnum Opus este cea mai înaltă lucrare în
Satanism și mesajul din orice disciplină ocultă legitimă și din alegoriile și legendele cu Zei. Magnum
Opus înseamnă perfecțiune și imortalitate fizică și spirituală.
Se spune că efectele Magnum Opusului au puterea de a inversa procesul de îmbătrânire – părul gri își
recapătă culoarea naturală, dinții pierduți cresc înapoi, bolile sunt vindecate și este restaurată
sănătatea perfectă.
Recomand cu tărie ca orișicine începe această lucrare să fie în totalitate trecut de pubertate.
Această secțiune este în construcție. Satan și Azazel lucrează cu mine acum pe această temă și mai
multe informații vor fi postate în curând. Voi ține pe toată lumea la curent atunci când voi posta noi
articole.
Anumiți Demoni sunt specializați în „lucrările cu metale” – toate acestea sunt în mod spiritual:
metalele sunt chakrele. Mulți Demoni sunt specializați în oferirea de sprijin, ghidaj și ajutor atunci
când vine vorba de Magnum Opus. Este de mare ajutor să ai un Demon/Demoniță care să lucreze cu
tine.
În mod evident, Magnum Opus este foarte avansat și orișicine începe această lucrare ar trebui să fie
complet familiar atât cu cunoștința cât și cu experiența directă în ceea ce ține de meditația de
împuternicire.
Această lucrare este un proces care necesită timp, dedicare și seriozitate. Meditațiile date sunt
extrem de puternice și nu sunt nicidecum pentru începători sau neexperimentați. S-a mai spus că în
zilele din urmă mulți vor afla adevărul dar va fi prea târziu – în sensul că creștinismul și cohortele
acestuia nu sunt decât o farsă vicioasă și o minciună – însă va fi prea târziu pentru aceia care se vor
deștepta la sfârșit. Această lucrare necesită timp.
Există anumite meditații preliminare pe care inițiatul trebuie să le întrețină, pentru a pregăti sufletul
pentru lucrările mai avansate, care se vor construi peste acestea. Aceste meditații sunt date mai jos.
După cercetări în profunzime, Satan le dă copiilor lui darul imortalității. Satan este aducătorul și
dătătorul de cunoștințe, împreună cu mulți Demoni care ne sunt prieteni. Satan este unul și singurul
Zeu Creator al omenirii. Tot ceea ce creștinii știu să facă este să pălăvrăgească despre perfecțiune,
imortalitate, viață veșnică, etc. Tot ce ține de creștinism este fals.
Satan ne arată calea și adevărul.
HAIL SATAN!!!!
Îmi încredințez afacerile în mâinile celor pe care i-am încercat și care sunt în acord cu dorințele Mele.
– Satan
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Pasul întâi
Pasul întâi și pasul al doilea ar trebui făcute împreună. Este imperativ să îți localizezi și să îți activezi
glanda pineală, întrucât aceasta secretă aspectul feminin al elixirului vieții.
1. Curăță-ți aura și chakrele în mod temeinic.
2. Întreține oricare dintre exercițiile de respirație, la alegere; acestea îți vor stimula puterea
vrăjitorească.
3. Odată ce începi să îți simți puterea vrăjitorească, condensează-o într-o bilă de lumină și circulo în felul următor: du-o în extensia din față a chakrei sacrumului (chakra a 2-a), apoi la
perineu, în chakra bazală, în extensia din spate a chakrei sacrumului și de aici urc-o prin toate
extensiile din spate, până la chakra coroanei. De acolo, du-o în chakra a 6-a (situată în spatele
celui de-al 3-lea ochi) și de acolo puțin mai jos în glanda pineală. De acolo du-o în cel de-al
treilea ochi și de acolo în extensia din față a chakrei gâtului și de aici coboară-o prin toate
extensiile din față și înapoi în chakra sacrumului. Pentru Magnum Opus, energia trebuie
întoarsă și înmagazinată în chakra sacrumului.
Cele de mai sus constituie un circuit.
Pentru a întreține această meditație în mod corect, ar trebui să fi determinat și în același timp relaxat
atunci când direcționezi puterea vrăjitorească condensată prin fiecare chakră. Ar trebui să
experimentezi o senzație de presiune (aceasta este cea mai des întâlnită senzație) sau că energia este
exact în chakră. De cele mai multe ori acesta începe ca un proces lent. Trebuie să simți energia – acest
lucru este foarte important. Fă-ți timp pentru această meditație.
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Pasul al doilea
Pentru aceia dintre voi care au început lucrările preliminare pentru Magnum Opus (circularea bilei cu
Chi-ul condensat), următorul pas este foarte important:
Trebuie să vă localizați glanda pineală. Aceasta este situată în mijlocul capului, puțin în jos și spre
dreapta. Aceia dintre voi care lucrează la MO ar trebui să înceapă să mediteze pe glanda pineală. O
modalitate excelentă prin care poți face asta, este să inspiri energie în glandă și să o extinzi atunci
când expiri – cum ai face în cazul aurei.
Glanda pineală este locul în care este secretat o mare parte a elixirului vieții și anume „ambrozia”. Vei
cunoaște când ai localizat-o și activat-o, întrucât ambrozia este fericire și plăcere dincolo de cuvinte.
Fără îndoială o vei remarca. Nu întreține aceste meditații dacă ești presat de timp, deoarece plăcerea
poate fi atât de extremă încât este aproape imposibil să te ridici.
Sunt mult mai multe de spus aici, însă cele de mai sus reprezintă un pas major. Voi scrie mai multe
despre asta, întrucât mai e un pas pe care trebuie lucrat și care trebuie masterizat. Pentru moment,
toți aceia care urmează această lucrare ar trebui să mediteze pe glanda pineală în fiecare zi. Acest
lucru este important. Ambrozia din glanda pineală este partea feminină a elixirului.
Aici sunt câteva exerciții pe care le poți adapta pentru a lucra pe glanda pineală:
Respirația în al 3-lea ochi și glanda pineală (p. 164–b)
Un alt exercițiu foarte efectiv este întreținerea Respirației prin alternarea nărilor (p. 43), unde îți ții
respirația după ce ai inspirat. Pentru a adapta această tehnică, doar inspiră în glanda pineală și
expandează-o atunci când expiri. Respirația te urmează orișiunde îți focalizezi atenția.
Meditația vid (p. 51) pe glanda pineală: doar concentrează-te pe glanda pineală. Centrează-te în
aceasta, simte-o, iar dacă secretă elixirul, meditează pe energia plăcută a acestuia. Această tehnică
este și ea foarte efectivă.
Meditația pineală (p. 101–b)
Meditație plăcută de la Satan (p. 95–b) – în cazul acestei meditații, respiră energia direct în glanda
pineală (și nu în chakra a 6-a, cum este meditația standard).
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Pasul al treilea
Următorul pas este activarea și alimentarea chakrei sacrumului, care produce aspectul masculin al
elixirului. Atunci când funcționează la randament maxim, această chakră transformă forța
vitală/vitalitatea în aspectul masculin al elixirului vieții. Acest lucru este realizat prin încălzirea
constantă de la chakra bazei.
Apoi printr-un proces special, cele două elixire sunt combinate – după ce acestea au fost curățate în
mod adecvat, printr-o tehnică pe care o voi adăuga în curând. Rezultatul este inversarea procesului de
îmbătrânire, toate bolile sunt vindecate și se atinge imortalitatea și perfecțiunea fizică și spirituală,
asemenea Zeilor.
Această meditație NU este plăcută! Satan mi-a spus „Există fanatici care duc acest lucru la extrem.”
Prin asta El se referea la abstinență și celibatar, despre care a confirmat că sunt FOARTE
NESĂNĂTOASE.
Este important să ai orgasme complete pentru acest proces, ÎNSĂ – ACESTEA TREBUIE SĂ FIE LA CEL
PUȚIN CÂTEVA ORE DISTANȚĂ DUPĂ ACEASTĂ MEDITAȚIE. Cu alte cuvinte, nu le întreține una după
cealaltă. Așteaptă până la actul sexual/orgasmic cel puțin câteva ore de la momentul în care ai
întreținut această meditație. Un orgasm complet este pe cât se poate de important și are și alte
beneficii.
Aici este meditația:
Stimulează-te până la orgasm SAU (în cazul bărbaților) dacă te trezești dimineața cu o erecție, inspiră
excitarea în chakra sexuală/sacrumului, până când aceasta dispare complet – până când îți trece
erecția în totalitate. În cazul femeilor, fă acest lucru până nu mai simți nici un fel de excitare sexuală.
Acest lucru poate necesita câteva respirații sau mai mult. Acest lucru este cel mai efectiv când este
făcut în orele de dimineață (înainte de amiază).
Ceea ce această meditație face, este să activeze și să încarce chakra sacrumului, să condenseze și să
înmagazineze forța vitală care este esențială în Lucrare. Dacă meditația este întreținută în mod corect,
vei începe să experimentezi o senzație de căldură/fierbințeală în a doua chakră. Acesta este
„arzătorul/focul din adâncuri”. Excitarea este forța ta vitală și este excepțional de puternică. Această
forță vitală/vitalitate ajunge să fie condensată și înmagazinată în chakra sexuală și nu mai este disipată
prin ejaculare/orgasm. Căldura o transformă și în cele din urmă se transformă într-un elixir, asemenea
ambroziei din glanda pineală.
Pentru aceia care au un apetit sexual mai scăzut, folosirea unui vibrator poate fi de ajutor în a te
stimula sexual.
Partenerii pot de asemenea lucra împreună în preludiu și când sunteți aproape de orgasm, respirați
energia înapoi în chakra sacrumului.
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Piatra filozofală
Piatra Filozofală este soluția „totul-in-unul” pentru Transformarea Spirituală și Fizică. Fiecare dintre
noi lucrează spre același țel și anume acela de atingere a Dumnezeirii, fie pe calea Magnum Opusului,
Yoga Kundalinică sau alte practici și lucrări spirituale. Pe măsură ce progresezi în transformarea
spirituală, înțelegi și vezi alterarea și munca neterminată a sufletelor noastre. Aceste lucrări spirituale,
în special Piatra Filozofală, îți vor repara sufletul și îl vor aduce la stadiul de Zeu. Toate țelurile
alchimice pot fi atinse rapid cu Piatra Filozofală. Aceste țeluri alchimice presupun combinarea dintre
Spirit și Material, fuziunea Șerpilor Gemeni (Ida și Pingala), unirea chakrelor superioare cu cele
inferioare și crearea și folosirea elixirului vieții. Piatra Filozofală le face pe toate acestea în același
timp.
Piatra Filozofală se recreează singură, întotdeauna, într-un mod care trece mereu prin moarte și
renaștere. Piatra Filozofală este în ea însăși o transformare constantă, întotdeauna activă. După ce
corpul fizic ți se ajustează complet la energia pietrei, acesta se va recrea singur, păstrându-te
întotdeauna activ. Așa lucrează imortalitatea, întrucât elixirul vieții se va recrea singur, menținându-se
mereu activ și proaspăt. Cât despre lucrările magice cu piatra … poți multiplica puterea intențiilor tale
pe atât demult pe cât dorești … iar piatra va continua să multiplice puterea intențiilor tale, încă pentru
multă vreme după ce aceasta a fost programată.
Procesul:
Explicația și înțelegerea felului în care piatra funcționează este precum o așchie în fund. Piatra
Filozofală conține elixirul vieții, sufletul și aura. Asta e formula. Ingredientele pietrei sunt toate făcute
una din cealaltă, același lucru, în mod separat. Aura este din energia planului fizic și anume energie
electromagnetică.
Sufletul este bioelectricitate, însă chakrele superioare sunt magnetice iar cele inferioare sunt
electrice, așadar ambele seturi sunt bioelectrice și prin urmare electromagnetice. Elixirul vieții este
creat din elixirul masculin, cel feminin și energie sexuală. Partea masculină este electrică, partea
feminină este magnetică, iar energia sexuală este electromagnetică, în timp ce toate sunt bioelectrice.
Din moment ce corpurile noastre fizice funcționează pe bioelectricitate, Aura ne este și ea
bioelectrică.
Energia Electrică și cea Magnetică (masculin și feminin) sunt unite prin energia electromagnetică
(sex), lucru din care rezultă energie electromagnetică/bioelectrică (Masculin + Feminin + Sex/sau doar
Sex). Din această energie bioelectrică/electromagnetică (masculin + feminin + sex/sau doar sex),
energiile electrice și magnetice se unesc din nou, iar procesul continuă. Felul de procesare este că
energia masculină (electric/bioelectric) + energia feminină (magnetic/bioelectric) + energia sexuală
(electromagnetic/bioelectric) = energie sexuală (electromagnetic/bioelectric), care încă odată este
atât masculin (electric/bioelectric) cât și feminin (magnetic/bioelectric). Piatra creează exact energia
care o creează pe piatră. Dacă nu poți înțelege asta, atunci îmi pare rău, nu e o alta cale prin care să
explic procesul.
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Lucrări Alchimice:
A fuziona Șerpii Gemeni (Ida și Pingala) înseamnă a fuziona aspectul masculin cu cel feminin al
sufletului. Fiecare șarpe sau aspect al sufletului este o treime dintr-un suflet deja perfect. În suflet
avem o parte Masculină (Pingala), una Feminină (Ida) și una Sexuală (Sușumna). Pentru a te Zeifica,
aceste părți ale sufletului trebuie să se contopească una cu cealaltă în mod complet. De regulă acest
lucru este realizat prin yoga kundalinică, întrucât aceasta sporește energia sexuală (puterea) a
sușumnei, care mai apoi unește ida și pingala. Acest lucru este cel mai bine făcut prin relațiile sexuale
cu Demonii sau prin Tehnica respirația cobrei (p. 45).
Piatra Filozofală face și acest lucru. Procesul poate fi găsit în paragraful de mai sus. Ida este elixirul
feminin, este energie magnetică și energie bioelectrică/electromagnetică. Pingala este elixirul
masculin, este energie electrică și energie bioelectrică/electromagnetică. Sușumna este elixirul sexual
și electromagnetic, care e bioelectricitate.
Unirea „spiritul și a materialul” înseamnă a combina energia sufletului cu energia lumii fizice. Acestea
două sunt unite prin elixirul vieții care este creat atât din energia sufletului cât și din energia lumii
fizice. Piatra realizează acest lucru.
Unirea chakrelor superioare cu cele inferioare este același lucru ca unirea aspectelor ida și pingala ale
sufletului. Chakrele superioare sunt feminine, magnetice și bioelectrice/electromagnetice, iar
chakrele inferioare sunt masculine, electrice și bioelectrice/electromagnetice. Chakra inimii este
sexuală și bioelectrică/electromagnetică. Piatra le unește pe acestea.
Elementele (foc, pământ, apă, aer, chintesență) au proprietăți electrice, magnetice sau
electromagnetice. Ida, pingala și sușumna sunt din elemente. Piatra va trezi elementele din suflet.
Nivele de Progresie:
Din experiență am învățat despre nivele majore ale progresiei spirituale. Când progresăm ne
„reparăm” sufletele și trupurile, întrucât acestea amândouă au fost corupte și separate unul de
celălalt. După o bună perioadă în care am făcut Respirația Cobrei, sușumna mi s-a transformat, lucru
care a avut impact și asupra corpului fizic. Din experiența pe care am avut-o, sușumna mi-a fost
reparată. Înainte de aceste schimbări, energiile elixirului circulau libere prin corp, după stimularea
glandelor care le produc. După schimbare, după stimularea glandelor care secretă elixirul (glanda
pineală și chakrele sacrumului și cea sexuală), energia acestora curgea automat prin sușumna. Elixirul
masculin curgea în sus prin chakre și apoi în aură la fel ca și energia sexuală, iar elixirul feminin al
glandei pineale curgea în jos în sușumna prin chakre și apoi în aură.
Acum, trupul/sufletul direcționează energiile elixirului vieții în suflet, trup și aură în mod automat și de
unul singur. Acesta este un nivel important și descoperă atât de multe. Acest stadiu este important și
trebuie descoperit, pentru a putea înțelege și crea în continuare piatra filozofală și pentru a putea
lucra cu aceasta. De asemenea aș dori să menționez aici că după ce chakrele îți sunt în totalitate pline
cu elixirul vieții, te poți aștepta la înălțarea inițială a Șarpelui Kundalini.
Piatra Filozofală este EXTREM de puternică. Trupul îți va fi afectat de aceasta și la fel și sufletul. Ai fost
avertizat.
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Cerințe Spirituale pentru Piatră:
Recomand să începi să lucrezi cu piatra numai după ce sușumna ți-a fost transformată în felul
explicat mai sus. Pentru ajunge la acest nivel, stimulează-ți Șarpele Kundalini în mod frecvent,
astfel încât energia sexuală să ți se ridice prin chakre și să îți împuternicească sușumna. Acest
lucru este ușor de realizat prin tehnica Respirația Cobrei, relații sexuale frecvente cu un/o
Demon/ița sau simplu prin împuternicirea chakrei bazei pe cât mai des posibil. Odată ce
completezi acest nivel, o să fie mult mai ușor și mai rapid să îți încarci chakrele și aura cu
energiile elixirului.
Toate energiile elixirului ar trebui să îți fie deja puternice în chakrele sufletului. Acest lucru
este necesar și important pentru crearea pietrei filozofale.
Toate chakrele trebuie să îți fie active și puternice.
Pregătire:
Pentru a te pregăti și pentru a îndeplini cerințele pentru crearea pietrei, întreține următoarea
meditație pentru câteva săptămâni. Condensează-ți aura într-o mică sferă de lumină și circul-o prin
toate extensiile din față și din spate ale chakrelor și de asemenea stimulează-ți glanda pineală cu
aceasta. Termină cu chakra bazei, după care așază sfera câțiva centimetrii sub chakra bazei, direct pe
Șarpele Kundalini și ține-o acolo pentru un timp, până când aceasta activează energia sexuală în sus
prin șira spinării. Depozitează sfera în centrul chakrei inimii, acolo unde îi este locul. Locul gol din
centrul chakrei inimii (atunci când aceasta este împuternicită, activă și funcțională) este locul pentru
piatră. Data viitoare când vei întreține această meditație, condensează-ți aura în aceiași sferă, întrucât
acest lucru îi va spori puterea. Păstrează această sferă pentru crearea pietrei. Asigură-te că întreții și
Meditația Sacrală din exercițiile preliminare ale Magnum Opus, pentru a-ți pune și elixirul masculin în
mișcare. Sufletul trebuie să fie pregătit înainte de crearea acestei pietre.
Creația:
Extrage puțină bioelectricitate din fiecare dintre cele 7 chakre principale și așază-o în sferă. Această
bioelectricitate din chakre va activa adevărata putere a pietrei. Dacă sfera/piatra se află în chakra
inimii, ar trebui să simți efectele imediat după ce faci acest lucru, întrucât chakra inimii îi va circula
energia.
Aceasta este crearea pietrei. Acum piatra ar trebui să aibă toate ingredientele din formulă:
Bioelectricitate + Aura + Elixirul Vieții – sau – Energia Sufletului + Energia Lumii Fizice + Energia
Imortalității/Perfecțiunii.
Atenție:
Ar trebui să simți tipul nou de energie al pietrei. Se prea poate să simți și „procesul” pietrei și să
înțelegi cum aceasta lucrează. Dacă energia e prea puternică pentru tine, atunci așază piatra
altundeva (cum ar fi în Templul tău Astral), întrucât chakra inimii servește la circularea energiei
acesteia prin suflet și prin trup. Lucrează cu aceasta până când ești capabil să o menții în chakra inimii.
Piatra este EXTREM de puternică! Este cea mai scurtă și mai rapidă cale de a atinge Zeificarea.
Lucrări cu Piatra:
Pentru a împuternicii piatra, trebuie să adaugi la tăria acesteia. Condensează-ți aura în piatră, circul-o
și în mod opțional, termină prin extragerea de Bioelectricitate nouă din cele 7 chakre principale și
condensarea acesteia în piatră. Există și alte moduri de a folosi piatra, cum este acela în care
conectezi toate chakrele la chakra inimii, după care învârți piatra în centrul chakrei inimii. De
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asemenea poți circula piatra înăuntru și în afara chakrelor slăbite, pentru a le împuternicii. Menține-ți
piatra curată; curăț-o în fiecare zi, în același fel în care îți cureți aura și chakrele. Atunci când piatra
atinge o chakră, aceasta din urmă se va apropia mai mult de sufletul perfect sau zeificare. Toate
lucrările alchimice pot fi definite prin simpla circulare a pietrei prin chakre.
Chakra Inimii:
Atunci când chakra inimii este împuternicită în totalitate, în centrul acesteia exista un loc pentru
piatră. Chakra inimii servește scopului de a circula energia imortală/perfectă a pietrei prin suflet și
trup, împuternicindu-le pe amândouă. În acest mod, energia pietrei ajunge prin întregul corp.
Lucrări Magice:
Atunci când piatra este programata cu intențiile tale, aceasta îți va imprima intențiile în mod constant
de-a lungul timpului. Asta înseamnă că puterea intențiilor/dorințelor tale va fi MULTIPLICATĂ cu
trecerea timpului. Atunci când circuli o piatra programată prin chakre, îți vei imprima și programa
sufletul cu dorințele tale, din nou și din nou, saturându-ți sufletul cu acestea în mod rapid. Atunci
când așezi o piatră programată în chakra inimii, intențiile tale vor circula prin suflet, programându-ți-l
mereu. Chakra inimii guvernează peste DORINȚĂ; așadar, atunci când intențiile tale sunt în acord
dorința ta, chakra inimii va continua și ea să împuternicească programarea pietrei. De asemenea, poți
vibra o rună pentru a-ți satura și mai mult piatra cu dorințele tale. Puterea acestei pietre este menită
să îți creeze viața materială perfectă, în timp ce îți perfecționează viața spirituală.
Nivele ale Transformării:
În timp ce continui să lucrezi cu piatra, trupul și sufletul îți vor trece prin multe transformări, de la
sine. Acest lucru se datorează faptului că piatra este o combinație a tuturor lucrărilor alchimice, iar
piatra este însăși energia dumnezeiască (Imortală/Perfectă). Trupul și sufletul se adaptează la asta.
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Există o multitudine de aspecte și părți care intră în alcătuirea sufletul uman. Aura, corpul luminos,
chakrele, dublura eterică (fantomă care preia imaginea corpului fizic) și inteligența/conștientul.
Sufletul uman este de asemenea construit din elementele foc, pământ, aer, apă și chintesență.
În urma cercetărilor, am observat diferențe majore în rândul diverșilor autori, legate de aspecte
specifice ale Ka-ului, Ba-ului, Ankh-ului și Sah-ului: părțile sufletului descrise de egiptenii din
antichitate. Din ce am înțeles, adevărata semnificație a conceptului egiptean de „Ren” este vibrația
personală a sufletului. Aceasta are de-a face cu Cabala Egipteană. Cabala originală era egipteană, iar
scopul acesteia era meditația asupra aspectelor diferite ale sufletului, în mod individual și în același
timp împreună în combinații. Asta este extrem de avansat.
Sufletul uman poate fi descompus în părțile componente după cum dorim, în timpul meditației.
Aceasta se întâmplă cu ajutorul proiecției astrale făcută în mod intenționat sau involuntar, ca în
experiențele din afara corpului (OBE). La fel cum sufletul poate fi divizat, acesta de asemenea poate fi
și reunit după cum dorim. Sufletul poate fi unit și cu sufletul unei alte persoane.
Aura poate fi extinsă și contractată după propria dorință. Aura poate fi programată să atragă și să
respingă orice dorești. Aceasta poate fi programată prin intermediul voinței prin afirmații, ca să
acționeze asupra aurei altei persoane pentru orice fel de motiv.
Se poate medita pe fiecare aspect al sufletului în mod separat și de asemenea, fiecare aspect al
sufletului poate fi împuternicit individual. Fiecare aspect poate invoca și menține oricare dintre
elemente. Asta este foarte avansat și poate fi periculos dacă nu ai habar de ceea ce faci.
Imaginile de mai jos ilustrează două părți principale ale sufletului. Ține minte faptul că corpul luminos
nu are un chip/înfățișare. Deșii ambele ilustrații au lumină albă, aceste corpuri pot avea orice culoarea
și își pot schimba culoarea în funcție de stările de spirit, sănătate, emoții și așa mai departe. De
asemenea pot avea mai multe culori în același timp.
Ceea ce am scris mai sus este din propria-mi experiență și nu o teorie.
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Toate sufletele au aripi, inclusiv sufletele animalelor. Când am eliberat Demonii
în 2002 – 2003, toți și-au înălțat aripile, indicând faptul că puterea le-a fost
restaurată. Aripile indică puterea sufletului și aparțin chakrelor umerilor.
Simbolul antic al Caduceului de mai sus este folosit de către Asociația Medicală
Americană, iar caduceul cu un singur șarpe este folosit pentru medicina
veterinară.
A învăța cum să îți miști aripile și cum să le controlezi, face parte din avansarea
spirituală. Când avansăm prin meditația de împuternicire, aripile ne vor apărea,
adesea în mod neașteptat. Când aripile sufletului apar, acestea indică un suflet liber și plin de putere.

Meditație pe aripile sufletului
În acest caz avem o meditație la care m-am gândit, care este
simplă însă efectivă, pentru a-ți întării și împuternicii aripile.
Această meditație e scrisă de mine, însă mi-a fost sugerată de
către Anubis. Satan și Enlil (Belzebut) m-au încurajat să o scriu și
să o împărtășesc.
1. Relaxează-ți mintea și intră într-un stadiu meditativ.
2. Vizualizează-ți aripile și simte-le, împreună cu energia
care curge prin ele
3. Inspiră până la 6. Când inspiri, ține-ți aripile în jos – ar
trebui să efectuezi asta într-o poziție relaxată.
4. Ține-ți respirația și în timp ce faci asta, mișcă-ți aripile
încet; simplu mișcă-le înainte și înapoi. Pentru început, fă
asta de 3 până la 5 ori.
NOTĂ – Prima oară când începi să lucrezi cu aripile, acestea nu vor fi prea puternice și din cauza asta
nu se vor mișca prea repede. Recomand să începi cu aproximativ 3 repetiții, după care, de la o
meditație la alta, adăugă din ce în ce mai multe.
5. Când expiri, extinde-ți aripile cât de înalt poți și menține-le
așa pentru întreaga expirație. La sfârșit, lasă-ți aripile să revină la
poziția inițială în care sunt complet relaxate.
Cele de mai sus constituie o rundă. Cinci runde sunt suficiente
pentru o singură ședință. Dacă te simți încordat, poți să diminuezi
rundele sau bătăile aripilor. Nu ar trebui să exagerezi sau să te
istovești sub nici o formă.
Mulțumiri lui Anubis, Enlil și Satan pentru îndrumare, ajutor și
inspirație în crearea acestei meditații.
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Chakrele sunt centralele energetice ale sufletului. Fiecare dintre acestea au câte o funcție separată,
acompaniată de anumite puteri specifice. Sănătatea chakrelor ne afectează și se reflectă în trupul
fizic, emoții și în sănătatea mintală. Sufletul este format din mai multe părți, însă chakrele reprezintă
cea mai importantă parte.
Există șapte chakre majore așezate de-a lungul șirei spinării și care sunt cele mai puternice. Fiecare
chakră vibrează pe o frecvență specifică din spectrului luminii. Satanismul suportă știința cu tărie,
întrucât întreaga spiritualitate și întregul ocultism poate fi explicat în mod științific. Spiritualitatea și
știința se completează una pe cealaltă și lucrează împreună. Datorită atacurilor și a opresiunii
continue a cercetărilor și cunoștinței științifice venite din partea bisericilor creștine (și implicit a
evreilor), știința a fost ținută înapoi în mod periculos și astfel nu a atins un nivel la care întregul
ocultism să poată fii explicat pe deplin, însă va ajunge acolo în timp.
Sufletul este creat din lumină.

”Lumina este putere” – Lilith
Șase chakre mai mici, însă la fel de puternice sunt plasate în ambele părți ale șoldurilor, umerilor și
tâmplelor (două în șolduri, două în umeri și două în tâmple). Chakrele au misiunea de a împuternicii
sufletul cu energie. Aceste 13 chakre sunt esențiale vieții și nimeni nu poate trăi fără ele. Datorită
faptului că atât de multă cunoștință antică a fost distrusă în mod sistematic și multe din cele ce au
supraviețuit au fost corupte, cea mai mare parte din informațiile disponibile publicului larg în zilele
noastre, sunt eronate. Satan și Puterile Iadului ne descoperă cunoștința spirituală pe parcursul
evoluției noastre spirituale prin meditație.
Dată fiind experiențele multora dintre noi, se pare că granthi-urile superioare (nodurile în care chakra
în cauză are un blocaj energetic puternic care împiedică Șarpele Kundalini din a urca) NU sunt în
chakra bazei, a inimii și a șasea – după cum s-a propovăduit în mod popular – ci în chakra sexuală, a
gâtului și a coroanei. Au fost multe cazuri în care se experimenta o senzație de arsură la nivelul
chakrei inimi; iar Șarpele nu putea urca mai mult, din pricina unui blocaj în chakra gâtului.
Acum, dacă chakra inimii era blocată, conținând una din cele trei granthi, atunci senzația de arsură sar fi manifestat în chakra solară și nicidecum în cea a inimii. Mai departe, senzația de furnicătură din
apropierea chakrei coroanei indică faptul că aceasta este blocată. Dacă chakra a șasea ar fi fost
blocată – așa cum ne informează cele mai multe surse disponibile în zilele noastre – atunci această
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senzație s-ar fi manifestat în chakra gâtului sau DEDESUBTUL chakrei a șasea. Din proprie experiență,
se pare că chakra a șaptea este cea mai greu de deschis în totalitate. Senzația de furnicătură –
comparată de unii cu niște furnici care se cațără în acea zonă – indică faptul că energia kundalinică
trece pe lângă chakra a șaptea și nicidecum prin aceasta, așa cum ar fi trebuit să se întâmple dacă
aceasta ar fi fost deschisă în mod complet. Alte simptome pot fi durere și disconfort, în special în cazul
în care energia kundalinică a fost activată în totalitate.
Pentru ca Șarpele Kundalini să poată urca în mod corect, chakra coroanei trebuie să fie complet
deschisă. Orgasmele pot și ele fi extrem de dureroase, întrucât orgasmul sexual deschide chakrele și
activează șarpele. Atunci când meditezi în mod regulat, energia îți este mult mai puternică și din acest
motiv simptomele amintite mai sus sunt foarte pronunțate.
În multe din grimoare și texte antice, cuvântul-cod pentru „chakră/e” este „zeu/i”. Un exemplu clar
sunt scrierile spirituale din Egiptul Antic în care se face referire la anumite „mantre/cuvinte de putere”
care „comandă zeilor”. „Zeu” mai este un cuvânt-cod și pentru „sine”.
Autorii bibliei iudeo/creștine au pervertit și corupt toată cunoștința spirituală, în încercarea de a
îndepărta toate aceste informații din rândul populației. Această cunoștință a fost ținută ascunsă și
exploatată de câțiva „aleși” (evrei), spre detrimentul omenirii. Spre exemplu, cele șapte chakre situate
de-a lungul coloanei vertebrale, sunt cele „șapte peceți” despre care se vorbește în cartea biblică a
„Apocalipsei”. Acestea sunt cele „șapte făclii care ard înaintea lui Dumnezeu”. Anticii au lăsat anumite
coduri în biblie. În urma studiului în profunzime, se pare că biblia a fost scrisă sub constrângere și
amenințare. Numărul 7 – care apare foarte frecvent în biblie – este un cuvânt-de-cod pentru cele 7
chakre.
„Pomul Vieții” precedă creștinismul și iudaismul cu mii de ani. În fapt,
„Pomul Vieții” este o hartă a sufletului uman. Trunchiul simbolizează
coloana vertebrală, iar ramurile reprezintă cele 144.000 de nadii prin care
circulă chi-ul/puterea vrăjitorească. Fructele sunt recompensele
meditației, a împuternicirii sufletului. Șarpele care apare în caduceu – care
este folosit atât de Asociația Medicală Umană dar și în medicina
veterinară – reprezintă forța kundalinică. Din nefericire, acest simbol sacru
care reprezintă vindecarea pe toate nivelele, a fost blasfemiat și corupt în
mod atroce de către iudeo/creștinism. Chakrele sunt numite „peceți”
deoarece inamicii extratereștrii le-au pecetluit în omenire, pentru a ne
împiedica să dobândim puterea și cunoștința dumnezeiască. Am fost tăiați
și deconectați de la spiritualitate și de la lumea astrală. Cu mii de ani în
urmă eram asemenea Zeilor, până când pământul a fost atacat și a avut
loc un „război în ceruri”.
Cu chakrele pecetluite, omenirea a avut o singură direcție: degenerarea.
Dezechilibrele în energie împreună, blocajele din chakre și găurile din aură
au deschis drumul dependenței de droguri și alcool, depresie, o lipsă de
interes pentru celelalte forme de viață și pentru sentimentele celorlalți,
comportamente abuzive și multe alte lucruri care chinuie omenirea la
momentul de față. Prin atacul și suprimarea activă a energiei sexuale, a-tot-importantul Șarpe
Kundalini este prins în chakra bazală, loc în care acesta șade inactiv. Acesta este motivul pentru care
bisericile creștine condamnă sexul: pentru a ține omenirea în întuneric, ignoranță și sclavie spirituală.
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Prin activarea și deschiderea chakrei sacrumului – care controlează sexualitatea și creativitatea –
șarpele se deșteaptă, începe să se ridice și urcă prin cele 7 chakre majore, împuternicind sufletul și
aducând cu sine iluminare, pricepere și un grad ridicat de conștientizare, împreună cu multe daruri și
abilități psihice/spirituale.
Există 13 chakre principale, din care 7 majore
plasate și extinse de-a lungul șirei spinării sunt cele
mai puternice; chakrele șoldurilor, umerilor și a
tâmplelor suportă acest lucru. Atunci când sunt
activate, din chakrele umerilor iasă aripile sufletului
care conferă o putere mai mare sufletului; aripile
sufletului simbolizează libertatea. Chakrele
tâmplelor, a umerilor și a șoldurilor formează „Stâlpii
Templului lui Solomon”. 666 este numărul cabalistic
al Soarelui. Adevărata semnificație a „Templului lui
Solomon” este „TEMPLUL SOARELUI”. Atât „Sol” cât
și „Om” și „On” sunt cuvinte pentru Soare. Sol este
cuvântul latinesc pentru Soare. Om este numele dat
de hinduși Soarelui Spiritual. On este cuvântul
egiptean pentru Soare. Acum, există o altă corupere: mantra OM a înlocuit vibrația originală și antică
„AUM”. Din nou, acest lucru a fost făcut cu scopul de a îndepărta toată puterea și cunoștința
spirituală din rândul populației. Datorită faptului că nu chiar toate lucrurile pot fi suprimate, cele care
au supraviețuit și sunt disponibile astăzi prin învățăturile populare, sunt în mare parte corupte.
Simbolul trinității chakrelor șoldurilor, umerilor și tâmplelor, poate fi observat în
cartea Hierofant din Așii din multe seturi de Tarot, simbolizat de sceptrul din mana
Hierofantului.
Simbolismul corect al Templului lui Solomon este transformarea sufletului uman în
cel de Zeu, însă a fost furat și corupt de evrei și transformat într-un alt caracter
evreiesc fals – la fel ca și nazarineanul și aproape totul din biblia iudeo-creștină.
Soarele reprezintă iluminarea, transformarea și împuternicirea sufletului, numărul
„666” (numărul cabalistic al Soarelui) ajungând astfel să fie unul dintre cele mai
sacre și importante numere.
O diagramă a sufletului uman poate fi observat în sigiliul lui Astaroth din
dreapta. Cele două bare de pe ambele părți sunt stâlpii de energie +/-,
situate în lateralele sufletului uman – negrul și albul din yin și yang.
Simbolul lui Venus simbolizează chakra inimii. Cele cinci colțuri din sigiliu
reprezintă cele cinci elemente: foc, pământ, aer, apă și chintesență,
invocate în cele cinci noduri ale sufletului – noduri sau „granthi” în
sanscrită. Tarotul conține informații și instrucțiuni spirituale foarte
importante pentru deschiderea și împuternicirea sufletului.
Notă: numele lui AsTAROTh – care a fost preluat din Egiptul Antic și corupt
în mod hidos în porcăria evreiască lipsită de sens numită „Tora” sau
„Pentateuhul”, care tradus înseamnă „cele cinci cărți ale lui Moise”.
Notează cum numele lui Astaroth conține cuvântul TAROT: AsTAROTh.
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Atunci când sufletul uman este aliniat în mod corect, are forma unei cruci întoarse. Acesta este
mesajul ascuns din „Ciocanul lui Thor”. În ritualuri, sufletul uman sub formă de cruce este reprezentat
prin cele „patru pătrare”, „patru direcții” „puncte cardinale” și de cei Patru Prinți Încoronați ai Iadului.
Partea din față a trupului/sufletului este punctul cardinal nord, guvernat de elementul
pământ.
Partea din spate a corpului este punctul cardinal Sud, guvernat de elementul foc.
Partea stângă a corpului este Polul Negativ. Prin mâna dreaptă absorbim energie. Partea
stângă este guvernată de elementul apă și este punctul cardinal vest.
Partea dreaptă este Polul Pozitiv și este guvernat de elementul aer. Punctul cardinal est.
Direcționăm și proiectăm energia prin mâna dreaptă.
Elementul chintesență/eter este în mijloc și în aură.
Elementele foc și aer sunt elemente electrice.
Elementele apă și pământ sunt elemente magnetice.
Fiecare dintre cele 7 chakre are o funcție și o putere specifică. Toate chakrele – atât cele majore cât și
cele minore – au efecte directe asupra organelor din jurul lor. Aceasta este o relație reciprocă atunci
când vine vorba de sănătate, întrucât un organ nesănătos va afecta tăria chakrei și viceversa. Șarpele
șade încolăcit la baza coloanei vertebrale, sub chakra bazală situată în coccis. Șarpele este inactiv,
afară de cazul în care acesta este stimulat prin meditația de împuternicire sau în cazuri rare, acesta
urcă prin accident, fie leziune fizică sau altă traumă produsă în zona coccisului.
Fiecare chakră are forma unei mici pâlnii, precum o tornade în miniatură, asemenea unui pocal. Setul
Pocalelor din cărțile de Tarot simbolizează chakrele, întrucât fiecare chakră menține energie în cupa
ei. Cea mai importantă chakră este chakra plexului solar, care conține Gralul. Sunt mult mai multe
lucruri de spus în ceea ce privește ciocanul lui Thor; acesta nu simbolizează numai alinierea corectă a
chakrelor. Vibrația „TH” activează chakra a șasea și glanda pineală, care este perechea feminină a
chakrei plexului solar. Glanda pineală secretă partea feminină a elixirului vieții, elixir care este
depozitat în chakra solară; iar vibrația pentru chakra solară este „RA”. Aceasta este o altă semnificație
ascunsă în spatele lui „THOR” – care este un alt concept spiritual puternic. Chakrele se învârt în
permanență, afară de cazul în care dorești ca ele să se oprească (ca în unele metode pentru proiecția
astrală).
Urmează o privire de ansamblu asupra celor șapte chakre principale:
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Chakra bazei
ELEMENT: pământ
CULOARE: roșu
NUMĂR DE „PETALE”: 4
PLANETĂ: Saturn
GEN: masculin
ZI: sâmbătă
METAL: oțel
FUNCȚIE: supraviețuire, fundamentare
STARE INTERIOARĂ: stabilitate
PERECHEA FEMININĂ PENTRU CHAKRA BAZALĂ ESTE CHAKRA COROANEI
Chakra bazei, în sanscrită cunoscută ca „Muladhara” adică „rădăcină”, controlează intestinele, vezica,
partea inferioară a colonului, picioarele și glandele suprarenale. Această chakră conferă stabilitate și
fundamentare și domnește peste instinctele bazice și cel de supraviețuire. Chakra bazei ne oferă
voința de a supraviețui și un simț al siguranței. Mânia și furia emană din această chakră și de aici zicala
„a deveni roșu de nervi”. Primele trei chakre sunt cele mai potente în magie, făcând ca dorințele să fie
proiectate prin chakrele feminine pentru a se manifesta în realitate.

Chakra sacrumului/sexuală
LOCALIZARE: la jumătatea distanței dintre bazin și buric
ELEMENT: pământ
CULOARE: portocaliu
NUMĂR DE PETALE: 6
PLANETĂ: Marte
GEN: masculin
ZI: marți
METAL: fier
FUNCȚIE: sexualitate, plăcere, procreare, indulgență, creativitate, e sălașul energiei sexuale
STARE INTERIOARĂ: potențial de creare
PERECHEA FEMININĂ A CHAKREI SEXUALE E CHAKRA GÂTULUI, AMBELE OFERIND PUTERE DE
CREARE
Chakra sacrumului, știută în sanscrită ca „Svadistana”, controlează pofta sexuală, împreună cu
organele sexuale și reproductive, partea inferioară a abdomenului și rinichii. Chakra sacrumului și cea
solară împuternicesc lucrările de magie sexuală. Contrar informațiilor din cărțile și doctrinele populare
promovate de evrei, a doua chakră este lăcașul primului granthi. Granthile sunt blocaje care împiedică
ascensiunea Șarpelui. Trebuie să fi liber de orice fel de complexe și inhibiții relaționate acestei chakre,
dacă vrei ca ea să funcționeze la randament maxim. Secolele scurse sub suprimare creștine și
atacurile lor la adresa sexualității au ținut Șarpele Kundalini inactiv chiar sub chakra bazală, în
încercarea de a îndepărta toate cunoștințele spirituale din rândul populației. Orgasmul sexual – care
este esențial sănătății fizice, psihice și emoționale a fiecăruia dintre noi – este cel ce activează Șarpele
și deschide această chakră în mod complet.
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Chakra solară 666
LOCALIZARE: puțin deasupra bazinului, lângă plexul solar
ELEMENT: foc
CULOARE: alb-auriu (strălucitor precum Soarele)
NUMĂR DE PETALE: 10
PLANETĂ: Soarele
GEN: masculin
ZI: duminică
METAL: aur
FUNCȚIE: această chakră e uzina (centrul de putere al) sufletului; voință, putere, manipulare
STARE INTERIOARĂ: puterea voinței, sincronizare. Această chakră este Gralul lui Lucifer
PERECHEA FEMININĂ A ACESTEI CHAKRE E CHAKRA A 6-A, CARE CONȚINE GLANDA PINEALĂ
Chakra solară este cea mai importantă chakră. În sanscrită este cunoscută ca „Manipura”. Este chakra
în care este depozitat elixirul vieții, secretat în parte de glanda pineală. Acesta este locul de unde
emană puterea de vindecare a sufletului. Această chakră guvernează peste sistemul digestiv, stomac,
pancreas și mușchi. Aceasta este chakra pe care o folosești pentru a-ți imprima voința, atunci când
lucrezi magie. Chakra solară este centrul de putere al sufletului. Simbolul ei este Svastica.

Chakra inimii
LOCALIZARE: mijlocul pieptului
ELEMENT: foc/aer
CULOARE: verde
NUMĂR DE PETALE: 12
PLANETĂ: Mercur
GEN: neutru
ZI: miercuri
METAL: mercur
FUNCȚIE: chakra Inimii este conectorul neutru dintre chakrele
superioare și cele inferioare
STARE INTERIOARĂ: ușurință, proiecție astrală
CHAKRA INIMII NU ARE PERECHE
Chakra Inimii este cunoscută în sanscrită ca „Anahata” și e diferită de celelalte chakre, având forma
unui yoni. Controlează sistemul circulator al sufletului.
Chakra inimii are putere, însă nu puterea pe care o are cea mai puternică chakră a sufletului, chakra
soarelui „666”. Puterile chakrei inimii sunt mai mici. Acesta este motivul pentru care evreii o
promovează la nesfârșit în cărțile populare și în dogmele new age, care sunt super accesibile
publicului larg. Am remarcat prin experiența mea cu vindecarea animalelor, că energia vindecătoare a
chakrei solare poate fi proiectată în mod efectiv prin chakra inimii, în timp ce îmi țineam animalul la
piept. Am găsit că această tehnică este mult mai puternică și efectivă decât vindecarea cu mâinile. De
asemenea, muți oameni care se pot proiecta astral, își părăsesc trupul prin chakra inimii.
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Chakra gâtului
LOCALIZARE: gât
ELEMENT: aer
CULOARE: albastrul cerului
NUMĂR DE PETALE: 16
PLANETĂ: Venus
GEN: feminin
METAL: cupru
FUNCȚIE: comunicare verbală, auto-exprimare emoțională, creativitate
STARE INTERIOARĂ: emoții
PERECHEA MASCULINĂ A CHAKREI GÂTULUI ESTE CHAKRA SACRUMULUI, AMBELE OFERIND
PUTERE DE CREARE.
Chakra gâtului, cu numele sanscrit „Visudda”, domnește peste gât, glanda tiroidă, gâtlej, voce, urechi,
auz și trahee. Culoarea acestei chakre este ca albastrul cerului și guvernează peste comunicarea
verbală, intelect, emoții și auto-exprimare. Adevărul să fie cunoscut: chakra gâtului – și nicidecum
chakra inimii – este „sălașul emoțiilor”. Atunci când suntem triști și gata să plângem, simțim un nod în
gât. Chakra gâtului este o chakră cu potențial creativ și lucrează mână în mână cu chakra sacrumului.
Chakra gâtului conține cel de-al doilea granthi.

Chakra a VI-a
LOCALIZARE: direct sub chakra coroanei
ELEMENT: eter
CULOARE: indigo/violet-albăstrui
NUMĂR DE PETALE: 2
PLANETĂ: Luna
GEN: feminin
ZI: luni
METAL: argint
FUNCȚIE: viziune psihică
STARE INTERIOARĂ: intuiție, comunicări telepatice
PERECHEA MASCULINĂ A ACESTEI CHAKRE ESTE CHAKRA SOLARĂ 666.
A șasea chakră, cu numele ei sanscrit „Ajna”, este localizată în spatele celui de-al treilea ochi. Al
treilea ochi este o extensie a chakrei a șasea și guvernează peste văzul astral. Această chakră este
sălașul psihic al sufletului. Adesea, atunci când glanda pineală este activată, aceasta se aprinde într-o
lumină strălucitoare, inundând capul cu o lumină albă, aducând cu sine o stare intensă de fericire
extremă. Atunci când glanda pineală este activată, aceasta se umflă și dă loc unei senzații de presiune,
de mărimea unei boabe de strugure. Chakra a șasea guvernează peste ochi – atât viziunea fizică cât și
cea psihică – și peste glanda pineală. Aceasta este chakra în care se întâlnesc Ida și Pingala. În unele
lucrări, energia este direcționată în sus prin șira spinării până în chakra a șasea, după care aceasta este
proiectată afară prin cel de-al treilea ochi – după cum se arată în multe hieroglife egiptene.

|

Chakra coroanei
LOCALIZARE: vârful capului
ELEMENT: apă
CULOARE: violet
NUMĂR DE PETALE: un lotus cu o mie de petale
PLANETĂ: Jupiter
GEN: feminin
ZI: joi
METAL: staniu
FUNCȚIE: iluminare
STARE INTERIOARĂ: fericire, intuiție, comunicare și auz psihic (împreună cu chakra a șasea)
PERECHEA MASCULINĂ PENTRU CHAKRA COROANEI ESTE CHAKRA BAZEI
Chakra a Șaptea este cunoscută drept „Lotusul cu O Mie de Petale”. Lotusul mai este cunoscut și ca
„floare de lila”. Lila = „Lilith”. Pe lângă faptul că Demonii sunt ființe reale și întrupate, fiecare Demon
are un mesaj spiritual personal. Lilith guvernează peste chakra coroanei. Satan guvernează peste
chakra bazală. Chakra coroanei și cea bazală sunt o pereche masculină și feminină și lucrează
împreună.
Chakra coroanei este cunoscută în sanscrită ca „Sahasrara”, este plasată în vârful capului. Este de
culoare violetă și guvernează peste creier, glanda pituitară și peste sistemul nervos. În mod alegoric,
este un lotus cu o mie de petale. Acest simbol pornește încă din Egiptul Antic. Atunci când chakra a
șaptea este activată și deschisă în totalitate, induce stări intense de fericire. Demonii mi-au spus că
este guvernată de elementul apă. Această chakră domnește peste toate simțurile psihice și este
esențială în comunicarea telepatică. Contrar învățăturilor populare, această chakră conține ce-l de-al
treilea granthi – prin care Șarpelui Kundalini îi este, de regulă, cel mai greu de străpuns. Atunci când
această chakră este blocată, adesea se experimentează senzații de furnicături în vârful capului,
întrucât energia kundalinică se acumulează în jurul acestei chakre, netrecând prin ea – așa cum ar fi
trebuit să se întâmple.

|

Cel de-al treilea ochi este relaționat chakrei a 6-a și glandei
pineale, în mod direct. Este localizat în mijlocul frunții, deasupra
sprâncenelor și împreună cu chakra a 6-a (care este plasată în
spatele celui de-al treilea ochi) și cu glanda pineală, este vizorul
psihic al sufletului. În omul de rând, glanda pineală este
atrofiată și inactivă. Datorită secolelor în care omenirea a fost
împiedicată să practice meditația de împuternicire – în cadrul
căreia energia este circulată peste tot, la fel ca sângele – multe
părți ale sufletului uman au încetat să mai funcționeze. Acesta
este doar un alt rezultat trist al creștinismului.
Al treilea ochi deține văzul astral; prin acesta, imaginile astrale sunt transferate creierului. Al treilea
ochi este important și în telepatie, dar și atunci când vrem să îi influențăm pe ceilalți. Am remarcat că
atunci când îi influențez pe ceilalți, energia ar trebui direcționată cu putere spre cel de-al treilea ochi
al persoanei respective, chiar dacă acest lucru nu poate fi văzut. Al treilea ochi este receptiv la energia
direcționată spre el.
Când această chakră este deschisă iar energia curge liberă prin ea, chakra coroanei va fi mult mai ușor
de deschis. Al treilea ochi împreună cu chakra a șasea controlează vederea, sinusurile și pielea. Cu al
treilea ochi putem vedea aurele, putem citi în sfera de cristal sau în oglinda neagră și putem vedea
energia. Glanda pineală și chakra a șasea se află în spatele celui de-al treilea ochi.
Al treilea ochi este extensia din față a chakrei a șasea. Chakra a șasea este locul în care se întâlnesc ida
și pingala. Atunci când Șarpele Kundalini trece prin această chakră, adesea se experimentează o
scânteiere de lumină nespus de puternică. Deschiderea celui de al treilea ochi reprezintă un pas major
în cultivarea unui grad ridicat de conștientizare.
Despre Runa Dagaz si legătura pe care aceasta o are cu chakra a șasea și cel de-al treilea ochi:
Runa Dagaz corespunde asului din cărțile de Tarot. Acesta înseamnă desăvârșire. După ce
trecem prin chakra a șasea, chakra coroanei va fi atinsă de Șarpele Kundalini fără nici un
efort. Aceasta înseamnă unirea idei cu pingala. Dagaz este și runa lunii, iar Luna
guvernează peste chakra a șasea și peste cel de-al treilea ochi. Dagaz este o rună a
întregirii. „Această rună poate fi comparată cu piatra filozofală spirituală. În alchimia sexuală, Dagaz
este momentul orgasmului, moment în care scopul lucrării este realizat. Este de folosință în toate
lucrările de natură „alchimică”, fie că acestea sunt practice sau legate de conștiință.”1
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Teutonic Magic de Kveldulf Gundarsson
Model: „Cap de Femeie” de Leonardo, 1508
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Nu ai nevoie de recuzite sau de alte obiecte ritualice pentru a arunca o așa numită „vrajă”. Meditațiile
de împuternicire întreținute îndeajuns de mult, sunt mult mai efective și oferă o mai mare putere
abilității de a-ți controla mediul în care trăiești, dar și pe alții. Atunci când câmpul energetic îți este
puternic, este floare la ureche să plantezi gânduri, sentimente și alte proiecții în mințile altora. Unii
oameni sunt mai puternici decât alții, motiv pentru care în unele cazuri, astfel de proiecții pot
întâmpina rezistență din partea unor indivizi; însă bineînțeles că și aici totul depinde de cât de
puternic ești TU. Cu toate acestea, până și cei mai puternici își au scuturile slăbite în mod considerabil
în timpul somnului.
Persoanele mai slabe1 sunt mai ușor de controlat, oriunde și oricând. Tot ce trebuie să faci este să intri
într-o transă ușoară de concentrare și focalizare, iar dacă aceștia sunt într-un loc în care îi poți
observa, efectele proiecțiilor tale vor fi imediat evidente.
Nu uita niciodată că este foarte important să înveți cum să îți controlezi mânia. Atunci când atingi un
anumit nivel în avansarea spirituală, cei care te ofensează vor avea parte de nenorocire, indiferent
dacă aceștia sunt persoane dragi sau dușmani. Poate fii destul de supărător dacă o persoană dragă
are parte de un accident sau se îmbolnăvește în urma mâniei tale. Acest lucru vine la pachet cu
puterea și ar trebui ținut sub control. Atunci când câmpul energetic îți este puternic, nu trebuie mult
pentru a provoca diverse lucruri. Din acest motiv, trebuie să fim mereu siguri că ne dorim cu adevărat
ca ofensatorii să fie pedepsiți. Mânia neintenționată care nu este controlată, poate aduce dezastrul în
viața ofensatorul, chiar și dacă acesta își cere iertare și relația dintre voi este ulterior remediată … iar
acest lucru poate provoca regrete profunde.
Nu pot pune o îndeajuns de multă emfază pe puterea acestor meditații, atunci când acestea sunt
întreținute îndeajuns de mult și în mod consistent – în fiecare zi.
Pentru anumite lucrări specifice, cum sunt acelea în care vrei să legi pe cineva, recuzitele pot fi
folosite pentru a facilita concentrarea. De cele mai multe ori, gândindu-te la ceva cu voință, focalizare
și dorință, va face ca acest lucru să se manifeste. Asta bineînțeles, atâta timp cât nu te îngrijorezi și nu
te gândești la el într-un mod plin de nesiguranță sau disperare.
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Slabe spiritual, nicidecum fizic!
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Mulți oameni sunt preocupați cu situația globală care se înrăutățește pe zi ce trece, cum este cazul
economiei, dar și altele.
Singurul lucru pe care îl poți face, este să îți menții energiile ridicate și să lucrezi pentru a le amplifica
și mai mult. Indiferent ce meditații faci (toți suntem individuali), după o sesiune de meditații/yoga, ar
trebui să stai complet nemișcat pentru a experimenta „zvâcnirea” energetică. Acesta este momentul
în care ai senzația că ești inundat cu energie, vibrezi odată cu ea și îți simți energia sufletului, care a
fost amplificată de lucrarea pe care tocmai ai întreținut-o.
Meditatorii experimentați cunosc această senzație. Apare la câteva momente după o sesiune de yoga,
după ce faci exerciții de respirație, după ce invoci energie de la Soare și, adesea, după ce îți cureți
chakrele și aura. Prin simplul fapt că stai nemișcat și te concentrezi pe această zvâcnire energetică, o
și amplifici. Aceasta este energia ta; puterea ta. Când începi să experimentezi acest lucru după
sesiunea de meditații/yoga, atunci este momentul propice pentru rostirea afirmațiilor. Afirmațiile ar
trebui să fie la timpul prezent, o frază scurtă și la obiect. Spre exemplu: „Sunt sănătos, protejat și în
siguranță, în toate felurile.” „Sunt plin de succes la locul de muncă.” „Locul meu de muncă este
protejat și în siguranță, în toate felurile.” „Am acum un loc de muncă stabil, iar salariul este adecvat
pentru mine.”
Toate afirmațiile trebuie formulate la timpul prezent, deoarece mintea/sufletul nu înțelege timpul
viitor („va”, „o să”). Vizualizează lumina alb-aurie de jur-împrejurul tău, întrucât aceasta este energia
astrală care va lucra pentru a-ți materializa afirmațiile. Construiește această energie astrală. Fii
relaxat, însă rostește afirmațiile cu intenție și concentrare. Nu te enerva dacă mintea îți fuge pe ici pe
colo, ci pur și simplu continuă să o aduci înapoi.
Afară de cazul în care ești foarte puternic, lucrările ar trebui făcute în fiecare zi, timp de 40 de zile. 40
este un număr al lui Satan. Din nefericire, acest număr la fel ca și numărul 7 (pentru chakrele
principale), a fost furat și corupt de către inamic; doar ignoră acest lucru și folosește-l. Are de a face
cu ciclurile naturii.
Nu îți începe lucrările atunci când Luna este în vid. Lucrările în care dorești să atragi un ceva, lucrările
de creștere sau de îmbunătățire a unui lucru, ar trebui începute atunci când Luna este în creștere.
Informații despre pozițiile în timp real ale Lunii pot fi găsite peste tot pe Internet, iar aceia care nu
cunosc prea multe despre acest subiect, pot oricând cere ajutorul pe Forumul Bucuria lui Satan.
Lucrările care vizează sfârșitul anumitor lucruri ar trebui începute atunci când Luna este în
descreștere.
Cunosc de cineva apropiat mie care a trecut prin niște alinieri planetare oribile, în sensul că tranziția
lui Saturn făcea aspecte retrograde cu majoritatea planetelor lui personale și, pe lângă asta, Saturn îi
tranzita prima casă (una dintre cele mai rele timpuri din viața unei persoane). Acesta medita
consistent în fiecare zi (lucra în jur de 60 de ore pe săptămână, așa că nu avea prea mult timp liber),
însă știa cât de rea îi era situația planetară, așa că s-a axat pe rostirea de afirmații pozitive, ca cele
amintite de mine mai sus. Acesta a mai invocat și energie de la Soare – cu cât aceasta este mai intensă
și mai strălucitoare, cu atât este mai puternică. De necrezut, a trecut prin această perioadă neatins. Sau manifestat câteva probleme minore, însă nimic devastator.
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Nu aștepta până când viața îți iasă de sub control sau până când problemele sunt atât de rele încât
ești în căcat până la gât. Cunosc, din anii mei buni de experiență cu atenția spirituală acordată unei
probleme – să spunem vindecarea: dacă boala este descoperită în stadiile incipiente, este nevoie de
mult mai puțină energie și timp pentru a o elimina. Odată ce s-a vârât cu totul în viața ta, folosirea
puterilor spirituale pentru a scăpa de ea, îți poate lua mult timp și, fiind mult mai dificilă, va necesita și
mai multă energie.
Nu te teme de situația globală și nu te îndoi niciodată de lucrările tale. Încearcă să te gândești la alte
lucruri și distrage-ți mintea de la lucrarea pe care o întreții, astfel încât aceasta să își poată face
treaba. Energia sufletului se aseamănă mult cu deținerea unor economii. Cei mai mulți oameni au o
rezervă financiară în vreun fel sau altul. La fel ar trebui să se procedeze și cu energia sufletului.
Mai vreau să vorbesc aici despre atunci când sari peste meditații, despre meditațiile sporadice,
lucrările făcute de mântuială și așa mai departe. Absolut toate lucrurile își au punctul de pornire din
minte – PC-ul pe care îl folosești, scaunul pe care șezi, biroul la care te afli, clădiri, supermarketuri,
ferestre … aproape toate lucrurile materiale – IDEEA A APĂRUT ÎNAINTEA MANIFESTĂRII MATERIALE!
Cineva s-a gândit la ceva și l-a proiectat mai întâi în minte și doar mai apoi l-a materializat.
La fel stau lucrurile și cu lucrările tale în astral. Tu construiești o situație pentru tine însuți, fie că e
vorba de un loc de muncă stabil, succes personal, situație financiară stabilă, protecție și orice altceva.
Atunci când energiile tale scad – cum se întâmplă atunci când sari peste sau când ești sporadic cu
meditațiile – acest lucru deschide o ușă în viața ta pentru evenimente și circumstanțe nefericite. Nu
lăsa ca acest lucru să se întâmple. Menține-ți energiile ridicate și vei trece cu bine prin toate acestea.
Practicarea regulată de yoga fizică (hatha) îți va deschide mintea și îți va spori intuiția. Intuiția se va
dovedi a fi de un ajutor indispensabil în depășirea perioadelor dificile în această lume, fără nicio
zgârietură.
În încheiere, ține minte că comunicarea telepatică este predispusă la tot felul de interferențe, fără a
se diferenția de placa ouija. Înainte de toate bazează-te pe propriile tale puteri și abilități. Prea mulți
oameni sunt dependenți de Demoni și de spirite. Puterile Iadului sunt pe cât se poate de ocupate
acum. Mesajul lui Satan este să fim tari. E nevoie de un caracter puternic și de multă tărie personală
pentru a te ține morțiș de un program de meditații. Fă o obișnuință din asta.
Confucius spunea: „Acela care este strict cu el însuși, arareori falimentează.”
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Dacă ți-ai pus în mod consistent energiile în ceva care nu s-a manifestat sau s-a manifestat într-un fel
mult prea diferit decât ceea ce ți-ai dorit, este important să descoperi de ce anume se întâmplă asta.
Mai mult, e foarte important să îți dorești cu adevărat lucrurile pentru care faci magie/vrăji. Asigură-te
că lucrurile în care îți pui energia sunt cu adevărat lucrurile pe care ți le dorești. Analizează schimbările
care vor apărea în viața ta odată cu manifestarea dorinței tale. Asigură-te că ești în totalitate OK cu
schimbările. În unele cazuri, barierele subconștiente cum ar fi frica de schimbare sau de orice altceva
ce va rezulta din manifestarea dorinței tale, îți pot ruina o lucrare, chiar dacă nu realizezi acest lucru în
mod conștient. Este important să te cunoști pe tine însuți cu adevărat
Motive obișnuite care conduc la eșec în magie sunt:
Nu ai îndeajuns de multă putere spirituală pentru a materializa lucrarea. Cu cât sufletul/spiritul tău
are mai multă putere, cu atât mai ușor îți va fi să obții ceea ce îți dorești. Acest lucru este analog cu
forța fizică, ca atunci când încerci să miști un obiect mai greu: dacă nu ești îndeajuns de puternic, îți va
fi foarte greu sau chiar imposibil. Același lucru se întâmplă și cu magia.
Printr-o lipsă de conștientizare, distrugi ceea ce încerci să creezi.
Ceea ce vreau să spun cu asta este repetarea din nou și din nou a anumitor fraze care sunt
contradictorii cu ceea ce încerci să dobândești. Fiecare celulă din corpul nostru este o minusculă
unitate vie, constituind o parte a întregului. La asta se face aluzie prin fraza „mintea trupului”. Există o
conexiune foarte importantă aici. EȘTI ceea ce crezi, MAI ALES dacă practici meditația de
împuternicire și/sau ai un suflet mai puternic.
Prin fraze mă refer la:
„ulcerul meu, gripa mea, problema mea de inimă, etc.” NU ÎȚI EXPRIMA POSESIA CÂND VINE
VORBA DE BOLI!!!! De câte ori nu auzi oamenii repetând din nou și din nou această
negativitate?? Cum să te poți însănătoși și vindeca când îți exprimi POSESIA în ceea ce
privește bolile?? În schimb, spune „ulcerul”, „gripa” … prinzi idea?? Nu îți exprima posesia
pentru NICIO boală.
Nu îți da părțile trupului drept chezășie.
Cunosc pe cineva care obișnuia să spună „mi-aș dau mâna dreaptă dacă …”. Da, era un fel de a spune,
însă și-a pierdut mâna într-un accident de mașină și ceea ce el obișnuia să afirme în mod ironic, a
devenit realitate. Acum, cea mai mare parte dintre oamenii de rând pot spune și pot gândi ceea ce le
place și ce nu le place, căci mintea lor nu este puternică și foarte puține lucruri se manifestă prin
gândurile lor. Însă acesta nu este și cazul persoanelor cu o aură mai puternică, cultivată prin meditația
de împuternicire, alte practici spirituale sau provenită din viețile anterioare. Fi foarte atent la ceea ce
gândești și ceea ce rostești.
Detașează-te de boală/neputință.
Trebuie să fi convins 100% că nu o vrei și că nu ai nevoie de ea. Am citit prin cărțile new age, în care
gunoaie de autori – autori de hârtie igienică – le spun cititorilor să „își iubească bolile”. ACEASTA ESTE
CEL MAI SUICID SFAT DE PE FAȚA PĂMÂNTULUI!!
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Mă îngrozesc la felul în care acești idioți cu „vrăjitoria” lor creștinată, coruptă și întinată, plasează
limitări peste limitări în calea lor și îi învață și pe ceilalți să facă la fel, mânați pur și simplu de FRICĂ și
TÂMPENIE! E DE-A DREPTUL BOLNĂVICIOS!! Încetează să spui „nu am bani”, „nu îmi pot permite
cutare lucru”, „sunt lefter”, etc. Chiar dacă e adevărat, nu împuternici acest lucru, în special dacă
întreții lucrări pentru a atrage bani! În schimb, spune-ți „CUM îmi pot permite asta?” – ceea ce
înseamnă că este voință, este o cale și o soluție pentru a-ți permite lucrul respectiv. Întoarce
afirmațiile pe dos și neutralizează-le spre exemplu cu: „Atrag sume mari de bani, în mod simplu și
ușor. Acești bani sunt în totalitate proprietatea mea”. Cât despre fraza de mai sus, în loc să spui „nu
îmi pot permite asta” – unui lucru pe care ți-l dorești cu adevărat – spune: „acest lucru este al meu”.
Ține minte că afirmațiile trebuie să fie formulate mereu la timpul prezent.
Cât despre „karma” … TOATĂ karma poate fi învinsă prin CUNOȘTINȚĂ și APLICAREA ACESTEI
CUNOȘTINȚE! Satan ne dă exact această cunoștință.
Alte obstacole includ frustrări și bariere subconștiente. Când vine vorba despre așa ceva, mai întâi și
cel mai important este să te cunoști pe tine însuți. Motivele, precum și experiențele, sunt pe atât de
numeroase pe cât de multe stele sunt pe cer. Primul pas în depășirea acestui tip de problemă, este să
îți întrebi mintea: „de ce?” „de ce lucrarea cutare nu are rezultatul pe care mi-l doresc?”, „de ce nu mă
vindec?”, „de ce nu atrag bani?” și așa mai departe.
Unii oameni au frustrări care pornesc din copilărie sau chiar din vieți anterioare. Găsirea cauzei care
stă la baza problemei și înțelegerea problemei, reprezintă jumătate din rezolvarea acesteia. Dacă
problema implică o altă persoană, atunci trebuie să te ocupi de asta și să elimini obstacolele, înainte
de a te apuca de lucrarea magică principală. Dacă cunoști care este obstacolul, atunci folosește-ți
meditațiile și energiile pentru a-l distruge. Spre exemplu, dacă ai un complex/frustrare din copilărie și
te pedepsești pe tine însuți pentru asta, îți poți folosi energiile pentru a desface acest complex; intră
în transă, umple-te cu energie pozitivă și afirmă: „Sunt eliberat de auto-pedepsire. Mă iert pe mine
însumi” (în cazul în care ai sentimente puternice de vinovăție).
Pentru aceia dintre noi care au studiat astrologia în profunzime, cel mai adesea cunoaștem faptul că
soarta are un cuvânt de spus cazul în tragedii. Când ești în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit, cu
oameni nepotriviți, etc. Unii oameni și-au trăit viețile cu sentimente pline de vinovăție, pedepsindu-se
pe ei înșiși pentru lucruri de care nici măcar nu au fost vinovați. Acesta nu este mereu cazul, însă idea
e că, dacă dorești să ai succes vindecându-te sau în orice alt timp de magie prin care vrei să atragi
ceea ce îți dorești, nu te poți urî pe tine însuți din motive evidente! Dacă există obstacole, atunci
folosește-ți mai întâi puterea pentru a le distruge, înainte de a te apuca de lucrările principale. O
afirmație generală ar fi „Toate obstacolele de orice fel care mă împiedică din a avea _____, sunt
distruse și destrămate în mod complet și permanent.”
În încheiere, după cum am menționat și mai sus, cu cât mai puternic îți este sufletul și aura, cu atât
mai ușor îți va fi să obții ceea ce îți dorești, mai repede și cu mai puțin efort. Vorbesc din experiență
aici. Întreținerea așa-numitelor „miracole” nu necesită decât un suflet și o aură puternică și cunoștința
necesară folosirii acestora.
HAIL SATAN!!
– Înalta Preoteasă Maxine Dietrich
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Unul dintre cele mai importante motive pentru care ne curățăm aurele este pentru a scăpa de toate
energiile negative cu care intrăm în contact zilnic. Majoritatea dintre acestea vin de la cei din mediul
înconjurător. Pentru mulți, locul de muncă poate fi extrem de incomod, la fel ca și propria casă.
Oamenii negativi sunt cei care întotdeauna se plâng și se văicăresc și care nu fac niciodată nimic
pentru a încerca să-și îmbunătățească situația, cei care întotdeauna fac mișto de alții pentru a părea
mai tari sau pentru a devia atenția de la propria lor inutilitate, cei care dau vina pe toți ceilalți pentru
propriile vai și amaruri, cei care își exprima mânia și frustrarea prin abuzarea celor din jur și lista poate
continua.
Ca și sataniști, noi nu acceptăm abuzul!
Există o meditație foarte simplă pentru cei care experimentează efectele negativității altora:
1. Curăță-ți aura și chakrele în mod complet, pentru ca vrei să te descotorosești de toată energia
negativă.
2. Extinde-ți conștiința către aură și simte-ți aura.
3. Relaxează-te și concentrează-te pe propria aură.
4. Vizualizează-ți aura ca un contur în jurul tău și ca o barieră protectoare. Conturul ar trebui să
fie de un alb strălucitor, ca Soarele, deoarece albul deviază tot.
5. Afirmă: „Aura mea este puternică și deviază în mod complet energia negativă venită de la
____(numele persoanei)____ în orice fel și întotdeauna o trimite înapoi la acesta/aceasta”
Această meditație ar trebui să fie efectuată cu intenție și apoi repetată de fiecare dată când vii în
contact cu idiotul ce te-a ofensat. Vizualizează și simte-ți aura, cum am făcut mai sus, repetând
afirmația de câteva ori, apoi observă cum negativitatea tâmpitului/ei îl/o distruge.
Niciun satanist nu ar trebui să rabde abuzuri. Omul de rând rămâne cu energia negativă și suferă
drept consecință, după ce negativitatea s-a sedimentat. Cei care în mod inconștient asimilează
această energie pot suferi de orice, de la depresie până la boli și pot fi prinși într-un cerc vicios al
energiei negative. Meditația de mai sus pune un stop acestui lucru, însă ține minte că trebuie
reîntărită în mod frecvent.
Pe lângă asta, vizualizează energia negativă a ofensatorului și trimite-i-o înapoi folosind o culoare gri;
atașează-i această energie de aură.
Amintește-ți să îți cureți propria aură după aceea.
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În pregătirea pentru Marea Lucrare a Magnum Opusului, este esențial să îți cureți mansarda mentală.
Trebuie numărate părțile pozitive și cele negative ale acțiunilor tale. Mulți suferă și se bucură în tăcere
în aceiași măsură, în timp ce își păstrează emoțiile îngropate înlăuntru, mânați de iluzia că „practica te
face puternic”.
Ne păstrăm cele mai rușinoase acțiuni îngropate, în speranța că ele vor rămâne nevăzute și neauzite.
Lucrurile nu stau așa, deoarece ceea ce este înlăuntru se va manifesta și în afară. Indiferent de cât de
adânc sunt îngropate, aceste acțiuni te vor modela atât pe tine cât și acțiunile tale viitoare – de cele
mai multe ori într-un mod negativ, până când le conștientizezi și le accepți. Ca și Sataniști; ca și
moștenitori ai acestui Pământ, suntem buni, indiferent de acțiunile negative pe care le-am întreținut
în această viață, întrucât ele sunt delimitate de cel puțin tot atât de multe acțiuni pozitive, care le
acompaniază.
Așază-te calm, cu o foaie de hârtie și cu un pix și notează tot ceea ce ai făcut în această viață; la
început vei întâmpină probleme în a-ți aminti, însă acest lucru va trece. În dreptul fiecărei acțiuni
negative, scrie una pozitivă. Gândește-te profund și calm; amintirile vor ieși la suprafață una câte una,
chiar și acelea care aparent erau de mult uitate. Trece-le pe toate pe hârtie.
Unele dintre lucrurile pe care le notăm, s-ar putea să ne supere, lucruri pe care nu le-am putut
accepta: însă acum este timpul să ne conștientizăm și să ne acceptăm faptele. În același fel în care neam asumat responsabilitatea pentru Neamul nostru, atunci când ne-am dedicat, trebuie să ne
asumăm responsabilitatea și pentru noi înșine, pentru a ne putea împuternici cu adevărat și să
atingem nivele spirituale nemaivăzute de mii de ani. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea și
pentru ceea ce suntem și și pentru ceea ce vom deveni. Analizează fie care pas al vieții tale care te-au
adus în punctul în care te afli acum, fie el bun sau rău; contemplează alternativele pe care le-ai avut și
rezultatele la care ai fi putut ajunge și vei realiza că dacă ai fi ales alte alternative, nu ai fi ajuns ceea
ce ești acum. Trebuie să accepți acțiunile pe care le-ai întreținut, să conștientizezi alegerile pe care leai făcut și să îți asumi responsabilitatea pentru fiecare consecință, fie ea bună sau rea. Nu încerca să le
reziști și nu încerca să ocolești nimic, pentru că te vei înșela pe tine însuți.
Ia-ți timp cu acest lucru, în locul în care te simți confortabil și la sfârșit, vei emerge o persoană nouă;
NE-înfricată de oasele din dulap, pentru că acolo nu este niciunul; NE-împiedicată de rutele nealese.
Însă mai important decât toate, vei experimenta un adevărat sentiment al controlului. Această
curățire a minții este de o extremă importanță, deoarece o minte încețoșată și plină de regrete, te va
împinge în jos pe o cale sinistră și niciodată nu vei primi Darul Tatălui Nostru Satan. Trebuie să ne
curățim mințile, înainte ca Mărețul Nostru Șarpe Kundalini să ne poată curăți sufletele.
Așadar acum, preia controlul asupra fiecărui aspect care te definește: mintea ta, corpul tău și sufletul
tău. Fii neobosit în a obține controlul, în această paradigmă a nebuniei; dobândește eliberarea din
constrângerile pe care inamicii le-au pus peste mintea ta. Conștientizează binele și răul pe care l-ai
făcut și acesta nu va mai fi folosit împotriva ta.

– Înaltul Preot Vovom Baghie
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Este important să-ți relaxezi și mintea și trupul pentru a intra într-o stare adâncă de transă, stare în
care meditația va fi mult mai efectivă. Cei mai avansați pot intra în această stare cu ușurință, oricând,
chiar și într-un mediu haotic. Însă aceasta necesită timp și practică. Unul dintre beneficiile transei
făcute în mod regulat este că poți rămâne calm, liniștit și adunat în situații periculoase. Dedesubt este
o listă cu sfaturi legate de tehnici pentru calmarea și liniștirea minții și a corpului înainte de efectuarea
meditației.
Yoga fizică (hatha) este minunată dacă ai timpul necesar înaintea începerii meditației.
Energiile amplificate de posturile yoga și de către stadiul relaxat, oferă mediul necesar
concentrării.
Exercițiile de respirație (p. 41) pot fi efectuate pentru a calma și liniștii mintea înaintea oricărei
sesiuni de meditații. Reglarea și „observarea” respirației este o metodă excelentă de a-ți
concentra mintea și de a intra în stadiul alfa – care este necesar pentru meditația de
împuternicire.
Muzica sau sunetele reprezintă o altă metodă eficace. Blochează-ți gândurile și concentreazăte pe sunetele din jurul tău. Sau ascultă muzică de relaxare. Acest exercițiu ajută la inducerea
relaxării.
Șezi sau întinde-te liniștit pe spate și relaxează-ți întregul corp: începe de la picioarele și până
în vârful capului și relaxează-ți fiecare mușchi în parte.
Pentru câteva minute, fii conștient de energia din afara corpului tău și apoi concentrează-te
pe energia din interiorul corpului, fă asta de 4-5 ori. Efectuează acest lucru încet. Acest
exercițiu îți dezvoltă sensibilitatea la energie – care este atât de importantă nu numai pentru
că îți asigură abilitatea de a absorbi, direcționa și manipula energia în lucrări magice, ci și
pentru a-ți îmbunătății gradul de conștientizare legat de câmpul energetic al celor din jurul
tău. De asemenea, acest exercițiu îți tonifică sistemul nervos.
Orgasmul sexual este o altă tehnică de relaxare care funcționează de minune. Stimulează-te
până la orgasm. Când începi o meditație cu orgasm folosește această oportunitatea pentru a
vizualiza energia din chakra bazală, urcând de-a lungul coloanei și deschizându-ți chakrele. În
mod natural, orgasmul deschide și curăță chakrele.
Întotdeauna ar trebui să fii odihnit când începi o sesiune de meditații. Dacă ești obosit, aceasta te va
face să adormi iar scopurile meditației nu vor fi atinse. Ar fi bine să elimini câți mai mulți stimuli fizici
care te pot distrage, cu excepția faptului în care meditezi asupra dureri sau disconfortului, cu scopul
de a-ți îmbunătății puterea voinței. Asigură-te că nu îți este foame; nici super plin – ca după o masă
copioasă – nu este prea bine. Când avansezi în meditații, nivelele profunde ale transei pot fi atinse și
menținute chiar și dacă în jur există distrageri. Mintea devine puternică și rămâne concentrată
conform voinței tale. Dacă mintea este distrasă de un gând apăsător, identifică problema și cere-i
minții să lase la o parte gândul ce te distrage, asigurând-o că problema va fi confruntată și rezolvată
după sesiunea de meditație. Trebuie să te ții de aceste lucruri, altfel nu vor funcționa nici în sesiunile
viitoare. Măsura în care avansezi este strict personală.
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Atunci când ești nou cu meditația de împuternicire, este important să începi cu un program de
meditații. Pe acest site există multe meditații diferite, pentru rezultate diferite. Un program bazic de
meditații ar trebui să consiste din meditație vid, întrucât aceasta ne ajută la controlarea gândurilor
nedorite și la direcționarea minților noastre.
Exercițiile de respirație (p. 41) sunt esențiale în orice program de meditații. De asemenea, și yoga fizică
și/sau yoga kundalinică sunt extrem de importante într-un program serios de meditații.
Meditația fundamentală (p. 48) este de asemenea o meditație foarte importantă, deoarece ne învață
cum să simțim și cum să absorbim energia, lucru care este de o importanță majoră în utilizarea
puterilor minții și ale sufletului. Dacă ești novice, cel mai bine ar fii să începi cu energia albă-aurie
bazică – aceasta este culoarea Soarelui. Sufletul este creat din lumină. Când ești mai experimentat,
poți începe să lucrezi cu diferite culori, pentru diferite lucruri specifice. Energia colorată este foarte
puternică.
Împuternicirea chakrelor ar trebui inclusă în fiecare sesiune de meditație, întrucât acest lucru este
necesar împuternicirii aurei și a sufletului. Am găsit că energia orgasmică este foarte efectivă în
deschiderea chakrelor, atunci când aceasta este direcționată în mod corect. Orgasmul este o cale
bună de a începe meditațiile, pentru că de regulă aceasta te și relaxează. Dacă chakrele îți sunt
blocate, simplu direcționează energia orgasmică în sus prin șira spinării, direct în chakra cu pricina.
Vizualizează această energie sub forma unei raze puternice de lumină de aceiași culoare cu chakra pe
care dorești să o deschizi și în mod simultan, vizualizează chakra blocată deschizându-se, iar energia
curgând liberă prin aceasta. În cazuri extreme acest lucru poate dura luni de zile, însă în timp se va
stabili un flux stabil de energie.
Este în regulă să începi cu învârtirea chakrelor înainte de a trece la meditații mai avansate și mai
puternice. Ține minte că toți suntem diferiți și pentru unii, unele meditații pot fi foarte plăcute, în
timp ce pentru alții, aceleași meditații pot fi mai dificile. Întotdeauna lasă-te condus de ceea ce simți.
Dacă o anumită meditație nu îți e bună pentru tine, atunci încetează să o mai faci și încearcă alte
meditații.
În mod ideal, sesiunile de meditații ar trebui să dureze 15 – 30 minute pe zi (cel puțin). Dacă ești
presat de timp, meditează și numai 5 – 10 minute; este mai bine să meditezi mai puțin decât să nu
meditezi deloc. Atunci când nu ești consistent în meditații și omiți zile din program, acest lucru te va
da înapoi iar atunci când ești nou, inconsistența poate conduce la depresie întrucât corpul încearcă să
se adapteze bioelectricității crescute.
Curățarea aurei (p. 54) ar trebui și ea făcută în fiecare zi. Această tehnică durează numai câteva
minute, însă pe termen lung, previne orice fel de energie negativă din a ți se atașa de aură. Energia
negativă produce accidente, boli și depresie.
Programele de meditație pot fi schimbate din când în când. O indicație că programul are nevoie de
schimbări, este atunci când nu mai simți că ridici energie sau atunci când simți că nu mai progresezi.
Atâta timp cât te simți bine și avansezi cu un program, nu e nevoie să schimbi nimic la el (afară de
cazul în care te plictisește).
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Obiectivul meditației este atât acela de a te împuternici, cât și acela de a te deprinde cu mânuirea
energiei. Meditația de împuternicire deschide centrele energetice (chakrele) din suflet. Fiecare chakră
are energii specifice care deschid diferite părți ale minții (satanismul îți folosește mai mult de 5 – 10 %
din creier). De asemenea, chakrele ne dau și abilități „supranaturale” atunci când sunt deschise și
împuternicite pe deplin, cum ar fi levitația, Telechinezia (p. 174) (mișcarea obiectelor cu ajutorul minții),
Pirochinezia (p. 175) (abilitatea de a încălzi obiecte și de a le aprinde, folosindu-te de puterile minții și
ale sufletului). Mult mai multe abilități vor apărea atunci când ai un suflet împuternicit pe deplin.
Atunci când toate chakrele îți sunt deschise, acest lucru deschide calea pentru Șarpele lui Satan care
șade inactiv la baza coloanei vertebrale. Atunci când Șarpele Kundalini se ridică, devenim asemenea
Zeilor. Acesta este obiectivul meditației de împuternicire.

Aum Shree Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Vibrație: AA-UU-MM—ȘȘ-RR-EE—RR-AA-MM—JJ-AA-II—RR-AA-MM—JJ-AA-II—JJ-AA-II—RR-AA-MM
Mantra lui Amon Ra.
Întărește chakra solară. De asemenea poate fi vibrată în aură.

Ek Ong Kara Satanaama Shiri Vhaa Guru
Vibrație: EEK—OO-NNG—KAA-RRAA—SS-AA-TAA-NNAAA-MMAA—ȘȘII-RRII—V-HHAAA—GUU-RR-UU
Mantră pentru Yoga Kundalinică
Nu numai că eliberează energia din chakre și le învârte, dar dă și slavă Zeilor. Această mantră este
excelentă pentru ridicarea energiei.

Isis
Vibrație: IIII–SSSS–IIII–SSSS
Pentru clar-vedere și pentru a-ți deschide mintea pentru mai multă putere psihică. Mai este
cunoscută și ca “Mantra Vălului lui Isis”. Isis este un alias a lui Astaroth

Satanama Ramadasa Sasay So Hung
Vibrație: SSAA-TAA-NNAA-MMAA—RRAA-MMAA-DAA-SSAA—SSAA-SSAA-II—SSOO—HH-UU-NN-GG
Este folosită pentru a îndepărta obstacole în viață
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Adevărul atât despre religiile occidentale cât și despre cele orientale, este că acestea nu sunt sub nicio
formă „religioase”; nu există nici un strop de spiritualitate în ele. În fapt, acestea nu sunt nimic altceva
decât un buchet de ideologii politice asortate cu niște metafizici pseudo-spirituale bătătoare la ochi.
Preoțimea ține locul oficialilor de partid, care întăresc și mențin ideologia guvernantă în societate. Nu
se deosebește deloc de nicio națiune aflată sub conducerea sovietică, din secolul actual sau cel trecut.
“Datoria Sudira precum și binele suprem nu este altul decât supunerea în fața capetelor familiilor
Brahmin care cunosc Veda. Dacă cineva este nepoluat, ascultător de mai marii lui, cu glas domol, fără
un simț al “sinelui” și mereu dependent de Brahmini (castele născute de două ori), acela dobândește o
naștere superioară (în viața următoare).” — Manusmrti 9:334-335.
Aici este esența punctelor de convergență a tuturor sistemelor inamice: corupția adevăratului limbaj
spiritual prin schimbarea înțelesului din spatele conceptelor, până când din acesta nu rămâne nimic
altceva decât o moralitate de sclav, ritualizată, care are scopul de a domestici umanitatea cu fiecare
generație, până când se ajunge la o națiune globală de vite. Jurnalul vacii de astăzi, a fost odată
renumitul bour din vechime.
Înțelege realitatea crucială: genetica este de fapt metagenetică.
Cum funcționează programul de domesticire inamic? E simplu: creierul este interconectat cu centrii
energetici/chakrele (prin nervi), care reprezintă macrocosmosul geneticii sau a informației ADN din
organism. În urma programării minții prin descărcarea software-ului ideologic, căile neuronale din
creier [hard drive-ul] sunt modificate, astfel încât acestea corespund comenzilor programatorii
[frecvente vibraționale]; acestea sunt transferate automat în chakre, care la rândul lor trimit acest cod
în întreg câmpul energetic al organismului, imprimând-l astfel în informația codului genetic, prin
epigenetică. În acest fel, întregul psihic este comutat la frecventa înscrisă în program și implicit
conectat la conștiința de grup. Din această paradigmă inamică face parte îndepărtarea cunoștințelor
spirituale și îndepărtarea oamenilor avansați din societate, prin uciderea acestora împreună cu liniile
lor genealogice. Prin uciderea oamenilor avansați se taie capul sistemului original, iar capul noului
sistem se poate instala liniștit la domnie; comunismul practică acest lucru pe față, sacrificând cele mai
avansate gene ale societății.
Cred de asemenea că în Orient, loc în care nu puteau fi îndepărtate toate cunoștințele spirituale (dar
și pentru alte motive) a fost introdus în scena celibatul, pentru a se asigura că cele mai multe gene
avansate nu vor putea fi răspândite: în esență făcând același lucru ca și comunismul.
Peste generații, acest efect patologic ia o amploare mai mare datorită lipsei practicilor spirituale,
practici acum înlocuite cu un ritualism menit să întărească și să consolideze codul programului de
domesticire. Generațiile nou născute poartă informația codului informațional ale părinților
programați, astfel încât sunt născuți în imaginea produsă de secolele scurse sub această transmutare
genetică. Așa ajungi să ai un goyim1 sau o vita perfectă, într-o fermă globală cu animale pe două
picioare. Așa funcționează domesticirea, din punct de vedere meta-genic.

1

Goy, goyim – cuvânt derogatoriu evreiesc pentru Gentili. Este sinonim cu necurat, dobitoc, vită.
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Nietzsche a înțeles această mârșăvie și a numit-o “moralitate de sclav”, care procesează și are ca
obiectiv final omul inferior sau vita umană. În Orient, aceste ființe sunt numite Pashu (ființa animală);
maeștrii spirituali din Antichitate au recunoscut în acest termen efectele de degenerare pe care le are
lipsa practicii spirituale.
Pe de altă parte, practica zilnică de yoga desface codul programator; aceasta curată toate amprentele
acestuia cu rafale de fluxuri vibraționale de frecvență înaltă care reformatează psihicul și îl
restaurează înapoi la modul în care acesta ar trebui să fie în mod natural. Programarea inamicului
operează pe unde de frecvență joasă, care nu pot persista în psihic odată ce individul a avansat
spiritual. Yoga întărește și câmpul bioelectric, astfel încât acesta te protejează de conștiința de grup
care funcționează pe frecvențe joase. Este exact ca și undele radio de frecvență joasă care nu au nici
un efect pe stațiile de unde înalte.
Acest lucru transmite o vibrație ridicată în ADN – care literalmente este un cod vibrațional de
informație, care interacționează cu, și modelează întreaga ființă. Dacă schimbi vibrația, schimbi codul;
dacă schimbi codul, schimbi aspectul, întrucât aspectul este vibrație. Și așa se ajunge din nou la omul
avansat; metagenetic.
Esență a ceea ce Nietzsche numește „moralitate de Stăpân/Maestru” este adoptarea unui stil de viață
și a unei culturi care este bazată pe astfel de practici evolutive care dau naștere Omului-Zeu sau
Ubermensch (Supraom), printr-o transmutare literară a codului genetic. Oamenii avansați au copii, iar
acești copii cresc urmând aceeași cale ca părinții lor, iar ciclul se repeta din nou și din nou … îți poți
imagina unde duce acest lucru?
Procesul de Iluminare pe care îl avem prin Satan lucrează la nivel metagenetic, trimițând unde de
frecvență înaltă prin întreaga ființă, reformatând-o și ridicând-o la un nivel mai înalt, iar în timp este
perfecționată la frecventa microcosmica sau octava Soarelui. Aurul din lucrare.

|

Când folosești meditațiile de împuternicire pentru un scop anume, prin afirmația pe care o folosești
este foarte important să acoperi fiecare aspect legat de modul în care vrei ca energia să se manifeste.
De exemplu, când construiești o afirmație pentru a atrage bani, dacă afirmi doar: „atragi bani”, vei
avea bani și îi vei ține în mâini, însă fără ca aceștia să îți aparțină (cum sunt aceia care lucrează la
bancă, gen casier; sau s-ar putea ca banii să nu-i poți folosi cum vrei tu sau să fie luați de altcineva).
Înțelegi? Mintea face exact ceea ce îi este spus și nu înțelege particularitățile dacă nu i le spui EXACT;
cu alte cuvinte, energiei trebuie să îi dai mură în gură. Întotdeauna mintea și aura vor urma cea mai
ușoară cale, indiferent care e aceasta. De aceea este atât de important să acoperi toate aspectele în
afirmațiile tale, în cât mai puține cuvinte posibil. Energia face exact ceea ce îi este cerut.
Afirmațiile pe care le-am inclus aici sunt fundamentale. Le poți folosi sau modifica așa cum vrei, astfel
încât să se potrivească nevoilor tale.
Alt exemplu este cu pierderea în greutate. Este inutil și chiar periculos să afirmi pur și simplu: „pierd
din greutate”. Cu siguranță nu ai vrea să pierzi din greutate printr-o boală cum este cancerul. Este
important să afirmi „pierd grăsimea corporală care este în exces și nefolositoare, într-un mod foarte
sănătos.” Înțelegi la ce mă refer? Acest lucru este foarte serios.
Toate lucrările trebuie să se poată manifesta în realitate. Adică trebuie să fie posibile din punct de
vedere fizic. (Afirmațiile de genul: „îmi cresc aripi de zmeu” nu o sa se manifeste niciodată …)
Întotdeauna alcătuiește-ți afirmațiile în timpul prezent, deoarece partea dreaptă a creierului nu
înțelege timpul viitor; de exemplu, „o să …” nu se întâmplă niciodată pentru că mintea nu înțelege
timpul viitor.
La fel ca toate lucrările magice/vrăjitorești de altfel, trebuie să ai voința și încrederea că ceea ce îți
dorești se va manifesta. Dorința este foarte importantă!
Când termini meditația, indiferent pentru ce e – NU TE MAI GÂNDI LA ASTA! Lasă energia să lucreze și
să își urmeze cursul! Nu te gândi la lucrare deoarece vei interfera cu energiile acesteia.
Nu-ți împrăștia energiile. Lucrează cu o singură problemă pe sesiune. Cu cât energiile îți sunt risipite în
mai multe locuri, cu atât mai slabe devin. Energia ar trebui direcționată ca un laser.
La fel ca un computer, ne putem programa aura/sufletul pentru a face anumite lucruri, iar acestea
devin permanente odată ce încep să se manifeste. Programarea va rămâne în aură până când o
eliminăm – asta dacă vom vrea vreodată să facem acest lucru. Din timp în timp s-ar putea să fii nevoit
să reîmputernicești programarea prin meditații și afirmații, însă acestea vor rămâne în suflet, chiar și
în viețile viitoare.
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Meditație pentru atragerea banilor
Inspiră energie de culoare verde din toate părțile corpului tău, un verde intens și vibrant. Această
meditație ar trebui efectuată într-o stare de transă; cu cât mai profundă e transa, cu atât mai bine.
Când inspiri energia verde, umple-ți aura cu acesta și afirmă ceva asemănător: „Inspir o energie
puternică care îmi atrage foarte mulți bani, fără obligații și cu ușurință. Acești bani sunt pe gratis și în
totalitate ai mei, de păstrat.”
Rostește afirmația de mai sus (sau una creată de tine) de mai multe ori, cu intenție și dorință, în timp
ce inspiri energie verde. Culoarea verde este culoarea planetei Venus și domină asupra banilor.
Această tehnică funcționează cu adevărat, însă trebuie efectuată o dată la câteva zile pentru a
menține atragerea banilor.
După aceea, inspiră lumină albă și vibrantă de câteva ori, pentru a-ți echilibra aura.
Dacă vezi verdele strălucind cu nuanțe de auriu, este un semn foarte pozitiv, însă s-ar putea să
necesite câteva meditații până vei observa asta. Banii cresc în cantitate în mod treptat. Trebuie să
construiești pe o fundație puternică.
*NOTĂ: Există un fișier PDF special dedicat vrăjilor pentru atragerea banilor.

Meditație pentru pierderea din greutate
Este de dorit să folosești albastru ca cerul pentru a-ți accelera metabolismul. Într-o transă profundă,
cât mai profundă posibil, inspiră energie albastră în aură și afirmă:
„Inspir energie albastră care îmi accelerează metabolismul și îmi cauzează pierderea grăsimii
corporale excesive, într-un mod foarte pozitiv și sănătos pentru mine.”
Trebuie să repeți asta de câteva ori, în jur de 5-10 ori, în timp ce continui să inspiri energie albastră.
Va trebui să efectuezi această meditație zilnic până observi rezultate și să o repeți de câte ori va fi
necesar. Cu timpul, efectul devine permanent.
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Meditație de protecție
Această meditație este foarte importantă. Este simplă și cu cât o efectuezi mai mult cu atât mai
puternică îți devine aura.
Inspiră energie albă-aurie1 într-o manieră similară cu tehnica din Meditația fundamentală (p. 48). În
această situație nu e nevoie să intri într-o transă profundă. Concentrează-te și sime energia
cuprinzându-ți întreaga ființă cu fiecare inhalare și apoi vizualizează o lumină strălucitoare și puternică
ca Soarele, devenind din ce în ce mai luminoasă cu fiecare expirație. Când te obișnuiești cu asta,
exercițiul devine foarte ușor și durează foarte puțin.
Afirmă: „Inspir o energie protectivă puternică. Această energie construiește o aură protectivă în jurul
meu. Această aură mă protejează întotdeauna și în orice fel”. Spune-ți asta de 5 ori, în cadrul a 5
respirații.
Acest lucru îți va programa energia și, de asemenea, și aura. După mai multe zile în care efectuezi
acest exercițiu, poți spune afirmația o dată sau de două ori în loc de 5, deoarece aura îți va fi deja
programată și foarte puternică.
Cu cât mai mult faci asta, cu atât aura pe care o construiești este mai puternică. De asemenea,
folosește energie de la Soare! Energia de la Soare este extrem de puternică. Dacă o folosești,
completează afirmația cam așa: „Inspir o energie protectivă puternică de la Soare. Această energie
construiește o aura protectivă în jurul meu. Această aură mă protejează întotdeauna în orice fel”.
Un alt lucru important pe care îl poți face pentru a te proteja și pentru a fii în siguranță, este să afirmi
de minim 5-10 ori (ideal ar fi să afirmi asta de 40 de ori) înainte să te culci:
„Sunt întotdeauna în siguranță și protejat în orice fel”.
Fii foarte confident și nu te îndoi niciodată de puterea sau efectivitatea programării aurei tale! De
asemenea, aura de protecție ajută prin curățarea aurei și respingerea energiilor negative. Acest lucru
este foarte important.
În aceiași măsură îi poți vizualiza pe cei dragi și le poți respira energie în aură, pentru a-i proteja.
intră într-o transă și vizualizează persoana pe care vrei sa o protejezi,
inspiră energie ca în exemplul de mai sus,
expiră energia în aura persoanei după care urmează aceeași procedură, doar că aplic-o pe
persoana respectivă.
poți efectua asta și pentru vindecarea cuiva.

1

Se folosește energie alb-aurie deoarece are proprietăți reflectorizante. De asemenea îți poți programa aura când inspiri energie
protectivă de la Soare (extrem de puternică) atunci când ești afară. După primele sesiuni nici nu mai trebuie să vizualizezi. Poți simții asta și
nu trebuie să fii într-o transă pentru ca exercițiul să funcționeze. Eu am ajuns la punctul în care pot inspira energie în mod conștient și pot
efectua asta cu ușurință, oricând, fără transă sau vizualizat.
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Întreg universul vibrează și este acordat pe diverse frecvențe. Tot ceea ce există este compus din
molecule care vibrează, vibrații care sunt acordate pe anumite frecvențe. Cei aflați la conducere sunt
bine conștienți de toate acestea; diverse departamente guvernamentale au întreținut și întrețin
experimente cu aceste frecvențe. Sunete pe care în mod normal nu le auzim, ne pot afecta gândurile,
stările de spirit și emoțiile și în aceiași măsură ne pot afecta atât psihic cât și fizic.
Chakrele ne sunt foarte senzitive la vibrații, motiv pentru care mantrele relaționate fiecărei chakră au
puterea de a ne stimula chakrele cu mult mai mult decât tehnicile de împuternicire prin vizualizare
sau respirație chakrală. Cu fiecare chakră, tonul vibrației ar trebui să urce cu o notă. Se începe de la
chakra bazală, a cărei ton de vibrație este foarte jos (te-ai putea gândi la scara notelor muzicale: do
pentru chakra bazei, re pentru chakra sexuală, mi pentru chakra solară, ș.a.m.d.) Vibrația are un
impact extrem de mare în deschiderea și împuternicirea chakrelor.
Vibrarea și incantația numelor Zeilor este de asemenea foarte puternică. Putem vibra numele lui
Satan și ale Demonilor, în timp ce vizualizăm culoarea atribuită acestora și ne putem concentra pe
calitățile pe care Demonul respectiv le are și pe care vrem să le obținem pentru noi înșine.
Vizualizarea sigiliilor acestora este de asemenea foarte puternică (vizualizarea și vibrarea ar trebui
folosite concomitent, pentru rezultate mai bune). Codurile Enochiene sunt și ele foarte puternice
atunci când sunt incantate monoton, în cadrul ritualurilor.
Incantația aduce mai multă putere în orice lucrare magică/vrăjitorească. Sunetul poate sparge sticla și
îi poate transforma măruntaiele cuiva în gelatină, ucigându-l în mod instant: aceasta este puterea
sunetului. Incantația numelui unui dușman pe tonul potrivit, în timp ce torturezi o păpușă voodoo,
conferă putere lucrării respective. Atunci când mintea ne este antrenată, aceasta poate trimite
impulsuri electrice extrem de puternice, schimbând undele vibraționale moleculare și transformândule în forme mentale și elementali, care pot fi programați și direcționați în timpul ritualului prin
concentrare intensă. Sunetul intensifică forma mentală nespus de mult.
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Din nefericire, circulă mult prea multă dezinformare despre puterea spirituală și despre felul în care
poate fii obținută și folosită. Spre exemplu, atunci când „faci vrăji” – indiferent de ce fel – în 99% din
cazuri nu e de-ajuns o singură lucrare. Hai să spunem lucrurilor pe nume: cei mai mulți oameni nu
posedă tăria spirituală necesară, adică sufletul lor nu este îndeajuns de puternic cum este cel al unui
Zeu, pentru a dobândi ceva semnificativ printr-o singură lucrare. Într-adevăr sunt câțiva care au
succes cu o singură lucrare; uneori energiile planetare sunt aliniate întru-o poziție foarte favorabilă,
însă aceasta nu este regula aici.
Alți factori, cum este spre exemplu un Covan, poate fii de un ajutor imens, atâta timp cât toți membrii
au suflete puternice.
În cazul celor mai mulți oameni, lucrările trebuie repetate, în special dacă sunt unele de proporții. Cu
cât sufletul îți este mai puternic, cu atât este nevoie de mai puține repetiții, însă o singură lucrare este
arareori îndeajuns. Energia se construiește în timp. Acesta este motivul pentru care atunci când sari
peste meditații, îți pot fi cauzate probleme majore.
Cuvântul „gravare” este folosit în exces în scrierile antice despre vrăjitorie, cum este cazul
Necronomiconului 1586. La fel și cuvântul „metal”. În adevăr, acestea sunt cuvinte de cod și nu
trebuie luate în mod literal. Dintotdeauna Azazel a fost cunoscut drept „Maestru în Prelucrarea
Metalelor”. Cuvântul metal are de-a face cu sufletul. Fiecărei chakre majore îi corespunde un metal, și
anume:
Bazei – oțel
Sacrumului – fier
Plexului Solar – aur
Inimii – cupru
Gâtului – mercur*
A șasea – argint*
Coroanei – staniu
*NOTĂ: în lista de mai sus sunt metalele tradiționale din simbolismul chakral. Noi punem sub semnul
întrebării aceste învățături și suspectăm că unele dintre acestea au fost corupte, cum e cazul chakrei
inimii, care e neutră și care are o formă diferită de restul chakrelor – restul chakrelor sunt în perechi a
câte două, una masculină iar alta feminină (spre exemplu: chakra bazei care este masculină, face
pereche cu chakra coroanei, care este feminină). Mai suspectăm și că adevăratul „sălaș al emoțiilor”
este chakra gâtului și nicidecum chakra inimii. De asemenea, credem că chakra inimii este guvernată
de mercur/argint viu, iar chakra gâtului de cupru. Fii deschis și ia notițe personale cu privire la
experiențele tale cu meditațiile. Experiența personală este cea mai importantă; învățăm cu adevărat
prin practică, nu doar prin teorie.
Acum, „a grava” ceva „în metal”, de fapt înseamnă a înscrie ceva în suflet (la nivelul chakrelor), prin
repetarea afirmațiilor, folosind lumina. Lumina poate fi alb-aurie sau orice altă culoare, întrucât
sufletul este creat din lumină.
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Odată nu este de ajuns. Pentru a-ți influența soarta cu adevărat, în special atunci când la mijloc se află
și soarta altor oameni (cum este cazul dificultăților financiare, când toată lumea caută un loc de
muncă decent), trebuie să fii puternic. Sufletul tău trebuie să fie puternic. Acest lucru se obține prin
împuternicirea chakrelor, prin yoga fizică (hatha), tai chi sau alte discipline marțiale și prin exerciții de
respirație. Ar trebui să-ți ridici energiile în fiecare zi și să le menții puternice.
Rozariul satanic (p. 87) este ideal pentru orice lucrare în care se cere o cantitate semnificativă de
energie. Poți rosti afirmațiile cu rozariul în orice limbă dorești. Mai vreau să adaug ceva pe scurt,
pentru a nu devia prea mult de la subiect: toată comunicarea telepatică este universală, în sensul că
limbile străine nu interferează deloc, deoarece comunicarea este procesată de minte și suflet; orice îți
este transmis prin telepatie, ajunge la tine în limba ta nativă, afară de cazul în care o anumită limbă
este internațională. Așadar, chiar dacă persoana/entitatea vorbește o limbă străină, tu o vei auzi pe
limba ta. Mintea și sufletul le transmite în felul acesta. Cunosc acest lucru din experiență.
Întorcându-mă la rozariul satanic, ar trebui să repeți o afirmație scurtă, la obiect și la timpul prezent,
de 108 ori. În timp ce faci asta, concentrează-te pe lumina sau culoarea care complementează
lucrarea, căci acest lucru îi conferă putere. Focalizarea totală este esențială aici. Cât despre transă, vei
observa că pur și simplu făcând cele de mai sus, vei intra în transă fără să-ți dai seama; vei realiza asta
deoarece sunetele vor devenii deranjante, ca și atunci când ațipești.
Tăria minții tale este și ea foarte crucială atunci când lucrezi magie. Nu poți repeta afirmațiile pur și
simplu, în timp ce mintea îți hoinărește pe ici pe colo. Acest lucru îți slăbește orice lucrare în mod
drastic. O minte complet focalizată este precum un laser. Energia împrăștiată și difuză realizează puțin
sau chiar nimic. Această abilitate vine cu timpul, cu răbdare și persistență. Nu te descuraja.
Concentrarea ți se va îmbunătății prin aplicarea constantă a minții tale în aceste lucruri. Pentru unii
oameni, cum sunt cei cu emfaze puternice în Scorpion sau Mercur/Pluto, această deprindere vine de
la sine. Alți oameni trebuie să lucreze din greu pentru a le dobândi, însă fiecare trebuie să înceapă
undeva (aspectele planetare pe care le-am amintit mai sus și pe care unii oameni le au, vin din
antrenamentul făcut în viețile anterioare).
Vor fi momente în care vei întâmpina probleme mai mari decât de obicei în focalizarea minții tale, însă
indiferent de asta, termină totuși lucrarea. Lucrările însemnate ar trebui întreținute în fiecare zi, timp
de 40 de zile. Numărul 40 este un număr al lui Satan, la fel ca și numărul 9 de altfel (rozariul satanic
are 108 bile: 1 + 0 + 8 = 9). Aceste numere sunt foarte antice și importante, întrucât poartă o vibrație
specială.
În fiecare zi, afirmațiile împreună cu vizualizarea luminii energetice și cu concentrarea minții vor face
un progres considerabil în materializarea dorințelor personale. Niciodată nu te îndoi de lucrările tale,
chiar dacă pentru un moment experimentezi contrariul lucrării. Pur și simplu continuă să aplici
energia. Uneori va lua mai mult de-o săptămână, totul depinzând de puterea sufletului tău. Nu omite
lucrarea în niciuna din cele 40 de zile, deoarece acest lucru îți poate ruina întreaga lucrare.
Spre exemplu, în construirea unei aure de protecție, aplică energie alb-aurie de jur-împrejurul tău în
timp ce rostești afirmația de 108 ori, folosind un rozariu satanic timp de 40 de zile. Unele lucrări care
necesită o cantitate extremă de energie, ar trebui repetate pentru încă 40 de zile. Vei constata că ești
capabil să preiei controlul asupra vieții tale și a propriului tău destin, însă acest lucru cere multă
muncă și dedicare pentru a fi obținut.
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Cunoștința spirituală a fost coruptă; un exemplu țipător este cazul mantrei sanscrite „AUM”, care a
fost schimbată în „OHM”, în multe din cărțile și sursele populare în domeniu. În realitate, această
mantră trebuia pronunțată AAAA–UUU–MMM și NICIDECUM OOOOO – MMMM!! Ohm este o
corupere intenționată, pentru a dezbrăca cuvântul de orice putere spirituală.
Acesta este locul în care știința dă nas în nas cu spiritualitatea. Mulțumiri Marii Preotese Zildar Raasi
care a scos acest lucru la suprafață, în ceea ce privește prea-importantul AUM. „Au” în Tabelul
Periodic al Elementelor (chimie) reprezintă Aurul. Pe lângă ridicarea completă a Șarpelui Kundalini,
lucrarea Magnum Opusului implică și transformarea „metalelor de bază” în aur. Metalele de bază sunt
metalele chakrelor. Pentru cei ce l-au întâlnit pe Satan față în față, cunosc faptul că El are o aură aurie.
AU are de-a face și cu aura.
AUM este de asemenea și Zeul Egiptean AMON RA. Amon este cunoscut drept „Regele Zeilor”. Cum
majoritatea dintre voi știți, cuvântul-cod „Zei” înseamnă „chakre”. Chakra „666” sau chakra plexului
solar este deosebit de importantă, fiind cea mai puternică chakră din suflet; așadar, Regele Zeilor sau
chakra chakrelor, se referă la chakra la chakra Soarelui (aur).
AUM mai înseamnă și „așa să fie”. Întotdeauna vibrez AUM la sfârșitul fiecărei lucrări pe care o fac cu
un Rozariul Satanic sau ori de câte ori folosesc sanscrita. Aproape toate cărțile moderne împreună cu
instrucțiunile populare în legătură cu mantrele, îi învață pe cititori să folosească AUM la începutul
mantrei. În adevăr, folosirea ei la sfârșit este de fapt mai puternică; la sfârșitul întregii lucrări. Ar trebui
să fie clar de pe acum, care este locul din care evreii și creștinii au furat cuvântul „amin”: mantra AUM
a devenit amin.
Sanscrita este o limbă spirituală și așa cum am mai menționat înainte, am găsit numele a mulți dintre
Demonii noștri din Goetia, în dicționare sanscrite. Uitându-ne la numele lor în sanscrită, ni se oferă
mult mai multă informație spirituală cu privire la aceștia. Legendele Zeilor sunt toate aluzii și mesaje
spirituale importante, care conțin cunoștințe ascunse.
Numărul extrem de mare de repetiții recomandate de către foarte multe surse populare pentru
mantre nu este necesar. Motivul pentru care se cer mii de repetiții este, și de această dată, cunoștință
coruptă. Mantrele pe care le știm de la Satan sunt vibrate silabă cu silabă. Adepții new age împreună
cu alți idioți continuă să repete mantrele ca pe niște cuvinte, fără a le vibra. Puterea se află în vibrație.
Nu este deloc nevoie să se repete o mantră de sute de mii de ori.
AUM a fost observat în multe lucrări de artă alchimică/ocultă antice occidentale. În acest caz (ca de
obicei), inamicul a corupt arta și semnificațiile acesteia. Inamicului i-a luat mult pentru a șterge litera
„A” din ilustrațiile antice dar și din cele moderne; apoi s-a încercat înlocuirea lui „AUM” cu corupția
„OHM”.
Un alt lucru nou.. aproape toate cuvintele din sanscrită se termină în litera „A”. Am o carte despre
Laya Yoga (The Definitive Guide to the Chakras and Kundalini, de Shyam Sundar Goswami), iar în
textul acestei cărți autorul scrie litera „a” in Italic, ca și cum ar încerca să transmită un fel de cod.
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Acum, observă în această ilustrație luată din cartea
“Heroglyphica Sacra” scrisă în 1764, de Dionysius
Andreas Freher – un urmaș al lui Jakob Bohme
(ambii mistici creștini) și la fel ca și în cartea lui
Roob – litera „A” a fost ștearsă din cercul de sus.
Știu asta pentru că am dat peste ilustrații
asemănătoare în care A-ul este intact, după cum
se poate vedea în ultimele trei imagini din acest
articol. Nu există doar “M U”.
Alexander Roob a scris în cartea sa „Alchemy &
Mysticism” (nu știu dacă individul ăsta spune
minciuni în mod intenționat sau dacă este doar
cineva care împrăștie mai departe informație
coruptă); ca descriere pentru aceste ilustrații:
“Situația inițială arată unde se situează trinitatea divină incluzând flăcările gazdei cerești. Sunt divizate
în ierarhia arhanghelilor Mihail (M) și Uriel (U). A treia și cea din vârf este neocupată deoarece cel ce o
ocupa înainte, reprezentantul lui isus a comis trădare de grad înalt, din propria încăpățânare. Lucifer
se înălțase, condus spre cădere de către propria-i voință mândră, însă Mihail și Uriel îi slăbesc forțele
prin foc.”
Aceasta este o corupere țipătoare la cer, mai ales pentru că se folosesc aceste litere sacre pentru a
reprezenta mizeria evreiască; acesta este și motivul pentru care niciunul din cei care cred că acest
lucru este real și/sau se conectează cu energiile iudeo/creștine NU avansează niciodată în puterea
spirituală. Acești păcălici intră sub controlul inamicului atunci când se înhamă cu această informație
coruptă și pângărită.
Aici puteți observa o altă ilustrație în care litera A lipsește. Se poate vedea cum forma ilustrației este
foarte similară cu sigiliul lui Belial.
Alte ilustrații au fost corupte cu
litere ebraice și cu alte simboluri
evreiești care au fost furate, la fel
ca toate celelalte lucruri deținute
de acești măscărici. În cartea din
filmul „The Ninth Gate”, ilustrațiile
care aveau marca „LCF” erau cele
cu informație corectă. Cu toate că
acest film este ficțiune, există
niște adevăruri în el. Întruna din ilustrații, ușa de la sfârșitul
labirintului care a fost zidită cu cărămizi, indică faptul că calea spre
adevăr a fost corupta și că nu există nici-o rută de ieșire. Fă-ți timp
și privește acest film, dacă nu l-ai văzut deja.
Au șters o scenă.. Baroneasa Kessler era nemțoaică și satanistă.
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76. Clădirea Kessler: Int/Ziua Biroului
O fotografie alb-negru umple ecranul: prezintă o baroneasă Kessler tânără și frumoasă,
flancată de doi oameni în uniformă SS. Unul dintre ei este Heinrich Himmler.
BARONEASA KESSLER se încruntă la un număr de război al revistei „Signal”, revistă de
propagandă nazistă. Aceasta se afla deschisă pe biroul ei, lângă asta aflându-se un plic
Balcan.
Privește aceste ilustrații:

În prima imagine, litera A încă mai apare în partea de jos.
Nici în cea de-a doua imagine nu a fost ștearsă litera A (aceasta apare la mijlocul imaginii,
între numerele 7 și 2)
Și în a treia imagine … privește A-ul de sub coroană.
De asemenea am observat AUM-ul din ilustrațiile francmasoneriei; cele care au stâlpii sufletului.
Datorită faptului că inamicul a lucrat de-a lungul timpului și încă lucrează pentru a elimina cunoștința
spirituală, este foarte dificil să găsești un exemplu online, eu am petrecut ceva timp încercând. Am
văzut asta într-o carte. Cercetează de unul singur și vei găsii asta fie online fie în cărți.
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Practic, există două căi prin care poți chema o entitate și a lucra cu energia: „evocarea” și „invocarea”.
Evocarea spirituală presupune chemarea unei entități – fie ea Demon, spirit, persoană decedată sau
elemental – aceasta apărând în afara trupului operatorului/magului. Când lucrăm cu energia, aceasta
este mereu în afara operatorului și niciodată în corpul acestuia. Prin evocare, nu există nicio legătură
sau conexiune directă.
Invocarea presupune aducerea spiritului în tine însuți. Entitatea intră în corpul operatorului. Un
exemplu este invocarea unui Demon, iar acesta vorbește prin operator, folosindu-i vocea pentru a
comunica. Când acest lucru se întâmplă, adesea vocea persoanei se poate schimba, devenind mai
profundă, mai răgușită, sau diferită în vreun fel. De multe ori, pe durata sesiunii, mediumul este
capabil de a crea o substanță numită „ectoplasmă“ (p. 136) pentru a pune la dispoziția spiritului chemat
o substanță în care să se manifeste vizibil. Aceasta din urmă este și ea o formă a invocării, deoarece se
creează o conexiune între spirit și medium.
Există multe entități. Un lucru pe care l-am învățat cu privire la Demonii lui Satan, este că aceștia
niciodată și sub nici o formă nu ne vatămă atunci când intră în noi. Suntem întotdeauna perfect
conștienți. Când aceștia vorbesc prin noi, suntem mereu conștienți de ceea ce spun și arare ori este
vreodată ceva forțat. Nu se întâmplă ca cineva să aibă parte de pierderi de memorie sau de conștiință
și nici respirații convulsive, cum se întâmplă în cazul celor care invocă ființe „îngerești”. Îngerii adesea
se dau drept Demoni. Există entități care NU sunt ale lui Satan iar când sunt invocate (de regulă
aceștia sunt îngeri sau spirite asociate acestora), acestea preiau controlul asupra persoanei care le-a
invocat, vătămând-o, iar persoana nu-și va mai aminti ce s-a întâmplat. De multe ori aceștia
experimentează pierderi ale memoriei, urmat de o încetineală în tot ceea ce fac după aceea.
Satan este aducătorul cunoștinței. Nu are nici un motiv să facă pe cineva să uite anumite lucruri sau să
aibă goluri în memorie, cu scopul de a ascunde ceva. Oamenii care se joacă cu îngerii sau cu alte
entități astrale cu care nu sunt familiarizați, pot întâmpina astfel de probleme, iar apoi bineînțeles,
mânați de ignoranță și prostie, dau vina pe „Diavol”. Unii Demoni ne apar și vor să se joace. Odată, în
timp ce mă aflam la servici, un coleg mi-a arătat o poză cu prietena lui. Am simțit că un Demon a
intrat în mine și mi-a zis „dă-i drumul”. Am început să îi citesc pentru iubita sa. Colegul a fost uimit de
acuratețea mea. Desigur că nu am fost eu, ci Demonul care a vorbit prin mine.
Datorită lipsei de cunoștințe (cunoștințele spirituale și magice au fost distruse de biserica creștină),
cea mai mare parte din cărțile despre vrăji și magie disponibile în zilele noastre, nu numai că oferă
informații greșite dar care pot fi și foarte periculoase, în special în cazul lucrărilor de magie neagră în
care se folosește energia morții și alte energii distructive. Este o mare diferență între evocare și
invocare. Atunci când invocăm energie sau spirite, creăm o legătură între noi și spirit/energie. Evident,
dacă cineva folosește o energie a morții sau una distructivă, rezultatele pot fi foarte periculoase. De
asemenea, invocarea include acumularea de energie și descărcarea ei prin aură și/sau chakre. Acest
lucru creează o legătură între operator și victimă.
Cele mai multe lucrări de magie neagră, care sfârșesc rău, se datorează erorilor magului. Mai sunt și
alte motive pentru care o lucrare de magie neagră să nu aibă succes: spre exemplu, victima împotriva
căreia se face lucrarea are o aură suficient de puternică pentru a devia energia negativă; un alt motiv:
victima se află sub o protecție spirituală puternică (dacă cineva se află sub protecția lui Satan, nimic
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nu îl/o poate atinge). De asemenea, o sincronizare proastă a lucrării, poate fi un motiv pentru care
aceasta să nu fie puternică. Mai sunt și alte motive, însă cele enumerate mai sus sunt cele mai des
întâlnite.
Chiar și magia albă în este vizată vindecarea, poate crea probleme magului care invocă energia înainte
de a o aplica. De fiecare dată când energia este invocată, se stabilește o legătură puternică.
Bineînțeles că nimeni, care își are toate mințile în cap, nu ar vrea să se lege de o boală …
Dacă magul lucrează pentru bani, putere personală sau alte aplicații pozitive ale energiei, atunci
invocarea este de dorit. Acest lucru se aplică și în cazul vrăjilor de dragoste sau pofte de orice fel.
Trebuie să cunoaștem diferența, atunci când facem o vrajă, deoarece ignoranța și aplicarea
necorespunzătoare a celor explicate mai sus, pot face o vrajă să aibă efecte inverse sau alte rezultate
nedorite.
Spre exemplu, invocarea energiei negre: magul avansat ar trebui să fie familiar cu această energie.
Energia morții este predominantă în morminte, cimitire, locurile în care s-au purtat războaie sau în
care au avut loc masacre și alte locuri ale morții. Energia este gri, sumbră și depresivă. Magul ar trebui
să intre în transă, să se înconjoare cu energia, FĂRĂ A O LUA ÎN CORPUL LUI. Apoi, folosindu-și voința și
vizualizarea, ar trebui să o direcționeze într-o sferă (sau orice altă formă). Energia ar trebui
condensată din ce în ce mai mult în sfera (sau forma aleasă). După aceea, forma energetică poate fi
contractată sau expandată, după cum dorește magul ca ea să fie livrată victimei. Dacă este trimisă în
chakrele victimei, atunci energia ar trebui să fie bine compactată și, explodată sau expandată DUPĂ ce
aceasta intră în corpul victimei. Dacă energia este atașată de aură, ar trebui expandată până când
aceasta cuprinde/învelește întreaga aură a victimei. Diverse variații pot fi folosite, după preferințele
fiecăruia.

În opoziție cu multitudinea avertismentelor din textele mai vechi cu meditații, ar trebui să îți
construiești toleranța la elemente în mod treptat. Am găsit că aceste avertismente nu au cu nici un pic
mai multă credibilitate decât rahatul intitulat „legea wicca” (conform căreia orice vrajă ți s-ar întoarce
înapoi de trei ori mai puternică). Unii dintre noi – inclusiv eu – au inhalat elementul foc în cadrul a mai
mult de 100 de inspirații, ÎNSĂ, am lucrat treptat o bună durată de timp până când am ajuns la acest
nivel. Pentru a fi capabil să lucrezi magie cu o intensitate formidabilă, trebuie să fi în stare să ții
elementul foc în tine în cantități mari și să ai o toleranță ridicată la acesta. La fel stau lucrurile și cu
celelalte elemente. Dacă ești capabil să ții elementul foc în cantități mari, atunci ești capabil să
incinerezi o victimă – care nu are toleranță la acest element – în totalitate, în cadrul unei vrăji de
magie neagră. Acest lucru se dobândește în timp.
Am constatat că elementul akașa/eter/chintesență este de bază. Chintesența intensifică orice lucrare.
Acest element este îndeaproape relaționat focului și vei descoperi că energia corporală îți va crește
dacă lucrezi cu acesta zilnic. Creșterea temperaturii corporale pare să fie de durată. Atunci când vrei
ca ceva anume să se întâmple, îl poți întipări în chintesență și prin asta îl vei face mult mai puternic.
Un fel de a vizualiza chintesența – care este lumină ultravioletă – atunci când o absorbi, este să
vizualizezi o „lumină neagră” – care a fost foarte populară in anii 70, la iluminarea posterelor.
Culoarea luminii negre este culoarea chintesenței.
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Alb:
Toate scopurile; echilibrează aura, pentru că toate culorile provin din lumina albă. Energizant,
protectiv, stimulant, distruge energiile negative/distructive, curăță aura. Oferă protecție când este
aplicat și direcționat altora.
Luna guvernează albul. Albul guvernează peste al treilea ochi, împreună cu indigo și argintiu.

Albastru:
Adevăruri, înțelepciune, protecție, pace interioară, loialitate, putere ocultă și expansiune. Jupiter
domnește peste albastrul regal – noroc, expansiune, abundența; călătorii pe distanță mare, educație,
probleme legale, taxe, (de folosit cu verde) investiții, întemeieri, prosperitate și oportunitate. Spiritual,
evocatul Demonilor, vindecare, inspirație, devotare, serenitate, sinceritate și adevăr; fidelitate, pace
interioară, cunoaștere și înțelepciune, armonie în familie, putere ocultă și expansiune. Albastru poate
fi folosit de asemenea și în vrăji; când este aplicat și direcționat altora, aduce depresie, tristețe,
răceală, umbră, pierderea speranței și a lipsei de simpatie.
Albastru guvernează peste chakra gâtului. Albastru aparține elementului apă.

Argintiu:
Dezvoltă abilitățile psihice, neutralizează situații, respinge forțele distructive, lucrează cu puterile
zeităților feminine. Luna conduce asupra culorii argintiu – casa și împrejurimile acesteia, imaginația,
memoria, conștiința psihică/visele, spiritualitatea, meditația. Ceea ce ține de domeniul psihic,
meditativ, hipnotic.
Luna guvernează argintiul. Argintiul guvernează peste al 3-a ochi.

Auriu:
Bogăție abundentă, intuiție, înțelegere, divinație, noroc rapid, beneficii financiare (auriul atrage sume
mari de bani. Folosește verde împreună cu auriu strălucitor pentru meditații legate de bani). Auriul
este folosit pentru vindecare, fericire, autoritate, reputație, onoare și putere personală. Folosește
auriul pentru încredere, faimă, succes la pariuri, plăcere; oferă siguranță asupra popularității/carismei,
crește sănătatea și vitalitatea, vindecare, însănătoșire, protecție, succes și putere magică.
Auriul este una dintre cele mai puternice culori. Satan are o aură aurie. Auriul este culoarea Soarelui și
are ca element focul. În alchimia satanică, auriul reprezintă perfecțiunea sufletului. Auriul și alb-auriul
sunt văzute peste tot în hieroglifele Egiptului Antic, în temple și în piramide. Auriul este culoarea
bogăției și a puterii.

Galben:
Galben este culoarea intelectului, a computerelor și a comunicației; audio, video, TV, electronice, cărți
și literatură. Galbenul guvernează asupra chakrei solare, a dorinței. Condus de planeta Mercur –
galbenul poate fi folosit pentru trecerea examenelor, îmbunătățirea capacității mentale, pentru o
concentrare mai bună, putere mentală; abilitatea de a învăța, vorbi, scrie, publica; probleme media,
bârfă, calomnie, interviuri, frați, surori, vecini, zvonuri, hoție, toate ariile studiului și a comunicării, de
asemenea proiecție astrală; înfrângerea viciilor și schimbarea obiceiurilor. Bun pentru prietenii,
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imaginație, creativitate (portocaliul este mai puternic pentru creativitate), inspirație și carismă.
Galbenul poate fi folosit pentru a incita infidelitate, lașitate, destrămare, boală, moarte, nebunie și
inconsistență în alții.
Galben aparține elementului aer. Galben guvernează asupra chakrei solare.

Roșu:
Energie, pasiune, mânie, inflamare, poftă sexuală, putere, protejează împotriva atacurilor psihice.
Marte guvernează roșul – răzbunare, mânie, poftă sexuală pură și satisfacție fizică, curaj, determinare;
se ocupă cu inamicii. Roșul este folosit pentru incitarea accidentelor, incendiilor și rănilor. Roșul poate
fi folosit pentru încrederea în sine, atletism, putere, crearea energiilor magice pentru magie neagră;
(bun pentru propria împuternicire înaintea lucrărilor cu magia neagră), aduce intensitate. Incită pofta
sexuală, energie, putere, energie sexuală, dinamism, dragoste pasională, dorința fizică, curaj, tărie în
dorințe, atletism (în special în cel competitiv) și vitalitate.
Folosit în magie neagră, așa cum roșu este opus negrului, aduce atacuri neașteptate, accidente,
vărsare de sânge, violență și ură. Roșul poate fi folosit pentru incitarea războaielor, anarhiei și
cruzimii.
Marte guvernează asupra culorii roșu. Roșul aparține elementului foc. Roșul și negru guvernează
chakra bazei.

Mov:
Abilitate psihică, înțelepciune, divinație, desfacerea blestemelor, vindecare, muncă psihică, succes în
afaceri; influențarea oamenilor aflați la putere. Este o culoare puternică cu energii ce pot fi dificil de
controlat. Aplicat altora, poate incita tiranie, abuz al puterii, idealism și poate influența oamenii care
au putere asupra ta. Bun pentru a incita tristețe și trădare în alții.
Jupiter Guvernează movul. Movul domnește asupra chakrei coroanei.

Negru:
Negru absoarbe, ascunde și creează confuzie și haos; începuturi noi, cunoașterea lucrurilor ascunse,
conținătorul luminii, una dintre cele mai puternice culori. Folosește negru pentru autocontrol,
rezistență și răbdare. Negru este de asemenea o culoare bună de folosit pentru a aduce neînțelegere
și confuzie asupra inamicilor. De asemenea poate fi folosit pentru protecție, legarea forțelor negative,
ruperea obstacolelor și blocajelor, neutralizarea și distrugerea formelor mentale negative. Cel mai
bine de aplicat altora.
Negru guvernează chakra bazei, planeta Saturn, elementul pământ, iar în religiile originale semnifica
noi începuturi. În Alchimia Satanică, negrul reprezenta pasul meditației vid și al transformării.

Portocaliu:
Creativitate, entuziasm, energie, stamină; este o culoare puternică pentru schimbări majore.
Portocaliul ajută în adaptare, atracție, schimbări bruște, stimulare, entuziasm, creativitate, energie;
obținerea controlului, schimbarea norocului și incitarea justiției.
Soarele domnește asupra culorii portocaliu. Portocaliul guvernează asupra chakrei sexuale/creative (a
2-a) și aparține elementului foc.
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Verde:
Bani, fertilitate, abundență, câștig material, bogăție, vindecare, comunicarea cu spiritele naturii, antiinflamator. Venus guvernează asupra culorii verde – dragoste, amor (afectiv; roșu este pentru dorința
sexuală/ sex), fidelitate, reconciliere, frumusețe, tinerețe, prietenie, atracție, armonie, câștig financiar,
crește încasările; funcții sociale, posesii, bogății, indulgență, plăcere. Bun pentru începuturi și
creșteri/progrese. Venus guvernează asupra culorii verde – abundență, fertilitate, succes, noroc în
general, armonie, imortalitate, generozitate, câștig material, reînnoire, căsătorie, echilibru și
vindecare. Verdele poate fii de asemenea folosit pentru incitarea geloziei, lăcomiei, suspiciunii,
resentimentelor; îmbolnăvire și o lipsă de armonie, atunci când este aplicat și direcționat altora.
Verdele domnește asupra chakrei inimii.

Indigo:
Meditație, abilitate psihică, telepatie, cititul minții. Comunicația spirituală, absorbire telepatică a
cunoștințelor. Luna guvernează asupra indigoului.
Indigo aparține elementului chintesență/eter/spirit. Indigo guvernează peste al treilea ochi, împreună
cu argintiu și alb și asupra chakrei a 6-a.

Gri:
NU FOLOSI NICIODATĂ GRI PE TINE ÎNSUȚI! Griul este culoarea bolilor; este o energie exclusiv
negativă. Dacă griul este aplicat în mod repetat în aura unei persoane pe care o urăști, îi poate cauza
o moarte lentă dacă este programat să facă asta.

Cele mai multe site-uri intră în mult prea multe detalii în ceea ce privește bandhele. Ceea ce urmează
este un sumar bazic: cuvântul bandha înseamnă pecete sau legătură. Atunci când acestea sunt
aplicate în timpul exercițiilor de respirație sau atunci când vibram mantre/cuvinte de putere, acestea
ajută la amplificarea și direcționarea energiei. Există trei bandha principale. Două dintre acestea sunt
cele mai puternice, și anume: Moola Bandha și Jalandhara Bandha.
1. Moola Bandha mai este cunoscută și ca „pecetea bazei”. Aceasta se aplică prin contractarea
anusului.
2. Jalandhara Bandha sau „pecetea bărbiei”. Aceasta se aplica prin lăsarea bărbiei în piept.
Atât pecetea bazei cât și cea a bărbiei pot fi întreținute în același timp, după ce ai inspirat și în
timp ce îți ții respirația. Ar trebui să rămâi nemișcat atunci când aplici bandha.
3. a treia pecete majoră este Uddiyana Bandha care mai este cunoscută și ca „liftul abdominal”.
Aceasta se aplică atunci când îți ții respirația după ce ai expirat complet. Pentru a expira în
totalitate (atunci când tot aerul a ieșit din plămâni) încearcă să mmm-ui: aceasta va scoate tot
aerul afară.
Pentru a aplica liftul abdominal: atunci când plămânii îți sunt goi, suge-ți burta înăuntru și trage-o în
sus. Această bandha ar trebui aplicată numai atâta timp cât ține expirația.
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Abilitatea de concentrare totală este esențială în toate lucrările magice. Nu contează dacă locul în
care meditezi este plin de distrageri; ar trebui să fi mereu capabil să menții o concentrare totală.
Acest lucru vine odată cu antrenarea minții.
Am fost implicat într-un proiect în plină desfășurare: eliberarea Demonilor.1 În acest proiect lucram
împreună cu Demonul meu Gardian, Azazel și cu Thoth. Într-o zi aceștia au venit la mine. Thoth, care
patrona proiectul, acompaniind fiecare Demon Gardian, aducea ceilalți Demoni pentru a fi eliberați.
Glasya-Labolas trebuia să fie eliberat numaidecât. Fiica mea se uita la TV în camera mea, iar restul
casei era în plină agitație. Le-am spus lui Thoth și Azazel că va trebui să aștept până mai târziu, când
totul va fi mai liniștit.
Cam după cinci minute, cățelul fiicei mele a urinat în patul meu. A trebuit să dezvelesc patul imediat și
să spăl cearceafurile. Datorită acestui fapt, toată lumea a trebuit sa îmi părăsească camera. Atunci
când Demonii vor ca un lucru să fie făcut, lucrurile par să cadă ca la țanc.
Am intrat în camera mea, am încuiat ușa și am început să lucrez cu Glasya-Labolas. În același timp,
copiii unor prieteni au venit la noi și împreună cu ai meu, au început să se fugărească pe coridoare și
să lovească în uși, casa transformându-se astfel într-o casă de nebuni. Cu toate acestea am intrat în
meditație și am ignorat întreaga zarvă, eliberându-l pe Glasya-Labolas cu succes.
Trebuie menținută o concentrare totală, indiferent de cât de intensă este distracția din jur. Pur și
simplu continuă să faci ceea ce făceai, fără a lăsa ca zăpăceala din afară să interfereze cu gândurile și
mintea ta. Bineînțeles, ușa de la camera în care meditezi ar trebui încuiată.
Momentul în care nu mai suntem conștienți de ceea ce se petrece în jur, în timpul meditației, este
momentul în care avem cea mai mare putere.

1

De la mijlocul lunii decembrie, anul 2002 şi până la mijlocul lunii aprilie 2003, cinci dintre noi am eliberat peste 100 de Demoni. Acest
lucru a fost realizat prin magie sexuală. La momentul orgasmului, ne conectam sufletele noastre cu sufletul fiecărui Demon, transferând
energia din chakrele noastre, în chakrele lor. Aceasta a fost o experiență plină de satisfacție. După ce energia a fost transferată, fiecăruia ia apărut aripi ca de înger.
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Cu toții avem o parte stângă și o parte dreaptă a creierului. Partea stângă a creierului este mintea
conștientă pe care o folosim în fiecare zi pentru a lua decizii în mod conștient și a ne folosii logica.
Aceasta este partea masculină și activă a creierului. Partea pasivă este partea dreaptă a creierului.
Aceasta este partea feminină receptivă. Partea dreaptă a creierului este foarte sugestibilă și este
partea pe care o accesăm în timpul meditației și a hipnozei.
Pentru a accesa partea dreaptă și pasivă, partea stângă activă trebuie estompată. Este ca și atunci
când umbli la cablurile de electricitate: mai întâi trebuie să oprești curentul. Dacă nu oprești curentul,
un scurt circuit va împiedica accesare cablurilor. Mintea funcționează în același fel.
Cu cât mai mult partea stângă și activă a creierului îți este mai redusă la tăcere și cu cât transa este
mai profundă, cu atât mai receptivă este partea dreaptă și pasivă.
Pentru a te hipnotiza cu succes, trebuie să intri într-o transă profundă. Pentru a hipnotiza o altă
persoană, trebuie să aduci acea persoană într-o transă profundă – cu cât mai profundă cu atât mai
bine.
Pentru a hipnotiza pe cineva, cel ce efectuează hipnoza trebuie să stabilească un fel de legătură cu
subiectul. Oamenii care sunt foarte sugestibili, impresionabili și naivi, sunt cei mai buni subiecți. Este
dificil de lucrat cu cei care sunt nervoși, cinici și inconfortabili cu hipnoza. Agenția Centrală de
Inteligență (CIA) și alți profesioniști lipsiți de etică folosesc substanțe barbiturice (droguri) pentru a
slăbi subiecții rezistenți. Aceștia folosesc exact atât cât trebuie, astfel încât mintea să fie receptivă
sugestionării. Dacă folosesc prea mult, sesiunea va fi un eșec.
Succesul unei sesiuni depinde de cât de setată este mintea în legătură cu sugestiile. Problemele
cronice și de lungă durată, suprimările adânci și blocajele mentale pot necesita multe sesiuni pentru a
fi doborâte. Sugestiile și afirmările trebuie repetate și repetate pentru a dărâma zidurile din minte.
Prin hipnoză, operatorul deține controlul. Măsura în care acest control este deținut de un profesionist
este egală cu cazul în care subiectul își schimbă viața în totalitate așa cum îi este comandat de către
operator. Au existat nenumărate rapoarte în care psihiatrii și-au hipnotizat pacienții și au făcut sex cu
aceștia. Pacientului i-a fost spus în timpul sesiunii să nu își amintească nimic după ce se trezește.
Acesta este un exemplu frecvent întâlnit. Când îi dai voie altei persoane să te hipnotizeze, în mod
literal îți pui întreaga viața în mâinile ei, pentru că cu fiecare sesiune ești din ce în ce mai mult sub
controlul acelei persoane.
Pentru a împiedica o persoană să te hipnotizeze, trebuie să-ți programezi mintea să nu poată fi
hipnotizată niciodată de o altă persoană. Asta creează un blocaj. Este cunoscut faptul că hipnotiști își
plasează propriile blocaje în mințile subiecților. Unii plasează mai multe. Cel mai larg răspândit este
acela care provoacă o amnezie totală cu privire la sesiune, în subiectul hipnotizat. Alte blocaje folosite
de hipnotiști fără etică le includ pe acelea prin care subiectul poate fi hipnotizat doar de operator, și
nimeni altcineva. Astfel de lucruri au implicat chiar și cazuri în instanță: situații în care operatorul a
folosit subiectul amnezic, pentru a comite crime. Mintea umană poate fi programată să intre în
amnezie în orice situație și împrejurare.
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Tehnologia bioelectrică și arta neagră a hipnotismului
Cu toți avem un câmp electromagnetic în jurul propriilor corpuri. Acesta este așa numita aură.
Propriile gânduri și activitatea creierului formează un circuit în aură. Din moment ce gândurile și
activitatea creierului sunt impulsuri electrice, acestea pot fi decodate și citite. Puterile lumii sunt
conștiente de asta și cu tehnologia avansată a calculatoarelor sunt capabile să descifreze gândurile
unei persoane, deoarece acestea pot fi recepționate de un mecanism special iar informația care este
emisă este foarte asemănătoare cu felul în care semnalele sateliților formează imagini în televizoarele
noastre.
De asemenea, există micro-cipuri care pot fi folosite ca implanturi de-a lungul anumitor căi neurale,
pentru a trimite impulsuri electrice către creier, stimulând anumite gânduri, sentimente, concepții sau
pot implanta anumite amintiri. Chiar dacă această tehnologie mai are de avansat, în prezent există
mecanisme care citesc gândurile, care la fel ca orice alt lucru, în timp pot fi perfecționate. Pe pielea
unui subiect se montează un dispozitiv în zone specifice, care poate citii producția bioelectrică și o
poate decoda pentru a fi decriptată cu ușurință pe un computer special.
În timpul anilor `70, puterile lumii au dobândit avantaje majore și indicii legate de tehnologia pentru
controlul mental. Hipnoza are multe aplicații, cum ar fi însănătoșirea sau oprirea anumitor
comportamente. Cei mai avansați hipnotiști cad de comun acord că atunci când subiectul se află întro transă hipnotică, acesta nu va acționa niciodată împotriva propriei voințe sau să acționeze împotriva
firii acestuia. Însă în realitate, ăsta e un rahat. Un operator calificat și încrezător poate determina orice
subiect să facă orice îi este comandat.
20% din populație reprezintă subiecți perfecți pentru hipnoză. Un candidat perfect poseda următoare
caracteristici: deasupra inteligenței medii, existența unui prieten imaginar cu care să se joace în
copilărie, o tendință puternică către visatul cu ochii deschiși și fantezii și dorința de cooperare.
În artele negre ale hipnotismului, hipnotistul și subiectul formează o relație stăpân–sclav. Este necesar
ca subiectul să fie izolat de prieteni și familie și ca acesta să petreacă mult timp cu operatorul,
deoarece așa este formată o legătură, așa cum e cu experimentele pe care le face guvernul sau
uneori cum se întâmplă cu colegul de celulă în închisoare. Existența unui raport emoțional este foarte
importantă pentru stabilirea încrederii și obedienței. Operatorul trebuie să fie văzut ca un bun
ascultător și să arate un interes care să pară natural pentru subiect. În prezența operatorului subiectul
trebuie să devină confortabil și deschis cu acesta.
Inducerea hipnotică inițială este cea mai importantă, deoarece pătrunde în mintea subiectului și îi
deschide o ușă hipnotistului. Când se află în stadiul alfa, mintea logică este dezactivată și orice
persoană este deschisă sugestionării. Operatorul îi dă subiectului sugestia că acesta va deveni profund
hipnotizat din nou, oricând acestuia îi este dată replica inductivă. Această replică poate fi în cuvinte
sau un semnal. Fiecare sesiune induce o stare hipnotică și mai profundă, unde subiectul este sub
controlul deplin al operatorului. Prin intermediul transelor și mai profunde, subiectul devine din ce în
ce mai lipsit de putere în fața operatorului.
Amnezia artificială (așa numita „ștergere a memoriei”) este indusă de către operator prin a-i
sugestiona subiectului faptul că acesta nu va mai deține nicio cunoaștere conștientă a sesiunii. Sunt și
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alte sugestii mai importante, cum ar fi faptul că nimeni altcineva să nu îl poată hipnotiza pe subiect și
că acesta va acționa în transă ca și cum ar fi treaz.
Odată ce subiectul devine ușor de hipnotizat de către operator, mintea și personalitatea acestuia pot
apoi fii condiționate. Prietenii cu care ne jucam în copilărie sunt adesea extensii ale personalității, în
special cei care au o personalitate mai slabă și care nu vor riposta sau nu se vor apăra. Prietenul
imaginar de joacă poate riposta și se poate enerva, în timp ce copilul nu poate. Adesea, există un
părinte abuziv către care sunt atribuite gândurile mânioase și acțiunile partenerului de joacă. De-a
lungul fazei de condiționare inițială a sesiunii, operatul trebuie să reîntoarcă subiectul în copilărie.
Regresia joacă un rol foarte important în stabilirea controlului asupra subiectului. Un operator care
lucrează pentru guvern și produce spionii va căuta cei mai agresivi prieteni imaginari în încercare de a
disloca personalitatea subiectului, în mod artificial. Cele mai agresive aspecte ale personalității sunt
ideale în distrugerea tuturor inhibițiilor.
Dislocarea artificială a personalității se petrece atunci când prietenul imaginar este adus la suprafață
iar subiectul devine acest prieten imaginar, atunci când i se dă replica inductivă. Adesea, prietenul de
joacă iese la suprafață prin intermediul uneia dintre chakrele subiectului. Operatorul informează
subiectul că „numele prietenului de joacă” va ieși la suprafață prin stomacul acestuia, cel de-al treilea
ochi, gât, etc. Subiectului îi este spus, în continuare, că nu își va aminti nimic despre sesiune sau
despre personalitatea ieșită la iveală. În cazuri existente, personalitatea care iese la suprafață este
condiționată prin intermediul programării și sugestionării să devină ostilă personalității de bază a
subiectului. Această personalitate agresivă, în aproape toate cazurile este mai puternică și poate
îndura mai mult abuz. Puterile lumii folosesc acești subiecți pe post de spioni robotizați. Programarea
extensivă este instituită personalității agresive, pentru ca aceștia să nu dezvăluie anumite informații,
chiar și dacă sunt torturați. Personalitatea de bază, care este amnezică cu privire la întreaga
experiență, este adesea cea care îndură tortura sistematică, fără memorie sau amintire conștientă a
informației pe care interogatorul încearcă să o descoase.
Prin intermediul mai multor sesiuni, personalitatea nou creată este adusă la suprafață din ce în ce mai
mult și devine mult mai puternică, dislocându-se în totalitate de personalitatea de bază. Subiectul, din
cauză că este programat să nu își amintească, nu cunoaște nimic, decât goluri în timp sau părți lipsă
ale memoriei. Timpul trece neobservat și în mod neînțeles.
Mai departe, alte sesiuni de condiționare sub transă includ convingerea subiectului de o experiență
complet respingătoare de propria fire, unde subiectul a făcut ceva ce nu ar face niciodată în mod
conștient. Subiectul ajunge să experimenteze exact ceea ce i se spune. Prin intermediul sesiunilor
repetate, toate inhibițiile sunt învinse și personalitatea este modelată exact așa cum dorește
operatorul. Spre exemplu, în această situație subiectul poate omorî pe oricine fără să ezite sau poate
face orice i se spune. La fel ca orice altceva, programarea repetată este întipărită și menținută în
ședințele următoare.
Unei persoane încăpățânată i se pot administra barbiturice, deoarece acestea îi vor deschide mintea
la orice sugestie dată de operator. Asta este cunoscută drept „psihologie militară”. Charles Manson a
fost renumit pentru faptul că lua cantități mai mici de droguri decât restul familiei sale și prin asta
avea abilitatea de a deține controlul asupra celorlalți membrii ai familiei sale. Prin acest mod i-a pus
pe mulți alții sub controlul său, fără știrea acestora. Sub influența drogurilor oamenii sunt extrem de
ușor de controlat, fie în mod psihic – cum ar face un mag experimentat – fie în mod clinic. Charles a
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învățat aceste metode în închisoare și le-a pus în aplicare în familia sa. De asemenea, drogurile fac
găuri în aura protectivă a unei persoane și prin asta devii ușor de manipulată de către un expert.
Tratamentul cu șocuri electrice este folositor pentru distrugerea amintirilor și poate fi folosit pentru a
șterge complet mintea unei persoane de către agențiile puterilor lumii. Mintea este apoi
reprogramată, întipărindu-se concepte, idei, modele de gândire și comportamente noi, de obicei prin
intermediul transei indusă prin intermediul drogurilor, până când operatorul deține controlul total
asupra subiectului, iar drogurile nu mai sunt necesare. Acest lucru este cunoscut ca „spălare a
creierului” și poate fi făcut pentru orice scop.
Majoritatea oamenilor nu sunt conștienți de ce poate fi făcut cu mintea acestora de către cei ce au
mai multă cunoaștere și control. Hipnotizarea propriei persoane este folositoare deoarece ne
programăm propriile minți. În plus, alții nu vor fi capabil să ne influențeze mințile și să dețină controlul
în acest fel. 1

1

Referințe: Secret, Don’t Tell : The Encyclopedia of Hypnotism by Carla Emery, 1998
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Determinarea profunzimii transei
Stadiul ușor de transă:
Subiectul este relaxat fizic
Pleoapele subiectului se mișcă sau se zbat
Sunetele pot deveni dureroase
Stadiul ușor-mediu de transă:
Subiectul simte că membrele îi sunt grele
Respirația subiectului devine înceată și profundă
Senzație intensă de relaxare profundă (subiectul nu vrea să se miște, să vorbească sau să
gândească)
Subiectul se simte detașat de mediul înconjurător
Stadiul mediu de transă:
Subiectul este conștient de transă, însă nu o poate descrie
Stadiul sugestiv (de exemplu, operatorul îi sugerează subiectului că o furnică se cațără pe
brațul acestuia, iar subiectul o poate simți mișcându-se, chiar dacă nu este nimic pe brațul lui;
sau operatorul sugerează că este fum în cameră, iar subiectul îl poate mirosi, chiar dacă fumul
este inexistent)
Catalepsie: o condiție caracterizată de lipsa răspunsului la stimuli externi și rigiditate
musculară, membrele rămânând în orice poziție sunt plasate
Stadiul adânc sau somnambulic al transei:
Subiectul poate deschide ochii fără ca aceasta să afecteze transa
Privire fixată cu pupilele dilatate, atunci când ochii sunt deschiși
Amnezie sistematizată post-hipnotică
Mișcări necontrolate ale globilor oculari
Senzație de ușurință, plutire, legănare sau cădere
Distorsionarea sunetului
Subiectul își poate controla funcțiile involuntare ale corpului: bătăile inimii, presiunea sângelui
Amintirea memoriilor pierdute
Regresia vârstei
Halucinații vizuale
Halucinații auditive
Anestezie totală
METODE PENTRU A TESTA PROFUNZIMEA TRANSEI:
Operatorul trebuie să stabilească profunzimea transei pentru a deține controlul sesiunii. Aceasta se
poate efectua prin testarea receptivității la sugestiile date de operator. Cea mai obișnuită metodă
folosită, este aceea în care operatorul îi spune subiectului că acesta nu își poate mișca brațul.
Exemplu:
”Brațul ți-e lipit de scaun, nu îl poți ridica și, când până număr la cinci, vreau ca tu să încerci să îl ridici.
Dacă ai cooperat, cu cât încerci mai mult să-ți ridici brațul, cu atât mai mult acesta rămâne lipit de
scaun”
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Apoi operatorul numără până la cinci, afirmând după fiecare număr „Brațul ți-e lipit de scaun.”
Când se ajunge la cinci, dacă subiectul nu își poate mișca brațul, acesta este în transă. Dacă subiectul
își poate mișca brațul, acesta nu a acceptat sugestia. Operatorul trebuie să o ia de la început și să
explice că acesta nu poate face nimic dacă subiectul nu cooperează. Întotdeauna este important să te
asiguri că subiectul are încredere în tine.
Următorul stadiu este cel în care operatorul face transa să fie mai profundă și apoi verifică din nou
profunzimea stadiului de transă la care a ajuns subiectul. Operatorul îi spune subiectului că îi va
mângâia mâna, iar acesta va simții o amorțire crescută și pierderea senzației în acea mână. După
câteva minute de mângâiat și vorbit, operatorul ciupește dosul mâinii mângâiate și apoi face la fel cu
dosul celeilalte mâini care nu a fost mângâiată și întreabă subiectul dacă simte vreo diferență. Dacă
subiectul spune că a simțit o diferență, acest stadiu al transei a fost atins; dacă nu, operatorul trebuie
să îi explice subiectului că mai multă muncă pentru profunzimea transei trebuie efectuată. Mai multe
sesiuni vor fi nevoite pentru a aduce subiectul din ce în ce mai profund în transă.
Următorul stadiu pe care operatorul îl va testa va fi și mai profund. Dacă subiectul a avansat spre
acest stadiu, acesta va fi amnezic. Operatorul îi va spune subiectului să își imagineze că acesta se află
în fața unei table cu o bucată de cretă și îl instruiește să ia creta și să scrie trei cuvinte pe tablă.
„Acum, vreau ca tu să iei creta și să scrii următoarele trei cuvinte pe tablă: Primul cuvânt: pom; apoi
iarbă și ultimul, nor. Ridică mâna când termini de scris cele trei cuvinte.” Când subiectul a arătat că a
terminat de scris cuvintele, operatorul îl instruiește că există un burete pentru șters tabla în colțul
tablei și apoi spune „Vreau ca tu să iei buretele și să ștergi cuvintele „pom” și „iarbă”, lăsând doar
cuvântul „nor”. De asemenea, vreau să le ștergi din propria minte, astfel încât, singurul lucru la care te
gândești acum este „nor”, „nor”. Intri într-un somn din ce în ce mai adânc. Ești într-un somn profund și
singurul lucru la care te poți gândi este cuvântul „nor”. Acum, care sunt cele trei cuvinte pe care le-ai
scris pe tablă?” Dacă subiectul este capabil să își amintească cele trei cuvinte, înseamnă că încă nu a
ajuns la stadiul amnezic al transei. Dacă subiectul nu și le amintește, atunci subiectul a atins acest
stadiu profund al transei.
Operatorul ar trebui apoi să spună „Când număr până la trei, îți vei aminti cele trei cuvinte și mi le vei
spune”. Subiectul va trebui să își amintească cuvintele și apoi să le repete.
Pentru ca operatorul să poată plasa subiectul în acest stadiu de transă data următoare în care
efectuează hipnoza, acesta ar trebui să-i spună subiectului, înainte să-l aducă înapoi din transă: „De
acum încolo, de fiecare dată când te pun într-o transă, până când număr la zece vei ajunge la aceeași
profunzime în care ești acum.”
Apoi, operatorul aduce subiectul în-afara transei: „Voi număra până la cinci. Când ajung la cinci, vei fi
complet treaz, te vei simții reîmprospătat și bine.”
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Auto-hipnotizarea
Pentru auto-hipnoză trebuie să intri într-o transă profundă. Următoarele pasaje sunt din „A Treaty on
Astral Projection” de către Robert Bruces.
Cum să intri într-o transă:
Relaxează-te și calmează-ți mintea, concentrându-te pe respirație. Imaginează-ți cum cobori o scară în
întuneric. Nu vizualiza scara; este important să-ți imaginezi sentimentul că faci asta. Când expiri, simte
cum cobori o treaptă sau două. Când expiri simte cum stai pe loc pe scară.
Este nevoie de un efect mental de cădere. Asta schimbă nivelul activității undelor cerebrale de la
stadiul treaz (beta) la stadiul adormit (alfa) sau stadiul de somn profund (teta). Odată ce nivelul
activității undelor cerebrale ajunge la alfa, vei intra în transă. Continuă să efectuezi cele de mai sus
oricât de mult e necesar. Poate dura ceva timp pentru a intra în transă, totul depinzând de experiența
ta cu relaxarea profundă și cu calmul mental.
Observație: odată ce ai un sentiment de apăsare, oprește exercițiul de cădere mentală. Dacă nu te
simți confortabil cu scara, atunci imaginează-ți că ești într-un lift, simte senzația de cădere atunci când
expiri și simți cum stai pe loc atunci când inspiri. Sau, îți poți imagina că ești o pană și să simți cum
plutești în jos când expiri și cum stai pe loc când inspiri. Cum am afirmat mai sus, ai nevoie de un efect
de cădere mentală pentru a-ți coborî nivelul activității undelor cerebrale. Acest efect de cădere
mentală, când este combinat cu relaxarea profundă și calm mental îți va cauza intrarea în stadiul de
transă. Simte-te liber să folosești orice scenariu cu care ești confortabil și care îți poate aduce acest
efect de cădere.
O transă se simte așa: totul devine mai tăcut și te simți ca și cum ești într-un loc mult mai mare. Ai un
oarecare sentiment de zumzăit în corp. Totul se simte diferit. Se simte un pic ca atunci când îți pui o
cutie de carton pe cap în întuneric și poți simți schimbarea atmosferei. Este ca și când totul devine
neclar sau un pic încețoșat. Orice zgomot puternic este dureros în timpul transei.
Transa profundă:
Nivelul transei pe care îl atingi depinde foarte mult de relaxare, abilitatea ta de a te concentra și de
voință. Pentru a atinge o transă și mai profunda, de exemplu nivelul teta și mai profund, trebuie să te
concentrezi mult mai mult și pentru mai mult timp pe efectul de cădere mentală, ajutat de
conștientizarea respirației. Primul nivel al transei, atunci când devii foarte greu, este destul de
profund pentru proiecția astrală. Eu nu sfătuiesc să te forțezi să intri într-o transă mai profundă decât
cea ușoară, până când ai destulă experiență cu stadiul de transă.
Cum poți știi când ai intrat într-o transă adâncă? Există patru simptome foarte ușor de observat:
1. Un sentiment inconfortabil de rece, ce nu te face să tremuri, însoțit de o pierdere rapidă a
căldurii corporale.
2. Din punct de vedere mental, te vei simți foarte ciudat și totul se va simții extrem de
înceeeeet. Procesul gândirii va fi încetinit ca și când cineva ți-a făcut o injecție puternică
împotriva durerii.
3. Te vei simții ca și cum ești disociat de propriul corp, adică vei avea o senzație puternică de
plutire și totul se va simții ca și cum este foarte departe.
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4. Paralizie fizică totală. Observație: aceste 4 lucruri ÎMPREUNĂ, semnifică intrarea într-o transă
profundă. Nu încurca senzația moderată de plutire pe care o obții uneori cu transa ușoară,
adică atunci când corpul astral devine ușor. De asemenea nu confunda ușoara pierdere a
căldurii corporale cauzată de statul în același loc pentru un timp lung și ușoara paralizie (de
ex., senzația de apăsare) cu transa profundă. Senzația de transă profundă este foarte
inconfortabilă.
Este foarte dificil să intri într-o transă profundă, deoarece trebuie să îți dezvolți abilitățile relaxare și
concentrare; pe lângă asta, e nevoie de foarte multă voință și energie mentală. Nu vei cădea în transă
profundă din greșeală. Dacă ești îngrijorat că ajungi prea adânc, amintește-ți asta: POȚI să ieși din
transă oricând. Concentrează-ți TOATĂ voința pe mișcarea degetelor mâinii și picioarelor. Odată ce
poți mișca un deget, flexează-ți mâinile, mișcă-ți brațele, scutură-ți capul, astfel încât să îți reanimezi
corpul; apoi ridică-te și plimbă-te pentru câteva minute.
Expandarea energiei corporale
La un moment dat după intrarea în stadiul de transă vei simți o ușoară paralizie. Asta va fi
acompaniată curând de o vibrație profundă și de un sentiment de zumzăit prin întreaga-ți ființă. De
asemenea te poți simți ca și cum ai fi enorm și umflat. Paralizia, vibrația și sentimentul de enormitate
sunt simptoame ale corpului energetic care se expandează, moment în care corpul astral devine mai
ușor. Toate aceste lucruri fac parte din procesul normal de somn. Corpul energetic se expandează și
se deschide pentru a acumula și depozita energie. În decursul acestuia, corpul astral este liber și
oarecum în afara corpului fizic.
Unii oameni folosesc înregistrări cu afirmații pe care le ascultă. Dezavantajul acestei metode este
faptul că, într-o transă profundă, sunetele pot deveni dureroase și pot hurui sistemul nervos. Fiecare
este diferit și ar trebui să încerce și să verifice care dintre aceste metode funcționează în cazul lui/ei,
pentru a găsi cele mai bune metode pentru propria persoană. Ce funcționează pentru o persoană e
posibil să nu funcționeze pentru alta.
În acest stadiu te poți regresa în viețile anterioare (p. 91)
Când te afli într-o transă profundă, este timpul potrivit pentru a rosti afirmații în mod repetat, pentru
a-ți programa mintea. Auto-hipnoza este aproape ca hipnotizarea altora cu excepția faptului că
rostești afirmațiile pentru tine însuți. Și în cazul auto-hipnozei, pot fi necesare mai multe sesiuni.
Ieși din transă încet și treptat, la fel ca și atunci când te întorci din astral.
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Hipnotizarea altora
Este important să citești toate articolele din secțiunea despre hipnoză ca să știi de ce anume te apuci,
înainte de a hipnotiza pe cineva. Pentru a hipnotiza o altă persoană în mod efectiv, acea persoană
trebuie să fie relaxată în mod complet și profund. Persoana ar trebui să stea confortabilă într-o poziție
înclinată. Dacă se întinde pe spate, este posibil ca aceasta să adoarmă.
Tu trebuie să rămâi calm și să deții întotdeauna controlul.
Începe prin a aduce subiectul la relaxare corporală totală. Începe cu tălpile: spune-i subiectului să le
încordeze, apoi să le relaxeze; apoi continuă cu gleznele, gambele, genunchii și așa mai departe până
la fața și capul subiectului.
Când subiectul este complet relaxat, spune-i să-și amintească o întâmplare fericită care s-a întâmplat
în trecut. Pune-i întrebări legat de asta, unde a avut loc, cine era acolo, cum s-a simțit, ce altceva se
afla în camera/locul respectiv și așa mai departe. Aceste întrebări folosesc la activarea părții intuitive,
partea dreaptă a creierului subiectului și a minții subconștiente a memoriei.
Când ai terminat cu cele de mai sus, spune-i subiectului că vei număra invers, de la 10 la 1. Cu fiecare
număr, acesta va fi din ce în ce mai relaxat:
„Zece; devii mult mai relaxat decât înainte.”
„Nouă; te afunzi din ce în ce mai profund într-o stare de relaxare totală.”
„Opt; corpul îți este complet relaxat; de abia îți poți simții corpul.”
„Șapte; ești complet relaxat și te simți foarte pașnic.”
„Șase; cu fiecare respirație, te relaxezi din ce în ce mai mult.”
„Cinci; ajungem din ce în ce mai aproape de cel mai profund nivel al relaxării.”
„Patru; relaxează-te… trei, doi, unu.”
Este de dorit să fi familiarizat cu profunzimea transei în acest stadiu. Dacă subiectul este nou în ale
hipnozei, asta necesită mai multe sesiuni până când este capabil să intre într-o transă adâncă. Pentru
a face ca transa să fie mai profundă:
„Zece; devii mult mai relaxat decât înainte.”
„Nouă; cobori și ești purtat din ce în ce mai profund.”
„Opt; corpul tău este total și complet relaxat.”
„Șapte; cu fiecare respirație te relaxezi din ce în ce mai mult cu fiecare expirație.”
„Șase; ne adâncim din ce în ce mai profund în nivelurile profunde de relaxare.”
„Cinci, patru; relaxează-te… trei, doi, unu.”
Încă odată, este important să determini profunzimea transei la acest stadiu. Dacă subiectul este nou
în ceea ce ține de hipnoză, acesta necesită mai multe sesiuni până când este capabil să intre într-o
transă profundă. Repetă pașii de mai sus dacă subiectul nu este la stadiul de transă dorit.
Uite cum vei programa mintea subiectului. Fă afirmații scurte și la obiect care lucrează pe o arie sau
pe o problemă specifică. Lucrează cu o singură problemă pe sesiune și asigură-te că problema a fost
rezolvată în totalitate înainte de a merge mai departe. Fă toate afirmațiile în timpul prezent. „Cândva
în viitor” nu se va materializa niciodată, pentru că mintea nu înțelege timpul viitor.

|

Pentru regresia într-o viață anterioară:
Adu subiectul într-o transă profundă și spune:
„Voi număra în ordine descrescătoare de la 10 la 1.”
„Cu fiecare număr, vei intra într-un stadiu din ce în ce mai profund de relaxare.”
„Când ajung la 1, vei sta în fața unei uși.”
Numără încet, în ordine descrescătoare. „Stai în fața unei uși închise. Voi număra invers de la 10 la 1 și
odată ce am ajuns la 1, vreau ca tu să apeși clanța și să deschizi ușa.” „…3, 2, 1.”
Întreabă subiectul dacă a deschis ușa. Dacă nu a deschis-o, înseamnă că transa nu este destul de
profundă și sesiunea nu va fi efectivă. Adu-l mai profund sau trezește-l din transă și încheie sesiunea.
Dacă, în schimb, acesta a deschis ușa, atunci spune: „Vreau ca tu să treci pragul ușii. Acum ești într-o
viață anterioară.” „Privește în jurul tău, ce vezi?” „În ce dată te afli?” „Cine ești?”
Continuă să vorbești cu acesta pe durata experienței.
Când ești gata să trezești subiectul: „Voi număra de la 1 la 5.” „Când ajung la 5, îți vei deschide ochii,
vei fi complet treaz și te vei simți în regulă.” „1.. 2.. 3.. 4.. 5..” „Deschide ochii!”
Dacă dorești să îi cureți mintea subiectului pentru ca acesta să nu își amintească nimic din sesiune,
asigură-te că la sfârșitul sesiunii îi spui: „Când te trezești nu îți vei aminti nimic din această sesiune.”
„Ultima ta amintire este aceea în care intrai pe ușă.” (sau orice s-a întâmplat înainte de sesiune).
În cazul hipnozei profesionale, ștergerea memoriei subiectului este adesea necesară dacă acesta
experimentează traume în timpul regresiei.
EXEMPLE:
Atragerea bunăstării
„Atragi din ce în ce mai mulți bani.” „Viața ta este plină de bogăție și ai tot ceea ce îți dorești.”
Pentru însănătoșire:
Fă-l pe subiect să vizualizeze o sferă luminoasă la fel ca Soarele. Spune-i să vizualizeze această
lumină pe partea afectată a corpului. „Lumina reprezintă energie ce însănătoșește și îți
vindecă ____.”
Spune-i subiectului: „Vizualizează o sferă de o lumină puternică, ca Soarele. Vezi sfera de
lumină?”
Subiectul ar trebui să răspundă „Da”.
„Vreau ca tu să plasezi acea sferă de lumină în jurul (numele părții bolnave a corpului)”
„Înconjoară complet (numele părții corpului) cu sfera de lumină, simte energia calda cum îți
însănătoșește ____.”
„Lumina este plină de energie ce însănătoșește și îți vindecă (numele organului).” „____ devine
perfect normal și sănătos.”
Continuă să vorbești cu subiectul de-a lungul acestui proces de însănătoșire. S-ar putea să fie
nevoie de mai multe sesiuni, în special dacă problema este cronică.
Hipnoza este folositoare în multe arii. Poate fi folosită pentru o concentrație mai bună, pentru
inteligență și memoria; pentru a scăpa pe cineva de fobii și obiceiuri proaste, înlocuindu-le pe acestea
cu obiceiuri bune, ș.a.m.d.
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