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Anyagi siker
A gyakorlati mágiával a fizikai síkot lehet megváltoztatni, hogy az “akaratunk”
alá helyezzük. Ha mágiát használunk, és így megváltoztatjuk a fizikai világot,
élvezni tudjuk az élet összes anyagi áldását. Legyen az egy új autó, egy nagyobb
ház, vagy csak egy dagadó pénztárca, az okkult tanok és a mágia meg tudja
neked adni. Kövesd pontosan az utasításaimat, és ígérem, nem leszel csalódott!
Vedd kezedbe az életed, és formáld újra a jövődet, csak neked van hatalmad
ezt megtenni. Magabiztossággal és hittel minden sikerülni fog. Nincs abban
semmi gonosz vagy önző, ha jó dolgokat akarunk kapni az életünkben. Miért ne
lehetne új autód? Ne csak ülj és nézd mások sikereit, míg te majd' megszakadsz
hogy megélj valahogy. Itt az ideje kézbe venni a végzeted, és arra irányítani,
amerre szeretnéd.
Tanulmányozd a varázslatokat amiket adok, és csinálj meg egyet, vagy akár
csináld meg az összeset! Ha több pénzt szeretnél, válassz egy kielégítő összeget,
ugyanis százmilliókat kérni szimplán mohóság.
Amire figyelned kell, az az hogy igazán akard azt a bizonyos dolgot, amiért a
varázslatot elvégzed. Néha sok időnek tűnhet míg egy varázslat manifesztálódik,
de légy türelmes, és ne veszítsd el a lelkesedésed! Nekem például két hónapba
telt, míg egy különösen fontos varázslat meghozta a gyümölcsét.
Habár hallottam már néhány más esetről is ami ilyen sokáig tartott, ez nem
jellemző, a legtöbb igézet két naptól három hétig terjedő időintervallumban válik
valóra. Néhányuk akár órákon belül működhet, bár ez is nagyon ritka.
Most pedig térjünk rá a téma lényegi részére.
Pénzvarázslat
Határozz meg egy bizonyos pénzösszeget, ami kielégítené az azonnali pénzügyi
szükségleteidet, és írd rá egy zöld vagy fehér papírra. A papír hátuljára írd ré a
nevedet és a teljes lakcímedet, ha nincs állandó lakcímed, írd helyette a
születési dátumodat. Ez biztosítja, hogy a szellemek ne keverjenek össze más,
azonos nevű emberrel.
Tedd a papírt tiszta narancslébe, majd vedd ki és hagyd megszáradni. Amint
megszáradt, vedd kézbe a papírt, és helyezd a szíved fölé.
Mondd hangosan:
„Felnyitom ezt a központot, és egyesítem a talizmánommal.”
A szíved környékén van egy energiaközpont, amit Csakrának hívnak. A
szívcsakrádnak közvetlen befolyása van a pénzügyeid felett. Tedd a papírt az
asztalra egy hamutartóval/tálkával, illetve gyufával egyetemben.
Mondd parancsoló hangon:
„Ó, messze földek szellemei, gyertek hozzám eme napon.
Hajlítsátok az időt, utazzátok át a világot hogy itt legyetek.
Pénzszellemek, hívlak titeket, hogy teljesítsétek a parancsomat.
Halljátok kiáltásom, halljátok meg szavam.
Pénzszellemek, kiknek nagy a hatalma, adjátok meg nekem amit kérek!
A pénzszellemek hatalma által Úgy Legyen!”

Fogd a papírt, és gyújtsd meg a sarkát. Ha égni kezd, tedd a tálba, és várd
meg míg elhamvad. Ezután vidd ki a hamut, és terítsd szét a főbejárathoz vezető
ösvényen, vagy közvetlenül a bejárati ajtód előtt.
Nem fog sokáig tartani míg a pénz szellemei megadják amit kértél.
Pénz az istenektől
Ebben a rövid varázslatban két hatalmas entitás segítségét fogod kérni, hogy
megtaláld az anyagi biztonság felé vezető utat. Ha ezt a bűbájt használod, több
szerencséd lesz a pénzügyi kérdésekben, és nagyban megnöveli az esélyeidet a
szerencsejátékokban.
Rá-t, a hatalmas Napistent, és Vénuszt, a szerelem és pénz istennőjét fogod
segítségül hívni. A két mindenható lény erejét kombinálva te lehetsz Midász
király.
A rituálét pénteken kell elvégezni, olyan korán, amennyire csak lehet.
Hajnalban a legjobb, de bármikor jó, ha már fent van a Nap. Ezt a varázslatot
nem szabad éjszaka végezni. Fordulj a Nap irányába, és mondd hangosan:
“Ó, Rá, bocsásd rám fényed, hogy átjárjon dicsőséged.
Küldd rám áldásod, hogy e naptól kezdve anyagi biztonság
és gazdagság kísérjen, annyi, amennyit megérdemlek.
Ó, kedves Vénusz, halld meg hívásom. Mosd le szépségeddel
minden tökéletlenségem. Add nekem a pénzt amit óhajtok,
és erőd által váljon valóra.
Hatalmas Rá Isten, kedves Vénusz Istennő,
segítsetek nekem!
Úgy Legyen!”
Ezután csináld normálisan tovább a mindennapi teendőidet egészen
következő hét vasárnapig. Ezen a vasárnapon végezd el ismét a rítust, pontosan
ugyanúgy.
Folyamatos pénz
Ha olyan helyzetben vagy, hogy nincs bevételed, vagy szükséged van egy
állandó pénzfolyamra, ezt a bűbájt neked találták ki. Pénzt fog hozni neked
rendszeresen, általában pár naponta, bár hozhat hirtelen egy nagyobb összeget,
aztán két hétig egy vasat sem.
Ehhez a varázslathoz be kell szerezned tiszta forrásvizet, egy tiszta poharat, és
egy A4-es méretű zöld papírlapot. A lapra nyomtasd rá: “V A P M”. A “V A P M” a
“Vonzom A Pénzt Magamhoz” rövidítése. A lap hátuljára írd fel a neved, és mellé
két oldalt rajzolj egy képet arról, hogy áramlik hozzád a pénz. Ez egy kis
képzelőerőt igényel a részedről.
Önts egy forrásvizet a pohárba, emeld fel magasan a fejed fölé, és miközben a
poharat nézed, mondd:
“Ez a víz megtisztít engem a negatív energiától,
ami megakadályozza hogy a pénz hozzám áramoljon.
Ettől a pillanattól kezdve ez a negatív energia soha nem

fog visszatérni.”
Igyál egy kortyot a vízből, és ismételd meg a fenti szöveget. Ezután idd ki a
maradék vizet egy húzásra. Töltsd újra a poharat, ismét emeld a fejed fölé, és
mondd:
“Rá, töltsd meg ezt a poharat életerőddel.
Amint megízleltem ezt az erőt, és elfogyasztottam,
a gazdagság folyama újra az enyém lesz.”
Ismét igyál egy kortyot a vízből, aztán ismételd meg a fenti szöveget. Ezután
idd ki egy húzásra a maradék vizet. A varázslatot nem szükséges megismételni.
Szenvedély és szerelem
A mágia, ahogy már mondtam, meg tudja változtatni fizikai valónkat. Ezek a
változások bármilyen szinten létrejöhetnek, nem csak anyagi, hanem például
érzelmi szinten is.
Egy személy érzelmeinek megváltoztatásával elérhetjük hogy szeressen vagy
gyűlöljön egy másik személyt vagy csoportot. Erről szól ez a fejezet.
Ahogy korábban mondtam, nincs semmi rossz abban, ha jó dolgokat akarunk
az életben, mint egy új otthon vagy új autó, de mindig komolyan gondold át a
szándékaidat mielőtt olyan varázslatot végzel, ami megváltoztat egy másik
embert, legyen bármilyen (jó vagy rossz) a szándékod.
Ha mágiát használsz hogy megváltoztass egy embert, elveszed tőle az adott
helyzetben a szabad akaratát. Ha szerelmi varázslatot akarsz végezni egy
lányon, nézz magadba: tényleg szereted őt? Vagy ez csak egy hirtelen
fellángolás?
Ha elvégzel egy szerelmi bűbájt a kérdéses lányon, teljesen magadba fogod
bolondítani őt. De mi történne ha egy idő után hirtelen rájönnél hogy nem is
akartad őt?
Tehát gondolkozz megfontoltan mielőtt olyan varázslatot végzel ami hatással
van más emberekre, de ha úgy érzed hogy nem tudsz élni az álomnő vagy
álomférfi nélkül, akkor mindent bele!
Szerelmi varázslat
Ehhez a bűbájhoz ki kell menned a szabadba, és szerezni egy friss rózsát. Ha
nem találsz rózsát, például az évszak miatt, bármilyen nagyobb virág megteszi.
Fogj egy rózsaszín gyertyát, és írd rá a neved, illetve a leendő partnered nevét. A
gyertya mellé helyezz két kis darab papírt, egyiken legyen a te neved, másikon a
leendő szeretődé.
Gyújtsd meg a gyertyát, és mondd:
„Eggyé válunk Te meg Én,
Az igaz szerelem erején.
Add nekem szerelmed, én adom az enyém,
Hűséges szerelem költözik belénk.
Szerelmed lángja énértem lobog,

Mindkettőnk szíve egymásért dobog.
Így legyen, perzselő szerelem vár,
A szerelem által enyém vagy már.”
Ismételd meg a fenti varázsigét háromszor, és minden alkalom után lásd
magad előtt, ahogy a nő/férfi feléd szalad. A harmadik ismétlés után viualizáld,
ahogy a kívánt személy megölel, és halld, ahogy azt mondja: “Szeretlek, (neved),
örökre!”
Hagyd hogy a gyertya leégjen. Aztán menj ki valahová, ahol találsz földet. Vidd
magaddal a rózsát és a két kis darab papírt. Gyűrd össze az egyik papírt
szorosan, és csomagold be a másikba. Helyezd őket a virág közepébe, és hajtsd
rá a virágszirmokat.
Áss egy lyukat a földbe, tedd bele a virágot, és mondd:
“Ahogy ez a virág elhervad, úgy hervad el
minden ellenállásod felém. Ettől a naptól kezdve
együtt leszünk a legmélyebb szerelemben.”
Nem fog sokáig tartani amíg ez a varázslat valóra válik, de várnod kell amíg a
virág teljesen elhervad.
Szexuális varázslat
Lehet olyan helyzet, hogy találkozol egy ellenkező nemű emberrel, és
hihetetlenül vonzónak találod. Később rájössz, hogy ezzel a személlyel nem
érdemes kapcsolatot kezdeni, ezért egy szerelmi varázslat már szóba sem jöhet.
Ilyenkor mi a teendő?
Egyszerűen végezz el egy szexuális varázslatot. Ez lehetővé teszi hogy fizikai
viszonyt folytass ezzel a személlyel, anélkül hogy érzelmileg is közel kerülne
hozzád.
Ehhez szükséged lesz egy piros és egy fekete gyertyára. A feketére írd rá a
személy nevét és a “szex” szót. A pirosra írd rá: “szexuális öröm”. Gyújtsd meg
mindkét gyertyát, és vizualizálj minden szexuális vágyat, ahogy valóra válik ezzel
a személlyel. Építs fel annyi szenvedélyt amennyit tudsz. Képzeld el az összes
szexuális örömöt amit ezzel a személlyel élhetsz át. Mondd hangosan, annyi
szexuális vággyal, amennyivel csak tudod:
“Marstól hívok energiát mindőtöknek,
szex és vágy szellemei.
Teljesítsétek óhajomat és
váltsátok valóra minden szexuális vágyamat.
Adjátok nekem (kívánt személy neve) örömeit,
hogy megízlelhessem gyümölcseit.
Ez legyen az én utam, Mars lelkeinek hatalma
által.”
Ismét vizualizáld, ahogy szenvedélyesen szeretkezel ezzel a személlyel, és tudd
hogy valóra fog válni. Most emeld fel a fekete gyertyát, és egy tűvel vagy késsel
vésd bele a kívánt szerető nevét. Amíg ezt csinálod, próbáld meg nem eloltani a
gyertyát.

Mondd:
“Tűz lelkei, láttátok vágyaim,
Teljesítsétek be őket a szent név által,
YOD-HEH-VAU-HEH.
E név hallatára megremeg a föld,
és minden lélek hatalmam alatt áll.
Teljesítsétek parancsom, aztán menjetek békével.
Úgy Legyen!”
Most elfújhatod a gyertyákat, vagy ha akarod, hagyhatod őket leégni, mivel
nem lehet őket újra használni.
Ez a varázslat nagyon gyorsan manifesztálódik, mivel a szellemek nagyon jók
a munkájukban. Számíts arra, hogy nagyon meg fog változni a személy
viselkedése irántad amint újra találkoztok. A személy szexuálisan közeledni fog
feléd, és meg fogsz lepődni, ezt milyen egyértelművé fogja ezt tenni számodra.
Személyes vonzerő
Ehhez a varázslathoz venned kell egy kis esszenciaolajat. Bármilyen olaj
megteszi, ami Vénusz uralma alatt áll. Patchouli vagy Ylang-Ylang tökéletes
választás. Ezeket könnyen be lehet szerezni egészségügyi boltokban.
A következő lépés egy fürdés jó meleg vízzel. A víz ne legyen túl meleg, csak
annyira amennyi még kellemes. Miközben folyik a víz, önts bele néhány csepp
olajat.
Miután a kád megtelt, merülj a vízbe. Ez nagyon jó, lazító hatással lesz rád.
Most fogj egy rongyot, és mártsd a vízbe teljesen. Most kezdd a tested felső
részét dörzsölni lefelé irányukó mozdulatokkal.
Miközben ezt csinálod, képzeld el, ahogy lemosod magadról az összes
kétséged és gondodat. Mondd hangosan, monoton hangszínnel, mint egy robot:
“Lemosok magamról minden negatív energiát.
Tiszta vagyok és szabad.”
Miután megtisztítottad az egész tested, feküdj hanyatt a kádban. Csukd be a
szemed, és lásd magad a kádban feküdni, mintha a plafonról néznél lefelé.
Vizualizáld, ahogy egész lényed világoszöld színben ragyog. Mikor látod ezt
magad előtt, mondd ezt magadnak:
“Ettől a naptól kezdve magammal hordom a szeretet fényét.”
Most kiszállhatsz a kádból, és leengedheted a vizet. Ahogy a víz lassan eltűnik
a lefolyóban, erősítsd meg magadban, hogy a vízzel együtt eltűnik minden
negatív energiád.
A varázslat készen van, hagyd magad megszáradni, ne törölközz meg. Észre
fogod venni, hogy az emberek keresni fogják a társaságod, és az ellenkező nem
vonzóbbnak fog találni.
Ismételd meg a varázslatot, ha úgy érzed, szükséged van az önbizalmad
felerősítésére.

Szerelmi viszony feltörése
Ez a bűbáj azoknak szól, akiknek a partnere viszonyt folytat valakivel.
Figyelmeztetlek, légy nagyon óvatos, ezt a varázslatot nem szabad személyes
rosszindulatból használni, ugyanis nem leszel boldog ha visszaüt rád.
Szerezz egy ruhadarabot az egyik szerelmestől, mindegy melyiktől. Szerezz egy
tűt és tedd a ruhadarab közepébe, majd csomagold bele a tűt. Ezután az egészet
kötözd át fekete cérnával vagy fonállal.
Fogj egy tál vizet, és szórj bele sok sót és borsot. A keverék fölött mondd:
“Ez majd elmossa a szerelmet attól, akit választok.”
Menj ki a kertedbe és áss egy gödröt, amibe a ruhadarab belefér. Végülis
bárhol áshatsz egy gödröt – park, temető, erdő – csak ne vegyen észre senki.
Mikor a csomag a helyére került, öntsd rá a vizet, és mondd:
“(A ruhadarab tulajdonosának neve), (szerető neve)
iránt érzett szerelmed kihűlt, és ahogy a te szerelmed
meghal, úgy az övé is. Köztetek nincs többé semmi, csak
bizalmatlanság.”
Fedd be a gödröt földdel, és mondd:
“Úgy Legyen!”
Ezután végezd a mindennapi teendőidet, és felejtsd el a varázslatot. Mint
minden negatív energiákat használó bűbáj, ez is gyorsan fog működni. A két
szerető valószínűleg veszekedni kezd, és pár napon belül különválnak útjaik.
Átkozódás
Ez a varázslat nagyon hasonló az előbbihez, és az ellenségednek rengeteg
balszerencsét fog hozni minden törekvésében.
Most is szükséged lesz az ellenséged egy ruhadarabjára, vagy ha ruhadarabot
nem tudsz szerezni, bármi jó lesz, ami hozzá tartozik.
A ruhadarabra írd rá az ellenséged nevét nyomtatott nagybetűkkel. Fogj egy
tálat, és önts bele erősen sózott vizet, borsot, és dohányt egy használt
cigarettából. Keverd össze jól, és mondd:
“Pokolbéli lelkek és démonok,
Töltse meg ezt minden mérgetek.
Töltsétek bele negatív királyságotok,
Szenvedjen lassan, mindazért mit tett.
Vigyétek gyűlöletem ahonnan származik,
Balszerencse az övé estétől reggelig.
Úgy Legyen!”
Menj ki a kertbe és áss egy gödröt. Tedd bele a ruhadarabot, és öntsd rá a
keveréket. Mondd:

“Ettől a naptól és órától kezdve
(ellenség neve) élete megváltozik.
Nem fog addig békére lelni, míg
másik utat nem választ.
A negatív energia elborít, és
ez az amit megérdemelsz.”
Fedd be a gödröt földdel. A varázslat véget ért.
Taszítás
Szerezz be egy kis hintőport, és adj hozzá némi száraz dohányt. Tedd a
kezeidet a keverék fölé, és képzeld el, hogy egy vörös energiafolyam áramlik a
kezedből a hintőporba.
Gondolj arra, hogy ez az energia képes távol tartani a nemkívánatos
vendégeket. Úgy 20 másodperc után mondd:
“Ezt most felruházom erővel,
hogy távol tartsa (személy neve)-t.
Ha (személy neve) közel kerül ahhoz
a helyhez ahol ez földet ért, úgy fogja
érezni, hogy mennie kell.
Így akarom, és így is lesz.
Úgy Legyen!”
Szórj a porból a házad elé és mögé, valamint ha tudod, a ház két oldalára is.
Ez a keverék távol fogja tartani a megnevezett személyt, és ha megközelíti a
házad, úgy fogja érezni, el kell innen mennie, anélkül, hogy tudná miért.
Pszichikai támadás
Biztosan hallottál már történeteket, amik az okkult tanok iránti érdeklődés
veszélyeire hívják fel a figyelmet. A legtöbb az úgynevezett veszélyek közül csak
kitalált, vagy fel van nagyítva. Démoni megszállásról és sátánista rituálékról
beszélnek. Ilyen dolgoknak nincs helye Mágia igazi művészetében.
Azonban meg kell említeni egy valós veszélyt, amivel a mágus találkozhat az
okkult tanulmányai során, sőt, még utána is. Ezt a nagyon is valóságos
fenyegetést “Pszichikai támadásnak” hívják. Szerencsére ez nagyon ritkán fordul
elő, a legképzettebb mágusokat vagy boszorkányokat soha nem támadnának
meg így. Ha már valaki megtanult néhány módszert a pszichikai támadásra, azt
is megtanulta, hogy nem bölcs dolog ténylegesen ilyen támadást végrehajtani.
Önvédelem
Hogy elkerüld az esetleges lelki támadás veszélyeit, meg kell védened magad
és az aurádat. Rengeteg önvédelmi módszer létezik ezen a területen, a hosszú
ünnepélyes rituáléktól az evokációig, de amit én adok, csak néhány
másodpercet vesz igénybe, és minden harmadik nap kell elvégezni.

Ülj le, lehetőleg egy olyan helyen ami nem zajos, és minél kevesebb dolog
vonja el a figyelmed. Csukd be a szemed és lélegezz mélyeket. Lazítsd el az
elméd és a tested is. Ahogy lélegzel, képzeld el ahogy egy ragyogó fehér fény
áramlik át a testeden, és körülvesz téged.
Ebben a fehér fényben kis fekete felhőket látsz. Lásd, ahogy a fehér
energiamezővel együtt mozognak. Most végy egy mély lélegzetet, és tartsd benn
tovább mint szoktad, közben lásd magad előtt, ahogy a kis fekete felhők
egybeolvadnak.
Most fújd ki a levegőt, és képzeld el, ahogy ez a fekete felhő eltávozik a
messzeségbe, csak a fehér energiát hagyva a testedben. Ez a rövid rituálé mindig
meg fog védeni a pszichikus támadásoktól, ráadásul megtisztítja az aurádat a
mindennapos negatív energiáktól, amiket felszedsz.
Ahogy korábban mondtam, ezt a rituálét háromnaponta kell elvégezni. Ha
nincs lehetőséged rendszeresen elvégezni, akkor legalább hetente egyszer
csináld meg. Akár minden nap megcsinálhatod, mivel az aurád folyamatosan
veszi fel a negatív energiákat.
Az önvédelem egyéb formái
Ahogy önmagadat is megvéded, a személyes tárgyaidat is körülveheted lelki
energiáddal. Ez megtisztítja őket a negativitástól, és megvédi őket a vandáloktól
és tolvajoktól.
Na de miket akarnál megvédeni? Például az ágyad – ez segíteni fog visszaverni
egy éjszaka küldött pszichikus támadást. Ékszerek és más kisebb személyes
tárgyak, amiknek szentimentális értéke van, a házad és az autód.
A módszer nagyon hasonló önmagad védelméhez. Ülj le egy csendes, békés
helyre. Csukd be a szemed, és képzelj el egy gyönyörű lakatlan szigetet a
tengeren. Lásd magad körülvéve pálmafákkal, és képzeld el, hogy egy nagy
sziklán ülsz egy kis vízesés mellett. Lásd, ahogy a vízesés aljánál a víz egy kis
tóba gyűlik. A tó felszínén a leggyönyörűbb virágok lebegnek amit el tudsz
képzelni.
Ez a gyakorlat meg fog nyugtatni, és felépíti azt a szellemi energiát, amire
szükséged van értékeid megvédéséhez.
Állj fel a székből, és néhány másodpercig lélegezz mélyeket. Most emeld fel
mindkét kezed, hogy pontosan a megvédendő tárgy fölött legyenek. Mondd
hangosan, magabiztos hangon:
“Megáldom ezt a(z) (tárgy neve)-t,
hogy minden negativitástól és kártól
mentes legyen. Erőm határán belül
biztonságban van.”
Képzeld el, ahogy fehér energia áramlik át a kezeiden, egyenesen a tárgyba.
Miután ez megtörtént, lásd, ahogy a tárgy ragyog. Kicsi tárgyakkal, mint az
ékszerek nem szükséges egyenként foglalkozni, elég ha együtt töltöd fel őket.
Ha a házadat vagy az autódat véded meg, nem biztos hogy képes leszel a
kezeidet fölé tartani (abban az esetben ha valaki meglát, és azt hiszi, elment az
eszed), ezért ezeket vizualizáció útján kell feltölteni védelmező energiával.
Ülj le úgy mint az előbb, és vizualizáld a kis szigetet, amiről az előbb is szó
volt. Aztán lélegezz mélyeket, és érezd a pszichikus energiát a testedben

áramlani. Lásd magad, ahogy tiszta fehér energia vesz körül, és az egész szobát
bevilágítja fényével.
Ülj csendben néhány másodpercig, majd viualizáld az autódat. Lásd minél
részletesebben. Most képzeld el amint a téged körülvevő energia az autódhoz
áramlik.
Először képzeld ez ahogy a karosszérián kívül áramlik, közben lásd ahogy a
kocsi ragyogni kezd. Most vizualizéld ahogy az energia átszivárog az egész
kocsin, és benne örvénylik. Az energia érintse meg a jármű minden részét, a
rádiót, a kormányt, a sebváltót, semmit nem hagyva figyelmen kívül. Amint
megérint egy részt, lásd ahogy az a rész ugyanolyan színben kezd világítani.
Mondd magadban:
“Áldd meg ezt az autót, és mindent benne.
Megáldom ezt az autót az életerőmmel, hogy
mindenkit megvédjen aki benne utazik. Legyen
balesetektől és lopástól védve, tűnjön el belőle
minden negativitás.
Váljon valóra az akaratom!”
Az autó most már védve van a tolvajoktól, és vezetés közben is biztonságban
leszel benne. Javaslom hogy végezd el ezt a rituálét legalább havonta egyszer,
mert így egy erős pszichikus korlátot fogsz felépíteni, ami megvéd, ha valaha is
balesetet szenvedsz.
Otthonod védelmére ugyanezt a formulát használd. Miután összeszedted a
megfelelő mennyiségű energiát, lásd ahogy végigáramlik a falakon, ajtókon, az
egész épületen. Bizonyosodj meg róla, hogy az energia minden nyílást befed a
házban, mint az ajtók és ablakok. Ez távol fogja tartani a betörőket és a
nemkívánatos látogatókat.
A következő megerősítést fejben kell elmondanod miután befejeztél egy szobát:
“Ez a szoba minden gonosztól megtisztult,
és a legmélyebb szeretet járja át.
Csak az igaz szívűek léphetnek be és
járhatnak e falak között.
A negatív energiáknak itt nincs helye,
mert a szeretet fénye ég itt.”
A fenti megerősítés megtisztítja a szobát, és kellemes, békés hangulatot hagy
benne. Miután végeztél a rituáléval, járd körbe az otthonod, és érezd a
különbséges. Kellemes meglepetésben lesz részed.
Miután megtisztítottál minden szobát, egy másik megerősítést is tenned kell.
Először is vizualizáld az otthonod kívülről. Lásd fehér színű védelmező
energiával ragyogni, és közben mondd magadban:
“Ezen falak között mindenki biztonságban van.
Senki nem fog belépni a védelmező mezőn belülre,
akinek gonosz vagy erőszakos szándéka van.
Lopásnak és károkozásnak nincs helye ebben a
védő örvényben.
Legyen úgy ahogy akarom!”

Ez meg fogja védeni otthonod egészen addig míg ott élsz, de bölcs dolog
félévente megismételni a rituálét, hogy biztosítsuk a hatékonyságát, és
megerősítsük a pszichikus falat, ami körülveszi az épületet.
A fenti rituálé megvédi az otthonod a tolvajoktól és erőszakos természetű
emberektől. Ezt a rituálét ki lehet terjeszteni a kertedre is ha van, és ez nem
rossz ötlet, mivel a kert is otthonod része. Csak lásd magad előtt a fehér
energiát, ahogy egy hatalmas kupolává alakul a kerted fölött. A kupola széle
menjen a föld alá.
Ha úgy döntesz, megvédesz mindent ami a tiéd illetve magadat is, nagyon
nehéz lesz bárkinek is egy sikeres pszichikai támadást küldeni neked. Ha egy
mágus elküldött egy pszichikus támadást, utána nagyon fogja sajnálni. Minden
előbb tárgyalt rituálé visszaveri a támadást a támadóra, és mikor a támadás
visszaverődik, megháromszorozódik az ereje!
Evokáció
A mágusok évszázadokon át használták az evokációt, hogy démonokat
idézzenek meg, akik engedelmeskednek a parancsaiknak. Ha előhívták ezeket a
démonokat, engedelmeskedniük kell az embereknek, mivel ez az univerzum
törvénye.
A démonok nem a pokolból származnak. Az okkult tanok szerint a démonok a
saját pszichénk megszemélyesítői. Valójában tehát az “elme démonai”.
Mindegyik démon az egyik részed megszemélyesítője. Az evokáció útján
megidézzük és irányítjuk ezeket a démonokat, és a démonok irányításával
tulajdonképpen azt a részünket irányítjuk, amit megtestesítenek.
Ha ezt megfelelően végzi el, a mágus nagy mértékben tud uralkodni az elméje
felett, illetve fizikai “jutalomban” is részesül.
Ha démont idézel, ne várd mindig hogy szilárd alakban megjelenjen előtted,
legtöbbször ködös lesz, és nehezen kivehető. Ne hagyd hogy ez kedvedet szegje,
ezek az entitások temérdek gazdagságot és szeretetet hozhatnak az életedbe.
Létezésük egyetlen célja hogy szolgálják az embereket, és ha helyesen végzed
el az evokációkat, téged is szolgálni fognak. De ne érd be az én szavammal,
próbáld ki magad!
A helyszín
Szükséged lesz egy helyre, amit a mágusok templombnak hívnak. Ez lehet
bármelyik szoba a házadban, de az evokáció használata miatt tágasnak kell
lennie.
Tegyél egy asztalt a szoba közepére. Ez lesz az oltárod. Az asztalra helyezz
rajzokat a démon pecsétjéről, illetve ezt a könyvet, nyitva a démonidéző
szövegnél. Minden lényeges okkult felszerelés kapjon helyet az asztalon. Az
asztalra helyezz füstölőt, könnyen elérhető helyre.
A kör
Az evokációhoz két körre lesz szükséged: egy fizikaira, amit sóból fogsz
elkészíteni, és egy asztrálisra. Más könyveim olvasói már ismerhetik az asztrális

kört, és tudhatják, hogy önmagában nem lehet használni a démonidézéshez.
A varázskörnek 9 láb átmérőjűnek kéne lennie, de ez legtöbbünknek nem
praktikus, ezért próbáld a kört minél nagyobbra csinálni. Fogd a sót, és formálj
vele egy kört, ami teljesen körbevesz téged. Mielőtt teljesen lezárod a kört,
helyezz égő füstölőt a körön kívülre, körülbelül egy lábnyira a körvonaltól, itt fog
megjelenni a démon.
Zárd le a kört, és lassan járd körbe belülről. Mostantól kezdve az evokáció
végéig ne lépj ki a körből! Ahogy körbejársz, mondd:
“Megtisztítalak és megáldalak.”
Ennél a pontnál locsolj szét egy kis vizet a kör belsejében, mivel ez egy tisztító
elem. Most vedd magad körül egy asztrális körrel. Állj az oltárod előtt és lélegezz
mélyeket, szívj magadba pszichikus energiát minden lélegzetvételeden keresztül.
Nyújtsd ki a mutató- és középső ujjadat, mintha mutatnál valamire. Vizualizáld,
ahogy egy erős aranyszínű sugár áramlik az ujjaidból.
Járj körbe a körön belül, órajárás szerinti irányban, közben mutass a körre.
Amíg körbejársz, vizualizáld, hogy az ujjadból áradó sugár megformálja a kört.
Ha befejezted a kört, hagyd abba a vizualizációt.
Most már két erős kör véd téged, ezért ne félj, amikor evokációs rituálékat
hajtasz végre. Miután az evokáció véget ért és a démon elment, vissza kell
vonnod az asztrális körödet. Nyújtsd ki a kezedet, mintha “állj”-t mutatnál
valakinek, és vizualizáld, ahogy az aranyszínű sugár visszatér a tenyereden át
beléd, közben sétálj körbe ugyanúgy, mint mikor megalkottad a kört.
Meg kell jegyeznem, hogy mikor kérdezel valamit a démontól,
legvalószínűbben pszichikus eszközökkel fog választ adni. Ez azt jelenti, hogy a
válasz a fejedben fog megjelenni – ne hidd hogy ez csak képzelgés, mert nem az,
de ezt te is be tudod bizonyítani magadnak.
Szerelem
A most következő evokációval bármelyik férfi képes vonzóbbá tenni magát a
nők számára, és biztosítani tudja egy bizonyos nő szerelmét.
A megidézendő démon neve “Aseliel”, és állítólag délkeletről jön. Ez a démon
mindig bebizonyítja hatékonyságát, mivel őt magát 40 lélek szolgálja, akik
segítenek neki.
Az ő pecsétje ez:

Ezek a pecsétek a démonok jelei, és ha úgy idézzük meg őket hogy a
pecsétjüket tartjuk, nem tudnak minket visszautasítani. Sokféle módszer van a
démonok irányítására, de ha tovább akarsz kutakodni a démonológiában,
mágikus fegyverekre kell szert tenned, legfőképp a varázspálcára!
Vedd fel a kört a szokásos módon. Fogd a varázspálcádat, vagy ha nincs, jó a
mutató- és középső ujjad is. Vizualizáld, hogy egy kék ragyogás jön ki a pálcád
végéből. Lásd, ahogy ez a ragyogás felveszi egy háromszög alakját.
Tedd nagyobbá ezt a háromszöget, amíg akkora nem lesz, hogy egy ember

beleállhasson. Lásd, ahogy ez a háromszög leereszkedik a földre. A
háromszögnek semmilyen körülmények között nem szabad belógnia a
körbe! Itt fog megjelenni a démon. A körön kívül, minél közelebb a
háromszöghöz helyezz füstölőt (lehetőleg igazit, de a füstölőpálcika is megteszi).
*Javaslom, hogy a háromszög alakját is formáld meg valamilyen fizikai anyagból,
például ragasztószalagból, hogy legyen valami látható nyomvonalad is, amihez
igazodni tudsz. A füstölőt természetesen a kör elkészítése előtt tedd a helyére. - a
ford. megj.*
Vedd kézbe a démon pecsétjét, állj arccal délkelet felé, és mondd parancsoló
hangon:
“Hozzád szólok, ó, Aseliel szellem, a mindenható Isten, Adonay, Agla, Jehova
által megidézlek, és parancsolok neked. Megidézlek, parancsolok neked, ó Aseliel
szellem, ő általa, aki szólta az igét, és az ige vala a törvény, és a törvény
elvégeztetett. A legszentebb és leghatalmasabb nevek, El, Elohim,
Tetragrammaton, Saday, Adonay által megparancsolom neked, jelenj meg
azonnal eme körön kívül, a művészet háromszögében, tiszta emberi alakban,
deformáció és késedelem nélkül.
Gyere hozzám, bármely sarkában bújkálsz is a világnak, és teljesítsd az
akaratomat. Jelenj meg előttem, mondom, kellemes és látható formában.
Megidézlek, hogy megtedd amit kérek tőled, és hogy behódolj az akaratomnak.
Megidézlek az igaz, örökkön élő Isten, Heliorem neve által, és Isten igazi neve
által, aminek engedelmességgel tartozol, YOD-HEH-VAU-HEH. Megidézlek a
herceg neve által, aki uralkodik fölötted.
Gyere és beszélj hozzám látható formában, késedelem nélkül. A legszentebb
Isten, a hatalmas univerzum ura, amiben mi élünk, parancsol téged, a
legszentebb neve által, minek hallatára megremeg a föld és ember és állat, és a
pokol összeomlik és az angyalok meghajlanak, az ő neve által parancsolom
neked: jelenj meg előttem. YOD-HEH-VAU-HEH.”
Ennél a pontnál a démonnak meg kellett jelennie. Nézz a ködös alakzatra a
háromszögben. Ez a forma az idő múlásával egyre határozottabb lesz. Ha nem
látsz semmit, és a démon nem volt hajlandó megjelenni, figyelmeztesd. Mondd a
következőt:
“Ó, Aseliel szellem, engedetlen és gonosz vagy, mivel nem engedelmeskedtél
nekem és a teremtőd neveinek, az egyetlen igaz Istennek, ezért egyazon nevekkel
elátkozlak téged, és a pokol feneketlen szakadékába taszítalak, ahol tűz és
kénkő emészt majd a harag napjáig, hacsak nem jelensz meg nekem
haladéktalanul a művészet háromszögében, tiszta emberi alakban. YOD-HEHVAU-HEH, a királyok királya utasít téged.”
Most fogd a démon pecsétjét, és szórj rá egy kis sót, fogj egy gyufát, és légy
kész meggyújtani. Mondd:
“Megidézlek, tűz, őáltala, akié minden
teremtmény ezen a világon, megidézlek,

hogy égesd, kínozd és pusztítsd el ezt a
szellemet, Aselielt, most és mindörökké.”
A szellem most meg fog jelenni, ha mégsem, kezdd el égetni a pecsétjét. Amint
elkezd égni, légy kész a kioltására, mert a szellem meg fog jelenni, inkább mint
hogy a pokolban égjen.
Ha a démon megjelent, hűséget kell fogadnia neked. Ha van varázspálcád,
tartsd ki egyenesen, hogy a hegye a körön kívülre érjen, a kezed viszont
maradjon a körön belül!
*Legyen hosszú pálcád. - a ford. megj.*
Ha nincs pálcád, csak utasítsd a démont, hogy tegyen esküt. Mondd:
“Akaratom által esküdj meg, hogy
megteszel mindent
amire kérlek, ettől a naptól kezdve
az idők végezetéig.”
Most adj utasításokat a démonnak, és mindig mondd meg neki, hogy minél
gyorsabban végezze el feladatát. Miután kifogytál a parancsokból, és be akarod
fejezni, engedélyt kell neki adnod a távozásra.
MEGJEGYZÉS:
Ha az evokációk után még mindig nem látod a démont, meg kell adnod neki
engedélyt a távozásra. Ez nagyon fontos, ne felejtsd el! Az evokáció komoly
munka, nem szabad játszadozni vele. Néha a démon nem hajlandó megmutatni
magát, vagy nincs annyi ereje, illetve kevés a füstölő hogy megjelenjen, de
tévedés ne essék, ezek a lények attól még ott vannak!!!
Tehát ha nem is látod őket, akkor is adj nekik parancsokat, meglátod, valóra
fognak válni az óhajaid.
Engedély a távozásra
“Ó, Aseliel szellem, mivel válaszoltál
felszólításaimra, ezennel megengedem
hogy távozz, s ne tégy kárt emberben
vagy állatban. MENJ, mondom, menj,
de gyere vissza, bármikor is idézlek meg
a szent mágia erejével!
Parancsolom, hogy távozz most azonnal.
Menj békével, és ez a béke legyen örökre
közted és köztem.
Úgy Legyen!”
A szellem távozni fog, ha viszont nem, ne pánikolj, hanem ismételgesd a
távozási engedélyt. A démonok nagyon ritkán maradnak, mivel gyűlölnek egy
ember csapdájában vergődni, és örülni fognak ha mehetnek. Ha egy démon
megtagadja a távozást, ami nagyon-nagyon valószínűtlen az általam adott
démonok esetében, ismételgesd Isten legszentebb nevét, “YOD-HEH-VAU-HEH”,
és folyamatosan parancsold neki hogy távozzon. Nem lesz képes ellenállni.

Minden evokációnál azt a formulát kell használni amit adtam, csak a démon
nevét kell megváltoztatni benne.
Titkok
Ha még több okkult titkot szeretnél felfedezni, van egy démon, aki tud neked
segíteni. Okkult technikákat fog tanítani neked, és mindig egy lépéssel a többi
mágus előtt fog tartani. Ez lehet hogy megadja neked a szükséges előnyt, amit
lehet hogy évekig tartana megszerezni.
20 szolgája van, és ha már az uralmad alatt van, a szolgái is
engedelmeskednek neked. Ez az ő pecsétje:

A neve “Bydiel”. Kövesd az utasításokat amiket a szerelmi evokációhoz adtam,
csak cseréld ki “Aseliel”-t “Bydiel”-re. A többi ugyanaz marad. Meg kell
jegyeznem a bimbódzó mágusok számára, hogy ezek a démonok nem képesek a
hatáskörükön kívüli dolgokat véghezvinni. Tehát egy pénzszellem nem tud
szerelmet ébreszteni egy nőben irántad, és ez oda-vissza igaz.
Kincs
“Emoniel az a szellem, aki bármit megtesz amire kérik, egyik a keveseknek.
100 szolgája van, és nem tartozik sehová. Ez az ő pecsétje:

Őt akkor tudod jól használni, ha nem találsz olyan démont aki megfelel a
céljaidnak. Az evokáció során egyszerűen cseréld ki az “Aseliel”-t “Emoniel”-re.
Valószínűleg kéznél lesz, mikor végre akarsz hajtani egy rituálét, de nincs időd
tervezni.
“Usiel” - habár azt mondják, ő az elásott kincsek helyét mutatja meg, az
elrejtett pénz, és számodra értékes dolgok helyét is meg tudja mondani neked.
40 szolgája van, és mint minden démonnál, ezeknek is te parancsolsz. Az ő
pecsétje ez:

Szolga-szellem
Ez a démon a szolgádként fog viselkedni, és minden parancsodat végrehajtja.
Lesznek dolgok amit nem képes megtenni, de ebben az esetben javaslatokkal
tud segíteni.

A neve “Icosiel”, az iránya a levegő. Ez az a fajta lélek, amit a boszorkányok
familiárisnak használnak. Jól fog szolgálni téged, és vigyázni fog rád. 100
szolgája van, és legtöbbször ezek fogják teljesíteni a parancsaidat, rajta
keresztül. Az ő pecsétjét így kell rajzolni:

Filozófia, Mágia, és Nekromancia
“Maseriel” az a lélek, akitől mindent megtanulhatsz a mágia és nekromancia
művészetéről. Ha úgy óhajtod, filozófiát is fog neked tanítani. Ez a lélek
nyugatról jön, nagyjából 60 szolgája van, akiknek mindegyike segíteni fog neked
hogy megvilágosodj. A pecsétjét így kell rajzolni:

Sokat fogsz tanulni ettől a démontól.

Ez a dokumentum szabadon terjeszthető, de csak teljes terjedelmében.

