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1.RÉSZ

Mi a mágia? 
Miért félnek az emberek a mágiától?

A fekete mágia

“A mágia valójában erőt jelent. A képzelet önmagát megvalósító varázserejét.”
Szepes Mária

A mágia egy tudomány, amellyel igazán mélyrehatóan nagyon kevesen foglalkoznak,
és még ők sem mindig tudják, hogy hol is kezdjék. Interneten böngésznek, és talán
elolvasnak pár könyvet is, de egy egységes kép a mágiáról így nem tud összeállni az
ember fejében. 

Tapasztalataink szerint az emberek nagy része fél, amikor ezt a szót hallja, pedig
nincs mitől tartani. Az emberek félnek az ismeretlentől, és mivel nem tudják mi
a mágia valójában, így mindenféle gonoszsággal, manipulációval, mások életébe való
erőszakos beavatkozással azonosítják. Tulajdonképpen az embereket tudatosan
félrevezették, ijesztgették (a mai napig is), büntették, hogy ettől a hatalmas tudástól
és erőtől távol tartsák őket, hogy továbbra is lehessen felettük uralkodni. Ugyanis,
aki ezt az erőt egyszer megtapasztalta, megszerezte, az többé nem volt irányítható,
az önmaga irányította a saját és akár a környezete valóságát, ez pedig mérhetetlen
hatalmat jelentett. A megfélemlítéseknek köszönhetően még a már beavatottak
nagy része is inkább elfordult ettől a csodálatos tudománytól. Mert a Mágia, a
Teremtés és a Mindenséget átható Létezés tudása a leghatalmasabb és az egyetlen
tudás az egész Univerzumban. Vajon akkor van mitől félnünk?



A Mágia megtisztít a rengeteg rád rakódott réteg alól és megmutatja a
Valódi Éned, ki vagy VALÓJÁBAN, ki vagy mélyen, legbelül. De eddig el kell
jutni, sok kis lépéssel, és nem hagyhatunk ki semmit, ami szükséges a
fejlődéshez, nem kerülhetjük meg a „lépcsőt”. 

A mágia alap szintjén fontos tisztázni a félreértéseket, és ez főleg arra a részére
vonatkozik, amitől leginkább félnek az emberek. Vannak, akik azt vallják magukról,
hogy ők fehér mágusok/angyal mágusok, és csak jót cselekednek. De vajon ki
határozza meg, hogy mi a jó vagy mi a rossz?

Félelmeinkből nagyon sokat tanulhatunk. A sötétséget lehet tagadni, de attól
az még létezik. Helyette inkább kiismerni kell, hogy megismerjük, mélységében
megértsük, és tudjunk uralkodni felette. Az orvosnak is ismernie kell a szikéjét, hogy
hogyan tud vele életet menteni, mert ha nem ismeri, akkor segíteni sem tud vele.
Nálunk a tanfolyamokon megtanulhatod, kiismerheted ezt az erőt, ezt a hatalmat,
hogy, ha kell, uralni tudd a fényt és a sötétséget is.

Siriso, a Rend alapítója rengeteget gyakorolt, tapasztalt, és csakis olyan tudást ad át,
amelyről bebizonyosodott, hogy valóban működik, hatékony, és valódi erőt,
hatalmat ad. 

Az ajándék ehhez az online tanfolyamhoz egy egyszerű rontáslevétel, amelyhez
csak néhány eszközre van szükséged.
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Szükségünk van 3 db. fehér gyertyára, olyanokra, amelyek legalább 2 órát égnek.
Fentről lefelé karcoljuk bele az egyik gyertyába annak a személynek a teljes nevét,
akiről úgy gondoljuk, hogy ártani akar, és negatív energiák áramlanak tőle. Ha nem
fér rá függőlegesen a neve a gyertyára, akkor szintén fentről lefelé spirálisan is
karcolhatjuk. Amennyiben nem tudjuk, hogy ki a rosszakarónk vagy nem vagyunk
biztosak benne, hogy az, akire gondolunk, akkor karcoljuk a gyertyába (szintén
fentről lefelé) az „aki ártani akar” feliratot.

A második gyertyába lentről felfelé karcoljuk a „megtisztulás” szót. Nem kell
megfordítani hozzá a gyertyát, csak kezdjük a gyertya aljától az írást és haladjunk
felfelé.

A harmadik gyertyába karcoljunk egy pentagramot (ötágú csillag, körülötte kör). 

A gyertyákat állítsuk gyertya vagy mécses tartókba, és helyezzük el őket háromszög
alakban. 

A háromszög felső csúcsán az a gyertya legyen, amelyiken a rosszakaró neve van.

A baloldali csúcsán az a gyertya legyen, amelyiken a „megtisztulás” szó van.

A jobboldali csúcsán az a gyertya legyen, amelyiken a pentagram van.
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Rontáslevétel 3 gyertyával
Egyszerű, de hatékony rontáslevétel



A gyertyák alkotta háromszög közepébe tegyünk egy pohárba vagy tálkába kb. 1 dl.
vizet, amelyhez hozzákeverünk egy kávéskanál ecetet, és egy kávéskanál sót. Ez segít
majd feloldani minden negatív energiát.

Az edény alá vagy nekitámasztva egy papírképet sajátmagunkról vagy, akiről
levennénk a rontást. Lehet kinyomtatott és fekete-fehér is, de papírkép legyen.

Gyújtsuk meg gyufával a gyertyát a háromszög csúcsán, amelyiken a név van, és egy
percig gondoljunk arra, hogy az illetőnek elszáll minden ereje, amivel ártani tudna,
az összes felénk áramló rossz kívánsága feloldódik a térben, nem ér el hozzánk.

Gyújtsuk meg gyufával a gyertyát a háromszög baloldali csúcsán, amelyiken a
„megtisztulás” szó van, és egy percig gondoljunk arra, hogy az összes olyan energia
megsemmisül, eltűnik rólunk, ami nem a saját energiánk és ártó hatással van ránk.
Ezt el lehet képzelni sötét színű energiaként, ahogy fokozatosan tűnik el az
auránkból és fényes, tiszta energia veszi át a helyét.

Gyújtsuk meg gyufával a gyertyát a háromszög jobboldali csúcsán, amelyiken a
pentagram van, és egy percig gondoljunk arra, hogy ez egy tökéletes védelmet ad
számunkra, ami nem engedi, hogy újra visszakerüljön ránk a negatív energia. Ez kb.
egy hónapnyi védelmet fog adni.

Égessük végig a gyertyákat vagy, ha túl nagyok, akkor legalább 2 órát égjenek. Nem
kell mellettük maradni, de végig legyünk a közelükben.

A maradék gyertyákat már nem használhatjuk másik rontáslevételhez, ahhoz mindig
új gyertyákat vegyünk. Az ecetes, sós vizet a végén öntsük a lefolyóba.

Ezzel másról is levehetünk rontást akár távolból is, olyankor az illető fényképe
kerüljön a háromszög közepébe.

Sikeres alkalmazást!
A rontáslevétel szerzője: Siriso mágus
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2.RÉSZ

Hogyan működik a Mágia?
Hogyan hatnak a gondolatok?

„Minden, amit lehetségesnek tartunk, meg is történik. A valóságot az emberi 
képzelet teremti.” – Karinthy Frigyes 

A mágia, akár hiszed, akár nem, valós dolog, létezik. Joggal kérdezheti a kétkedő, hogy
de mégis hogyan és mitől működik. Aki nem tudja, hogy minden energia, az azt
sem tudja elfogadni, hogy a gondolat is az, és így tudunk hatni nem csak
magunk, de mások életére is.  

A gondolat megjelenik körülöttünk, mint energia és bárhol tudunk vele hatni, bárhova
küldhetjük ezt az energiát, mert a tér is csak egy fogalom. 

Te is biztosan tapasztaltad már, ha már egy ideje foglalkozol spirituális dolgokkal,
tudatosabb vagy, hogy van, hogy hihetetlenül hamar teljesül egy-egy vágyad,
gondolatod, vagy akár az is, ha valakinek jót vagy rosszat kívántál, és az illetőnek jól
vagy rosszul alakultak a dolgai ezután. Ez lehet ijesztő is. 
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Gondolatainkkal saját magunkat is megváltoztathatjuk, nem kívánt
tulajdonságainkat, hiedelmeinket átírhatjuk. Ehhez fontos betartani néhány szabályt.
Erősen javasolt a mindennapos gyakorlás, és kitartás, türelem. Ez a három
tényező nagyon fontos eszköz a mágiához, jegyezd is fel magadnak. Vannak más
fontos tényezők is, amikről a további részekben olvashatsz majd. 

Van sajnos olyan is, hogy hiába vágyakozunk, ábrándozunk nem teljesül a kívánságunk.
A probléma nem a vágy tárgyával van, hanem a vágyakozással. 

Tapasztalataink szerint az emberek nagy része, ha valamit szeretne elérni,
abba nem fektet kellő energiát, gondolatai csaponganak, hol ezt, hol azt
szeretne. Egyik nap Suzuki, másik nap Mercédesz. Lesarkított példa, de ez a
jellemző. Energiát igényel az, hogy célunkat elérjük. Foglalkozni kell vele akár
naponta is. Leírni, koncentrálni rá, beleélni magunkat a sikerbe. 

Hogyan működik a gondolat teremtő ereje?

lépés: a gondolat maga megfogan Béla fejében 
lépés: Béla leírja egy papírra, hogy van egy szép, új háza. Így, jelen időben. Leírja
azt is, hogy hol van a ház, mennyiért sikerül megvennie, hogy néz ki kívülről,
belülről. Fontos beleírni azt is, hogy mikor, melyik évben van meg a ház.
Figyeljünk a részletekre! Az Univerzum meg tud „tréfálni” ☺ ez azt
jelenti, hogy teljesíti azt, amit kértél, de úgy, ahogyan kérted. 
lépés: Béla hátra dől kényelmes székében, becsukja a szemét és elképzeli a házat
kívül, belül, minden részletével és átéli, hogy a házban van, boldog, elégedett.
Látja a szeretteit is akár vagy szerelmét, stb. 

Gondolatainkkal létrehozzuk az asztrális síkon a vágyunkat, amit, ha nem
erősítünk többször, nem tud visszahatni a fizikai síkra, és materializálódni, tehát
folyamatosan táplálnunk kell a gondolatot (vágyunkat) energiával. Nézzünk erre egy
gyakorlati példát is. 

Béla szeretne egy szép, új házat. Látja maga előtt képzeletben a kinézetét, azt, hogy
milyen kívül-belül. Eddig a legtöbb ember eljut, ha szeretne valamit. A következő
lépésekre már kevesebben szánják rá magukat, pedig sokkal erősebb a hatásuk, és
hamarabb bevonzhatja Béla ezek által a szép, új házat. Kezdjük az elejétől.
 

1.
2.

3.
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Ez a három lépés már nagyon hatékony tud lenni. A papírt eltehetjük a
pénztárcánkba vagy bárhová összehajtogatva, ahol szem előtt van. Akár egy zöld
fonallal is átköthetjük (a zöld a siker színe), és miközben lassan átkötjük a papírt a
fonallal elképzeljük, hogy a célunk teljesült. A papírt néha vegyük elő, olvassuk el. A 3.
lépést lehetőleg minden nap vagy legalább hetente 2x-3x ismételjük meg, minimum
5 percet koncentráljunk. Hidd el, ez nem nehéz, ha beleéled magad tényleg,
meglátod, milyen gyorsan eltelik az az 5 perc. 

Valószínűleg Neked is van vagy vannak rosszakaróid, vagy akár tudhatsz is róla, hogy
a hátad mögött kibeszél, rosszat kíván neked. A második rész ajándéka az Ártó
személy megkötése, mely egy 8 napon át végzendő egyszerű, de annál
hatékonyabb technika. Sajnos más ember negatív, ártó gondolatai elérhetnek, főleg,
ha kitartóan gondol rólad negatívat, ha pedig tudatosan csinálja az még ártalmasabb.
A gondolat mindig elér céljához.

…De nézzük meg először, hogy a gyertya
hogyan működik, és miért fontos alap szinten

az eszközök használata.
A gyertya önmagába véve csak egy tárgy. Meggyújthatod, de nem fog attól még
semmilyen vágyat teljesíteni. Dísznek, világításnak tökéletes. A Mágiában viszont
fontos szerepe van. A gyertyát programozzuk. Programozás az, amikor kezedbe
veszed a gyertyát, és elképzeled, hogy az égetése mit okoz, milyen célodat valósítja
meg. Ezután meggyújtod a gyertyát és hagyod égni, dolgozni, elképzeled, hogy a
gyertya égetése felviszi a kívánságod az Univerzumba. 

A programozás fordítva is működik: tehát először meggyújtod a gyertyát, és
utána koncentrálsz a célodra, amit szeretnél elérni. Képzeld el, hogy a gyertya égése
felviszi a kívánságod az Univerzumba. 

Amikor programozod a gyertyát mindig adj magadnak több időt, képzeld is el közben
akár csukott szemmel, mozgó képekben, hogy teljesül a célod. A fenti házas
technikát kiegészítheted egy ilyen gyertyás programozással. Anyagi célra, sikerre
anyagában színezett zöld színű mágia gyertyát használj. 
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A nagyobb szertartások közben IS fontos, hogy gondolataink ne szóljanak közbe,
ne ragadjanak magunkkal minket. A szertartáshoz használt eszközök mind nagyon
fontosak, ugyanis a rájuk való koncentrálással kiürül az elme, nem visznek el
minket máshová gondolataink. Ugyanis az energia (gondolat) ott hat, ahova
koncentrálunk. Ha szertartás közben gondolatban vacsorát főzök vagy írom a
bevásárló listát, akkor a célunkba fektetett energia nulla. Fontos a jelenlét! 

Hiába tartod a gyertyát a kezedben, hiába vagy ott testben, ha közben a gondolataim
csaponganak. A gyertyára és közben a célunkra való koncentrálás segít
abban, hogy jelen tudjunk lenni és energiát tudjunk adni célunknak.  

A cél az, hogy tudj koncentrálni anélkül, hogy gondolataid csapongjanak,
tehát, hogy elméd üres legyen. Ehhez fontos az elején, hogy az eszköz, és
ezen keresztül a célodra való koncentráció lekösse a figyelmed, hogy a célodra
tudj koncentrálni, ne vigyenek el a gondolataid, mert különben nem fog teljesülni
az, amiért dolgozol. Olyan az a kis tárgy a kezedben, mint egy kapu, ami által
megnyílik egy másik valóság asztrális síkon. 

Arról, hogy milyen eszközöket, és hogyan tudsz használni célod eléréséért a
Mágia és Boszorkány technikák- alaptanfolyamon tanulhatsz többet. 
A tanfolyamunk haladóbb szintjein már megtanulhatod érzékelni is magadon és
másokon is ezeket az ártó energiákat, felkészítő gyakorlatok segítségével. 

Ártó személy megkötése
Ez egy 8 napon át végzendő technika, amely leblokkolja az ártó,
kellemetlenkedő személyt, nem engedi, hogy valami ártó dolgot sikerrel
megtegyen, befejezzen. 

Szükségünk van egy fehér vagy piros gyertyára, olyanra, amelyik legalább 10-12
órát is ég, és egy fényképre, amelyik a blokkolni kívánt személyt ábrázolja. Lehet
kinyomtatott és fekete-fehér is, de papírkép legyen. Ha nincs fényképünk az
illetőről, akkor egy minimum 10x10 centis papír közepére piros tollal írjuk fel nagy
betűkkel a blokkolni kívánt személy teljes nevét. 
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A fényképet vagy papírt a névvel tegyük egy olyan edénybe (pl. műanyag tányérra),
amit utána nem sajnálunk kidobni.  

A gyertyát és az edényt a fényképpel vagy papírt a névvel állítsuk egy nagyobb darab
alufóliára. Írjuk le röviden egy papírra, hogy az illetőnek milyen tevékenységét vagy
tervét akarjuk blokkolni, és ezt a papírt is tegyük az alufóliára, a gyertya közelébe. 

Gyújtsuk meg gyufával a gyertyát, és koncentráljunk arra, hogy az illetőnek
leblokkoljuk a tevékenységét, képtelen azt megtenni vagy sikerrel végig vinni. 

Hagyjuk a gyertyát legalább egy órát égni, ez alatt pedig 3-5 alkalommal
csöpögtessünk viaszt a gyertyáról az edényben lévő fényképre vagy névre. Minden
alkalommal, amikor viaszt csöpögtetünk, képzeljük el, és gondolatban vagy hangosan
mondjuk is el, hogy milyen tevékenységét blokkoljuk az illetőnek. 

Miután elfújtuk a gyertyát, az edényt, amiben a fénykép van, takarjuk le teljesen
szintén egy darab alufóliával. 

Következő nap vegyük le az alufóliát a letakart edényről, ismét gyújtsuk meg a
gyertyát és az egész előzőnapi műveletet ismételjük meg. Tehát csöpögtessünk
többször viaszt az edénybe, majd a gyertya elfújása után takarjuk le alufóliával. 

Ezt összesen 7 egymást követő napon végezzük el, így az edényben a képet vagy
papírt vastagon el fogja fedni a viasz. A 7. nap után is letakarjuk az edényt, majd a 8.
napon már nem gyújtjuk meg a gyertyát, hanem azt a papírt is beletesszük az
edénybe, amire leírtuk, hogy az illetőnek milyen tevékenységét vagy tervét akarjuk
blokkolni, utána az edényt körbetekerjük alufóliával és lakáson kívül kidobjuk. 

Ne hagyjunk ki egy napot sem a gyertyaégetésből és csöpögtetésből, mert a folyamat így
lesz teljes! 

A technika szerzője: Siriso mágus

siriso.hu

atlantisztemplomarend.hu

http://siriso.hu/
https://atlantisztemplomarend.hu/
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3.RÉSZ

A Mágiához szükséges szellemi eszközök
„A mágia maga az Élet tudása. Az a tudás, ami a körülöttünk, és a bennünk történő

cselekmények, gondolatok, érzelmek, és nem cselekmények közötti összefüggést
világosan látja, átlátja, és tudja. A mágus az a létező, aki a cselekedeteivel ezeket az

összefüggéseket tudatosan felhasználva él.” - Siriso

Gyakorlás
Kitartás
Türelem

A 2. részben írtam arról, hogy melyik három fontos eszköz van, ami a Mágiához
nélkülözhetetlen. Emlékszel még erre a három eszközre? Nem volt olyan régen, de
segítek feleleveníteni:

Van még három nagyon fontos eszköz, a továbbiakban ezekről is írok.
Ami nélkül semmi sem működik az életedben, az a hit. Ha valamit elhiszel, az
működik életedben. Ha beveszel egy fájdalom csillapítót az is egyfajta hit, elhiszed,
hogy hat és elmúlik a fájdalom (igazából az agyban lévő fájdalomért felelős
központot kapcsolja ki) vagy, ha gyógyteát iszol, elhiszed, hogy az a tea bizonyos
betegségedet enyhíti. A hitből tudás lesz a tapasztaláson keresztül. Ha
megtapasztaltad, hogy a tea segíti enyhíteni a megfázásodat, akár el is mulasztja
azt, akkor következő alkalommal TUDNI fogod, hogy az meggyógyít, ha újból
lebetegszel. 
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Ha megtapasztaltad, hogy minden energia, akkor Te már nem csak hiszed, hanem
Tudod, hogy minden energia, így mindenre tudsz hatni, minden megváltoztatható,
minden átalakul, mert az energia nem vész el.

Az ötödik, de egyben legfontosabb eszköz az alázat. Az alázat nem
megalázkodás. Mindig mindennel szemben légy alázatos, tiszteld a körülötted és
BENNED lévő erőket, energiákat. Légy alázatos a körülötted lévőkkel, társaiddal. Az
alázat erény. Az alázat az önismeretből fakad, mely véd az elszállástól, attól, hogy
magunkat mindenek felett állónak tekintsük. Mi nem a hatalomra törekszünk.
Alázat nélkül nincs tisztelet sem.

Van egy hatodik eszköz is, ez pedig az akarat. Az emberek többsége csak
álmodozik, vágyakozik, de ez nem elég. Az első részben már szó volt erről. Akarat
nélkül nem tudjuk megvalósítani céljainkat. Ha csak ülünk otthon a szobánkban
bekuckózva és álmodozunk, vágyakozunk annak nem lesz gyümölcse. Hiába
csinálod meg a szerelmi bevonzást magányodban, ha ugyanúgy ülsz otthon,
kikapcsolod a netet és a telefonod. A herceg nem fog kopogni az ajtódon. Az
akarat egy belső tűz, a jógik tapasznak hívják. A belső tüzet éltetni kell. Akarni
kell megvalósítani céljainkat. DE fontos, hogy ne görcsösen akard. Tudom, nem
könnyű… nem szeretem a „kell” szót, de itt szükséges használnom. Hagy meséljek el
egy példát a saját életemből. 

A fejembe vettem pár éve, hogy korán kelek, hogy a reggeli meditációm még
hajnalban elvégezhessem 5 óra körül, ugyanis az akkori Mesterem ezt kérte. Abban
az időben állandó délutános műszakban dolgoztam, ami azt jelentette, hogy éjjel 2-
3 óra volt, mire ágyba kerültem, így hajnalban már nem volt erőm felkelni. Hetekig
őrlődtem ezen, görcsösen akartam, de egyik este rájöttem, hogy túlságosan
akarom, és ez olyan feszültséget okoz, ami nem a megoldást hozza, hanem
pontosan, hogy távol tart tőle. És akkor egyszerűen elengedtem, többet nem
görcsöltem rajta, és azt éreztem, mintha egy nagy nyomás alól szabadultam volna
fel, fellélegeztem. Következő délután a főnököm szólt, hogy módosítottak a jövő heti
beosztáson, így nem délutános, hanem délelőttös leszek következő héttől. Vagyis a
probléma, amit hetekig görcsösen akartam, azonnal megoldódott, ahogy hagytam
az energiákat szabadon áramolni, és ezzel a megfeszített akarattal, ami már átment
akaratosságba, nem akadályoztam többé az útját.
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Van célod?
Mennyit és mit teszel a célod eléréséért? 
Gondolsz a célodra eleget? Elképzeled, hogy már teljesült?
Mennyire tartod magad kitartónak? Gyakran félbehagysz egy-egy elkezdett
dolgot?
Mennyire vagy türelmes magadhoz és másokhoz? 
Könnyen elveszíted az önuralmad, ha valami nem várt kellemetlen dolog
történik?
Van hited Önmagadban?
Mennyire tiszteled Önmagad és másokat?
Mennyi akaratod van egy célod véghezviteléhez, meddig tart a lelkesedésed? 
Milyen érzésekkel kelsz fel reggelente?
Szánsz elég időt Önmagadra? (Én-idő, olvasás, relaxáció, tanulás, valamilyen
sport)

Vagyis figyelned kell, hogy a teremtő akarat ne forduljon át akaratosságba, mert
azzal pont, hogy taszítani fogod minden célodat. Legyen a tudatodban,
gondolataidban a célod, tegyél érte, akár a második részben tanult módszerekkel,
de ne ess kétségbe, és főleg ne türelmetlenkedj, ne legyél akaratos. Az Univerzum
teljesíti a kéréseid, de sok mindennek át kell rendeződnie „fent” is, hogy
Te megkaphasd azt, amit akarsz. Ez pedig idő. Lehet, hogy csak pár óra, de az is
lehet, hogy hetek, hónapok. Nem csak rajtad múlik, mert rajtad kívül még rengeteg
ember él a Földön, akiknek szintén van akaratuk, ami sokszor a tiéddel ellentétes,
így ezt a rengeteg ellenerőt is le kell győzni, ami időt, energiát igényel.

Mérd fel, hogy Benned milyen mértékben vannak meg ezek az eszközök. Felteszek
pár kérdést, Neked csak az a dolgod, hogy válaszold meg. Akár válasz e-mailben
vagy Messengeren is megoszthatod velem válaszaid. Mindenképpen írd fel
magadnak valahova. Őszintén válaszolj, nem lát senki. Fontos, hogy igazat mondj
Önmagadnak.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

Válaszolj a kérdésekre, küldd el nekem, utána haladj tovább az olvasásban!

Nagyon fontos, hogy legyen célod az életben, ami megadja a
mindennapokhoz a szükséges tüzet, kitartást.
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Védelmet tehetünk magunkra, másra, tárgyra, autóra, lakásra/házra is. A védelem
megvéd minket minden kívülről érkező energiától. A legtöbb energia pajzs
nem intelligens, vagyis önállóan nem tudja a negatív és pozitív energiákat
megkülönböztetni egymástól, minden energiát kizár, ami nem hozzád tartozik,
viszont nem lesz rád hatással mások energiája, nem engedi be a pajzsod. 

A 3. részben az ajándék Siriso-tól egy lakásvédelem, amivel hatásos
védelmet tehetsz az otthonodra vagy szeretteid otthonára.

Ha szeretnéd megtanulni, hogyan készíts, és használj többféle, hatékony
energetikai védelmet magadon vagy akár másokon, akkor
alaptanfolyamunkon megtanulhatod. Gyakorlatiasan, lépésről-lépésre,
érthetően építjük fel a védelmeket, és kiválaszthatod a Neked legmegfelelőbb fajtát,
amelyet általában többféleképpen is használhatsz. Ha nem szereted a tömeget a
plázában, tömegközlekedési eszközökön, megtanulhatod bizonyos védelem
segítségével mások energiáját távol tartani magadtól vagy akár „láthatatlanná” válni
számukra. Szinte minden alkalommal tanulsz új védelmet, később akár speciális,
áthatolhatatlan védelmet is használhatsz. 

Van egy bizonyos fajta védelem is, amellyel megtudhatod van-e a házadban szellem
járás, vagy valami olyan lény, aki árthatna is Neked. 

Energetikai védelem
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Ez egy kiváló módszer arra, hogy a lakásunkba bejutó nem kívánt, alacsony rezgésű,
ártó energiákat semlegesítsük. 

- Szükségünk van néhány edényre, ami lehet virágcserép, kaspó, befőttes üveg,
kisebb tálka, pohár, bármi, lényeg, hogy egy-egy ilyen edény legalább 2 dl.
űrtartalmú legyen.
- Minden edény aljára vagy oldalára arany filctollal vagy aranyfestékkel rajzoljunk
egy egyenlő szárú keresztet, vagyis egy „+ jelet”, amelynek mindkét szára
legkevesebb 5 cm hosszú. Ez egy mágikus szimbólum, ami önmagában is védelmet
ad, de itt plusz védelmi megerősítésként lesz jelentősége.

Lakásvédelem

- Szerezzünk olyan tiszta földet, amiben nincsenek kavicsok. Ha vannak benne föld
rögök, azokat morzsoljuk szét.
- Minden kb. 2 dl. földhöz adjunk 1 evőkanál sót, és a kettőt keverjük össze. 
A legolcsóbb só is tökéletes erre a célra.
- Ezt a föld és só keveréket tegyük az edényekbe, mindegyikbe minimum 2 dl.
kerüljön. Több lehet, kevesebb ne legyen.
- A bejárati ajtó (ajtók) mellé vagy a közelében helyezzünk el egy-egy ilyen edényt.
- Továbbá minden nagyobb helyiségbe érdemes legalább egy edényt elhelyezni, a
kisebbekbe (kb. 8 nm. alatt) nem feltétlen szükséges, ha a mellette lévő nagyobb
helyiségben már van. Ha egy helyiség területe a 40 nm-t meghaladja, akkor oda
kettő edényt célszerű tenni. A bejárati ajtó melletti edény levédi az adott helyiséget
is, tehát oda nem szükséges másik edény is.
- Ne fedjük le egyik edény tetejét sem, hagyjuk szabadon a föld és só keveréket.
- Évente egyszer érdemes fellazítani és átforgatni a föld és só keverékét, más
dolgunk nincs vele. 5-6 évente készítsünk új keveréket és cseréljük ki a régit, az
edények a keresztekkel újra használhatók.
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Régen úgy gondolták, hogy a démonokat, rosszindulatú szellemeket feltartóztatja
az ajtóban elhelyezett föld, mert mielőtt bemennének, muszáj megszámolniuk
minden szem földet, így inkább távol maradnak az ilyen védelemmel ellátott háztól.
Természetesen a szellemek nem számolnak földet, viszont az edényekben
elhelyezett föld és só keverék kipárolgása, és az aranyszínű egyenlőszárú kereszt
energiája energetikai lezárást hoz létre, ami megnehezíti vagy lehetetlenné teszi,
hogy ezeknek az energialényeknek a nagy része bejusson és szabadon közlekedjen
a lakásban.

Ezen felül az edény tartalma magához vonz, összegyűjt és megsemmisít minden
alacsony rezgésű energiát a környezetéből, tehát minden, amit akarattal vagy
akaratlanul küldenek nekünk, ezeknek az edényeknek a tartalmán fog lecsapódni és
nem éri el a célját. Igaz ez akkor is, ha az auránkba tapadt negatív energiákat
hazavisszük, vagy egy vendégünk hozza be az otthonunkba, ilyenkor ezeket is
magukba szívják az edények, vagyis letisztítják az embert.

4.RÉSZ
A gondolat és a mögötte lévő titokzatos erő

„Külső és belső magatartásunk, gondolataink, szavaink és
mozdulataink mágikus idézőformulák.” -Szepes Mária
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Ami nagyon fontos, hogy ezt ne csak azért csináld, mert legtöbbször ezt írják,
és mert így kell csinálni, hanem valójában, tényleg éld át az érzést, és
tényleg gondold úgy, hogy eléred a célod. Mi az, ami megakadályozhat mégis
célod elérésében? A gondolataid mögött lévő valódi érzések. Vizsgáld meg, hogy
valójában milyen érzések jönnek fel benned, mikor egy célodért dolgozol. Mit érzel
valójában? 

- Félelmet a kudarctól, hogy mi lesz, ha nem sikerül? 
- Félelmet attól, mi lesz, ha netán tényleg sikerül?
- Nincs elég önbizalmad? 
- Nem hiszed el, hogy Neked összejöhet?
- Nem hiszed, hogy a Mágia működik?
- Nem érzed úgy, hogy megérdemled, amit szeretnél?
Ezek mind-mind nagyon fontos gondolatok, fontos, hogy felismerd őket még
időben. Hogy miért? Ezek a gondolatok valójában mind a félelem energiát táplálják,
annak a rezgését erősítik, így taszítani fogod a célod, vagy legalábbis nagyon-
nagyon lassan fogsz célhoz érni. 

Mi a megoldás?

A mindennapos rendszeres mantrázás (bizonyos szövegek recitálása, ismétlése)
segíthet a mélyen, tudatalattinkban lévő belső akadályozó programjainkat átírni,
feloldani. A mantrázásnál is fontos, hogy szívből jövő legyen az, amit mondasz.
Eleinte nem könnyű, de szép lassan belejössz majd.

A következő házi feladatod egy mantra recitálása lesz, ami segít a tudattalanodban
rejtőző több blokkoló programod átírásában. Kiemelem, hogy csak akkor
működik, ha minden nap gyakorolsz!

Az online tanfolyam második részében már bővebben írtam a gondolatok
hatásairól, uralásuknak fontosságáról, de a mai anyagban nézzünk meg egy még
fontosabb tényezőt. Mi is van valójában gondolataink mögött?

Ahogyan már szó volt róla, kitartóan kell gyakorolnunk, elképzelnünk azt, hogy
célunkat már elértük, átélni az érzéseket, amiket célunk elérése hoz magával.
Elégedettség, öröm, nyugalom, stb.
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A mantra a következő: 
„Én (neved) a világ minden örömét, és boldogságát megérdemlem, mert értékes és
hasznos része vagyok az emberiségnek.”

Ezt akár kiragaszthatod a hűtődre is vagy kiteheted az íróasztalodra, éjjeli
szekrényedre, hogy mindig szem előtt legyen.

Kivitelezés

Minden reggel felébredés után minimum 30x ismételd el a mantrát és lefekvés
előtt, akár az ágyadban fekve szintén minimum 30x. A legjobb, ha hangosan tudod
mondani, de, ha erre nincs lehetőséged mentálisan is ismételheted, esetleg a
reggeli zuhanyzás közben suttoghatod. A víz elem ráadásul felerősíti a hatásokat. A
mantrád szívből jövő legyen. Figyelem! Előfordulhat, hogy kellemetlen érzések
jönnek fel recitálás közben, sírsz, berekedsz, dühös lehetsz, feszültnek érezheted
magad, stb. Ezek mind arra figyelmeztetnek, hogy van mit felül írnod, feloldanod,
tehát csak folytasd a gyakorlást. A mantrázás mindig szívből jöjjön, tehát
hidd el, hogy, amit ismételsz, az úgy van. Ha megy, akkor koncentrálj közben a
szív központodra, a szív csakrára. Érezd, hogy felszabadul az energia onnan,
oldódnak a blokkjaid.

Miért működik ez a fajta tudatalatti programozás? Erről bővebben a következő
részben fogok írni, illetve tanfolyamaink magasabb szintjein is szó van róluk.

A 4. részben az ajándék Siriso-tól egy szerelmi mágia és párkapcsolati
bevonzás!

Mint az összes eddigi technika, ez is csak akkor működik, ha nincsenek a
gondolataid mögött félelmek, bizonytalanság, hitetlenség. Tedd fel magadnak a
fenti kérdéseket, mielőtt neki állsz a szerelmi mágiának vagy párkapcsolati
bevonzásnak, mert jobb időben észrevenni az akadályozó blokkjainkat, mint amikor
már tízszer megcsináltál valamit, és még mindig nem érted hol a hiba a
rendszerben.

Egy kis elmélet a szerelmi kötésről. Az emberek fejében sok tévhit kering azzal
kapcsolatban, hogy hogyan is működik a szerelmi kötés, és mi is az. Tévhitek,
például, hogy a kötés fekete mágia, örökké tart, nem tudsz kilépni a hatása alól, elveszi
a másik szabad akaratát. 
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Szerelmi kötés az, amikor egy konkrét személyt kötsz meg azért, hogy melletted
legyen végre, csak Téged szeressen. Kötést csak akkor tudsz elvégezni
eredményesen, ha a személyben, akit megkötsz, van bármilyen pozitív érzelem
irányodba. Ez lehet egy egyszerű szimpátia is, barátság. Sajnos vagy nem sajnos
semmi sem tart örökké, így a kötés is csak bizonyos ideig hat. Tehát nem hihető az,
hogy azért nem tud valaki kilépni egy már régen halott kapcsolatból, mert
megkötötték. Ez csak annyit jelent, hogy nincs elég akarat ereje a személynek
kilépni egy bántó kapcsolatból, nem vállal a tetteiért felelősséget. A szerelmi kötés
nem veszi el a másik szabad akaratát, csak a pozitív érzéseit, vonzalmát erősíti fel
irányodba. A többi már csak azon múlik, hogy hogyan reagál ezekre az új érzésekre,
illetve a Te kitartásodon is. A szerelmi kötésről részletesebben alaptanfolyamunkon
beszélünk. Rengeteg tisztázandó dolog van még, amire bővebben nincs lehetőség
kitérni ebben az online tanfolyamban. Mik lehetnek még akadályozó tényezők,
mik erősíthetik a hatását a szerelmi mágiának, milyen kiegészítéseket
érdemes elvégezni a biztos sikerért, milyen erkölcsi szabályokat tartsunk be,
hogy ne süljön el kellemetlenül. 

Szerelmi bevonzás az, amikor nincs konkrét személy, hanem csak szeretnél végre
valakit, akivel leélheted az életed. Bevonzás után több potenciális jelentkező is
érkezik, akik közül tudsz majd választani. Sose zárkózz el, légy nyitott, társaság
kereső. Nem fog a herceg/hercegnő bekopogtatni az ajtódon, ha lehetőséget sem
adsz neki.
A 2. részben írtam a gyertyáról, mint eszközről. A gyertya nem mécses. A
mécsesnek is van szerepe a mágikus munka során, de önmagában közel sem olyan
hatékony, mint a gyertya. Tehát, amikor azt írjuk, hogy használj gyertyát, az nem
mécsest jelent.

Kellemes gyakorlást, cél megvalósítást kívánok!
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Ez a technika arra jó, hogy egy konkrét személy szerelmét, szeretetét, vonzalmát
felkeltsük, de csak akkor tud működni, ha a megkötendő személyben van némi
pozitív érzés afelé a személy felé, aki szeretné a kötést.

Ez a módszer nem fekete mágia, mert semmi olyat nem próbálunk beletenni
mágiával a célszemélybe, ami már ne lenne benne, még ha nem túl erősen is.

- Fahéjból egy tálcára, vagy asztalra szórunk egy kört vagy akár szívformát is lehet.
Nem kell vastagon szórni, de az alakzat legyen zárt. A fahéj a szerelem,
párkapcsolat egyik fűszere, és amikor egy mágikus technikában alkalmazzuk, akkor
rezgésével hatással van az energiákra, érzelmekre, gondolatokra, más vagy mások
figyelmének felkeltésére.

- Szükség lesz 2 db. egyforma, piros színű hosszabb gyertyára, ami anyagában
színezett, tehát kívül is, belül is piros. A piros szín többek között a szenvedély,
szerelem, vágy, életöröm, életkedv színe, és az akaratot is megtestesíti, amely a cél
elérésére irányul.

Szerelmi mágia gyertyákkal, papírbábukkal
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- A piros gyertyákba fentről lefelé belekarcoljuk a két ember teljes nevét, akiket
össze akarunk kötni a mágiával. Egyik gyertyába az egyik, másik gyertyába a másik
ember nevét. A nevek karcolása közben képzeljük el, hogy a gyertya az adott
személyt jeleníti meg, őt jelképezi a szertartásban.

- Vastagabb papírból kivágunk 2 db. emberfigurát, akkorákat, hogy a fahéjból szórt
alakzatban elférjenek, ne lógjanak ki belőle. Ha van piros papírunk, akkor abból
készítsük el a bábukat, de a fehér papír is tökéletes, fekete, szürke, barna ne legyen.

A bábukra is írjuk rá a két ember teljes nevét, egyikre az egyik, másikra a másik
nevet.

Ha nem piros papírból vágtuk ki őket, akkor a toll legyen piros, amivel a neveket
rájuk írjuk. A nevek felírása közben képzeljük el, hogy a bábu az adott személyt
jeleníti meg, őt jelképezi a szertartásban. Amikor valakinek a nevét használjuk egy
mágikus művelet közben, azzal bizonyos fokig egyfajta uralmat szerzünk a személy
felett és jobban tudunk hatni rá.

- Gyújtsuk meg (gyufával) annak a személynek a piros gyertyáját, aki kéri a szerelmi
mágiát, majd ennek a gyertyának a lángjával gyújtsuk meg annak a személynek a
piros gyertyáját is, akit szeretnénk megkötni.

- Mindkét gyertyából csöpögtessünk viaszt a két papírbábunak arra az oldalára,
ahova a nevet írtuk rá.

- A két papírbábut fordítsuk egymással szembe és illesszük össze úgy, hogy a két
név találkozzon és összeérjen. Várjuk meg, amíg a viasz megszilárdul és
összeragasztja a bábukat.

- Tegyük a fahéjkörbe az összeragasztott bábukat, és jobbról, balról állítsuk mellé a
meggyújtott piros gyertyákat.
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- Nyitott vagy csukott szemmel képzeljük el, hogy amit szeretnénk, az már valóság
és éljük is át minden érzésünkkel, hogy milyen érzés, mintha már létre jött volna a
párkapcsolat. Csak addig tartsuk meg ezt az elképzelést, ameddig nem érezzük
megerőltetőnek. Fontos, hogy ebbe az elképzelésbe senki és semmi mást nem
szabad belevenni, csak az érintett két embert és a párkapcsolatukat.

- A gyertyákat célszerű egyszerre végig leégetni, de ha el is fújjuk, akkor minél előbb
újra meg kell gyújtani és leégetni.

- A szertartás után a fahéjat szórjuk szét valahol a szabadban.

- Az összeragasztott papírbábukat meg kell őriznie annak a személynek, aki kérte a
szerelmi mágiát. 

- Amikor teljesült a kívánságunk, akkor elégetni vagy kidobni nem szabad a bábukat,
különben tönkre tehetjük a már létrejött kapcsolatot. Helyette elássuk földbe, ezzel
nem ártunk a kapcsolatnak.

- Ha ismételni szeretnénk ezt a szertartást, hogy erősebb legyen, akkor a két
papírbábuból nem készítünk újabbakat, hanem a meglévőket használjuk fel újra a
fahéjkörben a gyertyák égetéséhez.

Párkapcsolat bevonzása 
gyertyákkal, papírbábukkal

Ez a technika arra jó, hogy ismeretlen vagy ismerős személyek érdeklődését
felkeltsük, olyan embereket vonzzunk be, akiknek megfelelünk az elképzelésének
egy párkapcsolatban. A technika elvégzése után nyitottnak kell lenni és esélyt adni
az ismerkedés(ek)hez, hogy találkozni tudjunk a jelöltekkel.
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- A módszer lényegében ugyanaz, mint a megkötésnél, azokkal a különbségekkel,
hogy csak az egyik gyertyába karcolunk nevet, mivel annak a nevét nem ismerjük
még, aki jönni fog, vagy aki mellett dönteni fogunk a több lehetőség közül. Az ő
gyertyájába csak annyit karcolunk, hogy „a párom”.

- A papírbábuk közül szintén csak az egyikre kerül név, a másikra megint csak azt
írjuk fel, hogy „a párom”.

- Minden elképzelésnél, koncentrációnál egy arcnélküli személyt képzelünk el (mivel
nem tudjuk, hogy fog kinézni), ilyenkor az érzésen legyen a hangsúly, hogy az a
személy van mellettünk, aki az ideális párunk, akivel boldogok vagyunk.

- Minden mást ugyanúgy végzünk, mint a megkötésnél

Mindkét technikánál fontos, hogy valóban hinni kell a sikerben, és nem csak
addig, amíg a szertartást végezzük, hanem a mindennapokban is ezzel a
tudattal és érzésekkel szükséges a célunkhoz viszonyulnunk. Különben, ha
hitetlenség, kétely, félelem, harag, elkeseredettség, stb. van bennünk, akkor előáll
az a helyzet, hogy „egyik kezünkkel” vonzzuk magunkhoz a vágyunkat, a másikkal
pedig általában jóval nagyobb erővel taszítjuk azt.

A szerelmi kötések, bevonzások sikere, a buktatók elkerülése nagyon sok
mindenen múlik, valójában az alaptanfolyamunkon is egy egész napot
vesz igénybe ezek elmagyarázása, a későbbiekben pedig még mélyebben
megismerhetjük, hogy milyen törvények ismerete és alkalmazása
szükséges a feltétlen sikerhez.

A technika szerzője: Siriso

siriso.hu

http://siriso.hu/
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Az előző részben szó volt a mantrázásról, tudatalatti programozásról. Most lássuk,
hogy miért is működik ez a fajta tudatalatti programozás.
Gyermekkorunktól kezdve a minket körülvevő világ, a szüleink, nevelőink, tanáraink
mind-mind nevelnek, tanítanak bennünket, próbálnak olyanná formálni minket, ami
szerintük a helyes, és hozzájuk alkalmazkodva viselkedünk.
A kisgyermek egy idő után megtanulja, hogy a viselkedése kiből mit válthat ki,
megtanulja, hogy hogyan kell viselkednie, beszélnie, hogy elfogadja őt a
környezete. Ennek következményeként sajnos rengeteg az olyan már
felnőtt emberekbe vésődött program, amely szerint ők tehetségtelenek,
nem érdemlik meg a jót. Ezek miatt a bevésődött gondolatminták miatt
rengetegen gondolják azt, hogy nem értenek semmihez, nem tudnak semmit
sikerrel véghez vinni, és ezért vagy el sem kezdenek bizonyos dolgokat
megvalósítani, vagy, ha el is kezdik, akkor nem fejezik be.

Ha elfogadjuk, ha nem, ez azért van, mert a gyermekkorban belénk vésődött
programok irányítják az életünket, cselekedeteinket, gondolatainkat. 

5.RÉSZ
Miért működik a tudatalatti programozás?

„(…) Saját félelmeink, gondolataink, rossz képzeteink betegei vagyunk,
lélektanilag, tehát önnön „fekete mágiánk” áldozatai.” Szepes Mária
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Gondolj csak bele… van-e bármilyen negatív gondolatod, ami sokszor előjön? Pl.
„én ehhez nem értek, nekem úgysem sikerülhet.” Ha megvan, akkor gondolkodj tovább.
Kiskorodban hányszor hallottad ezt vagy mást akár valamelyik szülődtől,
nevelődtől? „Neked nem sikerül semmi, inkább bele se kezdj, stb…” de szebben
megfogalmazva is hallhattunk ilyen „üzeneteket” Pl. „a világ kegyetlen, nem
mindenkinek jön be az élet; mi ilyen családba születtünk, így nekünk csak ez jár”; stb..

Sok önbizalomhiányos ember van, akik azért lettek ilyenek, mert a környezetük
nagy része nem hitt bennük. Ezek a gondolatok, minták mind elraktározódnak a
tudatukban. Tudat alatt tovább dolgoznak ezek a minták, és, ha nem ismerik fel, és
változtatnak rajta időben, akkor egész életüket ezek a programok határozzák meg. 
Akiket úgy nevelnek, hogy folyton dicsérik, bátorítják őket, azoknak sokkal
sikeresebb az életük. Biztosan ilyen ismerősöd is van. Az is előfordul, hogy emiatt
túl nagy lesz az egója, és, ha valami nem úgy sikerül, ahogy tervezte, akkor
összeomlik.

Innentől kezdve a Te kezedben van a megoldás. Ha bármikor észreveszed,
hogy megint negatív gondolatod támad magaddal kapcsolatban, pl. „Nem tudom
megcsinálni.” Azonnal írd át fejben az ellenkezőjére. „Ügyes vagyok, meg tudom
csinálni.” 

A házi feladatod, amit csinálj meg:
Írd fel papírra az összes negatív, lehúzó gondolatod, amit magadról gondolsz,
egymás alá egy papír bal oldalára. Majd írd melléjük a pozitív megfelelőjüket. Ezeket
ne tagadva írd, pl: Ügyetlen vagyok – Nem vagyok ügyetlen. Ez nem jó. 
Ami jó: Ügyetlen vagyok – Ügyes vagyok

Ezután húzd át az összes negatív kijelentést a papírodon sorban egymás után, és a
pozitívakat tartsd meg, akár kint hagyhatod szem előtt is, hogy ne felejtsd el. A papír
negatív részét vágd le és égesd el, égetés közben képzeld el, hogy ezek a negatív
tulajdonságok elégnek, megsemmisülnek, és többé nem részesei a tudatalattidnak,
nem tartoznak hozzád. Akár egy szál fehér gyertyát is gyújthatsz vagy füstölőt a
hatás kedvéért.
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A pozitív részét a papírnak minden nap olvasd el, és a gondolatban átírást is kezdd
el. A leghatásosabb, ha ezután nem csak magadat, hanem a társaidat is dicséred,
de azért ne ess túlzásokba se, senki sem szereti a nyájas embereket.

Az elején nem lesz egyszerű az új szokás beépítése, de egyre többször fog
eszedbe jutni gondolatban az átprogramozás, és azt fogod észrevenni egy
idő után, hogy a berögződött negatív gondolatok egyre ritkulnak, és az
átírás is automatikusan működni fog.

A GONDolatok kiürítése
Céljaink eléréséhez elengedhetetlen megtanulnunk kiüresíteni elménket.
Az erőszakos gondolat leállítás nem fog működni, sem a gondolatok letagadása.
Egy egyszerű technika a gondolataink, és a légzés megfigyelése. Csak figyeld a
gondolataid csukott szemmel és engedd tovább őket, ne vonódj bele a
gondolkodásba. 

Képzeld azt, hogy egy folyó partján ülsz, és a folyó az elme. Csak figyeled kívülről a
folyó (az elme) áramlását, minőségét. Majd, ha azt veszed észre, hogy gondolkozol,
belevonódtál a gondolkodásba, akkor csak irányítsd a figyelmed a légzésedre.
Figyeld meg a légzésed mélységét, gyorsaságát, útját a fizikai testedben. Figyeld
meg, hogy hova lélegzel. A légzés figyelés által elérhetsz egy másik meditatív
tudatállapotot, ahol már nincsenek gondolatok, de ez is gyakorlást igényel. Ha
érzés, érzelem bukkan fel, azt is figyeld meg, majd engedd tovább. Soha ne fojtsd el
az érzéseidet, engedd szabadjára őket, sírj, nevess, dühöngj, és engedd el, majd
fordítsd vissza figyelmed a légzésedre. A jógában alkalmazott pránajáma (légzés
irányítás) gyakorlatok felgyorsítják ezt a folyamatot.

Ezzel az egyszerű gyakorlattal a mindennapjaidban is sokkal sikeresebb,
egészségesebb és tudatosabb lehetsz.

Az utolsó részben is találsz ajándék technikákat Siriso-tól: Siker bevonzása és
pénz bevonzása
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A siker vagy pénzteremtések legnagyobb része eredménytelenül végződik, mert a
kívánságok többsége az ego szintjén fogalmazódik meg.
Ha úgy akarunk sikeresek lenni valamiben, hogy a birtoklási vágy, hatalomvágy,
telhetetlenség vagy más alacsony rezgésű érzelem társul hozzá, akkor nem a
gazdagságot, vagy sikert fogjuk bevonzani, hanem jó eséllyel azokat a dolgokat,
esetleg olyan nem kívánt szellemi lényeket, amik hasonlóan alacsony rezgéssel
bírnak. 

„A hasonló a hasonlót vonzza”.

A teremtésnek olyannak kell lennie, mint egy imának. Ki kell üríteni az elménket
(általában ez azért nem megy könnyen, de lehet fejleszteni ezt a képességet) félre
kell tenni minden önös érzelmet, és ha sikert szeretnénk elérni, akkor mindig ezzel
az érzéssel kellene teremtenünk.

Ha megértjük, hogy az Univerzum törvénye az, hogy mi is, és körülöttünk minden
csak a gondolat által létezik, akkor már nincs más dolgunk, mint az önös érzelmeket
félretéve elképzelni, hogy mit szeretnénk, és onnantól szinte bármit
megteremthetünk.

A siker bevonzásánál elsősorban nem a technikán van a hangsúly, amivel a célunkat
akarjuk megteremteni. A technika itt csak sokadlagos szempont. Ami számít, az az
egóból származó érzelmek és gondolatok felismerése és a rajtuk való
felülemelkedés. Nem jellemző, hogy az ember ezt gyakran használná a
mindennapokban, de gyakorlással és megértéssel megtapasztalható és az életünk
részévé tehető.

Attól függetlenül, hogy nem a módszer a fontos, kezdőként érdemes elvégezni
valamilyen technikát, mert az is segít a ráhangolódásban, a hitünk erősítésében.

Siker bevonzása



- Helyezzünk egy zöld gyertyát (anyagában színezett legyen) egy gyertyatartóba, és
tegyünk alá egy forgalomban lévő papírpénzt. 500 Ft-os elég, de lehet bármilyen
címlet. A felhasznált pénz értéke semmilyen irányban nem befolyásolja az elért
sikert, tehát elég a kisebb címlet is. 

- A pénzre rárajzolhatunk egy rúnát, amely többek között az anyagi bőséget is
jelképezi és vonzza. Ki is hagyható a technikából, de érdemes felhasználni. 
A felrajzolandó rúna: 
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Pénz bevonzása

- Az egóból származó érzelmek nélkül koncentráljunk arra, hogy ezzel mindig
bevonzzuk magunkhoz azt az összeget, ami az anyagi biztonságunkhoz, gondtalan
jólétünkhöz szükséges. A gyertyát még nem gyújtjuk meg!

- Három napig hagyjuk úgy a gyertyát alatta a pénzzel, és mindennap legalább
egyszer végezzük el az előbbi koncentrációt. A 4. napon gyújtsuk meg a gyertyát
(gyufával), és hagyjuk leégni. Közben ameddig tudunk, koncentráljunk arra, hogy a
pénz folyamatosan áramlik hozzánk. Amíg a gyertya ég, maradjunk a közelében.
Nem kell mellette lennünk, de lakáson belül tartózkodjunk, különben a szertartás
elveszítheti a hatását. 

- Ha a gyertya leégett, akkor a pénzt tegyük el a pénztárcánkba, táskánkba vagy
valahol a lakásban, de elkölteni nem szabad.
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- Gyújtsunk meg egy zöld és egy lila gyertyát (mindegyik anyagában színezett
legyen), és egy papírra zöld vagy lila tollal (filctoll is lehet) írjuk fel pontosan, de
lehetőleg röviden, tömören megfogalmazva, amire szükségünk van. Jelen időben
fogalmazzunk, mintha a vágyott cél már a miénk lenne, és egy reális határidőt is
adhatunk a célunknak, amit szintén leírunk a papírra. 

- Tekerjük, vagy hajtsuk össze a papírt, és kössük át valamilyen zöld szállal, ami
lehet pl. fonal, szalag, cérna. 

- Égessük végig a gyertyákat, közben a papírt hagyjuk a közelükben vagy a kettő
között és ez idő alatt néhányszor koncentráljunk arra, hogy amit felírtunk, azt már
megkaptuk. 

- Utána a papírt hordjuk magunknál, és gondoljunk minél többet arra, hogy amit
szeretnénk, az már a miénk.

- Amikor teljesült a kívánságunk, akkor a papírt égessük el, és köszönjük meg az
univerzumnak a segítséget.

- Ha a megadott ideig valamiért nem teljesült a kívánságunk vagy nem pont abban a
formában, ahogy azt szerettük volna, akkor is égessük el a papírt, és az egész
szertartást újra el lehet végezni.

Bármilyen siker bevonzása

A technika szerzője: Siriso

siriso.hu

http://siriso.hu/
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Tanulj velünk!
Ha szeretnél jobban megismerkedni a mágiával és

elsajátítani azokat a technikákat, amelyekkel a kezedbe
veheted az irányítást az életed felett, várunk a a

misztikumoktól mentes Gyakorlati Mágia és
Boszorkány technikák tanfolyamunkon!

Sejtelmes ígéretek helyett, működő technikákkal segítünk, 
hogy mindent megvalósíts, amit elképzeltél!

Tudj meg többet a tanfolyamról ide kattintva:

Kérdésed van? Írj nekünk itt:
info@atlantisztemplomarend.hu

Gyakorlati mágia tanfolyam

Gyorsabban haladnál? Válaszd az intenzív tanfolyamot!!

Gyakorlati mágia intenzív tanfolyam

https://atlantisztemplomarend.hu/gyakorlati-magia-tanfolyam/
https://atlantisztemplomarend.hu/gyakorlati-magia-es-boszorkany-technikak-intenziv-tanfolyam/

