Elementleri İnvoke Etmek için Hazırlık Meditasyonları
Kişi gerçek anlamda usta olmak için elementlerde ustalaşmalıdır. Bu aynı zamanda Tarot’taki
Büyücü kartının da mesajıdır. Elementleri invoke etmek için sağlıklı olmalısınız. Bu hazırlık
meditasyonları yavaş gitmek isteyenlere yardımcı olacaktır.

Ateş:
1. Sakince oturun ve rahatlayın.
2. Büyük bir açık hava ateşi hayal edin. Odunların çıtırdamasını duyun ve sıcaklığı hissedin, hatta
kokusunu alın. Bunu 5 dakika boyunca yapın.

Su:
1. Sakince oturun ve rahatlayın.
2. Suda yürüdüğünüzü veya içinde yüzdüğünüzü hayal edin. Bu bir göl de olabilir, nehir de olabilir,
okyanus da olabilir. Suyu tıpkı oradaymışsınız gibi hissedin, duyun ve koklayın. Bunu 5 dakika
boyunca yapın.

Toprak:
1. Sakince oturun ve rahatlayın.
2. Toprağın üzerinde çıplak ayakla yürüdüğünüzü hayal edin. Bir çiftlikteki toprakların üzerinde
yürüdüğünüzü imgeleyebilirseniz en iyisi olur, zira bu toprak elementine çok yakındır. Çıplak
ayaklarınızın altındaki toprağı hissedin ve havadaki hafif esintiyi duyun ve hissedin, ve toprağın
kokusunu alın. Bunu 5 dakika boyunca yapın.

Hava:
1. Sakince oturun ve rahatlayın.
2. Rüzgara karşı yürüdüğünüzü imgeleyin. Rüzgarın teninize karşı estiğini hissedin ve rüzgarın
kulaklarınıza gelen gürlemesini duyun. Üzerinize esen taze havayı koklayın. Rüzgarın içine
yürüdüğünüz her adımı hissedin. Bunu 5 dakika boyunca yapın.

Ateş için sonraki adım:
1. Sakince oturun ve rahatlayın.
2. Çölün içinde yürüdüğünüzü imgeleyin. Yakıcı sıcağı ve kavurucu mekandaki kuru, sıcak rüzgarı
hissedin. Ayaklarınızın altındaki sıcak kumları ve vücudunuzun gittikçe ısındığını hissedin. Bu
egzersizi 3-4 dakika yapın, daha uzatmayın.

Su için sonraki adım:
1. Sakince oturun ve rahatlayın.
2. Kendinizi soğuk bir ortamdayken imgeleyin. Gittikçe soğuduğunuzu hissedin. Soğuk rüzgarın
üzerinize estiğini hissedin. Hayatında kar tecrübesi olanlar (zira bazı kardeşlerimiz tropik
ortamlarda yaşıyor ve herkes ömründe kar görmedi) kendilerini kar ve buzlar içinde
imgeleyebilirler. Ayağınızın altındaki karın kütürdemesini duyun. Karı hiç tecrübe etmemiş olanlar
da sadece kendilerini soğuk bir ortamda tecrübe edip bütün astral hislerini kullanabilirler. Bu
egzersizi 3-4 dakika yapın, daha uzatmayın.
Bu egzersizler astral hislerinizi geliştirmekle birlikte aynı zamanda ateş, su, toprak ve hava
elementleriyle çalışmanıza da bir giriş olacaktır. Bu elementleri invoke ederek kendimizi olağanüstü
miktarlarda sıcaklık, soğuk ve başka aşırı şeylere karşı dayanabileceğimiz noktalara kadar
güçlendirebiliriz. Bunun yanında ateş invoke etmek ve yönlendirmek pirokinezinin çok önemli bir
noktasıdır. Ateş elementini invoke edip kendimizi sıcak tutabiliriz ve su elementiyle de
soğuyabiliriz, durum neyi gerektiriyorsa. Tibetli keşişler inisiyasyon geceleri çırılçıplak soyunup
ıslak bir çarşafa sarılı bir şekilde buz gibi soğuk dağlarda geçirirlerdi. Sabah geldiğinde eğer ki
inisiye sınavı geçtiyse çarşaf sıcak ve kuru olurdu, ve inisiyenin etrafındaki buz ve kar erimiş
olurdu. Tibetli keşişler bunları ateş invoke ederek başarırlardı.
1920-1930’ların Almanyası’ndaki Satanik Localar ateş elementini suikastler için kullanırdı. Bu
element invoke edilip hedefe yönlendirildiği zaman hedefin kanını kelimenin tam anlamıyla
kaynatırdı.
Hava elementi doğru invoke edildiği zaman levitasyon meydana getirir. Elementleri invoke edip
doğru bir şekilde yönlendirerek havayı da etkileyebiliriz.
Gelişmiş büyünün temeli elementlerin kontrolünden geçer. Buna iyileştirme ve büyünün ak, kara,
gri; her çeşidi de dahildir.
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