Percepções Sobre Como A Magia Funciona

Ao lidar com a magia e tendo que ouvir as opiniões cotidianas das pessoas comuns, isto é,
daqueles poucos que partilham seus pensamentos sobre magia, você certamente vai ouvir
coisas como “Se a magia é tão grandiosa, então por que a maior parte dos magos são
pobres?”, e “Por que eles não são donos do mundo?”. Eu pessoalmente não ligo muito para o
que a pessoa mediana pensa sobre a arte por uma série de razões . A Magia funciona
funciona da mesma maneira que o mundo físico, de certo modo, você realmente pensa que
uma entidade de alta hierarquia, a quem foi concedida domínio sobre alguma parte do
universo vai dizer “Oi, sinto muito em perceber que você está tendo problemas ﬁnanceiros.
Aqui está, tome um milhão de dólares”. Será que alguém na rua lhe daria 5 dólares se você
simplesmente chegasse até ela e pedisse? NÃO.
Espíritos também têm a mesma motivação, pois é dando que se recebe. Se você quer algo,
geralmente terá que lhes dar algo em troca. A única exceção para isso é quando algum deles
se oferece para lhe ajudar gratuitamente. . A Magia também tem seus limites e está sujeita a
restrições – seria sensato perguntar-se rapidamente se existem chances para você, quando
está tentando algo; se você estiver planejando abrir uma ﬂoricultura e pede ajuda espiritual
para fazer esse negócio crescer o quanto antes, as chances estariam contra você se você
estivesse fazendo isso num lugar em que as pessoas não gostam de ﬂores ou onde a
vegetação natural já é abundante. O que quero dizer é, tenha em mente que você deve se
perguntar as seguintes questões antes de fazer algo: – Existem chances suﬁcientes
disponíveis? – O meu local ou ambiente é “bom” para o que quero? – Os costumes e a
maneira de pensar das pessoas no meu local são favoráveis para o que eu quero alcançar? *
Por exemplo: Você está perdido no Deserto do Saara; convocar um espírito para obter água
será, seguro dizer, abusar das suas chances.
A Magia não é moleza. Ser um mago e convocar espíritos, no mínimo, não é tarefa fácil; Em
média, leva anos para alguém dominar a arte (levou-me 3 anos para chegar aqui) e é algo
que custa tempo, esforço e recursos. Um tanto como quando se trabalha em dois empregos,
mas em que o segundo emprego lhe custe dinheiro ao invés de dar lucro. Você vai ter que
realmente se dedicar à arte e realmente querer o bastante para fazer os sacrifícios que são
necessários. . A Magia não é “Deus”. A Magia não é capaz de resolver todos os problemas
que aparecem; ela serve como um acelerador e dá forma ao mundo em que vivemos até
certo ponto. Coisas que desempenham um papel são as circunstâncias em que você se
encontra, seu ambiente. Os espíritos vão buscar a maneira mais fácil de se fazer algo e se
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não houver oportunidades disponíveis eles vão ter de criá-las, o que por consequência direta
pode tornar as coisas bem mais difíceis e demoradas.
Grandes resultados levam tempo e mais esforço – Preciso dizer mais? Se você desejar tornarse um multimilionário, ﬁque descansado que isso vai lhe tomar pelo menos um ano ou dois
para chegar lá ao fazer trabalhos com um espírito, não importando o quão poderoso ele ou
ela é; isto é, contando que você seja capaz de desenvolver essa força de ligação com seu
espírito e oferecer a energia necessária para alcançar isto no tempo mencionado.
-Tenha em mente que somente Deus pode fazer as coisas acontecerem num piscar
de olhos-
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