Μαγεια Για Αρχαριους

Από πού ξεκινάτε εάν θέλετε να γίνετε μάγος; Και δεν αναφέρομαι φυσικά σε έναν σκηνοθέτη
ή σε έναν ψευδαιστή, μιλάμε για έναν μάγο που συνεργάζεται με πνεύματα και θεότητες
προς ένα στόχο. Η εύρεση μιας απάντησης για μια τέτοια ερώτηση μπορεί να φτάσει με
διαφορετικούς τρόπους μέχρι το σημείο που δεν μπορείτε να δείτε το δάσος μέσα από τα
δέντρα. Έχω γράψει αυτό το άρθρο για να δώσω στον απόλυτο αρχάριο μια απάντηση στην
εν λόγω ερώτηση.
Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα πράγματα που πρέπει να θυμάστε:
Η Μαγεία δεν είναι περίπατος στο πάρκο. Θα πρέπει να αφιερωθείτε σε αυτήν
μακροπρόθεσμα εάν θέλετε να επιτύχετε κάτι αξιόλογο. Τα αποτελέσματα δεν θα
εμφανιστούν από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε η γνώση και η σοφία θα σας έρθουν με αυτόν
τον τρόπο.
Θα πρέπει να εφαρμόσετε τις πληροφορίες που έχετε απορροφήσει στην πράξη. Όπως είπε ο
Μπρους Λι, «Η γνώση δεν είναι αρκετή, πρέπει να κάνουμε αίτηση». Το υλικό θα σας κάνει
λίγο καλό αν δεν το δοκιμάσετε και η ανοιχτόμυαλη σημασία είναι σημαντική. Μην
μεροληπτείτε μέχρι να το δοκιμάσετε μόνοι σας. Κερδίστε προοπτική. Λάβετε υπόψη σας ότι
αυτό που λειτουργεί για κάποιον μπορεί να μην λειτουργεί για εσάς, οπότε μην “απλώς”
υποθέσετε ότι επειδή αυτό το άτομο για παράδειγμα έχει επιτύχει τεράστια επιτυχία με
κάποια τεχνική που θα λειτουργήσει επίσης για εσάς. Παρατηρήστε τον στόχο σας καλά και
ακούστε την λογική, την αιτία και τη διαίσθησή σας.
Η μαντεία είναι απαραίτητη. Το να γνωρίζετε τι πρόκειται να συμβεί εάν ασκήσετε μια
τεχνική είναι το κλειδί, αφού έχετε, τουλάχιστον, μια ιδέα για το ποια θα είναι η έκβαση αντί
να βαδίζετε στα τυφλά.
Υπάρχουν πολλές αποκρυφικές ή μαγικές παραγγελίες εκεί έξω που μπορείτε να εγγραφείτε
(η Google είναι ο καλύτερος φίλος σας εδώ) ή μπορείτε να πάτε σόλο, αυτό το άρθρο είναι
περισσότερο για το τελευταίο είδος. Υπάρχουν επίσης πολλά μαγικά συστήματα που πρέπει
να χρησιμοποιηθούν.
Οι θρησκευτικές μέθοδοι είναι για παράδειγμα Αστρολογία, κάρτες Ταρώ, Ρούνες για να
αναφέρουμε μερικές (η Google είναι επίσης φίλος σας εδώ) Εάν δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να
το κάνετε μόνοι σας, αλλά σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να το κάνετε, (συμπεριλάβετε επίσης
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αυτό στην πρακτική σας ή κάνετε αυτό το πρώτο / εκ των προτέρων που είναι ακόμη
καλύτερο) μπορείτε πάντα να ζητήσετε από κάποιον να το κάνει για εσάς, π.χ. να
προσλάβετε ενα μεντιουμ.
Ακολουθεί μια λίστα με βιβλία που είναι εγχειρίδια για τη μαγεία σε σχέση με το τι, πού, πώς
και γιατί να κάνετε ό, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνετε ακολουθούμενο από το σύστημα
που περιγράφεται.
Μοντέρνα Μαγεία: 12 μαθήματα στις υψηλές μαγικές τέχνες
από τον συγγραφέα D.M. Kraig. (Δυτική τελετή)
Κλήση Πνευμάτων: Η τέχνη της Μαγικής Εκδήλωσης
από τον συγγραφέα Κωνσταντίνο. (Δυτική τελετή)
Επικοινωνία με τα πνεύματα: Η μαγική πρακτική της Νεκρομαντείας
από τον συγγραφέα M. Coleman. (Νεκρομαντεία)
Μαγεία ενώχιας όρασης: Ένας εισαγωγικός και πρακτικός οδηγός για τη Μαγεία του Δρ.
John Dee και του Edward Kelley από τον συγγραφέα Lon Milo Duquette. (Ενώχια)
Συμπυκνωμένο χάος: Μια εισαγωγή στη Χαοτική Μαγεία του συγγραφέα P. Hine. (Χάος)
Το θαύμα της νέας δύναμης του avatar από τον συγγραφέα G. Gray-Cobb. (ΥΠΝΟΣ)
Μάθηση της μαγείας από τον συγγραφέα P.Huson. (Μαγεία)
Ζώντας Wicca από τον συγγραφέα S.Cunningham. (Wicca)
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