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כיצד תתחיל אם ברצונך להפוך ל"קוסם"? ואינני מתכוון לפרפורמר או אמן חושים כמובן ,אנו מדברים על להפוך
למכשף העובד עם רוחות ואלים על מנת להשיג מטרה .התשובה לשאלה הזו יכולה להתפרש לכל כך הרבה
תשובות שבסוף מרב דובים לא תראה את היער .כתבתי את המאמר הזה על מנת לתת למכשפים מתחילים באמת
:את התשובה לשאלה המדוברת .אולם ישנם כמה דברים שצריך לזכור
העלאת אוב הוא איננו פיקניק; יהיה עליך להקדיש לזה את עצמך בטווח הארוך אם תרצה להשיג תוצאה בעלת .
.ערך אמיתי .התוצאות לא קורות בין לילה כמו גם הידע והחוכמה שלך
תצטרך לתרגל ולעשות שימוש בידע שספגת; כמו שברוס לי אמר" ,הידע איננו מספיק ,עלינו ליישם אותו". .
החומר שלמדת לא יועיל לך בדבר אם לא תנסה אותו ,כמו כן ,ראש פתוח הוא דבר חשוב; אל תקשיב לדעות
.קדומות ,נסה בעצמך
צור פרספקטיבה משלך; קח בחשבון שמה שעובד בשביל מישהו אחר לווא דווקא יעבוד גם בשבילך ,אז אל תניח .
שרק בגלל שאדם כלשהו השיג הצלחה אדירה באמצעות טכניקה מסויימת  ,שטכניקה זו תעשה את אותו הדבר
.בשבילך .בחן את מטרותיך בקפידה ,הגיון ואינטואיציה
ניבוי הוא חיוני; הידיעה מה הולך להתרחש אם היית נוהג בטכניקה מסויימת היא המפתח מכיוון שיש לך ,לכל .
.הפחות ,מושג מה תהיה התוצאה במקום להסתער בצורה עיוורת
יש שם כמה כתות או מסדרי תורת הנסתר אליהן אתה יכול להצטרף )לשם כך גוגל הוא החבר הכי טוב שלך( או .
.שאתה יכול לחפש לבד ,מאמר זה נועד יותר לסוג השני .כמו כן ,ישנם גם כמה מערכות ניבוי בהן ניתן להשתמש
להלן דוגמאות לשיטות ניבוי; אסטרולוגיה ,קלפי טארוט ,אלפבית רוני )גוגל הוא חברך גם כאן( .אם אינך יכול או
רוצה לעשות זאת בעצמך ,למרות שאני ממליץ בחום כן לעשות זאת לבד) ,כלול גם את זה בתרגול שלך או עשה
זאת תחילה או מבעוד מועד שזה אפילו טוב יותר( תמיד תוכל לחפש מישהו שיעשה זאת עבורך ,כמו מדיום
.בתשלום
בתחתית המאמר תוכל למצוא רשימה של ספרים שהם ספרי הדרכה בנושא העלאת אוב ובהן תשובות לכל
.השאלות; מה ,איפה ,איך ולמה לעשות את כל מה שאתה צריך לעשות ואחריהן תמצא את מתווה השיטה
העלאת אוב מודרנית 12 :שיעורים באומנויות הגבוהות להעלאת אוב .
מאת המחבר ד.מ קרייג )טקס מערבי(
 .זימון רוחות :אומנות העלאה באוב
מאת המחבר קונסטנטינוס )טקס מערבי(
 .לשוחח עם רוחות :הפרקטיקה הקסומה של העלאה באוב
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מאת המחבר מ.קולמן )העלאה באוב(
 .מאגיה גרסה אנוקיאנית :מבוא ומדריך מעשי למאגיה של דר' ג'ון לי ואדוארד קלי
מאת המחבר לון מיילו דוגט )אנוקיאנית(
 .כאוס מרוכז :מבוא למאגיה כאוטית מאת המחבר פ .היין )כאוס(
 .נס כוחם של אווטרים חדשים מאת המחבר ג.גריי-קוב )כ.א.ח(
 .לשלוט בכישוף מאת המחבר פ .יוסטון )אמנות בכישוף(
) .הויקה חיה וקיימת מאת המחבר ס .קאמינגהם )ויקה
עיין גם כאן ,לפרטים נוספים על הקורס המיסטי המקוון שלי והחנות המקוונת שלי
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