Burtai Pradedantiesiems

Nuo ko jums reikėtų pradėti, jeigu norite tapti magu? Ir aš, žinoma, neturiu galvoje scenos
burtininko arba iziulionisto – mes kalbame apie aiškiaregį, kuris bendradarbiauja su dvasiomis
ir dievybėmis, kad pasiektų tikslą. Ieškant atsakymo į šį klausimą galima rasti daug skirtingų
būdų, kol galiausiai gali pasiklysti ir visiškai pasimesti, nes kuo toliau į mišką, tuo daugiau
medžių. Aš parašiau šį straipsnį norėdamas atskleisti atsakymą į šį klausimą visiškam
naujokui. Bet reikėtų atkreipti dėmesį į kelis dalykus:
. Burtai nėra paprastas dalykas, kaip pasivaikščiojimas parke; jei norite pasiekti vertingų
rezultatų, turėsite tam atsidėti ilgam laikui. Rezultatai neatsiranda per naktį, lygiai taip pat ir
žinios bei išmintis.
. Žinias, kurias išmoksite, turėsite pritaikyti praktikoje. Kaip sakė Bruce Lee: „Žinoti nepanka,
privaloma tai taikyti.“ Sužinota medžiaga mažai pasitarnaus, jei jos praktiškai neišbandysite,
be to, labai svarbu ir atvirumas naujovėms – nenusiteikite šališkai, kol pats to neišbandėte.
. Turėkite savo metodus. Žinokite, kad tai, kas tinka vienam, jums gali visai netikti, todėl
„paprasčiausiai“ nemanykite, jog kadangi, pavyzdžiui, šis asmuo pasiekė milžinišką sėkmę
naudodamas tam tikrą techniką, ji taip pat bus naudinga jums. Atidžiai stebėkite savo tikslą ir
klausykite logikos, proto ir intuicijos.
. Būrimas yra būtinas; labai svarbu yra žinoti, kas nutiks, jei praktikuosite tam tikrą techniką,
nes bent jau turėsite idėją, koks rezultatas nusimato, užuot darius tai aklai.
. Yra keli okultizmo ir kerėjimo ordinai, prie kurių galite prisijungti (čia jums padės gerasis
draugas Google), arba galite užsiimti šia veikla vienas, ir šis straipsnis yra būtent apie
paskutinį būdą. Taipogi yra keletas kerėjimo sistemų, kurias reikia naudoti.
Būrimo būdai yra, pavyzdžiui, astrologija, Taro kortos, runos ir kiti (čia vėlgi jums padės
Google). Jei negalite ar nenorite to daryti patys, bet aš primygtinai rekomenduoju tai padaryti
(taip pat įtraukite būrimą į savo praktiką arba išsiburkite pirmiausia arba prieš tai, kas yra dar
geriau), bei visada galite surasti, kas tai padarytų už jus, pvz. samdomas ekstrasensas.
Žemiau pateikiamas sąrašas knygų, kuriose pateikiami kerėjimo vadovėliai, susiję su tuo, ką,
kur, kaip ir kodėl turite atlikti, kad ir ką darytumėte, vadovaudamiesi aprašyta sistema.
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. „Šiuolaikinis kerėjimas: 12 pamokų apie aukštąjį kerėjimo meną“, (angl. Modern
Magick: 12 lessons in the high magickal arts), aut. D.M. Kraig (vakarietiškos apeigos)
. „Dvasių iškvietimas: magiško sužadinimo menas“, (angl. Summoning Spirits: The art
of Magical Evocation), aut. Konstantinos (vakarietiškos apeigos)
. „Bendravimas su dvasiomis: Nekromantijos magiška praktika“ (angl. Communing
with the spirits: The Magical Practice of Necromancy), aut. M. Coleman (Nekromantija)
. „Enochų regėjimų kerai: įvadas ir praktinis vadovas į Dr. John Dee ir Edward Keley
kerus“ (angl. Enochian Vision Magick: An Introduction and Practical Guide to the Magick of
Dr. John Dee and Edward Kelley), aut. Lon Milo Duquette (Enochai)
. „Trumpai apie chaosą: įvadas į chaoso magiją“ (angl. Condensed Chaos: An
Introduction to Chaos Magic), aut. P.Hine (Chaosas)
. „Naujos avataro galios stebuklas“ (angl. The miracle of new avatar power), aut. G.GrayCobb (NAP)
. „Kerėjimo įvaldymas“ (angl. Mastering Witchcraft), aut. P.Huson (Kerėjimas)
. „Gyvoji Wicca“ (angl. Living Wicca), aut. S.Cunningham (Wicca)
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