Juodosios Saulės Pratimas

Šiame straipsnyje pasidalinsiu su jumis savo naujausia patirtimi praktikuojant juodosios
saulės pratimą. Visų pirma, trumpas įvadas tiems, kurie nežino, kas sudaro šį pratimą.
Pirmą kartą su šiuo pratimu susidūriau prieš 3 metus, kai dar buvau pradedantis okultistas ir
mėgėjas; „left hand path“ magas, pasivadinęs slapyvardžiu e.A. Koettingas, paskelbė vaizdo
įrašą, kuriame trumpai paaiškina, kas tai yra ir kokią naudą tai duoda praktikuojančiam. Aš
pamenu, kaip tuo metu labai kruopščiai ir tiksliai atlikau šį pratimą ir kaip jis mane pribloškė
psichologiškai – po to, kai aš jį atlikinėjau kelias dienas, aš jaučiausi visiškai bevertis /
nenaudingas maždaug 3 dienas. Taigi leiskite man Iš karto pasakyti, kokias Išvadas tuomet
priėjau: šis ritualas nėra skirtas pradedantiesiems.
Šį ritualą dar kartą dariau visą mėnesį nuo 2016 m. Rugsėjo, bet prieš tai Išsibūriau, kaip
visada darau, kad matyčiau rezultatą ir kad nešvaistyčiau laiko tam, kas man nenaudinga.
Rezultatas buvo tai, kas atsitiko, o tai buvo tai, kad pratimas turėjo šalutinį poveikį,
pavyzdžiui, padidėjusį apetitą; aš pradėjau daug dažniau jausti alkį (anksčiau valgydavau
kartą per dieną, o dabar – tris kartus per dieną). Taip pat jaučiau, kad manyje verda daugiau
pykčio (pyktis, neapykanta ir pan.). Tačiau teigiami rezultatai buvo labai geri: padidėjo mano
mėnesinės pajamos (ankstesniame straipsnyje minėjau, kad tai buvo 3000 jav dolerių, šiuo
metu pajamos pakilo iki 3500 jav dolerių ir jau artėja link 4000 jav dolerių), bei jaučiausi
psichiškai sveikesnis ir stipresnis; dingo nemažai protinės naštos, nors turiu pažymėti, kad
juodosios saulės pratimas sustiprino mano esamą darbą, o aukščiau paminėta nauda yra to
rezultatas. Taigi ne paties pratimo. Po kelių savaičIų man pavyko patobulinti šį ritualą,
pridedant vaizdą ir Išburiant jį, kas yra efektyviau nei pats pradinis pratimas; aš
rekomenduoju atlikti abu (kaip aš tai darau), todėl pirmiausia Išsiburkite, o paskui atlikite
pratimą. Žemiau pateiktas paveikslėlis gali būti naudojamas norint Išsiburti, tiesiog
nusikopijuokite jį ant (balto) popieriaus lapo.
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Turiu paminėti dar vieną dalyką: pradžia yra sunkiausia ir pradžioje pajusite „deginimą“, bet
po kurio laiko jo nebejausite, ir meditacija įgaus įvairius variantus (pavyzdžiui, mano atveju,
aš pradėjau matyti įprastą saulę, susiliejančIą su juodąja saule ir juodoji saulė po kurio laiko
tampa vis labiau „švytinti ir žvilganti“). Pratimą reikia daryti kartą per dieną. Galiausiai turiu
paminėti, kad tai buvo mano asmeninė patirtis, todėl skirtingiems žmonėms ji gali skirtis,
priklausomai nuo asmenybės. Mano patarimas: pirmiausia pasitikrinkite, ar tai jums turės
kokį nors poveikį.
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