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Ezek az írások a Joy of Satan Yahoo-csoportjaiból származnak. Az írások szerzője Kai Purr, aki a
csoportokban a "fukndetermined" felhasználónevet használta. Írásaiban Kundalinije
felemelkedésével kapcsolatos tapasztalatait, tanácsait olvashatjuk. A Joy of Satan oldalán a
Magnum Opus-meditációkhoz fel is került az egyik írása.
Mivel a JoS papsága is összegyűjtötte ezeket a cikkeket, s van köztük jónéhány olyan is amivel
korábban nem találkoztam, 2014. szeptember elején frissítettem ezt a pdf-et, amelyben most már a
többi írás is megtalálható.
Nigel Sheridan
Fordította: Nigel Sheridan, 2011-2012, 2014.
A szerzői jog Kai Purr tulajdona.
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A Kundalini haladó lépései
Már nagyon régóta, intenzíven dolgozom a kundalini-energiával. Az idegrendszerem olyan módon
alakult át és alkalmazkodott, amilyenről még nem hallottam. A kundalini-gyakorlataim során az ida
és pingala idegszálaimat nagy ingerek érték. Ezek az idegek egyre erősebbé váltak, míg végül
megváltoztak bennem az energiaösvények. Lehet hogy összeolvadtak, ebben még nem vagyok
biztos, de mikor a tobozmirigyemet, vagy a keresztcsonti csakrámat (Férfielixír-meditáció)
ingerlem, a kiválasztott energia a gerincem mentén áramlik végig, nem pedig szanaszét, mint
azelőtt.
Például mikor a tobozmirigyem stimulálom, az energia nem a fejem teteje felé áramlik, hanem
lefelé a gerincemen, a hatodik csakrámból indulva. Ez jelezheti a valódi spirituális előrelépést a
tökéletesség felé. A Magnum Opusban közvetlenül a csakrákban kell keringtetni az elixírenergiákat, de a kundalini-élményeim alapján állítom, hogy mikor elérsz egy bizonyos szintet a
kundaliniben, a kiválasztott elixír-energiák automatikusan és közvetlenül a csakrákon keresztül
folynak. Azt mondhatom, ez egy gyors és erős út az Isteni lét felé. Ez az általam elért egyik
kundalini-szint magyarázata. Számos lépés és változás van amit én is megtapasztaltam,d e ez
olyasvalami, amiről még nem hallottam hogy bárki is elmagyarázott vagy megtapasztalt volna.
Felfedeztem egy ősi technikát, amit hosszú időn keresztül titokban tartottak. A neve Kobralégzés.
Ez a légzőgyakorlat felfelé irányítja a szexuális energiát a gerincen, és megerősíti az összes csakrát.
Hihetetlenül erős. Maxine írt erről korábban egy prédikációt, és lehet hogy a csoportokban is
közzéteszi majd. Én már jóval a prédikáció előtt elkezdtem használni ezt a módszert. A
jógaedzésem is erre épül, mivel ez annyira természetes, mint az élet lélegzete, és olyan mint egy
minden-egyben technika az önmegerősítéshez. Vannak különböző változatai és másra is fel lehet
használni, ezeket is tapasztalatból mondom, saját magam fedeztem fel őket. Sokan vannak akik
ismerik ezt a módszert, de titokban tartják, mivel ez a hagyomány. Valószínűleg fel fogom fedni a
csoportoknak is, és hogy hogyan lehet effektíven használni. Hallottam emberekről, akik évekig
használták, de a saját élményeimhez hasonlóról még nem. Ez azért van, mert én erő-meditációkat is
végzek a technika mellett, ami KOMOLYAN felemeli az erődet, és megdob a haladásban.
Véleményem és tapasztalataim szerint ez a technika nem használ ha még nincsenek felébresztve a
csakráid, és még nem tüntettél el minden elzáródást belőlük. Nekem csak azért működött, mert az
erő-meditációkkal már megerősítettem magam, és kitisztítottam a csakráimat, eltüntettem belőlük a
blokkokat.
Azt javaslom, aktiváljátok és erősítsétek meg a csakráitokat, tegyétek nagyon erőssé őket. Minél
erősebbek vagytok, annál könnyebb lesz a továbblépés. Itt most tapasztalatból beszélek. Töltsd az
időd nagy részét erő-meditációkkal, a tantrikus jóga és a kobralégzés nem szükséges, amíg nem
vagy elég erős.
ÉLJEN SÁTÁN!
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Isteni lét a Kundalini által
Korábban említette, hogy egy eddig sosem ismert szintet értem el a kundalini-folyamatban. A
kiválasztott elixír-energia közvetlenül a gerincen és a csakrákon keresztül áramlik, ami valószínűleg
az ida és pingala idegek (az ikerkígyók) egyesítésének következménye. Ez a munka hasonló a
Magnum Opushoz, csak a Kundalini folyamatán keresztül működik. Amíg a Magnum Opushoz az
energia irányítására és befolyásolására van szükség, addig a Kundalini-jóga egy fizikaibb és
természetesebb utat kínál, testmozgással és kontrollált légzéssel. A Kundalini-jógához csak a
gondolatok minimális irányítása kell.
Ezt kimondva felmerül a kérdés, hogy hogy lehet megfelelően megtisztítani vagy kiegyensúlyozni
vagy egyesíteni a keresztcsonti csakra és a tobozmirigy által kiválasztott energiákat? Kundalinijógás szempontból nézve hogy a francban lehet ezt megtenni az energia irányításának képessége
nélkül? Úgy hiszem, maga a szexuális/kundalini-energia a kulcs. Ennél a szintnél a női, a férfi és a
szexuális (kundalini) energia mind a gerincben áramlik, mikor a mirigyeiket stimuláljuk.
Lehetséges, hogy a kundalini energia egyesíti a lélek női és férfi aspektusát?
Azt is szeretném megemlíteni, hogy ezen a szinten – miután az elixír-energiák vagy a kundalinienergia végigáramlik a gerincen – az energia továbbfolyik, megerősítve az aurát. Ez hozza be az
aurát a kundalini-jóga folyamatába, és mozdítja az isteni lét felé. Az ida és pingala idegszálak
(kígyók) az elemek jellegzetességeivel is rendelkeznek. Már pusztán a kundalini-jóga gyakorlásától
is éreztem ahogy a tűz és a víz elem mennyisége megnövekszik bennem, tehát ez invokálás nélkül
is a folyamatba építi az elemeket, és továbbsegít az isteni lét irányába.
Ezt azért teszem közzé, hogy segítsek megérteni másoknak a kundalini-ösvényt az istenség felé.
Sosem olvastam az interneten a VALÓDI, SÁTÁNI kundalini-ösvényről, és segíteni fogok elhozni
a tudást erről az útról. A kundaliniről van némi téves információ a köztudatban. A fejlődésemben
közben elértem egy ÚJ szintet; az előzőt, amiről beszéltem, már hónapokkal ezelőtt elértem. Erről
az új szintről érdemes beszélni, hamarosan írni fogok róla. Számos technikám van, ami a
felhasználja a kundalini-módszereket és az erő-meditációt is a fejlődéshez, és véleményem szerint a
leggyorsabb út a Sátánizmusban. Nemsokára valószínűleg írok erről, és megválaszolom a
kérdéseket a haladással kapcsolatban.
ÉLJEN SÁTÁN!
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A tantrikus (fizikai-, szexuális- vagy kundalini-) jóga utolsó lépései
Néhány hónapja elértem egy bizonyos szintet a kundalini-/tantrikus jógában, az ida és pingala
idegek egyesítését. Azóta egyre több idegrendszeri és más testi változás megy végbe bennem.
Tapasztalataim alapján elmagyarázom ezeket az utóbbi lépéseket a kundalini-folyamatban.
Az ida és pingala idegszálak (ikerkígyók) egyesítése
Mielőtt elértem volna ezt a szintet, a tantrikus jógával sokat stimuláltam ezeket az idegeket, melyek
tűz- és vízenergiát eresztenek ki magukból. Más elemek jellegzetességeivel is bírhatnak, de ezek
nem tűntek fel meditáció közben. Az egyesítésük gyors és fájdalmas volt. Elviselhetetlen fájdalmat
éreztem, és ez szétsugárzott a testem jobb és bal oldalában, az idegekből kiindulva. Ez csak néhány
másodpercig tartott. Ezután felfedeztem, hogy a tobozmirigyemből és a keresztcsonti csakrámból
kiválasztott elixírek önműködően a gerincen keresztül folytak. Az egyesítés előtt ezek szétszóródtak
a testben.
Az elixír-energiák
Néhány hónapja kezdtem ingerelni a tobozmirigyemet. A belőle kiáramló (női) energia
automatikusan az aurámba áramlott, miután végigszaladt a gerincemen lefelé, és elhagyta a
gyökércsakrámat. Miután ezt hosszú időn keresztül csináltam, elkezdtem csinálni a keresztcsonti
meditációt a férfi energia kiválasztásához. Ez az energia erőfeszítés nélkül, önmagától feláramlott a
gerincemben, ki a koronacsakrámon, bele az aurámba. Mielőtt befejeztem volna a velük való
munkát, folytattam a tantrikus jógát, mivel ez szexuális energiát választ ki a gerinc tövéből, és
felirányítja a gerincen, át a csakrákon. A szexuális energia (melyre széles körben kundalini
energiának neveznek és tartanak) az elixír-energiákkal kapcsolatban fejti ki a hatását. Úgy hiszem,
az elixír-energiákat tantrikus (fizikai-/kundalini-) jógával lehet egyesíteni/ megtisztítani/
kiegyensúlyozni.
Az elixír-energiák egyesítése
Miután már dolgoztam mind a három energiával (férfi, női, szexuális), a csakráim olyannak
érződtek, mintha megteltek volna az elixír-energiákkal. Továbbra is ingereltem a tobozmirigyet, a
keresztcsontit, és a szexuálist a gerinc tövénél, de a kiválasztott energiák nem áramlottak tovább a
gerincemben, mert a csakráim már tele voltak energiával. Az energia valami máshová ment, amit én
sem tudok. Az energiák nem szóródtak szét az aurámban, sem a csakráimban, de egyértelműen
éreztem, csak nem tudom, hol, talán a környezetemben vagy az akasha-folyamban.
A Kundalini Ingerlése
Ez akkor következett be, mikor meditáció közben megpróbáltam ingerelni a gerincem tövét, hogy
kiválassza a szexuális energiát, és felküldje a gerincemen, de az energia máshová ment. Hirtelen
nagyszerű élményt éltem át. A Kundalinim Ingerelve volt – ez viszont nem szimpla szexuális
energia, amit szintén kundalini-ingerlésnek hívok. Az idegrendszeremet érte az inger, de nem
energia, hanem inkább életerő által. Ahogy felemelkedett a gerincemen, egyre forróbbá vált. Úgy
éreztem, mintha a gerincem szó szerint lángolna, de persze nem fizikailag lángolt, úgyhogy
elviselhető volt. Éreztem a belőle kiáramló tűzenergiát, láttam, éreztem a szagát. Mikor arra
koncentráltam, hogy ez az erő emelkedjen fel a gerincemen, olyannak éreztem, mint Sátán
energiáját. Végül felemelkedett, kiáramlott a koronacsakrámon keresztül az aurámba. Ez nem olyan
volt mint a megelőző kundalini-ingerlések (a Kundalini Ingerlése nem a gerinc tövéből kiválasztott
szexuális energia, de abból az irányból jön ez is), mivel azokat sosem éreztem olyannak, mint Sátán
energiáját.
Ezután közönséges kundalini-stimulációm is volt, ami addig vagy egy évig meg volt akadva a
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szívcsakrámnál. Ezután tovább emelkedett, végig a gerincemen.
Utóhatások
Miután ez a szokatlan erő felemelkedett a gerincemen, SOK hatás és változás érte a testemet. A
változások egy idő után lelassultak, de a hatások – úgy néz ki – maradandóak. Úgy látom, a
tobozmirigyem és a keresztcsonti mirigyem maguktól választják ki az elixíreket, és a csakráimba és
az aurámba juttatják. Minden csakrám és a rendszereik aktívak.
Néhány példa: a szexualitásom és a libidóm zavaros volt a tantrikus jógától, de ez most visszaállt a
normális állapotába, egészséges. Az emésztőrendszerem sokkal erősebb és aktívabb, csakúgy, mint
az immunrendszerem. A testem szervrendszerei sokkal erősebben és jobban működnek. Ezt annak
tudom be, hogy mivel az idegrendszerem és a mirigyrendszerem most már össze van hangolva. A
csecsemőmirigyem, ami az immunrendszert vezérli, sokkal aktívabb. Úgy néz ki, elértem egy
szintet, ahol a testem visszakerült a normális állapotába, és a lélek és a test egységesen dolgozik
együtt.
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Frissítés a Kundalini-folyamatról
Miután elértem a legutóbbi szintet a spirituális fejlődésben, csináltam még egy kobralégzésmeditációt. Aztán rájöttem, hogy hová mentek a kiválasztott energiák. A szexuális energia felfelé
ment, de nem a szusumnámban, hanem az ida és pingala kígyókon keresztül. Az elementális
energiák az ikerkígyókból szabadultak fel, ez nagyon erős energia volt. A kobralégzéseim még
nagyjából két alkalommal ilyenek voltak, és ezután kezdett elszabadulni a dolog.
Nem tudom pontosan hogy mi történik, csak elképzelésem van az egészet illetően. Az egyik
legutóbbi meditációmnál a kobralégzés mellett a tobozmirigyemet is ingereltem. Mindkét energia
megállt a szívcsakra közelében. Úgy éreztem, a kundalini-inger megragadt a szívcsakra alatt, a
köldökcsakrában. A hasi csakrámban hő kezdett termelődni, olyan égető érzés, mint amit az életerő
generál. Jó néhányszor éreztem ezt.
Tegnap valami új dolog kezdődött. Az aurámból elfolyt az energia, úgy találtam, a szívcsakrámba.
Ez néhány órán keresztül tartott. Aztán tegnap este megint kobralégzést végeztem. Az energia
megerősítette az ida és pingala kígyóimat, de a sugárzó energiát elszívta a szívcsakrám. Alvás
közben még durvább lett az egész. Az idegrendszerem (lelkem) még mindig átalakulás alatt állt,
miközben aludtam. Álmodtam is a folyamatról, de nem sokra emlékszem belőle. Arra emlékszem,
hogy a koronámat erős férfi-, a gyökeremet erős női elixír töltötte meg, és ez valamiféle feszültséget
indukált a szívcsakrámban. Ekkor ébredtem fel, és már félálomban is éreztem, hogy a szívcsakrám
KOMOLYAN fáj. Ez a fájdalom szó szerint FIZIKAI volt, de az idegrendszeremből eredt. A
fájdalom csak akkor enyhült, mikor megmozdítottam a testem, és nem koncentráltam a
szívcsakrámra. Ez még kétszer megtörtént, és mindkétszer felébredtem rá. Ma reggel a hasi csakrám
területén és az alatt éreztem fájdalmat.
Ennél a pontnál a kundalini-inger megállt. Koncentráltam rá, és ez a fájdalom még a tegnapi
szívcsakra-fájdalomnál is rosszabb volt. Ez az erő vagy micsoda, ami megállt a solar plexusomnál,
összekapcsolódott a gerincem tövével, vagy azzal ami alatta van. Ha ráfókuszáltam, a fájdalom
intenzívvé vált, hihetetlenül fájt. Úgy éreztem, mintha a gerincemet szó szerint kettérepesztené,
vagy szétfeszítené valami! Ez a kín elviselhetetlen volt. Azt mondtam magamnak, hogy ha ez az
igazi kundalini kígyótól származik, akkor nem akarom végigcsinálni. Szerencsére a fájdalmat csak
akkor érzem, ha koncentrálok rá. Azért hangsúlyozom annyira ennek a fájdalomnak az erejét, mert
ez nem az a fájdalom, amit az energiától kapsz. Ez fizikainak érződik, de érdekes módon kizárólag
az idegrendszerből ered. Az hiszem...
Miután a figyelmem másra fordítottam, és a fájdalom elmúlt, ingerelni kezdtem a tobozmirigyemet.
A szívcsakra magába szívta az energiát. Ugyanez történt a szexuális energiával amit a kobralégzés
termelt, és a keresztcsonti csakra által termelt energiával. Ennél a pontnál van valamilyen erő, ami a
köldökcsakrámnál várakozik, s közben a szívcsakrám folyamatosan erősíti magát, felszívva az
összes energiát (habár még mindig erősnek érzem magam). Talán ez a fájdalmas erő arra vár, hogy a
szívcsakra befejezze a munkáját, és utána továbbindul felfelé a gerincemen...
ÉLJEN SÁTÁN!
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A Bölcsek Köve újra felfedezve
A Bölcsek Köve “A minden” a legtisztább formájában. Végső célunk a tökéletesség és az isteni lét,
és a kő pont ezt adja meg nekünk. Ezen célok eléréséhez egyesítenünk kell a lelkünk Ida és Pingala
aspektusait. Ezekre ikerkígyókként utalnak. Mindkettőnek vannak meghatározott tulajdonságaik,
például az egyik női a másik férfi, az egyik elektromos míg a másik mágneses, az egyik a
hidegséget, a másik a melegséget uralja, és az egyik az agy bal oldalát, a másik a jobb oldalát uralja.
A cél ezen aspektusok EGYESÍTÉSE. A szexuális energia képes a lélek ezen két részét
összeolvasztani az aurában és a csakrákban. Ezt kundalini-jógával lehet elérni. Ez egy gyors és erős
út a kundalini felemeléséhez, de a Bölcsek Köve használatának útja sokkal több előnnyel jár. A kő
tartalmazza a tökéletesség legtisztább formáját. A kő egy önmagába visszaforduló folyamat. Ez a
formula.
A bioelektromosságod + Kundalini (férfi + női + szexuális elixírek) + mágneses és elektromos
folyadékok = Bölcsek Köve
Ezek mind egymásból épülnek fel.
A bioelektromosság a kundaliniből származik, ami mágneses és elektromos energiákból áll.
A kundalini a bioelektromosság és a mágneses és elektromos folyadékok egysége.
A mágneses és elektromos folyadékok egyesítve adják a bioelektromosságot és a kundalinit.
Részlet az “Igazi beavatás útja” című könyvből:
Az elektromos és mágneses folyadékok
“Az elmélet szerint két fő fluid létezik, meéyek a négy elemből származnak: az elektromos fluid a
tűz, a magnetikus a víz elemből. A levegő a kettő közötti kiegyenlítő elem. A föld elem kétpólusú,
elektromagnetikus, tehát mindkét fluidot tartalmazza; a középpontjában elektromos, a perifériáin
pedig magnetikus. Ez a két fluid, a leírt törvényszerűséggel hat minden szférában, így természetesen
az anyagi világban is. Okai minden létnek.”
A lélek Ida és Pingala részeinek tulajdonságai az egész formula tulajdonságaival egyeznek meg. Az
egyik a férfi elixírből, a másik a női elixírből származik, az egyik elektromos míg a másik
magnetikus, mindkettő a bioelektromosságból ered, és egyesíteni lehet őket a szexuális energiával
(a Kundalini egy aspektusával), ahogy azt a férfi és női elixírek is teszik, valamint egyesíteni lehet a
mágnesest és az elektromost. Ezen folyadékok egyesítése esetén a szexuális energiát inkább
“Egyesítő” energiának kéne nevezni. Értitek amit mondok?
A csakrák is hasonló tulajdonságúak a lélek Ida és Pingala aspektusaihoz. Néhányuk férfi míg
mások női tulajdonságúak, egyesek elektromosak míg néhány mágneses, és szexuális (“Egyesítő”)
energiával össze lehet őket olvasztani. Maguk a csakrák bioelektromosságból állnak, vannak
mágneses/elektromos és férfi/női párjaik, egyesíteni lehet őket a kundalinivel, ami
bioelektromosságból áll, ami pedig mágneses és elektromos folyadékokból áll. Látjátok a
körforgást? Ezt nevezzük “mindennek”, vagy “tökéletességnek” a legtisztább formájában. A kő, ha
helyesen alkotják meg, olyan mint egy tökéletes csakra.
A kő megteremtéséhez már felébredt kundalinivel kell rendelkezned, vagy már jártasnak kell lenned
az elixír-energiákkal való munkában (vagyis az aurádnak nagy mennyiségű férfi és női elixírt,
valamint szexuális energiát kell tartalmaznia). Sűrítsd össze az aurád egy gömbbe, és helyezd ahová
9

tartozik, a szívcsakra közepébe. Vonj ki bioelektromosságot a felső és alsó csakráidból a gömbbe. A
kő most már tartalmazza a mágneses és elektromos energiákat (aura és férfi és női elixír), a
kundalini-energiát (férfi, női és szexuális elixírek), és a bioelektromosságot (a csakrákból). Most
már keringtetheted, összekapcsolhatod a szívcsakrádat más csakrákkal és megpörgetheted a követ,
vagy kísérletezhetsz vele.
Nehéz elmagyarázni a folyamatot és a működését. A legjobb ha megértitek. Már ha érthetően
írtam...
Ha ezt megtanuljuk használni, egy új ajtó nyílik meg a Spirituális Sátánisták számára.
-Kibaszottul Elszánt
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A Kundaliniről
A Valódi Kundalini-kígyót – ami egy egy idegpálya, ami összeköti a gerinc tövét a kisaggyal –
felemelni évekig tarthat, évekig kell hozzá erősítened magadat. Ahhoz, hogy biztonságosan
felemeld a szexuális energiát a gerinceden, el kell távolítanod a blokkokat a csakráidból. Ez néhány
héttől akár egy-két évig is eltarthat, attól függően, hogy mennyire haladsz a meditációkkal. Nekem
közel egy évig tartott, mire megtisztítottam a csakráimat az elzáródásoktól, amik megakadályozták,
hogy a szexuális energiám végighaladjon a gerincemen. Ez azért volt, mert még új voltam, és nem
sokat tudtam a kundalini-energiáról és a csakrákról, ezért gondolom, hogy sokkal gyorsabban is
meg lehet csinálni. A blokkokat úgy éreztem, mintha csomók lennének a gerincemben, és a
szexuális energia megakad annak a csakrának, ahol a csomót érzed. Ez azt jelenti, hogy azok a
csakrák vannak zárva, amik afölött a csakra fölött helyezkednek el, amelyikben a csomót érzed.
Amint megtisztítottad az utat a szexuális-/kundalini-energia számára, megnyílik számodra egy új
ösvény az önmegerősítéshez. A kundalinivel való munka azonban évekig tarthat, mire eljutsz odáig,
hogy felemeld a VALÓDI Kundalini-kígyód.
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Spirituális Sátánizmus és az anyagi hatalom
Spirituális Sátánistaként mi vagyunk a Föld Spirituális Elitje. Egyértelműen spirituális változásokat
hozunk a világunkba. Gyakran az emberiség ellenségeit tekintik a materiális sík “elitjének”.
Ezeknek az ellenséges vérvonalaknak és kiválasztottaknak sok anyagi hatalma van (amit kezdenek
elveszteni). Évezredekig szivárogtak be társadalmainkba és rájöttek hogyan manipulálják. Mára
gyakorlatilag a társadalom minden részét ők irányítják. Az ő hanyatló társadalmukban élünk, amit
ők befolyásolnak és irányítanak. Manipulálták a társadalmunkat, az anyagi hatalmat papírdarabokká
változtatták, és elérték hogy ezen anyagi hatalom nagy részét ők irányítsák. Ezt a hatalmat
gazdaságunk, politikánk és kormányaink befolyásolására használják, és társadalmunkat sok
szempontból uralják, de végérvényben saját kényelmükre, az emberiség elpusztítására használják,
hogy ők élvezhessék ezt a vagyont. A hatalmuk az anyagi világból származik. Az általuk használt
energiák szintén az anyagi világból jönnek, például véráldozatokból. A vagyonuk a hatalmuk
forrása. A MI hatalmunk forrása viszont a lelkünk. Ők a vagyonukat használják az egészségük,
érzelmi kiegyensúlyozottságuk, vágyaik megszerzésére, de mi ehhez az ELMÉNKET
használhatjuk. Ahogy látjuk, ezek az uralkodó ellenségek spirituálisan gyengék, de a lelküket
átitatták vagyoni- és más energiákkal, amik manapság az anyagi hatalmat uralják. Ez az anyagi
vagyon és hatalom megszerzésére irányuló szertartásaikból származik.
Az ellenségnek vannak bábjai, akikkel azt az illúziót keltik, mintha az anyagi hatalom ezen bábok
kezében lenne. Megengedik ezeknek a buta báboknak hogy gazdagok legyenek, de ezek a bábok
nem rendelkeznek olyan befolyással mint a bábmesterek. Ironikus, de az “elit” bábmesterek a
Földön a saját gazdáik, egy magasabb ellenség bábjai. Az “elit” vérvonalak és kiválasztottak nem
tudják, hogy az ellenséges szürkék befolyása és irányítása alatt állnak. A létrán feljebb mászva új
mestereket találunk: a szürkéket a reptiliánok irányítják. Ez még jobban megvilágítja, mennyire
gyenge spirituálisan az “elit”.
Spirituális Sátánistaként minden nap egyre erősebbek vagyunk spirituálisan. HATALMAS
spirituális hatást hozunk létre, de ahogy a történelemből is látszik, a legnagyobb Spirituális
Sátánistáknak nem csak spirituális, de anyagi hatalmuk is volt. Nézzétek meg Hitlert, Amerika
alapító atyáit, és a történelemben még sok ilyen példát láthattok. Csak kevesen érintették közülünk a
Spirituális Sátánizmus ezen területét a közelmúltban. Ehhez a témához Babalon Főpap prédikációja
állt a legközelebb, amit a Sátáni Gazdaságról írt (ezt el is mentettem). Volt egy másik Főpap, aki
annyira biztos volt a képességeiben, hogy elkezdett az anyagi hatalom céljáért dolgozni. Salem
Burke Főpap az erejét használva megnyerte a lottót, és röviddel ezután eltűnt, azóta nem hallottunk
róla. Az ellenség fél a spirituális hatalmunktól, mert elvesztik tőle a hatalmukat. Képzeljétek el,
hogy retteghetnek az anyagi hatalommal rendelkező Spirituális Sátánistáktól! Spirituálisan nem
nyúlhatnak hozzánk, de még mindig van anyagi hatalmuk, és még mindig harcolnak a hatalmuk
megtartásáért, miközben gondoskodnak arról, hogy egyetlen kívülálló se érhesse el az ő szintjüket
anyagi hatalom terén. Ezért jelenleg nagyon veszélyes lehet anyagi hatalmat szerezni ahogy azt
Burke Főpap tette.
Egyesülnünk KELL! Ez Atyánk akarata! Az ellenség egységesen dolgozik a materiális hatalmukat,
mint kovenek. Egyesülnünk kell kovenekben és családként hogy spirituális és anyagi hatalmat
szerezzünk!
Értem hogy Burke Főpap miért tette amit tett. Ő nagyon fejlett volt, és a Kundaliniben is magas
szintet ért el. Saját tapasztalataim a Kundalinivel azt mutatják, hogy ez felnyit téged hogy többet
láss, és jobban tudatában légy a körülötted lévő világnak. Természetessé válik az anyagi hatalom
iránti vágy, főleg a mások által uralt társadalomban. Ez azért van, mert ahogy spirituálisan
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fejlődünk, az életünk is fejlődik, hogy megfeleljen a vágyainknak. A mai társadalom nemkívánatos
a Spirituális Sátánista számára, különösen ha kundalini-átalakulásokon megy keresztül. A mai
társadalom és az ellenség próbál meggyőzni hogy elmebeteg vagy, vagy nem tudod “kezelni az
életet” mikor spirituálisan megerősödsz. Előttem megnyílt az ajtó az anyagi hatalom felé. Tudom
hogy ez veszélyes. Ez olyasvalami amit egy csapatként kell csinálnunk.
Nemrég közzétettem információkat a Bölcsek Kövéről. Dolgoztam vele, és tudom hogy gyorsan és
erősen átitatja/beprogramozza a lelkedet a vágyaiddal. Csak akkor kezdtem dolgozni vele mikor az
írásomat közzétettem, és már most észrevehető a változás. A kővel dolgozva megnövelhetjük
lelkünkben az anyagi hatalmat, mivel a kő megerősíti a lelket. Ez mindkét világhoz megfelel. Ez fel
fog minket készíteni arra, hogy az anyagi hatalom terén is felemelkedjünk.
ÉLJEN SÁTÁN!
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A világ megerősítése önmagunk kifejezésével
Mikor kifejezzük önmagunkat, a kifejezés maga az erőnk. Például mikor kifejezed a szereteted
valaki felé, szeretet-energiát irányítasz a lelkedből az övébe. A kifejezéseid ereje a lelked erejéből
ered. Tehát az erődtől függően a másik iránt érzett szerelmed lehet számára jelentéktelen, de akár
teljesen elkápráztathatod vele.
A személyiséged vagy kreativitásod kifejezése is hatalom. Mikor az emberek kifejezik magukat
saját, egyedi viselkedésük vagy kreatív megjelenésük által, szintén az erejüktől függően totális
idiótának tűnhetnek mások számára, vagy épp ellenkezőleg, befolyásolhat másokat hogy fejezzék ki
ők is magukat, vagy utánozzák. Mikor valaki, aki magas szintre fejlesztette a hatalmát (vagy már
azzal született) kifejezi magát, tudat alatt erőt közvetít a kifejezésük célpontjába. Lenyomatot hagy
a világban. Ezért nem akarja az ellenség, hogy kreatívak legyünk, sem azt hogy kifejezzük, mert ez
hatalommal bír, és hatalmat ad.
A fizikai síkon a kifejezés egyszerű cselekedet és szándék/akarat.
A mentális/asztrális síkon a kifejezés szimpla energia és szándék/akarat.
A fizikai cselekvés energia, és az energia fizikai cselekvés (potenciál formájában).
A tapasztalatom az volt, hogy tudat alatt megerősítettem az embereket akik nagyon közel voltak
hozzám, érzelmi kölcsönhatás alakjában. Még a megnövekedett bioelektromosság tüneteit is
észrevettem rajtuk. Ez felfedi, hogyan lehet egy Démonnal való kapcsolat jótékony hatású. Még a
saját társadalmi környezetemben is tudat alatti benyomást tettem. Nem élvezem a mai kor ellenség
által befolyásolt társadalmát, ezért nem foglalkozok vele, és fölébe kerülök a befolyásának, mikor
megpróbál elérni. Engem „számkivetettnek”, vagy „csendes, magányos farkasnak” tartanak, mégis
a környezetemben mindenki dicsőít engem (főleg azért, mert olyan dolgokat érek el, amiket ők még
csak megpróbálni sem mernek). Látják hogy mennyivel pozitívabb az életem az övéknél, és azt
akarják, hogy része legyek a jelentéktelen életüknek és tevékenységeiknek (hogy tudat alatt
táplálkozhassanak az erőmből/önkifejezésemből).
Mindannyiunknak meg kell erősítenünk magunkat, hogy elpusztítsuk ezt az ellenség által
befolyásolt társadalmat, és a sajátunkat tegyük a helyére. Ezt megtehetjük egyszerűen azáltal, hogy
kifejezzük magunkat, és felemeljük a saját lelkünket.
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Hádész vissza fog térni a Földre
Az Alvilágot elvették Hádésztól. Az ellenség manapság azokat uralja, akik spirituálisan „halottak”
vagy „elveszettek”. Az alvilág az a láthatatlan világ, aminek befolyása van a világra. Az ellenség
régóta irányítja az alvilágot, és elveszett lelkeit.
Hádész (vagy Plútó) ráébreszti az elveszett lelkeket a rabszolgaságra, amit az ellenség kényszerített
rájuk. Az alvilág most már készen áll rá, forradalmat akar, hogy újra Hádész uralkodhasson benne.
Az ellenség megfosztotta őt a trónjától, és most újra vissza fogja venni a hatalmat. Az alvilág
elveszett lelkeiben egyre növekszik Plútó energiája, amely a halálon és újjászületésen keresztüli
átalakulást uralja. Újra irányítása alá fogja vonni a holtakat, és seregével elpusztítja az ellenséget!
Az ellenséget kiszorítja az alvilágból, és felfedi a világ előtt. HÁDÉSZ DÜHÖS!
Ha ismered az asztrológiát, láthatod, hogy a Plútó nagyon, nagyon hamar erős befolyást fog
gyakorolni a Földre. Ezen a nyáron megkezdődik az alvilág felemelkedése! Káosz és pusztulás
közeleg, átalakulás képében.
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Felfedem a tudást az Isteni létről
Csak tapasztalatból beszélhetek, mivel tudásom tapasztalatból származik. Fivéreim és Nővéreim,
hallgassatok ide: tudom a leggyorsabb utat az isteni léthez. Már nagyon közel állok az isteni léthez,
és ezt rövidesen el is magyarázom. A következőkben azokat a lépéseket írom le, melyeken én
keresztülmentem, és ez a leggyorsabb út az istenség felé.
1. Minden csakra kinyitása (erő-meditációk)
2. A csakrák megerősítése, amíg minden blokk és csomó el nem tűnik
3. A szusumna átalakítása szexuális energiával (kundalini-ingerlés). Ezt a Kobralégzéssel,
Tantrikus Jógával, Kundalini-jógával, Lélek-szexszel lehet elérni.
4. Ezután a tobozmirigynek és a keresztcsonti csakrának ki kell választania az energiájukat a
csakrákba és az aurába, amíg a csakrák meg nem telnek a férfi, női, és szexuális energiákkal
(a tobozmirigy, a keresztcsonti mirigy és a kundalini-mirigy ingerlése)
5. Miután a szusumna átalakult, az elixír-energiák a mirigyek ingerlésekor a csakrákon
keresztül folynak, maguktól. Ez nem más, mint a Magnum Opus Előzetes Gyakorlatai, a
fenti lépéshez hasonlóan a szexuális energia közreműködésével.
6. Megtörténik a Kundalini Kezdeti Felemelkedése
7. Egy idegszál (nem energia) felemelkedik a gerinc tövétől a kisagyba
8. A Bölcsek Kövének megteremtése és használata (keringtetése). Ezt a tudást hamarosan
felfedem.
9. Az idegrendszer (test + lélek) átalakul a Kő energiájától. Ezt érezni lehet.
10. Bekövetkeznek a Magnum Opus végső állapotai.
11. Az Ida, a Pingala és a Szusumna összeolvasztása, a csakrák kiegyensúlyozása, a Lélek és a
Föld egyesítése. Ez magától is végbemegy, ha a Követ használod.
Idái jutottam eddig. A csakráim épp most egyensúlyozódnak ki, miközben ezt írom. Úgy hiszem, a
Kundalinim Végső Felemelkedése már nagyon közel van, mivel a csakráim hamarosan teljessé
válnak.
Pár perccel ezelőtti élményem:
Meditáció közben az energia a szívcsakrámból áramlani kezdett a tobozmirigyembe és a
keresztcsonti mirigyembe. Röviddel ezután a két mirigyem elkezdte kiválasztani az elixírjeit, a
szusumnámon keresztül a szívcsakrámba. Ez így ment tovább, és közben a Pingalám és Idám
energiája egyre nőtt. Ezután a Szusumnám energiája is növekedni kezdett. Ezután a testem telítődött
az Ida, a Pingala és a Szusumna energiájával. Éreztem hogy ez a három különálló volt egymástól,
aztán egyre erősebbek lettek, megtöltötték az aurámat, s végül ez a 3 rész összeolvadt az aurámmal.
A csakráim húzni-nyomni kezdtek. A lelkem fejjel lefelé fordult. A felső csakráim alulra, az alsó
csakráim felülre kerültek, a gyökércsakrám a korona helyére, a koronám pedig a gyökér helyére.
Azután elkezdték kiegyensúlyozni magukat a másik energiájával. A csakráim most válnak egyszerre
férfi és női tulajdonságúvá.
Ezek az állapotok nem a Magnum Opushoz tartoznak, és a lelkem most “javítja meg” önmagát,
vagyis átalakítja ÖNMAGÁT. Később biztosan érezni fogom a változásokat és hatásaikat...
Felfedeztem és sikeresen használtam a Bölcsek Kövét. Készen áll az információ, hogy hamarosan
mindenkivel megosszam. Ez a kő minden alkímiai munkát véghezvisz. Az ereje elképesztő. A
Követ könnyű megteremteni és használni, ereje mégis megdöbbentő. A kő mindannyitokat gyorsan
az isteni létbe fog emelni. Ez Atyánk akarata. Szeretném azt is megemlíteni, hogy a kő ereje
gyorsan és erőteljesen valóra fogja váltani a vágyaidat.
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A leggyorsabb, legerősebb út az Isteni Lét felé
A Bölcsek Köve
A Bölcsek Köve a “minden egyben” megoldás a spirituális és fizikai átalakuláshoz. Ugyanazért a
célért, vagyis az isteni létért dolgozunk, legyen az utunk akár a Kundalini-jóga, akár a Magnum
Opus, akár más spirituális munka. Ahogy haladsz előre a spirituális átalakulásban, egyre jobban
meg fogod érteni, egyre tisztábban fogod látni a lelkünk romlottságát és befejezetlen voltát. Ezek a
spirituális munkák, főleg a Bölcsek Köve, meg fogja javítani, és az Isteni Létbe fogja emelni a
lelkedet. A Bölcsek Kövével minden alkímiai cél gyorsan elérhető. Ezek az alkímiai célok: a Lélek
és a Föld egyesítése, az Ikerkígyók (Ida és Pingala) összeolvasztása, a Felső és Alsó Csakrák
egyesítése, és az életelixír megteremtése, valamint használata. A Bölcsek Köve mindezt egyszerre
viszi véghez.
A Bölcsek Köve folyamatosan megújítja önmagát, amolyan halál-újjászületés cikluson megy át. A
Bölcsek Köve önmagában is egy folyamatos átalakulás, és mindig aktív. Ha a test teljesen
hozzászokott a kő energiájához, a test is újra fogja teremteni magát, folyamatosan aktív lesz. Így
működik a halhatatlanság, mivel az életelixír folyamatosan újjáteremti önmagár, mindig aktív és új
marad. A kővel való mágikus munkát illetően: az óhajaid hatalmát annyiszor megtöbbszörözheted,
ahányszor csak akarod... és a kő folyamatosan megsokszorozza az óhajaid erejét, miután
beprogramoztad.
A Folyamat:
A kő működésének magyarázata és megértése elég nehéz. A Bölcsek Köve tartalmazza az
életelixírt, a lelket, és az aurát. Ez a formula. Ezek az összetevők mind egymásból állnak, ugyanaz a
dolog, de mégis különállóak. Az aura az egész fizikai világ energiájából, elektromágneses
energiából áll. A lélek bioelektromosságból áll, de a felső csakrák mágnesesek, az alsó csakrák
elektromosak, s közben mindegyik bioelektromos, ami elektromágneses. Az életelixír a férfi, a női,
és a szexuális elixír-energiákból áll. A férfi elektromos, a női mágneses, a szexuális pedig
elektromágneses, miközben mind a három bioelektromos. Mivel a testünk bioelektromossággal
működik, az auránk is bioelektromos. Az elektromos és mágneses energiát (férfi és női) az
elektromágneses energia (szexuális) egyesíti, ami elektromágneses/bioelektromos energiát (férfi +
női + szexuális/csak szexuális) teremt. Ebből a bioelektromos/elektromágneses energia (férfi + női
+ szexuális/csak szexuális) újra egyesíti az elektromos és mágneses energiát, és a folyamat megy
tovább. A folyamat tehát a következő: férfi (elektromos/bioelektromos) + női
(mágneses/bioelektromos) + szexuális (elektromágneses/bioelektromos) energia = szexuális energia
(elektromágneses/bioelektromos),
ami
férfi
(elektromos/bioelektromos)
és
női
(mágneses/bioelektromos) egyben. A kő teremti meg azt az energiát, ami megteremti a követ. Ha
ezt nem tudod megérteni, sajnálom. Ezt a folyamatot nem lehet máshogy elmagyarázni.
Az alkímiai munkák:
Az Ikerkígyók (Ida és Pingala) összeolvasztása valójában a lélek férfi és női oldalának
összeolvasztása. A lélek mindhárom kígyója vagy oldala egy már tökéletes lélek egyharmada. A
lélek részei a férfi (Pingala), a női (Ida), és a szexuális (Szusumna) rész. Az isteni lét eléréséhez a
lélek ezen részeit teljesen össze kell olvasztani. Ezt általában kundalini-jógával csunálják, mivel ez
megnöveli a szusumna szexuális energiáját (erejét), ami összehozza az idát és a pingalát. Erre a
legjobb módszer a szexuális kapcsolat Démonokkal, vagy a Kobralégzés. A Bölcsek köve is
véghezviszi ezt. A hogyanra az előző bekezdésben kaphatsz választ. Az Ida a női elixír, mágneses,
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illetve bioelektromos/elektromágneses energia. A Pingala a férfi elixír, elektromos, illetve
bioelektromos/elektromágneses energia. A szusumna a szexuális elixír, elektromágneses, és szintén
bioelektromosságból áll.
A “Lélek és a Föld Egyesítése” a lélek egyesítése a fizikai világ energiájával. Ezeket az életelixír
egyesíti, ami a lélek és a fizikai világ energiájából áll. A kő ezt véghezviszi.
A Felső és Alsó Csakrák Egyesítése ugyanaz, mint a lélek ida és pingala aspektusainak
összeolvasztása. A felső csakrák nőiesek, mágnesesek, és bioelektromosak/elektromágnesesek, míg
az alsóbb csakrák férfiasak, elektromosak, és bioelektromosak/elektromágnesesek. A szívcsakra
szexuális, és bioelektromos/elektromágneses. A kő egyesíti ezeket.
Az elemek (Tűz, Föld, Víz, Levegő, Kvintesszencia) mind elektromos, mágneses és
elektromágneses tulajdonságúak. A lélekben az ida, a pingala és a szusumna az elemekhez tartozik.
A kő felébreszti az elemeket a lélekben.
A folyamat állomásai:
Tapasztalatból tudom, mik a spirituális folyamat főbb lépései. Mikor fejlődünk, “megjavítjuk” a
saját lelkünket és testünket, mivel mindkettőt korrumpálták és elvágták egymástól. Miután elegendő
ideig csináltam a Kobralégzést, a szusumnám átalakult, és kihatott a fizikai testemre. A szusumnám
helyreállt. Ezen változás előtt a testemben és lelkemben az elixír-energiáim szabadon áramlottak az
őket uraló mirigyek ingerlése után. A változás után, mikor az elixír-mirigyeimet (tobozmirigy,
keresztcsonti mirigy, szexuális mirigyek) ingereltem, az elixír energiája automatikusan a szusumnán
keresztül folyt. A férfi elixír felfelé, a csakrákon keresztül az aurába áramlott, ahogy addig a
szexuális energia is, a tobozmirigy női elixírje pedig lefelé a szusumnán, a csakrákon keresztül az
aurába. A test/lélek az életelixír energiáit most magától irányítja a lélekbe, a testbe és az aurába. Ez
egy nagy lépés, és sok mindent felfed. Ez a lépés nagyon fontos, és további figyelmet igényel, hogy
még jobban megértsük és megteremtsük a bölcsek kövét, és vele dolgozzunk. Szeretném azt is
megemlíteni, hogy miután a csakráid teljesen megtöltődtek az életelixírrel, számíthatsz a kundalinid
kezdeti felemelkedésére.
A Bölcsek Köve RENDKÍVÜL erős. A tested és a lelked is erős hatásoknak lesz kitéve. Én szóltam.
Spirituális követelmények a Kőhöz:
*Javaslom, hogy csak azután kezdj el dolgozni a kővel, hogy a szusumnád a fent említett módon
átalakult. Ezen szint eléréséhez stimuláld gyakran a kundalinidet, hogy a szexuális energia
felemelkedjen a csakrákon keresztül, és megerősítse a szusumnádat. Ezt könnyen meg lehet csinálni
a Kobralégzéssel, egy Démonnal való rendszeres szexszel, vagy csak a gyökércsakra gyakori
megerősítésével. Ha elértük ezt a szintet, a csakrák és az aura megerősítése az elixír energiáival
sokkal könnyebb és gyorsabb.
*Minden elixír-energiának már erősnek kell lennie a csakráidban és a lelkedben. Ez szükséges, és
fontos a Bölcsek Kövének megteremtéséhez.
*Minden csakrának nyitva és erősnek kell lennie.
Előkészületek:
Hogy felkészülj a kő megteremtésére és megfelelj a követelményeknek, végezd az alábbi meditációt
néhány hétig: sűrítsd össze az aurádat egy kicsiny fénygömbbe, és áramoltasd át minden első és
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hátsó mellékcsakrán, illetve ingereld vele a tobozmirigyedet. Végezz a gyökércsakránál, aztán
helyezd a gömböt néhány hüvelykre a gyökércsakra alá, közvetlenül a kundalini kígyóra, és tartsd
rajta addig, amíg a szexuális energiát fel nem küldi a gerinceden. A gömböt tárold a szívcsakra
közepében, ahová tartozik. A teljesen megerősített szívcsakra közepén lévő üres tér a kő tárolására
szolgál. Mikor következő alkalommal csinálod ezt a meditációt, az aurádat az előzőleg használt
gömbbe sűrítsd, így növelve annak erejét. Tartogasd ezt a gömböt a kő megteremtésére. Csináld
gyakran a Magnum Opus előzetes gyakorlataiból a Keresztcsonti Meditációt, hogy a férfi elixírt is
megindítsd. A léleknek felkészültnek kell lennie a kő megteremtésére.
A kő megteremtése:
Vonj ki egy kis bioelektromosságot mind a 7 fő csakrából, és irányítsd a gömbbe. Ez a
bioelektromosság a csakrákból aktiválni fogja a kő valódi erejét. Mikor a szívcsakrádba helyezed a
gömböt/követ, azonnal érezned kéne a hatásait, mivel a szívcsakra keringtetni fogja az energiát.
Ennyi a kő megteremtése. A kőben most már minden összetevő megvan: Bioelektomosság + Aura +
Életelixír – VAGY – A lélek energiája + A fizikai világ energiája + A halhatatlanság/tökéletesség
energiája.
Figyelmeztetés:
Érezned kell a kő újfajta energiáját. Lehet hogy érezni fogod a kő “folyamatát”, és megértheted
hogyan működik. Ha az energia túl erős számodra, tartsd a gömböt máshol, mondjuk az asztrális
templomodban, mivel a szívcsakra arra szolgál, hogy az energiáját átáramoltassa a lelkeden és
testeden. Dolgozz vele amíg képes leszel a szívcsakrádban tárolni. Ez a kő RENDKÍVÜL erős! Ez a
leggyorsabb út az isteni léthez!
Munka a kővel:
A kő megerősítéséhez gyakorlatilag újra kell teremteni, és hozzá kell adni az erejéhez. Sűrítsd az
aurádat a kőbe, keringtesd, és ha gondolod, vonj ki új bioelektromosságot a 7 fő csakrából a kőbe.
A követ más módon is használhatod, például összekötheted minden csakrádat a szívcsakráddal, és
megpörgetheted a követ a szívcsakrád közepén. A gyenge csakrákat is megerősítheted, ha ki-be
áramoltatod rajta a követ. A követ tartsd tisztán, naponta tisztítsd meg ugyanúgy, mint ahogy az
aurádat és a csakráidat. Mikor a kő hozzáér egy csakrához, a csakra közelebb ér a tökéletes
lélekhez/isteni léthez. Minden alkímiai munkát meg lehet határozni pusztán a kő egyszerű
áramoltatásával a csakrákon keresztül.
A Szívcsakra:
A szívcsakrában, mikor ereje teljében van, található egy üres hely a közepében. Ide kell helyezni a
követ. A szívcsakra arra szolgál, hogy keringtesse a kő halhatatlan/tökéletes energiáját a lelken és a
testen keresztül, megerősítve őket. Így jut el a kő energiája a test minden részéhez.
Mágikus munkák:
A kő, ha beleprogramozzuk a szándékainkat, idővel folyamatosan át fogja itatni vele a lelkünket.
Így idővel a vágyaink/szándékaink ereje MEGSOKSZOROZÓDIK. Mikor a programozott követ
újra és újra átáramoltatod a csakráidon, a lelkedet is be fogod programozni és át fogod itatni a
vágyaiddal, gyorsan irányba állítva a lelkedet. Ha a programozott követ a szívcsakrádba helyezed, a
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szándékaid át fognak áramlani a lelkeden, mindig beprogramozva a lelkedet. A Szívcsakra uralja a
VÁGYAT, szóval mikor a szándékaid harmonizálnak a vágyaiddal, a szívcsakra még jobban meg
fogja erősíteni a kő programozását. Vibrálhatsz rúnákat is, hogy még jobban átitasd a követ a
vágyaiddal. A kő erejének célja, hogy megteremtse a tökéletes anyagi életed, miközben tökéletesíti
a spirituális életed.
Az átalakulás lépései:
Ahogy tovább dolgozol a kővel, a tested és a lelked sok átalakuláson fog keresztülmenni, magától.
Ez azért van, mert a kő minden alkímiai munka elegye, és a kő maga az isteni
(halhatatlan/tökéletes) energia. A tested és a lelked hozzá fog szokni.
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A Kundalini és az állatok
Mikor a Kundalinim a nyúltagyamhoz kapcsolódott a kezdeti felemelkedéskor, a nyúltagyam
aktiválódott, de úgy működött, mint egy különálló agy. Az idegrendszeremtől/lelkemtől függetlenül
működött. Uralta a hátam és a karjaim hátuljának idegeit. Úgy tűnik, a nyúltagy a kundalini fizikai
agya, és idővel összehangolódik az agyam többi részével. De a kundalini először (a nyúltagy és z
idegrendszerem/lelkem azon része amit ural) nagyon állatszerűen viselkedett. Néha még éreztem is
az energiatestét ahogy mozgott. Nemrég tapasztaltam valamit, ami olyan volt, mintha a szó szerinti
kundalini felmászott volna a nyúltagyamba. Ez ijesztő élmény volt, de nem fájdalmas. Először úgy
éreztem, mintha valami mászna a hátamon és a karjaim hátoldalán. Ez annyira fizikainak érződött,
hogy hátra is nyúltam, azt hittem egy rovar vagy valami mászik rajtam. Aztán úgy éreztem, valami
szó szerint felmászik a gerincemben. Ez nem vicc, egy kis kígyó szó szerint felmászott a
gerincemen a nyúltagyamba. Ezt fizikailag éreztem, de nem láttam fizikailag, és nem is tudtam
fizikailag kitapintani. Ez különálló volt a lelkemtől/idegrendszeremtől. Ez tényleg egy ÉLŐLÉNY
volt, saját külön elmével. Ijesztő volt.
Miután megtörtént a kundalinim kezdeti felemelkedése ami aktiválta a kundalini fizikai testét (a
nyúltagyam és az idegrendszerem egy részét), nagyon állatszerűen viselkedett, legalább is az én
szemszögemből. Miután a szó szerinti kundalini felemelkedett a kisagyamba, a kundalini eggyé vált
az elmémmel. Most van egy állati oldalam, ami a kisagyam, és uralja az idegrendszerem bizonyos
részeit. Szeretném elmagyarázni nektek ezt az állati oldalt...
Mióta felébredt az állati oldalam a kundalinim által, jobban megértem az állatokat. Igen, az állati
létet is megértem. Sokkal jobban tisztelem az állatokat, és jobban törődöm velük. A velük való
kommunikáció is természetesnek tűnik. Nehéz elmagyarázni amit mondani akarok. Úgy tűnik, az
állatok fizikai élete helyes. Azt teszik amire az őket érő hatások késztetik őket, de valódi
szabadságuk a spirituális világban található. Nem annyira fejlettek spirituálisan mint mi, de képesek
szabad életet élni – az elméjükben. Ezt egy barátom vadászgörénye által tanultam meg. Mikor
áthozták az én házamba, szabadon engedtük, hadd szaladgáljon, mivel a barátom házában a
ketrecében kell maradnia. Nagyon izgatott volt, össze-vissza ugrált és rohangált. Aznap este, mikor
elvitték, meditáltam. A meditáció közben éreztem ahogy rajtam mászkál és játszik velem, éreztem
az érzelmeit és érzéseit. Ez volt az első alkalom hogy az asztrál-síkon léptem kapcsolatba egy
állattal. Éreztem hogy a vadászgörény erősen vágyik arra hogy megint eljöjjön és játszhasson, de
nem volt meg ehhez a hatalma. Ekkor értettem meg az állatokat, és hogy milyen állatnak lenni.
Volt egy korábbi élményem is, de nem tudtam mi az értelme amíg a kundalini-oldalam fel nem
ébredt. Láttam ahogy két vad kutya megeszik egy macskát, és már túl késő volt, nem tudtam
megmenteni. Ez érzelmileg megviselt, és megkérdeztem hogy miért történnek ilyen dolgok? Most
már értem az állatokat és tudatnom kell a világgal is.
Az emberek spirituálisan elnyomják az állatokat. Az emberek nem veszik észre hogy az állatoknak
tudatuk és vágyaik vannak, amiket nem tudnak könnyedén elérni. Saját elméjükre vannak
korlátozva, ahogy mi is voltunk mielőtt Atyánkhoz fordultunk volna. A vágyaik EGYSZERŰEK, és
nincs meg a hatalmuk hogy elérjék őket. Néhány állat egyszerűen csak azt akarja, hogy szeressék és
velük legyenek, néhányuk pedig csak szeretne szabadon játszani vagy futkározni. A világ jelenlegi
helyzetéből kifolyólag néhány állat egyszerűen csak nem akar éhezni. A barátom vadászgörényének
a mindenséget jelentette hogy a házamban rohangálhatott. A spirituálisan elveszett embereket arra
programozták, hogy túl sokat kívánjanak. A Kundalini sokkal értelmesebb életet fog elhozni,
egyszerű vágyakkal. Most én is ilyenné váltam. Ebben az értelemben az állatok felsőbbrendűek,
mivel a legkisebb dolgok abszolút mindent jelenthetnek a számukra. Ha képesek lennének elérni a
legegyszerűbb vágyaikat, a paradicsomban éreznék magukat.
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Most az állatokért beszélek. A Föld nem csak az embereké, hanem az állatoké is. A MI
felelősségünk hogy az állatok elérjék a vágyaikat. Kibaszottul visszataszító mikor az állatokat
elhanyagolják vagy bántalmazzák! Érzelmileg felkavar ha ilyet látok! Hogy bánthat valaki egy
állatot ami semmit nem tett, csak boldog életre vágyott és nem volt meg a hatalma az eléréséhez?!
Kérek minden Spirituális Sátánistát, hogy segítsen az állatokon az elméje erejével. Ha állatok
bántalmazását tapasztalod, átkozd meg azt aki ezt teszi. Tégy igazságot. Nem engedd hogy még
több szabadságot elvegyenek az állatoktól. Nem érdemlik meg hogy rosszul bánjanak velük és
meggátolják őket vágyaik elérésében. Nem azt mondom hogy adoptálj minden állatot amivel
összefutsz, hanem hogy mágikusan segíts rajtuk ahogy jónak látod. Ha nem érted az állatokat vagy
nem tudsz velük kommunikálni, tégy minden állatnak egy szívességet: emeld fel a kundalinidet.
Ezt személyes ügynek tekintem, nem fogom hagyni hogy az ellenség kihasználja az állatokat!
Remélem mind segítetek fivéreim és nővéreim. Használjátok az erőtöket, hogy az állatok elérhessék
a vágyaik célját! A miénk ez a felelősség, és a Kundalinitek tudatosítani fogja ezt. A bennem élő
kundalini akarja hogy segítsünk az állatokon.
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A Kobralégzés
**A Kobralégzés elvégzéséhez ülj le (én keresztbe tettem a lábam), gyengéden nyomd a nyelved a
szájpadlásodra mint a Szitkári légzőgyakorlatnál (link alább), és tartsd ott. Alkalmazd a gyökérzárat
(húzd össze a végbélzáró izmodat), és tartsd. Ne túl erősen csináld, nem edzed az izmaid, csak
összehúzod őket. Ez egy áramkört teremt a szexuális energia felemelkedéséhez. A belégzésnek
olyannak kellene lennie mint a Teljes Jógikus Légzésnek, de bevallom őszintén, én csak simán
belélegeztem. Lassan lélegezz be az orrodon (száj csukva), miközben a nyelved a szájpadlásodnak
van nyomva, és közben koncentrálj az energiára (ne te irányítsd), ahogy felkúszik a gerinceden
a gyökércsakrádból ki a koronádon.
Belégzéskor nem fogod érezni a szexuális energia emelkedését, csak utat nyitsz neki. Az emelkedés
a kilégzés után történik meg. Pár másodpercig tartsd (ne erőltesd, légy ellazult), aztán lélegezz ki a
szádon. Csinálj úgy mintha mosolyognál, hogy a kilégzésnél természetes módon sziszegő hangot
adj ki. Ez egy légzés. Az elvégzett légzések után várd meg amíg felemelkedik a szexuális energia,
és meditálj rajta.**
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Yogic_Breathing.html (információ a Szitkári és a
Jógikus légzésről)
Javaslom hogy 2-3 ellazult Kobralégzéssel kezdd (komolyan!). Sokszor volt hogy mikor elkezdtem,
3 légzés után olyan energiát éreztem, mint több hétnyi erő-meditáció után. Kezdetben nem sokat
fogsz érezni, de ne becsüld alá: a szexuális energia minden Kobralégzés-meditációval erősebb lesz.
A Kobralégzést még jobban szeretném kivesézni, mivel nagyon jótékony hatású, és úgy érzem
mindent meg fog változtatni. A technika önmagában egy mindenre jó erősítő technika, egy
közvetlen út a kundalinihez. Szó szerint csak néhány másodpercbe telik, így sokkal több idő marad
arra, hogy más területeken is dolgozzunk. A Kobralégzés nagyon természetes. Át kéne nevezni
Spirituális Légzésnek, mivel ez a lélek légzése. Természetesen sokunknak ki kell törnie a spirituális
önmegerősítés kezdeti fázisaiból hogy ez a lélegzet jól működjön. Arról beszélek, hogy a
csakráidban ne legyenek elzáródások és legyenek erősek.
TOVÁBBÁ NEM JAVASLOM HOGY TÚL KORÁN HASZNÁLD A KOBRALÉGZÉST, MIVEL
HATÁSTALAN LENNE A KUNDALINIHEZ VEZETŐ GYORS ÚTON.
Hogy valójában működjön, erős szexuális energiáidnak, vagyis komoly mértékben erős csakráidnak
kell lennie. Szóval bízz bennem mikor azt mondom, folytasd a csakráid megerősítését, és várj amíg
úgy érzed, a csakráid megerősítéséből származó fejlődés lelassult. Ha okos vagy, a csakráid
kisöprése után dolgozhatsz a kobralégzéssel, és közben folytathatod az egyes csakrák erősítését. Ez
komolyan fel fogja gyorsítani a dolgokat.
A Kobralégzés különböző változatait és hozzá szóló tanácsokat is megismertem. A szexuális
energiát IRÁNYÍTHATOD a csakráidba is, de a csakrához vezető utat a belégzés során, erős
koncentrációval kell létrehozni (a gyökércsakrából indulva, fel a gerincen a csakrába). A
kobralégzés előtt csinálj váltott orrlégzést, ez kiegyensúlyozza az ida és pingala áramköröket,
ezáltal a szexuális energia nagy része a szusumnán fog feláramlani, nem az ida vagy pingala
idegszálakon. Ha e kettő (ikerkígyó) között kiegyensúlyozatlanságot érzel, a kobralégzést úgy
végezd, hogy lefogod az egyik orrlyukadat. Ha a bal oldalad (Ida) erősebb mint a jobb (Pingala), a
kobralégzésnél a bal orrlyukadat fogd le, és ez fordítva is érvényes.
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A kobralégzés egyszerű légzés, felirányítja a szexuális energiát a szusumnán, megerősítve azt és a
csakrákat a szexuális energiával. Ez a technika nagyon erős! A leggyorsabb és legerősebb út a
kundalinihez. Engem nagyon megdobott a fejlődésben, és ezzel értem el a kundalinim kezdeti
felemelkedését.
Könnyebb és alapvetőbb információt itt találsz a technikáról:
http://www.ehow.com/how_2322034_do-cobra-breathing-exercise.html
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Az igazság a Kígyóról
Hónapokkal ezelőtt írtam az e-groupokba, és a kundalinim végrehajtotta kezdeti felemelkedését. Ez
felnyitott számomra új tudást, és úgymond újra felfedeztem a bölcsek kövét. A csoport és Maxine is
megkapta a formulát, ennek az oldalnak az alján található:
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Magnum_Opus.html
Azóta többet is tanultam, és egy teljesen új szinten kísérleteztem a kővel. Új tudást szereztem róla.
A felemelkedésemből sok mindent tanultam, és sok félreértést látok már világosan, amiket
helyesbíteni kell. Szeretném megosztani veletek a tudásom és tapasztalataimat, habár nem mind
fogjátok kellemesnek találni. Én tapasztalatból beszélek és tanulok, mivel számomra ez az igazság.
A kundalini minden élőlényben megtalálható. Ez a lélek azon része, amely az ösztönös tudatot
uralja. Mi, az emberek esetében ez a rész alvó állapotban van, ezért nem tökéletes a lelkünk.
Ösztönös tudatunk a kígyó elméjében van. A kezdeti felemelkedésemkor a kígyó teste felemelkedett
az idegrendszerembe. Nagyjából egy hónappal ezután az ösztönös tudatom (a Kígyó Elméje)
felemelkedett a kisagyamba, és először különálló tudatként működött. Valójában ez nem egy külön
elme, hanem az alvó, ösztönös tudatunk, amely minden élőlényben megtalálható. Mi, emberekként
valójában magasabb dimenziójú lények leszünk, mikor a lelkünk teljessé válik.
Minket nem ebben a 3. dimenzióban teremtettek, ahogy azt néhányan hiszik. Egy magasabb
dimenzióban, genetikailag változtattak meg minket. Miután megszülettünk, mint egy rabszolgafaj,
Atyánk belénk véste szó szerint vett génjeit, ami megadta nekünk a lehetőséget, hogy egyenlőek
legyünk vele. A különbség köztünk, és a faj között amitől származunk, a magasabb dimenziójú
génjeinkben keresendő. A 3. dimenziós különbség az emberek és a főemlősök fizikai teste között a
magasabb dimenziójú gének megjelenési formája. Mikor a kígyónk felemelkedik, és teljessé teszi a
lelkünket, a tudatunk egy magasabb dimenzióba emelkedik, abba, amiben a tervek szerint élnünk
kellene.
Mikor a lelkünk egyensúlyba kerül, az tükröződik a tudatunkban is. Mikor lelkünk férfias és nőies
oldalai egyensúlyba kerülnek, és a kundalinink felemelkedik, az ösztönös gondolkodás lesz a
domináns, mivel ez a magasabb dimenziójú gondolkodásból származik. Ezen ösztönös gondolkodás
miatt tudtam kapcsolatba lépni és kommunikálni az állatokkal, és később a természet lényeivel. Ez
azért van, mert a kundalini által minden élőlény tudatosan egy magasabb dimenzióban él. Ebben a
3. dimenzióban az ösztönös gondolkodás az uralkodó, és ez nyilvánvalóan látszik az állati
viselkedésben. A felemelkedésed után ráébredsz a természet minden tudatára, és minden élőlényt
magasabb szinten fogsz megérteni. Ez úgy manifesztálódik, hogy törődni fogsz Földanyával és
minden lényével, ezen nem tudsz változtatni ha ráébredtél erre a tudatossági szintre.
A hátsó mellékcsakrák uralják az igazi ént (a magasabb dimenziójú ént, a kundalinit), a középen
lévő főcsakrák uralják a tudatot, az elülső mellékcsakrák pedig a lelket (az önkifejezést, a lény
egyediségét). A férfi, női és szexuális elixíreknek meg kell telíteniük a csakrákat, elsősorban a hátsó
mellékcsakrákat, hogy a kezdeti felemelkedés bekövetkezhessen. A 3 elixír alkotja a kundaliniidegszálat, és a lélek azon aspektusát, aminek meg kell születnie a kígyó felemelkedéséhez.
Szeretném tisztázni a szexuális energia mibenlétét, és hogy miben különbözik a kundalinienergiától. A szexuális energia a gyökércsakrából ered, nem pedig a kundaliniből. Az asztrál-szex
választja ki a szexuális energiát, és irányítja felfelé a gerincen, nem pedig a kundalini. A kundalinienergia a magasabb dimenziójú énünk energiája, potenciális formában. A kundalini ingerlése nem
ugyanaz mint amikor a szexuális energia felemelkedik a gerinc mentén. A szexuális energia
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kiválasztása a mirigyből asztrál-szexszel, vagy a Kobralégzéssel érhető el a legjobban. (Keress rá
Google-ben: “Cobra Breath ehow” - elvileg az első találat lesz az). A 3 elixír együttesen alkotja a
kundalini-energiát (mely alvó állapotban fekszik a gyökércsakra alatt). A kundalini ingerlése
megerősíti a 3 elixír-mirigyet. Szóval a tényleges rövidebb út nem más, mint a gyökércsakra alatti
kundalini-energia ingerlése, de fizikailag létrehozott energiákkal, mint például a nyers
bioelektromosság, ezért helyesen kell csinálni, és inkább érzésre, mintsem vizualizációval.
A lélekkel kapcsolatos egyik fontos munka a lelkünk összeolvasztása valódi énünkkel (a magasabb
dimenziójú énnel/kundalinivel). Ezt végső soron a Bölcsek Kövének segítségével lehet elérni,
pontosabban a 3 elixírt, vagy az irányított kundalini-ingerlést kell átáramoltatni a hátsó (kundalini)
és első (lélek) mellékcsakrákon. Ez egyesíti a lelket a kundalinivel, és ily módon válhatunk
ténylegesen önmagunkká egy magasabb dimenziójú szinten. Amint elértél egy bizonyos szintet, a
kiválasztott elixír-energiák magukat fogják áramoltatni, és csak koncentrálni kell rájuk. Szóval ha a
felemelkedésed felé akarsz haladni, teremtsd meg a Bölcsek Kövét, és erősítsd meg vele magadat, a
Kő el fog téged juttatni a célba. Folytasd a 3 elixír kiválasztását gyakran, stimuláld a kundalinidet,
és áramoltasd át az energiákat a hátsó és első mellékcsakráidon. Miután a Kő teljessé vált, pusztán
megerősítve azt aktiválhatod, és ezután magától fog áramlani a fő csakráidon keresztül. Ha még
gyorsabban akarsz dolgozni, a kundalini ingerléséből származó energiákat helyezd a kőbe.
Figyelmeztetlek, hogy ez túl fejlett lehet az új Sátánistáknak, de én KÖVETLENÜL a
felemelkedéshez vezetlek.
Még egy dolgot meg kell említenem: van egy másfajta felemelkedés is, ami a kezdeti
felemelkedésem után néhány nappal következett be. A lelkem emelkedett fel, és ez az agyalapi
mirigyemből indult ki. Egy vékonyabb, könnyebb idegszál, ereszkedett le az agyalapi mirigyemből,
le az első csakrákon, át a legalsón, és fel a hátsókon, majd összeolvadt a kundalini-szállal. Az
agyalapi mirigy ingerlése is kiválaszt egy bizonyos elixírt, ami hasonló a tobozmirigy által
kiválasztotthoz, a lélek energiája. Ez felnyit számunkra a kővel való újfajta meditációkat és
munkákat, mint ahogy azt mondtam, új tudást szereztem a kőről és munkáiról, de mind
kísérletezhettek vele, és saját magatok tapasztalhatjátok ki, mivel a formula amit megadtam a JoSnak, maga a kő alapja, és fel lehet vele emelni a kígyót.
Éával egyedi kapcsolatom van. Megtanította nekem, hogy ne istenként tekintsek rá, ne
felsőbbrendűként, mivel mind egyenlő szintre juthatunk vele. Igazság szerint Lucifer Képmása
mindegyikünkben megtalálható. Ez tudatom azon aspektusa, amely rávett hogy most ezt mind
leírjam nektek, hogy ti is megtehessétek amit én megtettem. Úgy is vehetitek, hogy maga Lucifer
az, aki most ezt a cikket írja, mivel elmémnek csak ez a része az, ami erre a tettre buzdít. Sátán
mindannyiunk része, Őt tartjuk egyetlen Istenünknek, mivel mind Istenek vagyunk. Sátánon
keresztül iránymutatást és értelmet kapunk. Mikor Sátán azt mondta, visszanyerte a Földet, az azt
jelentette, hogy mi, a kígyók visszanyertük Földanyát. Sátán, a kígyóm, felemelkedett bennem, és
mindegyikőtöknek megmutatjuk a leggyorsabb utat, amivel ezt ti is elérhetitek.
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Földanya felemelkedése az 5. dimenzióba
Nemrég valami rendkívülit tapasztaltam. Földanyánk a tudatomba küzdötte magát az utóbbi időben,
egészen a legutóbbi élményemig. Az utóbbi időben elfojtott dühöt éreztem magamban, pontosabban
a gyökércsakrámban. Ez a belső harag próbált szabad utat találni. Külső valóságom próbálta
kiváltani bennem a dühöt külső hatásokkal, amik megpróbáltak engem irányítani. Végül szabadon
engedtem ezt a belső vadállatot, és meglepetésemre ami felszínre került, nem csak puszta harag
volt, hanem a folyamat egy felemelkedés volt... Földanyánké.
Először megjegyezném hogy nemrégiben ráébredtem az 5. dimenzióra, a kígyóm felemelkedésén
keresztül. Emiatt a csakráim is az 5. dimenzióba kerültek. Így tudott Földanyánk a fizikai
tudatomba is eljutni. Földanyánk egy magasabb dimenzió szó szerinti lénye, melynek tudata alvó
állapotban fekszik az 5. dimenzióban, ahogy az emberek is. A fizikai Föld az 5. dimenziós
gyökércsakránk megjelenési formája. Ez az 5. dimenziójú gyökércsakra képviseli fizikai
valóságunk külső hatásait, vagyis a világ legáltalánosabb hatásait, például magát a Földet is. Azért
haragként manifesztálódott, mert ez a harag a 4. dimenziós gyökércsakránk eredménye. Az 5.
dimenziós gyökércsakra a 4. dimenziós gyökércsakrán keresztül mutatkozott meg, mint annak fő
érzelme, a harag.
Mikor először megnyitottam az utat a belső harag számára, és felengedtem a csakráimon,
megnyíltam az 5. dimenziós felismerés számára, hogy a Föld saját, belső énünk egyik megjelenési
formája. Ennélfogva igaz, hogy külső valóságunk belső lelkünk tükörképe. Mikor erre rájöttem, Ő
(a Föld) elkezdett felemelkedni a középső csakráimon, habár egy kicsit a hátsó csakrákban is
éreztem. Ez olyan érzés volt, mikor egy vékony idegszál, hasonló a kundalinihez, de sokkal
vékonyabb. Ennek a felemelkedésnek volt egy kis fizikai manifesztációja is a külső fizikai
valóságomban. Abban a pillanatban, hogy a Föld 5. dimenziós énje elkezdett felemelkedni az 5.
dimenziós gyökércsakrámból, kint elkezdett esni az eső. Ahogy a felemelkedés egyre erősebb lett,
és végighaladt a csakráimban, az eső egyre jobban esett. Abban a pillanatban, ahogy a 7. csakrámat
és az aurámat elhagyta, az eső azonnal elállt.
Földanya most egy nagy részét teszi ki a fizikai tudatomnak, de végül is ez azt jelenti, hogy az 5.
dimenziós gyökércsakrám kinyílt. Földanya tudata most még jobban megnyílt 5. dimenziós énje
felé. Ahogy azt sokan tudjátok, Neki hamarosan az 5. dimenzióba kell emelkednie, és szerintem ez
megadja a választ a miértre és a hogyanra.
-Kai Purr
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A magasabb szintű valóság és az álmodás (A Kígyó Bölcsessége)
A kígyóm felemelkedése teljes mértékben átalakította a valóságérzékelésemet. Megértettem, hogy
ez a fizikai valóság amit érzékelünk, nem az elsődleges létsíkunk. Az emberiség fordított módon
érzékeli a valóságot, és ezt ki kell javítani.
A „fizikai” valóság semmi több, mint a teljes tudatosságod kis része. A fizikai agy megszűri a
tudatunkat, ezért fontos hogy aktiváljuk és megerősítsük. A fizikai valóság nagyon alacsony
frekvencián rezeg, azért van olyan nagy jelentősége itt az időnek és térnek. A magasabb síkokon az
anyag rezgésszintje sokkal magasabb, ezért az idő sokkal gyorsabban telik, és a tér is sokkal sűrűbb.
Ez megmagyarázza, hogy a gondolataink miért jelennek meg azonnal a mentális érzékeink számára.
A fizikai valóság a gyorsabb rezgésű (gondolati), leggyakoribb valóságok megjelenési formája az
univerzum egy adott területén. Ezért szükséges a meditáció és a mágia ahhoz, hogy ebben a fizikain
valóságban jó életet élhessünk.
A valódi testünk (az Elme) sokkal magasabb rezgésszintű síkokon (Asztrál) létezik, nem ezen a
„fizikai” (három dimenziós) síkon. Ezért vagyunk képesek önszántunkból bármit megtapasztalni a
mentális érzékeinkkel, de a fizikai valóságban ebben korlátozva vagyunk. Mikor meditálunk,
asztrális kivetülést végzünk, álmodozunk, álmodunk vagy gondolkodunk, a magasabb szintű
testünket használjuk, és a magasabb szintű síkokon végezzük a cselekvést. Nem szabad
korlátoznunk magunkat azzal, hogy csak ebben a fizikai valóságban „éljünk” tudatosan, mert valós
énünk a magasabb valóságokban él. Spirituális Sátánistaként úgy szoktunk hozzá a meditációhoz és
a mágia használatához, de csak amikor szükségünk van rájuk, vagy napi rutinként. Ez korlátozza a
valódi szabadságunkat. Mind tudjuk, hogy a (leggyakoribb/megerősített) gondolataink
befolyásolják a fizikai valóságunkat, de kudarcot vallottunk abban, hogy felismerjük a téma
valóságát.
Sok ember – mikor felfedezi az elme erejét – úgy hiszi, „felébredt”, de ez még nagyon messze van a
valódi ébredéstől. Mindannyian alszunk, különben nem lenne olyan dolog a tudatunkban, hogy
álmodás. Sok ember úgy éli az életét, hogy egyáltalán nem működik tudatosan, sehol, semmikor.
Folyamatosan álmodunk. Mikor „álmodunk”, csupán a fizikai érzékelésünk nélkül tapasztaljuk meg
a valóságunkat. Ez a fizikai valóság olyan alacsony sebességgel rezeg, hogy úgy tűnik, a fizikai
érzékelésünk uralja a tudatunkat. Mindig az „álomvilágban” élünk, s mikor alszunk, egyszerűen
elengedjük a fizikai érzékeinket, hogy megtapasztaljuk a magasabb valóságokat a fizikai valóság
zavaró hatása nélkül. Fel kell ismernünk, hogy minden alkalommal, mikor meditálunk vagy
mágikus munkát végzünk (lényegében az elmét használjuk), akkor az álomvilágban
(asztrális/magasabb rendű valóságban) élünk.
A tudatunk nagy része alvó állapotban van. Ezért nem vagyunk tudatosak az álmainkban, és ezért
nem vagyunk tudatosak az ébrenlétünk nagy részében. Folyamatosan az álomvilágban élünk, még
ébren is, ezért aktívan kell tartanunk a tudatos figyelmünket, még a fizikai alvásunk során is. Ezt
álomjógának nevezik, de lényegében annyit jelent, hogy üres meditációt végzünk napközben
számos alkalommal, vagy jobb esetben folyamatosan. Ez arra tanítja a tudatunkat, hogy soha ne
„aludjon”. Ez felnyit minket a tudatos álmodás világa felé, ahol minden lehetséges – ebben az
állapotban társaloghatunk az Őrzőnkkel, és befolyásolhatjuk a fizikai valóságunkat.
A lényeg, hogy meg kell tanulnunk tudatosan a magasabb síkokon élni a fizikai alvás és a nappali
ébrenlét közben is. Ennek az a legnagyobb előnye, hogy a magasabb síkokon megtapasztalt
leggyakoribb valóságok meg fognak jelenni a fizikai valóságunkon.
A kígyóm megtanította nekem, hogy ő maga így él, és más állatok is így élnek. Folyamatosan
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(nappal és alvás közben is) tudatosan álmodnak, a kívánt valóságokban. Ez a gondolkodás- és
életmód hatalmas befolyással van azokra, akik komoly hatalomra tettek szert az erő-meditációk
és/vagy jóga által.
A kundalini jógában és meditációban szerzett tapasztalataim szerint a tudatom olyan szintre
emelkedett, ahol a vágyaim és csakráim magasabb valóságokba, megnövekedett rezgésszintre
kerültek. Ezáltal már nem tudom a fizikai valóságban megtalálni a kívánt valóságomat.
Megtanultam a tudatomat magasabb valóságokhoz hangolni, ahol kiteljesíthetem magam az általam
kívánt élmények által.
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A Szent Formula és a Kundalini
Tapasztalataim az egészről beszámolnak. Megpróbáltam annyira rövidre fogni, amennyire lehet.
Készen álltok rá?
A kundalinim kezdeti felemelkedése 2010. 02. 20-án, alig több mint 2 hónappal ezelőtt történt meg.
Egy kicsit még várnom kell, és tanulnom kell a kundalinim végső felemelkedéséről, hogy még
többet megoszthassak róla. A kundalinim kezdeti felemelkedése óta olyan mintha hullámvasúton
ülnék. Azóta szó szerint minden nap változások és átalakulások mennek végbe bennem. Úgy
hiszem, megtaláltam a szent formulát, a kulcsot, melynek segítségével át lehet alakítani (meg lehet
javítani) a lelket, illetve tapasztalataim által megtaláltam a leggyorsabb utat a kundalini
felemeléséhez.
Mielőtt ráleltem a kundalinihez vezető helyes útra, nagyon intenzíven végeztem erő-meditációkat.
Mikor a testem reagált a meditáció közben invokált energiától, elértem azt a pontot, mikor már
kijöhettem volna a transzból és lezárhattam volna a meditációt, de én tovább csináltam. Néhányszor
megfizettem érte, de nem bántam meg. Most a meditációim intenzitását hangsúlyozom, mivel a
jelenlegi szintre nagyon rövid idő alatt jutottam el. Mielőtt megismertem a kundalinihez vezető utat,
megtisztítottam minden csakrámat a blokkoktól, amik megakadályozták hogy a szexuális energia
(más néven kundalini-energia) felemelkedjen a gyökércsakrámtól a szusumnámon (a gerincemben).
Minden csakrám aktív és erős volt, és kinyitottam a három nagyobb csomót, vagyis a gyökér-, és a
szív-, és a hatodik csakrámat. Ennek a kulcsa az első, hátsó és oldalsó kiterjesztéseik megerősítése.
**A meditáció amit ehhez használtam annyiból állt, hogy invokáltam néhány lélegzetnyi energiát
vagy elemet, és egy kicsi gömbbe sűrítettem. Kezdd a hatodik csakrával, és keringtesd a gömböt a
hatodik csakra és a kiterjesztései között. A fő csakrából vidd az elsőbe, majd vissza a fő csakrába,
aztán a jobb kiterjesztésbe, vissza, hátsóba... és folytasd tovább minden kiterjesztésével, melyek
között mindig érinted a fő csakrát. Fontos hogy érezd a gömböt a csakrában pár másodpercig
mielőtt másik kiterjesztésbe vinnéd. Miután minden kiterjesztést érintettél, vidd a gömböt a
szívcsakrádba, és csináld meg ugyanezt. Ezután csináld meg ezt a gyökércsakrával is (beleértve az
első és hátsó nyúlványokat). Ez tesz ki egy kört. Kezdd egy körrel, majd ahogy hozzászoksz az
energiához, növeld az ismétlésszámot.**
Amint képes volt a szexuális/kundalini-energia felemelkedni rajtam gond nélkül, az elixírenergiákkal kezdtem dolgozni.
A Szent formula a következő: Férfi elixír (amit a keresztcsonti csakra választ ki), Női elixír (amit a
tobozmirigy választ ki), és szexuális energia (amit a gerinc töve választ ki). Kezdetnek győződj meg
róla, hogy nincsenek elzáródásaid, vagy problémáid azzal, hogy a szexuális/kundalini energiád
felemelkedjen a gyökércsakrádból a gerinceden, s végül ki a koronádon.
**A Magnum Opus előzetes meditációit kell csinálni, amik a JoS Meditációk szekciójában is
megtalálhatók. Ez fel fog készíteni arra, amit én a kundalini “beállási” szintjének nevezek. Ne
idegeskedj a keresztcsonti meditációval kapcsolatban, mivel ez átalakítja az életerőt, és hihetetlenül
erős. Ez nem függ az ingerlés mértékétől mint a tobozmirigy esetében, szóval sokkal kevesebb
keresztcsonti meditációval megúszhatod, mint tobozmirigy-meditációval (amit minden nap kéne
csinálnod ha már hozzászoktál). A keresztcsonti meditációt nagyjából hetente egyszer csináltam, és
így jobban hozzászoktam.**
Ezek a meditációk a kulcsok a formula Férfi és Női aspektusaihoz. A szexuális energia kiválasztása
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önmagában is egy teljes, különálló meditációs ág és stílus. Ezt vissza kell hozni a Sátánizmusba.
A kundalini jóga a szexuális energia kiválasztására és szusumnán való felirányítására koncentrál,
amivel megerősíthetjük a csakrákat. A legfőbb és legerősebb technikák a jógapózok, az irányított
légzőgyakorlatok, az energia manipulációja a kundalini ingerléséhez, a Démonokkal való szex, és a
technika ami felrobbantotta a fejlődésemet, a Kobralégzés. A Kobrát az teszi különlegessé, hogy ez
csupán egy légzés, ami felirányítja a szexuális energiát a szusumnán. Néhány lélegzetvétellel
megerősíted minden csakrádat, az aurádat, az elmédet, az idegrendszeredet, és a kundalinidet is. Ez
szó szerint egy “minden egyben” meditáció, ami csak néhány lélegzetvételig tart.
A Magnum Opus előzetes meditációi a Kobralégzéssel kombinálva adják a kulcsot. LÉGY KÉSZ
MIELŐTT ELKEZDED EZEKET A MEDITÁCIÓKAT. A legközvetlenebb, legerősebb,
leggyorsabb utat mutatom a Kundalinihez. Végül, ha elég erős vagy, el kell érned a “beállási
szintet” a meditációk elvégzése után.
Az általam beállási szintnek nevezett állapot meglepetésként ért. A két nagy ideg (feltételeztem
hogy az Ida és a Pingala) a testem oldalán “megjavult”, vagy átalakult. Hihetetlen fájdalmat
éreztem, olyan volt mint egy fájdalmas sokk. Komolyan fájt! Szerencsére csak 2-3 másodpercig
tartott. Ezután az idegrendszerem (lélek, elme és kundalini) egy kis változáson ment keresztül. A
csakráim is beálltak. Most, ha a tobozmirigyemet ingerlem, vagy a keresztcsonti meditációt
végzem, a kiválasztott elixír-energia automatikusan a gerincemen keresztül folyik. A tobozmirigy
női elixírje többé nem a fejem tetejénél terjed szét, hanem leáramlik a gerincemen az aurámba. A
keresztcsonti csakra elixír-energiája pedig automatikusan feláramlik a gerincemen az aurámba.
***Ez sok mindent megmagyaráz és felfed! Ez megmutatja hogy nem csak megerősítjük magunkat,
hanem megjavítjuk/újraépítjük önmagunkat. A dolgok könnyebbé válnak... természetesebbé, mint a
Kobralégzés. Többé nem kell az elixír-energiákat keringtetni, a tested megteszi helyetted.
A beállási szint után kezdődik az igazi móka. A következő lépés a tobozmirigy minden nap végzett
ingerlése, a keresztcsonti meditáció gyakori végzése, és persze minden nap kobralégzés. A
megerősödésnek most már könnyűnek és gyorsnak kell lennie. Más erő-meditációk végzése
felgyorsítja a dolgokat. Ezzel a folyamattal, a formula lelkeden való használatával felkészülsz a
kundalinid kezdeti felemelkedésére. A kezdeti felemelkedés előtt azt tapasztaltam, hogy egy idő
után a úgy éreztem, a csakráim “telítődtek” az elixír-energiákkal. Amint megteltek (tudni fogod
miről beszélek mikor eléred ezt a szintet), nagyobb hangsúlyt fektettem a kobralégzésre. A Férfi és
Női Elixír energiáit a szexuális energia hozza/vonzza össze. A szexuális energia megtisztítja és
kiegyensúlyozza őket. Amint a csakráim megteltek a szent formulával, az idegrendszerem (lélek és
kundalini) teljesen felkészültté vált. Ekkor olyan energiát éreztem felfutni a gerincemen, mint
Sátáné. Elképesztő volt!
Folytattam a kobralégzést, és ez meglehetősen ingerelte a tobozmirigyemet felfelé tartó útján. A
dolgok könnyebbé válnak. A kundalinim kezdeti felemelkedése előtt átalakulásokon mentem
keresztül. Folytattam a kobralégzést, és ez más területeken is megerősített. Az ida és pingala
idegeim elkezdték kiengedni az elemeket a testemben, felkészítve azt. Végül megtörtént. A
gerincem tövénél nyugvó ideg szó szerint felemelkedett, és a nyúltagyamba kapcsolódott. Ez
hihetetlenül fájdalmas volt, és nagyon örülök hogy vége van! Sok más átalakulás is elkezdődött a
kundalinim által.
-KIBASZOTTUL ELSZÁNT

ÉLJEN SÁTÁN!!!
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