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       podr!cznik adepta sztuki magicznej,

       czyli jak nauczy! si! wró"y!



wn!trze. Nie zawsze widzimy w lustrze to, co chcieliby"my zobaczy#. Musimy jednak pozna# tak$e stron! Cienia by odpowiednio zrozumie# 

(wiat"o. W tym miejscu przytocz! pi!kne s"owa Fratera A., które otrzyma"am w jednym z listów. Uwa$am, $e oddaj# w pe"ni istot! pracy 

magicznej. „...Oczywi"cie takie systemy uwa$aj#, $e mo$na omin##  ,,ciemn#  stron!’’, ale ja  nie podzielam tego zdania. Za" "wiadome unikanie 

konfrontacji z w"asnym i  zbiorowym cieniem to tak jak zamiatanie ro$nych  "mieci  i brudów pod dywan, gdzie b!d# gni#    i si! rozwija# przez 

wieki aby du$o silniejsze rzuci# si! do gard"a i zdusi# czyje" aspiracje”.

)ycz! wspania"ych do"wiadcze! magicznych i pami!taj, $e jeste" pod moj# opiek#. Je"li czujesz jakiekolwiek 

zagro$enie, strach, masz dosadne sny pisz do mnie. 

' ' ' ' ' '

' ' ' '

' ' ' ' ' ' ' Twoja Maria Bucard
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Praca z lustrem

Lustro jako narz!dzie magiczne: spotkanie z lustrem, #wiczenie mentalne, odczytywanie aury przy pomocy lustra, spojrzenie w poprzednie 

inkarnacje.

Drogi  Adepcie Sztuki Magicznej, lustro jest bardzo trudnym narz!dziem magicznym, dlatego 

po"wi!c! kilka stron na omówienie tego tematu. Je"li  w Twoich do"wiadczeniach natrafisz na 

trudno"ci, które nie s# tutaj opisane, prosz! skontaktuj si! ze mn#. 

Pami!taj równie$, $e na  pocz#tku pracy magicznej z lustrem mog#  wyst#pi# bardzo skomplikowane 

sny, które powiniene" starannie zapisywa# i w miar! potrzeby wys"a# do mnie do analizy. 

  

    ' ' ' ' ' ' ' ' '           

Wybór lustra

Drogi  Adepcie Sztuki Magicznej, wybór lustra nie sprawi Ci 

wi!kszych k"opotów. Po prostu s"uchaj  Twojej duszy, podpowiedzi 

które p"yn# z Twojego wn!trza. Wybierz to lustro, które podoba Ci 

si! najbardziej. W literaturze i  internecie znajdziesz wiele b"!dnych 

opinii  na temat konieczno"ci  wyboru lustr z ramk# jasn# lub ciemn#. 

Znajdziesz tak$e nieprawdziw# opini!, jakoby lustro mia"o by# wykonane w"asnor!cznie i  tylko takie mo$e s"u$y# 

w pracy magicznej. Ka$de narz!dzie jest dobre, je"li potrafisz z nim pracowa#. 
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Najlepszy kszta"t lustra to owal. Powinno posiada# ramk!. Mo$esz dobra# ram! wg w"asnego gustu. Najwa$niejsze, $e to Tobie musi  si! podoba#. 

Owszem, najbardziej magiczne s# lustra ze srebra, ale na pocz#tek mo$esz pracowa#  z ka$dym innym.

! Przygotowanie lustra do pracy magicznej

Zanim rozpoczniesz prac! magiczn#, nale$y oszczy"ci# i przygotowa# lustro. Najlepiej przy pomocy wody magnetycznej.

! Jak wykona# wod! magnetyczn#? 

Na pocz#tek trzymaj Twoje d"onie pi!# minut pod bie$#c# zimn# wod#. Zu$yt# wod!, 

mo$esz wykorzysta# do podlewania kwiatów, nie musisz jej wylewa#. Ka$dy mag powinien 

my"le# o przyrodzie, kto inny b!dzie to robi", je"li  nie my, osoby spirytualne. Zapalasz 

bia"#  "wiec!. Nape"niasz wod# trzy wysokie szklanki. Ustawiasz je w odleg"o"ci 15 cm od 

siebie, najlepiej na p"ycie z marmuru, porcelany lub kamienia. Sk"adasz d"onie i  pocierasz 

je energicznie przez 2 minuty. Nast!pnie trzymasz lew# d"o! nad pierwsz# szklank#  przez 

15 minut. Nast!pnie to samo robisz z praw# szklank#  – i  tym razem z praw# d"oni#. 

(rodkow#  opuszczasz, gdy$ s"u$y tylko dla wyrównania. Kiedy uko!czysz seans 

zauwa$ysz, $e woda z prawej szklanki jest "wie$a, mataliczna  i smakuje podobnie jak $elazo. 

Natomiast woda z lewej szklanki jest odstana  i smakuje nie"wie$o. Wod# z prawej  szklanki 

obmywasz lustro. Mo$esz równie$ pi# t# wod!, je"li potrzebujesz energii lub si"y.
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