
Hava

Havanın özellikleri:

Hava elementi baskı olan insanlar objektif, mesafeli ve hissiz olma yeteneğine sahiptir. 
Entellektüellerdir, spontanelikten hoşlanırlar, kolay sıkılırlar, çok konuşkanlardır ve iletişimden 
hoşlanırlar. Hava en sosyal elementtir. Havadar insanlar genellikle hızlı hareket ederler. Çokça 
pratiklikten yoksun olabilirler. Hava his ve duygu sahibi değildir. Hava saf zekadır. Havadar 
insanlar durumlara kolaylıkla uyum sağlayıp alışabilirler. Aşırı aktif bir zihinleri olabilir, kendi 
zihinlerinde yaşarlar ve  elinden her iş gelip genelde de hiç birinde uzman olamayan insanlardır. 
Hava derinlikten mahrumdur. “Kafası havayla dolu” ve “serin kafalı” gibi deyişler havaya uyar. 
Dengesiz miktarda fazla hava planlama eksikliği yaratabilir, kişiyi dağınık kafalı yapabilir, gerginlik
ve sinirliliğe yol açabilir ve sinir yorgunluğuna yol açabilir.

Hava eksikliği ise kişinin mesafeli olma yeteneğini kısabilir, zira bu insanlarda genel eğilim 
olaylara/kişilere duygusal olarak fazla bağlanmaktır. Bu insanlar fazlasıyla duygusal olabilir, 
şiddetli ve ani tepkiler verebilir ve objektif olmakta çok zorluk çekebilirler. Yeni durumlara uyum 
sağlamakta zorluk yaşayabilirler. Hava elementi eksik olan kişilerde genellikle duygular hakimdir. 
Takıntılı olabilirler. Hava iletişimsel, entellektüel prensiptir.

[Yüksek Rahibe Maxine Dietrich’in ağzından] NOT: “Hava eksikliği olan durumlarda yukarıdaki 
özelliklerden bazılarını gözlemledim, ama bir elementin eksikliğini kişide elementi çok farklı bir 
şekilde ifade edebildiğini de gözlemledim. Örneğin Helen Keller [doğum çizelgesindeki hava 
eksikliği etkisini bu şekilde meydana getirdi, aynı zamanda da çizelgesine hükmeden burcun 15 
derecede Aslan olması da burada önemli bir faktör, zira bu derece körlük ve/veya sağırlığa yol 
açabilir] erken çocukluğundan itibaren hem kör, hem sağır olmasına rağmen ömrünü iletişim 
kurarak geçirdi. Birçok kitap yazdı ve engellerine rağmen çok sayıda konuşma yaptı.”



Hava İnvoke Etme:
Sakince oturup hafif-orta derece bir transa geçin. Sonrasında kendinizi havada hayal edin. Hafifliği 
hissedin ve hava elementini içinize soluyun. Temel Meditasyonunda enerji soluduğunuz gibi burada
da elementi içinize soluyorsunuz. Gittikçe hafiflediğinizi ve “havadar” olduğunuzu hissetmek 
önemlidir. Gittikçe hafifleyip sonunda hava kadar hafif olduğunuzu ve vücudunuzu bile 
hissedemeyecek kadar hafiflediğinizi hayal edip hissedin. Havada süzüldüğünüzü hissedin.

ÖNEMLİ: Bunu yedi, SADECE yedi nefes yapın. Yedi nefesten fazlasını yapmayın. 2-3 nefes bile
yapabilirsiniz, ama 7’den fazla nefesle başlamayın! Bu çok önemlidir. Hiçbir şey olmadığını veya 
bir anda fazlasını kaldırabileceğinizi düşünüp herhangi bir elementi fazlaca invoke ederseniz 
ruhunuzun elemental dengesini bozup çözülmesi zor, uzun vadeli hasar yaratabilir veya çok aşırı 
durumlarda hastanelik olabilir (ve materyalistik bilimleri izleyen hastanelerin semptomatik 
tedaviden fazlasını sunabileceğini düşünüyorsanız iyi şanslar!) veya ölebilirsiniz. Zamanla 
ruhunuzdaki element dengesini daha güçlü bir şekilde kavradıkça ve elementler üzerindeki 
hakimiyetiniz arttıkça tekrar sayısını değiştirmek mümkün olabilir, ama bunu eğitimsiz yapmak 
felaket getirecektir!

Bu egzersiz için iki seçeneğiniz var:

1. Havayı her bir nefes almadan sonra etere geri soluyabilirsiniz ve isterseniz 7 nefes bittikten sonra
elementi dışarı solumaya biraz daha devam edebilirsiniz. Bu en güveni yoldur.
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2. Havayı içinizde tutabilirsiniz. Elementleri içinizde tutarak daha hızlı ilerleyebilir, her elementin 
nasıl bir hisse sahip olduğunu ve sizi nasıl etkilediğini anlayabilir ve her elementi kullanma 
yeteneğinizi arttırabilirsiniz, ama unutmayın: Bu herkes için uygun değildir. Pek çok insan işleri 
daha yavaştan alıp dikkatli olmayı tercih edecektir, ve bu gayet mantıklıdır. Size ne rahat geliyorsa 
onu yapın ve her zaman için akıllıca davranın.

12-24 saat geçtikten sonra sakince oturup havayı invoke ettikten sonra nasıl hissettiğiniz üzerine 
meditasyon yapıp odaklanabilirsiniz.

Ritüellerde hava elementi kaos yaratmak için kullanılır. Hava alışana kadar sinir sisteminizi aşırı 
uyarabilir, bu yüzden yavaş ilerlemek önemlidir. Hava invoke etmek levitasyon (“havada durma”) 
için de kullanılır.



Türkiye SS Topluluğu Tarafından Joy of Satan'da verilen Hava İnvoke Etme

sayfasının aslından çevrilmiştir. Sevgili vatan ve ırkdaşlarımıza faydalı, Şeref ve

Güç Ebediyen Şeytan Baba'ya atfolsun!

https://web.archive.org/web/20150918201122/http://www.angelfire.com/hailtosatansvictory666/Invoking_Air.html

