
Ritüel Eşyalarının & Diğer Materyal Donanımların Gelişmiş
Kutsanması

Materyal donanımların kendi başına geçrek bir güçleri yoktur. Gerçekte bu eşyaların kullanımı 
semboliktir, ve ruhun güçleri için bir benzetmedir. Bununla birlikte maddesel donanımlar 
kutsanarak kullanımları etkili bir hale getirilebilir. Belli eşyalar ritüellerde ve çalışmalarda sık sık 
kullanılarak kendilerine ait güç edinirler. Kristaller ve elmaslar, kimyasal bileşimlerinden ötürü 
genellikle belli enerjileri depolama eğilimi gösterirler. Burada “doğaüstü” bir şey yok, zira kristaller
radyo vericileri olarak da kullanılır. Farklı tip taşlar için de aynı şey söylenebilir. Nesnenin içsel 
yapısı enerji depolamaya ne kadar yatkınsa, o eşyanın ritüellerde kullanılması o kadar uygun olur. 
Tabii kişi herhangi bir eşyayı güçlendirmek için törensel büyüye girişmek zorunda değildir. Sadece 
zihnin ve ruhun güçleri ve odaklanmak gereklidir.

Temel güçlendirme ritüelindeki adımları takip edin. Mavi ışık enerjisini invoke etmek isteğe 
bağlıdır. En çok güce beyaz-altın ışık sahiptir.

Bir athameyi güçlendirmek için kişi, hava elementini invoke etmeli* ve/veya Hava elementi için 
Sanskritçe güç kelimesini kullanmalıdır, bu da “Vāyu”dur ve titretilişi de “VV-VV-AA-AA-AA-
UU-UU-UU” şeklindedir. Hava elementini invoke etmek seçeneğe bağlıdır, ama athamenize Hava 
elementi için Sanskritçe güç kelimesini odakla titretmek gereklidir. Athamenizi okşarken onun içine
bu güç kelimesini 108/111 kez titretin. Okşama kısmı kolaylaşsın diye isterseniz kokulu yağlarla 
athamenizi hafifçe yağlayabilirsiniz. Bu çalışmayı Ay, İkizler, Terazi veya Kova olan hava 
burçlarından birindeyken ve tercihen Ay büyümekteyken veya Dolunay evresindeyken yapın. Ay 
Boşlukta olmamalıdır. Yeni ve tecrübesiz insanlar için olan kutsama ritüelindekinin aksine, 
mıknatıs kullanımı isteğe bağlıdır ve gerekli değildir.

Bir asayı güçlendirmek için kişi, ateş elementini invoke etmeli* ve/veya Ateş elementi için 
Sanskritçe güç kelimesini kullanmalıdır, ki bu da “Tejas”tır ve titretilişi de “TH-TH-EY-YY-YY-
YY-AA-AA-AA-UU-UU-UU-S-S-S” şeklindedir. Bu güç kelimesini, asanıza onu okşarken 108 kez
titretin. Athamedeki gibi isteğe bağlı olarak kokulu yağlar kullanabilirsiniz. Asa/değnek, Şeytan'ın 
ateşli Kundalini yılanını barındıran omuriliğin bir sembolidir. Bu çalışmayı Ay, Koç, Aslan veya 
Yay olan ateş burçlarından birindeyken ve tercihen Ay büyümekteyken veya Dolunay 
evresindeyken yapın. Ay Boşlukta olmamalıdır.

Bir kâseyi güçlendirmek için su elementini invoke etmelisiniz* ve/veya Su elementi için Sanskritçe 
güç kelimesini kullanmalısınız, ki bu da “Jalam”dır ve titretilişi de “YY-YY-AA-AA-AA-LL-LL-
AA-AA-AA-UU-UU-UU-MM-MM-MM” şeklindedir. Bu güç kelimesini kâsenize 108 kez titretin. 
Bu çalışmayı Ay, Yengeç, Akrep veya Balık olan su burçlarından birindeyken ve tercihen Ay 
büyümekteyken veya Dolunay evresindeyken yapın. Ay Boşlukta olmamalıdır. Kâse çakralar için 
bir semboldür. Spiritüel öğretilerde çakralara “kupalar” veya “kâseler” olarak gönderme yapılmıştır.

Bir pentagramı güçlendirmek için toprak elementini invoke edin ve/veya Toprak elementi için 
Sanskritçe güç kelimesi olan “Prithivi”yi titretin, ki titretilişi de “PPP-RRR-İİİ-TH-TH-TH-İİ-İİ-İİ-
VV-VV-VV-İİ-İİ-İİ” şeklindedir. Eğer yapabiliyorsanız R'leri vurguladığınıza (köpek hırlaması gibi
düşünün) emin olun. Bu çalışmayı Ay, Boğa, Başak veya Oğlak olan toprak burçlarından 
birindeyken ve tercihen Ay büyümekteyken veya Dolunay evresindeyken yapın. Pentagram, 5 
elementten her birini içeren insan ruhunun bir sembolüdür.

“A-U”  titreşimi çoğu güç kelimesinin temelidir. 

*bkz. Elementleri İnvoke Etmek
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