
Ruhun Maddesel Zenginlik Çekme Yeteneğini Güçlendirme Çalışması

Bu, konu hakkında sunacağımız bilgilerin pratik kısmıdır. Çalışmaya bugün başlamak 
gerektiğinden, bu konu hakkında sunacağımız “teorik” bilgileri erteleyip daha hızlı bir teslimata 
odaklanıyoruz. İyi eğlenceler.

Aşağıdaki tekrar sayılarını kendinize uyacak şekilde ayarlayın. 40 gün boyunca tekrar 
edebileceğiniz bir sayı seçin. Yani birkaç gün abanıp sonra düşüreceğiniz kadar yüksek bir tekrar 
sayısı kullanmayın.

Güneş'ten Altın enerjiler soluyun [Burada Güneş'ten enerji solumak opsiyoneldir, sadece daha sonra
yükselteceğiniz Rünik enerjileri de kullanabilirsiniz]. Eğer başarınız iyice artsın istiyorsanız bu işi 
direkt dışarı çıkıp Güneş'in altında yapın. Diğer her şey gibi, Güneş günü ve saati en iyisidir. 
Güneş'ten enerji soluyun ve her aldığınız nefesle birlikte zihninizde, kuvvetli ve kararlı bir biçimde,
bu soluduğunuz enerjilerin direkt olarak auranızın kendinize SAĞLIKLI VE POZİTİF BİR 
ŞEKİLDE para ve zenginlik çekme yeteneğini arttırdığını imgeleyin ve düşünün.

20 veya size uyan başka bir sayıda nefesi bitirdikten sonra, seçtiğiniz rünü auranıza titretin. 20 
nefes, 20 titreşim veya size ne uyarsa. Fehu veya başka bir rünü kullanabilirsiniz.
Auranıza FFFFFF-EEEEE-HHHHHH-UUUUUU sesini titretin. Fehu rününü direkt auranızın 
içinde, etrafında, her yerinde ve çok kuvvetli bir şekilde titreştiğini ve kör edecek kadar güçlü bir 
ışık yaydığını görmeye çalışın.

Bitirdiğiniz zaman kararlı bir şekilde 8 kez şunu afirme edin: "Fehu rününün enerjileri, Auramın 
kendime para çekme yeteneğini benim için sağlıklı ve pozitif bir şekilde kalıcı olarak 
kuvvetlendiriyor." 

BURADA AURANIZIN ZATEN VAROLAN BİR YETENEĞİNİ 
KUVVETLENDİRİYORSUNUZ. BU PROGRAMLAMA DEĞİL, PARA ELDE ETME 
AMACIMIZ İÇİN ELZEM ÖNEME SAHİP OLAN BİR YETENEK VE ENERJİYİ 
KUVVETLENDİRMEDİR.

Çalışma b u kadar. Yaptığınız şey, para büyülerinizin başarı ve sonucunu belirleyen "kaynağı" 
kuvvetlendirmektir. Bunu ne kadar uzun ve güçlü yaptığınıza bağlı olarak; kendinize ne kadar para 
çektiğinizi belirleyen kaynağı ve dolayısıyla genel olarak para kazanmaya dair her emeğinizi 
kuvvetlendirmiş oluyorsunuz.

Not: Bu belge tamamen bitmemiştir, başta belirttiğimiz üzere “teorik” bilgiler de yakında gelecek. 
Ama yapmak için ihtiyacınız olan bilgiler bu kadar.

Kaynak:
Yüksek Rahip Hooded Cobra’nın yazıları, sayfa 59.

https://web.archive.org/web/20160506025546/http://dawn666blacksun.angelfire.com/Hphoodedcobra666vol1.pdf

