
Su

Suyun özellikleri:

Suyu baskın olan kişiler his ve duygularıyla fazla haşır neşirlerdir. Psişiklerdir, başkalarının 
görmediği şeyleri farkederler. Fazla su mantıksız korkular, kompülsif arzular, aşırı hassaslık ve 
tehdit altında olma hissi gibi şeyler yaratabilir. Bu insanlar fazla kolay incinip alınır, kolay 
etkilenirler ve duyguları onlara hükmedebilir. Su sezgiseldir, aşırı tepkicidir, korkaktır, çekingendir, 
içsel boşluk hisleri verebilir ve davranışlarda aşırıya kaçırrabilir. 
Su şefkatlidir, sadıktır, adanmıştır ve cana yakındır. Su duygusal prensiptir.

NOT: Bir elementi eksik olanlar genellikle o elementin karakteristik özelliklerini bu elemente sahip 
kişilerden farklı bir şekilde ifade ederler. Örneğin Adolf Hitler’in suyu eksikti, ama kendisi çok 
duygusal biriydi, ve bu onun konuşmalarında da çok rahatlıkla görülebilir. Onunla astral planda 
görüşenler de onun aşırı derecede duyarlı ve sorumlu olduğunu bilir. Onun hakkında söylenen 
sayısız yalanların aksine kendisi yaşamış en insancıl bireylerden biridir ve hayvanları da çok sevip 
Nazi Almanyası’nda hayvan hakları için yasalar ortaya koymuştur.



Su İnvoke Etme:

Su elementini invoke etmek için hafif-orta derece bir transa geçin ve büyük bir havuz veya gölün 
içinde tamamen su altında olduğunuzu hayal edin. Su durağan olmalıdır. Sadece rahatlayın. Şimdi 
Temel Meditasyonunda olduğu gibi enerji soluması yapın. Suyu vücudunuzun önünden, arkasından,
başınızın tepesinden ve ayaklarınızın tabanından, kısacası her yerinizden soluyun. Buz gibi soğuk 
olduğunuzu hayal edin ve hissedin.

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. Suyu 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. Suyu 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 suyu invoke ettikten sonra nasıl hissettiğiniz üzerine 
meditasyon yapıp odaklanabilirsiniz.

Geliştikçe su elementinin soğukluğunu da daha fazla ve iyi hissedebilmeye başlayacaksınız. En 
nihayetinde artık bir buz küpü gibi hissedeceksiniz. Ustalar en sıcak yaz gününde bile vücutlarını 
buz gibi soğuk tutabilirler. Su elementi depresyon yaratabilir, o yüzden yavaş gitmek önemlidir. Su 
genellikle çekim veya çekicilikle alakalı ritüellerde kullanılır.



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

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

Güç Ebediyen Şeytan Baba'ya atfolsun!

http://web.archive.org/web/20150915063511/http://www.angelfire.com/hailtosatansvictory666/Invoking_Water.html

