
Telekinezi, konsantrasyon yoluyla zihnin nesneleri hareket ettirebilme yeteneğidir. Bu çok gelişmiştir 
ve bunu başarmak için çok güçlü bir auranız olması gerekir. Hepimizde bu yetenekler mevcuttur, ama 
yüzyıllar boyu İbrahimi inançların nesillerimize baskı yapıp zihinsel güçlerini bastırmasından ötürü, 
artık beynimizde atıl kalmış bir kısımdır. Ama bir jimnastik hareketi öğrenir gibi; bunu yapmanın da 
hissiyatını kavrayıp kullandıkça, artık zaman içinde, sebat ve sabır ile bu daha da kolaylaşacaktır.

Dünyadaki her şeyin bir enerji alanı veya aurası vardır, cansız şeylerin bile. Telekinezi yaparken, 
auranızı hareket ettirmek istediğiniz nesnenin aurasına bağlamalısınız. Auranızın gücü, başarınızda 
belirleyici faktör olacaktır.

Aşağıdaki egzersizler telekinezi yeteneğini geliştirmede yardımcı olur. Enerji manipülasyonunda 
tecrübeli olmalı ve güçlü el çakralarına sahip olmalısınız. Bu seviyeye gelmek için Temel Meditasyonu 
ve El Çakrası Meditasyonunda ustalaşılmalıdır.

Bu egzersizi yapacak en iyi zaman, auranız güçlü olacağı için güç meditasyonundan sonradır.

1. Başlamak için önünüzde bir sarkaç sallandırın. Bu sarkacı ufak bir kalem veya pin pon topu gibi 
hafif bir nesne ile yapabilirsiniz. Küçük, hafif ve düz bir şekilde dengede tutulabilecek her şey iş görür. 
Bu nesne önünüzde olmalıdır, mümkünse de rahatça oturabileceğiniz bir masada. Bu yaptığınız sarkacı,
ona hiçbir şey değmeyecek ve fiziksel temasta bulunmayacak, bu sayede de kolayca ve serbestçe 
hareket edebileceği bir şekilde asın.

2. Ellerinizi, yaptığınız sarkacın her iki yanına da, sarkaçtan 2-3 santim uzakta olacak ve avuçlarınız 
nesneye bakacak şekilde yerleştirin. Avuç çakralarınızdan enerji yönlendirin.

3. Şimdi, itmeyi ve çekmeyi deneyin. Auranızın nesneyi ittiğini ve çektiğini göreceksiniz. Bir eliniz 
itsin, diğeri çeksin. Auranızın, sarkacın aurasına bağlandığını imgeleyin. Ellerinizi hareket ettirmeyin.

Sarkacı hareket ettirebildikçe, ellerinizi gittikçe daha uzağa koya koya aynı pratiği yapın.

Bir sonraki adım, sarkacı parmak uçlarınızdan gelen enerjiyle hareket ettirmektir. Parmak uçlarınızın 
enerjisi ile sarkacı çekmeye çalışarak başlayın.

Bu egzersizlerde anahtar, nesne ile aranızdaki mesafeyi gittikçe arttırmaktır. Bir sonraki adım -ki son 
derece gelişmiştir-, Üçüncü Gözünüzün güçlerini kullanarak auranızı hedef nesnenin aurasıyla 
bağlamak ve nesnenin hareket etmesini irade etmektir.

Şevkiniz kırılmasın, canınızı da sıkmayın. Bunları başarmak yoğun konsantrasyon, güçlü bir zihin ve 
yine güçlü bir aura gerektirir; ama yeterince pratik ve sabır ile, nesneyi hareket ettirmek için ihtiyaç 
duyduğunuz süre gittikçe kısalacaktır. Beyninizin bu kısmını kullanmayı öğrendiğiniz ve 
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güçlendirdiğinz zaman bu iş gittikçe kolaylaşacaktır, ilk birkaç sefer en zorudur. Bu birkaç tekrar 
gerektirebilir, hatta haftalar bile alabilir, ama imkansız değildir.

Bazı tüyolar:

1. Aura görebiliyor olmak kesinlikle çok işe yarar. Üçüncü Gözümüzü açtığımız zaman bu bize bu 
yeteneği verir; ama görme yeteneğini kullanmayı öğrenmemiz gerekir. Bu atletikte olduğu gibidir. Eğer
kişi yeterince güç ve esnekliğe sahipse, gereken potansiyele sahiptir. Yapması gereken tek şey, gerekli 
hareketleri yapıp yapmanın “hissiyatını” kavraması ve bu hareketi kas hafızasına kazımasıdır. Zihin 
için de aynı şey geçerlidir.
2. Hafif objelerle başlayın. Kuvars kristalleri gibi taşlar (hafif ve küçük oldukları sürece) harika iş 
görür. Bu gibi taşların kendi başlarına da daha güçlü bir auraları vardır.
3. Telekineziyi denemek için en iyi zaman, insanın enerjisinin en parlak olduğu vakit olan güç 
meditasyonu sonrasıdır.
4. Telekinezi de diğer başka herhangi bir yetenek gibi, ustalaşılana kadar üzerinde günlük çalışılması 
gereken bir yetenektir. Beceri edinildikçe hafif nesnelerin yerine gittikçe daha ağır şeyler konulabilir. 
Bu bilgileri veren Yüksek Rahibe Maxine, bu metod ile başarılı olduğunu söylüyor.



Türkiye SS Topluluğu Tarafından Joy of Satan'da verilen Telekinezi sayfasından
çevrilmiştir. Sevgili vatan ve ırkdaşlarımıza faydalı, Şeref ve Güç Ebediyen

Şeytan’a atfolsun!
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