
Toprak

Toprağın özellikleri:

Toprağı baskın olan insanlar duyusal, maddesel ve pratik olurlar, ve plansız şeylerden hoşlanmazlar.
Toprak sabır ve öz disiplin verir, kişiyi güvenilir, emniyetli ve geleneksel kılar. Toprağı güçlü 
insanlar gelenekleri sever ve güvenlik onlar için çok önemlidir. Dikkatlilerdir, ihtiyatlıdırlar, bir 
konu hakkında yavaş kanı edinirler ve yaptıkları her şeyde yavaş olabilirler. Vakurlardır, ama 
olağanüstü dayanıklılığa sahiplerdir. Pratiklerdir, gerçekçilerdir ve mantıklı insanlardır. Genelde 
çalışkan olurlar, değişimden hoşlanmazlar ve hiç sıkılmadan yıllar boyunca bir rutine bağlı 
kalabilirler. Yeni durumlara ve değişimlere uyum sağlamakta zorluk çekebilirler.

Toprak eksikliği olan insanlar maddesel/fiziksel dünyaya bağlı değillerdir, dalgınlardır, pratik 
değillerdir, bedenlerini ihmal edebilirler, uçarılardır, öz disipline sahip değillerdir, mantıksız 
olabilirler, sıklıkla yerlerini garipserler ve aşırı aktif bir hayal gücüne sahiplerdir. Bu insanlar yemek
yemeyi, dinlenmeyi, egzersiz yapmayı ve benzeri şeyleri unutabilirler. Rutinler, dayanıklılık ve 
hayatlarını planlayıp organize etme konularında sorun yaşayabilirler. Toprak eksikliği denge 
eksikliği ve bir şeyleri bitirme konusunda yeteneksizlik sağlar. Bugün burada, yarın başka 
yerdedirler. Bu insanlar paralarını hadlerinden fazla ve gereksizce harcayabilir veya kumarda çarçur
edebilirler. Genelde sorumsuzlardır ve sadece bugün için yaşarlar.

Toprak maddesel prensiptir.

NOT: Bir elementi eksik olanlar genellikle o elementin karakteristik özelliklerini bu elemente sahip 
kişilerden farklı bir şekilde ifade ederler. Örneğin Reichsführer Heinrich Himmler çok sıkı çalışan, 
güvenilir ve istikrarlı bir adamdı. Ondaki toprak eksikliği kendisini Himmler’in idealizminde 
gösterdi. Hayatının çoğunu çok sıkı çalışarak geçirdi. Son derece sabırlı ve disiplinli bir adamdı.



Toprak İnvoke Etme:
Toprak elementini invoke etmek için hafif-orta derece bir transa geçin ve kendinizi ağır, yoğun bir 
yerçekimine sahip bir kürenin ortasında hayal edin. Şimdi Temel Meditasyonunda olduğu gibi enerji
soluması yapın. Toprağı ve yerçekimini vücudunuzun önünden, arkasından, başınızın tepesinden ve 
ayaklarınızın tabanından, kısacası her yerinizden soluyun. Kurşunmuşçasına ağırlaştığınızı ve 
hareket edemediğinizi hayal edip hissedin – sanki birkaç metre toprak altında gömülmüşsünüz gibi. 
Dünyanın yerçekiminin sizi çektiğini 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. Toprağı 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. Toprağı 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 toprağı invoke ettikten sonra nasıl hissettiğiniz üzerine 
meditasyon yapıp odaklanabilirsiniz.



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

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

Güç Ebediyen Şeytan Baba'ya atfolsun!

http://web.archive.org/web/20150913110718/http://hailtosatansvictory666.angelfire.com/Invoking_Earth.html

