
Ateş

Ateşin özellikleri:

Benmerkezci, kendinden emin, heyecanlı, dışavurumcu, gözüpek, öznel, geniş kapsamlı, dışa 
dönük, girgin, başkalarına duyarsız, fevri, sabırsız, yaratıcı, kibirli, savurgan, pervasız, tutkulu, 
kendini beğenmiş, teşhirci, gözü pek, maceraperest.

Ateşi baskın olanlar genelde kendilerini yakıp tüketirler. Sık sık aşırı aktif ve huzursuzlardır, ve 
dünyada bir şeyler yapma dertleri vardır. Başka insanlarla baş etme konusunda sıklıkla sorunlar 
vardır; son derece duyarsız ve kaba bir yaklaşıma sahip olabilirler. Ateşli insanlar iltihaplara ve 
şişliklere ve yüksek tansiyona eğilimlidir ve genellikle hiddetli olabilirler, zira genelde çabuk 
sinirlenirler. Toprak elementi olmadan ateş elementi baskın olan kişilerin metaneti eksik olabilir.

Ateşi eksik olan insanlar genelde düşük enerjili olurlar ve özgüven eksiklikleri olur. Şevk ve 
heyecan eksikliği, meydan okumalardan çekinme ve hayata karşı tepkisizlik vardır. Büyük 
problemleri aşması geçmeyen psikolojik yaralar oluşacağından uzun sürer.

Ateş zihinsel bunalımı geçirir ve kişiye yaşam sevgisi getirir. Ateş yaratıcı prensiptir, hayat 
kıvılcımıdır. Ateş rekabeti, atletizmi, eylemi, özgüveni, karizmayı ve pirokineziyi yönetir. Ateş 
invoke etmek ve yönlendirmek pirokinezinin gelişmiş bir aşamasıdır.



Ateş İnvoke Etme:

Ateş invoke etmek için hafif-orta derece bir transa geçin ve kendinizi büyük bir ateş küresinin 
ortasında imgeleyin. Şimdi Temel Meditasyonunda olduğu gibi enerji soluması yapın. Ateşi 
vücudunuzun önünden, arkasından, başınızın tepesinden ve ayaklarınızın tabanından, kısacası her 
yerinizden soluyun. Yanarmışçasına ısındığınızı 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. Ateşi 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. Ateşi 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.

 
Usta olmak için kişi elementi üflemekte (yani nefes vermeyi kontrol etme ve yönlendirmede) 
ustalaşmalıdır. Örneğin yeterince ateş invoke ettikten sonra ateşi dışarı üflemek, vücudunuzun bu 
elemente yüksek miktarda dayanıklılık sağlamasına yarayacaktır, veya sadece zihninizle nesnelerin 
ısısını arttırabilir ve hatta yakabilirsiniz de. Pirokineziye dayanan başka tekniklerin aksine bu 
yöntemle hedefinizden kilometrelerce uzakta olabilirsiniz bile.

Ateş invoke etmek sizi kaç nefes yaptığınıza (herhangi bir elementle tecrübesi olmayanların 7 veya 
daha az nefesle başlaması tavsiye edilir, 20 nefes ustalar için bile aşırıdır) göre sıcaklatacaktır. Bu 
meditasyonu ilk defa yapıyorken büyük ihtimalle hiçbir şey hissetmeyecek veya az bir şey 
hissdeeceksiniz. Hiçbir şey hissetmediniz diye daha fazla nefes alma hatasına düşmeyin, bu 
durum son derece normaldir! Sıklıkla element invoke etmenin etkisi saatler sonra hissedilir. Ateş 
invoke etmenin etkileri ateşinizin çıkması, sıcak bir parıldama hissi/auranızda sıcaklık meydana 
geldikten sonra yanıyormuşçasına sıcaklamak, uykusuzluk ve de su ateşin zıttı olduğu için su geri 
tepmesi yaşayabilirsiniz ve bu da kendini depresyon olarak gösterebilir. Bu etkiler birkaç saat ila 
birkaç gün arası sürebilir. Dikkatli olun ve aşırı hızlı ilerlemeyin. Depresyona girecek olursanız 
veya başka tepkiler yaşayacak olursanız da bu durumun geçici olduğunu unutmayın, hatanızdan 
ders çıkarın ve bir dahaki sefere daha dikkatli olun.
 



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