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Z Jedności powstałeś
Jedność jest Twoim Przeznaczeniem
Umysł wskazuje Ścieżkę powrotu
A Serce jest Kluczem do każdego kroku

MOCE MISTYCZNE

Kwestia mocy ezoterycznych, czyli okultystycznych, jest szeroko dyskutowana w kręgach
ezoterycznych. Wiele szkół ezoterycznych twierdzi, że jest temu przeciwnych, prawdopodobnie po to,
aby ich liderzy nie zostali szybko wyprzedzeni na Ścieżce przez uczniów. Stąd też wiele osób
studiujących dyscypliny hermetyczne twierdzi, że nie szukają mocy. Wszystko to świadczy o
głębokiej nieznajomości istoty tematu. Nie trzeba opowiadać się za mocami lub przeciw nim, lecz po
prostu zaakceptować zasady Natury, które ich dotyczą.

Mamy zatem nadzieję, że niniejsza broszura rzuci nieco światła na ten temat. Jest to temat złożony,
ale ujmując go całościowo i kolejno w różnych aspektach, wszystko powinno stać się jasne i logiczne.
Aby lepiej to zrozumieć, należy pamiętać o pewnych zasadach, które leżą u jego podstaw.

PODSTAWOWE ZASADY

1) We wszechświecie istnieje hierarchia mocy i sił analogiczna do 10 poziomów gęstości i
świadomości (Tabela 3). Jednak żadna siła na jakimkolwiek poziomie nie może działać
przeciwko sile na poziomie znajdującym się ponad nią.

2) Nie może być zatem mowy o żadnym "cudzie" w sensie "łamania praw natury", ponieważ
wszystko podlega absolutnym prawom Wszechświata. Pozorne cuda naszego świata wynikają
z zastosowania praw wyższych światów.

3) W świecie nieskończoności prawo ma charakter zespolony.
4) W świecie skończonym wszystkie prawa są dualne i mają aspekt pozytywny-aktywny oraz

negatywny-pasywny.
5) W przyrodzie obowiązuje zasada: aspekt aktywny jest przewodnikiem, aspekt pasywny jest

odbiornikiem lub przeszkodą.

Aby zrozumieć problem mocy mistycznych, trzeba wiedzieć, że ich natura lub możliwość ich
wykorzystania jest różna dla człowieka w zależności od etapów jego Uniwersalnej Wędrówki
(Inwolucja-Ewolucja).
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HIERARCHIA SIŁ NATURALNYCH (podczas Powszechnej Podróży)

Inwolucja

Człowiek rodzi się po raz pierwszy na poziomie 1. Poziomy 2 i 3 zapewniają mu elementy niezbędne
do dalszej podróży. W nim tworzy się potencjalność dwoistości. W ogrodzie Eden podlega on prawu
jednostkowemu: nie zna ani dobra, ani zła, ale świadomość, którą posiada, nie pozwala mu nawet
pojąć tego prawa jednostkowego. W rzeczywistości nie jest on istotą wolną. Ogród Eden jest dla
niego więzieniem, z którego ma uciec, aby odbyć Podróż w dualność. Tylko za tę cenę pozna
Wolność, która pozwoli mu zrozumieć prawo jego pierwotnego świata.

Aby tego dokonać, istota musi przekroczyć Zasłonę Otchłani (VI, Tabela 3), ale jest to możliwe tylko
dzięki "nienaturalnemu" stanowi zwanemu "grzechem pierworodnym" lub upadkiem.

Prawem jest ewolucja w kierunku nieskończoności, a nie inwolucja w kierunku skończoności. Jednak
ze względu na naturę rzeczy inwolucja jest koniecznością. Dlatego pierwsza inicjacja, a raczej
"przeciw-inicjacja", na poziomie 3-4 "odwraca" siły w człowieku i umożliwia mu samodzielne
zdobycie wolności.

Słowo "inicjacja" jest tu rozumiane w sensie początku - początku Wielkiej Podróży
inwolucja-ewolucja. Wyrażenie "przeciw-inicjacja" oznacza, że rezultatem inicjacji jest zejście na
gęste plany, podczas gdy powszechne znaczenie słowa inicjacja oznacza wzniesienie się na bardziej
subtelne plany.

Ta inicjacja dwoistości - nazwijmy ją "przeciw-inicjacją" dwoistości - będzie miała w człowieku trzy
konsekwencje:

1) Usuwa go z domeny Prawa Jednolitego (poziomy 1, 2, 3).
2) Przenosi go na płaszczyznę praw dualnych, czyli na płaszczyznę czasoprzestrzeni (poziomy

od 4 do 10).
3) Odwraca to w nim zasadę natury: jego zasada aktywno-ewolucyjna zostaje zastąpiona zasadą

pasywno-negatywną, w której przeważają siły inwolucji.

Ta inwersja powoduje, że człowiek zstępuje na kolejne poziomy świadomości, ale zawsze mniej lub
bardziej nieświadomie daje pierwszeństwo negatywnym aspektom rzeczy. Pozwala mu to na
kontynuowanie inwolucji aż do punktu maksymalnej gęstości naszego świata (poziom 10), gdzie siły
zostaną odwrócone, po raz kolejny, aby stać się ewolucyjnymi pod wpływem inicjacji Nadiru.

Na poziomie 3-4 człowiek, który właśnie otrzymał "przeciw-inicjację" dualności, ma jeszcze
niewielką samoświadomość, niewiele narzędzi intelektualnych, ale jego moce są ogromne: pogoda,
deszcz, ogień na niebie (symbolika Jowisza) są jego potencjalnymi sługami. Pojawi się jednak
podwójne, złożone zjawisko o trudnych do przewidzenia konsekwencjach: człowiek będzie stopniowo
tracił swoje pierwotne siły i stopniowo uświadamiał sobie swoją samoświadomość. Negatywny aspekt
praw dwoistości będzie stopniowo słabł w swoich skutkach i sile oddziaływania aż do osiągnięcia
przez istotę poziomu 10. Tam inicjacja Nadiru ponownie odwróci dotychczasowe zasady i
doprowadzi do harmonii z Naturą, a aspekt aktywny będzie przeważał nad pasywnym. Inwolucja się
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skończyła, zaczyna się ewolucja. Zdobywa się samoświadomość, a moce wyższych poziomów zostają
ograniczone.

Tutaj rozpoczyna się powrót syna marnotrawnego, który stracił wszystko. Podczas inwolucji ten, kto
ma największe moce, jest najmniej zaawansowany. Przy każdym "przeciw-inicjowaniu" człowiek
schodzi o jeden poziom, zaś poziom, który opuszcza, pozostaje w nim w nieświadomości, ale traci
swoje moce. Na każdym etapie zejścia uświadamia sobie istnienie ciemniejszej, gęstszej płaszczyzny,
gdzie jego wolność będzie bardziej wykorzystywana, ale w mniejszym zakresie, z mniejszym
ryzykiem i niebezpieczeństwem.

Świat fizyczny, w którym żyjemy, rządzi się prawami fizycznymi i psychicznymi. Niektóre z nich są
znane dzisiejszej nauce, ale ogromna większość pozostaje do dziś nieznana. Dlatego człowiek na
Ziemi, którego poziom wynosi 10, całkowicie podlega prawom tego poziomu. Jednak do tej pory
wielu ludzi zdobyło niepełną świadomością dostęp do wyższych poziomów i w ten sposób częściowo
uwolniło się od praw poziomu 10, ponieważ prawa wyższe mają nad nimi pierwszeństwo. Tak więc
prawa poziomu 9 dominują nad prawami poziomu 10, prawa poziomu 8 dominują nad prawami
poziomu 9 itd.

Istoty, których poziom wewnętrzny to dziesiątka, podlegają tylko determinizmowi praw Ziemi. Ale
gdy po uzyskaniu dostępu do wyższych poziomów, stopniowo uwolnią się od tego ograniczenia.

Ewolucja

Powrót, wznoszenie się, podczas którego istota odzyska swoje pierwotne siły, ale z większą
autonomią, nie odbywa się w jednej podróży, ale w czterech. Pierwsza podróż odbywa się przez
pierwszy stopień każdego z 10 poziomów, z których każdy składa się z 4 stopni. Druga podróż
odbywa się na drugim stopniu każdego z 10 poziomów, itd.

W tej ewolucyjnej podróży moce są przywracane i pozostają nadal nabyte podczas kolejnych wcieleń,
bez konieczności uświadamiania sobie tego przez istotę. Zilustrujmy ten mechanizm. Załóżmy, że
istota, która wznosi się podczas swojej podróży na pierwszym stopniu, pracowała szczególnie na
poziomie 4. W kolejnych wcieleniach poziom ten będzie się przejawiał szczególnym
zainteresowaniem ezoteryką i naturalną skłonnością do posiadania dużych ilości wszelkiego rodzaju
bogactw. To samo zjawisko na poziomie 5 daje predyspozycje do faktów militarnych. Na poziomie 6.
pojawią się sztuka i uzdrawianie. Jeśli teraz te same zjawiska wystąpią podczas podróży drugiego
stopnia, będą silniejsze, bardziej wyraziste. Ogólnie rzecz biorąc, w podróży każdego stopnia, od
poziomu 6 i wyżej, czyli 6, 5, 4, przebudzone moce mają tendencję do pozostawania w polu
świadomości, aby osiągnąć maksimum w ostatniej podróży, czyli na czwartym stopniu.

Można zadać pytanie, dlaczego potrzebnych jest kilka stopni, a więc dlaczego po osiągnięciu poziomu
1 trzeba wracać na poziom 10. W rzeczywistości wspinaczka nie byłaby możliwa, a przynajmniej
bardzo słaba, gdyby istniał tylko jeden stopień. Co więcej, nie ma regresji, ponieważ poziom 10
drugiego stopnia jest bardziej zaawansowany niż poziom 1 pierwszego stopnia, a poziom 10 trzeciego
stopnia bardziej zaawansowany niż poziom 1 drugiego stopnia itd.

Każdy stopień jest symbolizowany przez jeden z czterech żywiołów, w kolejności: Ziemię, Wodę,
Powietrze i Ogień.
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Każdy z nas musi więc odzyskać swoje naturalne moce po zakończeniu "swojego czasu". To znaczy,
że każdy z nas, kiedy potencjalny obraz, którym był, staje się Istotą, człowiekiem zjednoczonym,
posiada wszystkie moce istniejące w naturze. Jest oczywiste, że wymaga to pracy przygotowawczej i
że tylko stopniowo będzie można odzyskać te siły w odpowiedniej ilości i jakości. Rzeczywiście,
wzrost poziomu świadomości powoduje, że wraz z końcem każdego etapu w każdym adepcie rodzi
się nowa grupa mocy, a wraz z nią wzrasta energia wcześniej nabytych. Nie trzeba być za lub przeciw,
ale trzeba zaakceptować dekrety Natury, które dotyczą istot w trakcie wewnętrznej ewolucji. W ten
sposób naturalnie rozbudzone zdolności pozostaną takie w kolejnych wcieleniach.

W rzeczywistości możemy się tylko rozwijać. Nie możemy cofnąć się w ewolucji nawet o jeden świat
lub jeden poziom. Co więcej, jedną z funkcji Wewnętrznego Ja jest uniemożliwienie nam dostępu do
wyższych światów, jeśli nie mamy siły, by je udźwignąć. Dla tych, którzy są zainteresowani, te
funkcje Wewnętrznej Jaźni są czasami określane jako "Strażnik Progu", który nie istnieje jako
oddzielny byt.

Wiatr kosmiczny

Omówiliśmy tę kwestię w Lekcji 3, ale uważamy, że warto do niej powrócić.

Kosmiczny Wiatr jest siłą, która zmusza nas do zaakceptowania naszego Stawania się. Jest to przejaw
miłości do Absolutu. Prawo to jest niematerialne, ale ma dwa skutki, które zależą od natury istoty, na
którą działa.

Dla człowieka, który właśnie otrzymał "przeciw-inicjację" dwoistości, siła ta zmusza go do zejścia w
kierunku "ciemności" gęstych światów, zejścia, które jest niezbędne do realizacji jego Stawania się.
Kabaliści nazywają tę siłę Shatam. Chrześcijanie uczynili z tej siły postać szatana, co nie jest
pozbawione poważnych wad psychologicznych.

Inicjacja Nadiru przywraca człowieka do harmonii z prawami natury, wtedy działanie siły, Wiatru
Kosmicznego, staje się znowu harmonijne i niesie człowieka ku światłu wyższych światów (Lucyfer:
Niosący Światło).

Fałszywi prorocy

Ciekawe jest na przykład to, że ten, kto zszedł na poziom 6, ma takie same moce jak ten, kto wszedł
na poziom 6. Jednak wolność tego, kto zstępuje, jest mniejsza. Ten, kto rozwinie się do poziomu 6,
będzie istotą dyskretną, wtopioną w tłum. Będzie instruktorem, ale nigdy nie będzie nazywany
mistrzem, ponieważ jego pierwszą troską jest poszanowanie wolności innych. Jeśli chodzi o osobę,
która ulega inwolucji do 6, ma ona tendencję do używania swoich mocy w ich negatywnych
aspektach. Będzie się przedstawiał jako pan, dążący do ograniczenia wolności innych, ponieważ sam
ma jej niewiele. Wielu publicznych mistrzów, guru i innych, jest tego typu. Są oni fałszywymi
prorokami Apokalipsy.

SZTUCZNE MOCE

Jeśli przywrócenie naturalnych władz jest nieuniknionym owocem inicjacji i ewolucji, to nie dotyczy
to sztucznych mocy. Wynikają one z aktywacji pewnego stopnia w obrębie poziomu, którego
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człowiek jeszcze nie osiągnął, przy czym aktywacja ta odbywa się poprzez rezonans wywołany przez
użycie symboli, zwykle zgrupowanych w formie rytuału.

W obrębie każdego poziomu żywioł przywoływany przez symbole rytuału wyznacza stopień, który
ma być osiągnięty na danym poziomie. Rytuał ognia działa na czwartym stopniu, rytuał powietrza - na
trzecim, rytuał wody - na drugim, a rytuał ziemi - na pierwszym.

Poziom 10, będący poziomem naszego świata, jest wyłączony z tych procesów. Jeśli chodzi o
poziomy 1 i 2, nie są one dostępne za pośrednictwem tego systemu.

Nie będziemy podawać więcej szczegółów na temat tych rytuałów, ponieważ wymagają one
specjalnego kursu i długich badań wstępnych, aby można je było bezpiecznie praktykować.

Ten, kto przekroczył Nadir, będzie miał naturalną tendencję do operowania stopniem i poziomem w
jego pozytywnym aspekcie. Będzie on białym magiem. Ten, kto nie osiągnął Nadiru, będzie miał
naturalną tendencję do używania negatywnej strony stopnia i poziomu. Będzie on czarnym magiem.

Warto zaznaczyć, że wzbudzona w ten sposób moc jest tylko chwilowa, zazwyczaj na czas działania
przewidzianego przez rytuał. Jednak powtarzanie tych samych czynności może "zaimpregnować"
psychikę i spowodować zachwianie równowagi, co może skutkować zaburzeniami psychicznymi lub
umysłowymi.

Formuła

Istnieją rytuały skondensowane w formie znanej jako "formuła". W tym przypadku rezonans słów
powoduje chwilowy wzrost poziomu świadomości, który ułatwia nam robienie tego, co chcemy robić,
i zapewnia ochronę naszego ciała fizycznego. W szczególności służy temu technika kabalistyczna
znana jako "Notaricon". Każda litera w nim zawarta jest pierwszą literą słowa. Można też wibrować
Notaricon albo wibrować słowa, z których on pochodzi (praca w oratorium poniżej).

Inicjacje

Niektóre grupy, szkoły lub towarzystwa filozoficzne praktykują tzw. ceremonie inicjacyjne. Pytanie
brzmi, jaki to ma wpływ na odbiorcę i czy nie narusza zasady, że każdy jest tylko synem swojego
Dzieła.

Inicjacje te można podzielić na trzy kategorie:

1. Te, które dają wstęp do organizacji bez praktycznej aktywności ezoterycznej. Są one jedynie
formalną ceremonią, która nie ma wpływu na drogę kandydata. Odpowiadają one
profanicznemu znaczeniu wyrażenia "rozpocząć jakąś czynność".

2. Prowadzone przez grupy, które w przeszłości prowadziły działalność ezoteryczną. W tym
przypadku pierwotna symbolika inicjacji pozostawiła pewne ślady. Jednak ogólnie rzecz
biorąc, mają one niewielki wpływ na stan wewnętrzny inicjowanego. Mogą one jednak
wzbudzić większą wrażliwość na proponowane później prace.
Należy tu zaznaczyć, że obrzędy te są często potomkami autentycznych inicjacji, które jednak
stopniowo straciły swoją wartość, czy to z powodu błędów w postępowaniu grupy, która je
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praktykowała, czy też dlatego, że nie odpowiadają już obecnemu poziomowi ewolucyjnemu
ludzkości.

3. Prowadzone przez grupy ezoteryczne, na ogół okultystyczne i nieznane opinii publicznej. W
tych inicjacjach, których rytuały wywodzą się głównie z Kabały, manipuluje się zasadniczo
dwiema energiami: Ogniem dla oczyszczenia duchowego i Wodą dla oczyszczenia
cielesnego. Rezultat tych inicjacji może być traktowany jako narzędzie pracy ułatwiające
drogę ezoteryczną, ale nie zwalniające z pracy osobistej.

Ostrzegamy wszystkich, których inicjacje zwabią do przedwczesnych przebudzeń. W tym przypadku
jeden poziom jest nadmiernie aktywowany ze szkodą dla pozostałych. Najczęściej Energia Pierwotna
Jest pobierana z dowolnego miejsca, z wyjątkiem poziomu 1. Konsekwencje sprowokowanych
zaburzeń równowagi są wówczas katastrofalne, by nie powiedzieć destrukcyjne - temat, którym
zajmiemy się później.

Podsumowanie

1) Na początku pierwszej części Podróży mamy inicjacje, które nazywamy "
przeciw-inicjacjami", ponieważ dają one odwrotne rezultaty niż inicjacje ewolucji. Podczas
tej serii "przeciw-inicjacji" człowiek znajduje się w stanie "upadku" (grzechu
pierworodnego). Jest on w sprzeczności z pozytywnym aspektem praw natury, ale jest to
konieczne. Każda "kontr-inicjacja" obniża świadomość o jeden poziom.

2) Inicjacja Nadiru ma miejsce, gdy inwolucja osiągnęła swój maksymalny punkt. Inicjacja ta
nie zmienia poziomu świadomości. Przywraca ona człowiekowi zgodność z pozytywnym
aspektem praw natury. Nie naprawia to jednak skutków inwolucji. Umożliwia jedynie pracę
nad naprawą.

3) Inicjacje ewolucji przesuwają świadomość poziom po poziomie. Inicjacje te nigdy nie są
udzielane przez ziemskiego mistrza, tylko Wyższa Jaźń udziela ich fizycznej jaźni.

Zamykamy teraz pętlę rozpoczętą na początku tej książeczki: nie trzeba być za lub przeciw mocom,
ale trzeba zaakceptować zasady natury, które ich dotyczą. Rzeczywiście, nie należy szukać mocy
wyłącznie dla nich samych, ale trzeba je przyjąć, gdy są nam zwracane zgodnie z postępem naszego
Stawania się.

WYKORZYSTANIE MOCY

Niezależnie od tego, czy moce pochodzą z rytuału, formuły czy są naturalne, ich użycie musi być
zgodne z pewnymi zasadami. Ponieważ jednak w fazie ewolucji naturalne moce są pod nadzorem
Wyższego Ja, w ich wykorzystaniu praktycznie nie ma miejsca na błędy.

Zasady, których należy przestrzegać

1) Nigdy nie należy w jawny sposób demonstrować swojej mocy. W rzeczywistości nie należy
rozdzierać Zasłony Świątyni dla innych. Jeśli to zrobisz, przekażesz im odpowiedzialność,
która się z tym wiąże, podczas gdy oni mogą nie być do tego zdolni.
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2) Nie należy przeszkadzać przyrodzie w jej pracy, a przynajmniej ograniczyć te przeszkody do
minimum.

3) Należy używać mocy wobec innych tylko po to, by ułatwić im drogę ewolucji. Nie wykonuj
za nich ich pracy, lecz tylko pomagaj im oczyścić drogę.

4) Upewnij się, że to, o co prosisz dla innych, nie jest sprzeczne z ich drogą ewolucyjną.
5) Nigdy nie należy interweniować dwa razy z rzędu w tej samej sprawie, a w szczególności nie

należy dwa razy z rzędu leczyć tej samej osoby z tej samej choroby.
6) Jeśli musisz skonsultować się z Archiwum Natury, tajemnica powinna być kompletna. Nigdy

nie konsultuj się z ciekawości.
7) Nigdy nie należy wybierać rozwiązania problemu, ale prosić, aby został on rozwiązany.
8) Módlcie się o zrozumienie, zanim otrzymacie moce.

ORA ET LABORA!
MÓDL SIĘ I PRACUJ!

Załącznik:

- Tekst i praca do oratorium: "Tak zwane formuły magiczne lub kabalistyczne”
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TAK ZWANE
FORMUŁY MAGICZNE LUB KABALISTYCZNE

Czasami słyszy się, że dana osoba zna receptę na zwalczenie oparzeń lub na zatrzymanie krwawienia.
Trudno jest wyrobić sobie zdanie na temat tych praktyk z tego prostego powodu, że na ogół nie są one
przenoszone na innych. W rzeczywistości u osób, które posiadają jedną z tych formuł, przekazywanie
odbywa się tylko w obrębie rodziny i bardzo często według następującej zasady: z ojca na córkę,
następnie z matki na syna.

Inni ludzie - i jest to dość powszechnie przyjęte - mają dary uzdrawiania, które wykorzystują bez
pomocy żadnej magicznej formuły.

W swojej ewolucji człowiek stopniowo powraca do swojego pierwotnego poziomu świadomości, do
stanu z ogrodu Eden.

Po podróży przez materię powraca do tego stanu, wolny i uporządkowany. To wznoszenie się nie jest
czymś tymczasowym, a człowiek wznosi się krok po kroku w trakcie tej ewolucji. Na każdym etapie
uśpione funkcje jego Istoty budzą się i może on wtedy bezpośrednio kierować Naturą.

Nie będzie jednak czynił cudów, łamiąc naturę, ale stopniowo będzie uzyskiwał dostęp do praw
naturalnych, wyższych niż fizyczne prawa materii, i to właśnie stosując prawa Wyższej Natury, będzie
osiągał rezultaty w tym świecie.

Można więc zapytać, jaki jest cel formuły? Otóż formuła chwilowo daje człowiekowi zdolności, które
wcześniej czy później staną się jego aktualnymi zdolnościami, i może on wtedy, na chwilę, w
naturalny sposób przekroczyć prawa materii w naszym świecie.

Jeśli ktoś ma okazję przyjrzeć się formułom przekazywanym przez rodziny, które je posiadają,
zobaczy, że bardzo często są to hebrajskie frazy ze Starego Testamentu, od których prawdopodobnie
pochodzi nazwa “kabalistyczna”*.

Aby poznać rzeczywistość w tej dziedzinie, tylko przeprowadzenie eksperymentu może dać nam
odpowiedź. Konieczne są jednak pewne środki ostrożności, zwłaszcza jeśli jest to formuła o
zastosowaniu ogólnym.

“Enchiridion", zbiór oracji papieża Leona III, mówi, że przed użyciem formuły należy ją skopiować
na własną rękę, a następnie nosić przy sobie. Przypominamy, że przy składaniu prośby nigdy nie
należy podawać konkretnego rozwiązania. Należy prosić o rozwiązanie, które jest odpowiednie dla
danego problemu, uzdrowienie lub inne, ale pozostawiając przywoływanemu Wyższemu Ja wybór
tego, co ono uważa za właściwe.

Jeśli chcesz spróbować, dajemy Ci w ramach ćwiczeń oratoryjnych rozszyfrowaną formułę tekstu
Enchiridionu.

* Słowo "kabalistyczny"nie oznacza tu Kabały Hermetycznej.

KYG.pl LEKCJA 8 - 8 -

http://www.kyg.pl


Jean DUBUIS KURS PODSTAW EZOTERYKI

PRACA W ORATORIUM

ZASTOSOWANIE MAGICZNEJ FORMUŁY

- Standardowe przygotowanie.
- Przeczytać cały tekst.
- Proponowana formuła powinna być stosowana tylko w przypadku poważnych i ciężkich

problemów.
- Należy dokładnie przeanalizować problem i sprawdzić, czy z punktu widzenia osoby z

zewnątrz interwencja jest korzystna.
- Podczas korzystania z niego mieć poczucie sacrum.
- Formuła :

VAROS + A NOSTRO + NOXIS + BAY + GLOY +APON + AGIA + AGIOS + HISCHIROS

(przerwa na kilka sekund) AGLA + AGLA + AGLA

Każdy znak + odpowiada prostemu znakowi krzyża, który wykonuje się prawą ręką przed sobą, na
zewnątrz, bez wypowiadania słów, z góry na dół i z lewej strony na prawą (małe gesty o długości od
15 do 20 cm).

W tej formule wszystkie końcówki powinny być wymawiane:

- AY jako aj
- OY jako oj
- ON jako on

Na końcu wymawiamy: aguia aguios hiskiros.

AGLA jest notarikonem, którego rozwinięciem jest: Ateh Gibor (wym.: guibor) Le - Olam Adonai

W chwili następującej po wypowiedzeniu formuły siada się, medytuje i koncentruje na problemie,
który ma być leczony. Wystarczy kilka sekund koncentracji.

Nigdy nie używaj tej formuły do celów codziennych, materialnych, chyba że warunki życia
codziennego przeszkadzają ci w podążaniu ezoteryczną Ścieżką.

Jeśli nie masz konkretnego zagadnienia do przetestowania tej formuły, możesz jej użyć, aby poprosić
o pomoc na swojej Ścieżce ezoterycznej.

- Zwykłe zamknięcie.

ORA ET LABORA!
MÓDL SIĘ I PRACUJ!
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