Magyia Sigili
Austin Osman Spare skonstruował własny system magiczny, zrywający z
dotychczasową tradycją okultystyczną. Twierdził, iż duchy i demony nie
istnieją obiektywnie, lecz są manifestacjami mocy psychicznych
człowieka. Nie są zatem czymś zewnętrznym w stosunku do
człowieka, ale mogą ulec uzewnętrznieniu, gdy powołująca je do
życia osoba umrze, pozostawiając je na wolności.
Wszelakiego rodzaju magiczne znaki oraz pieczęcie
wykorzystywane były w magii od czasów króla Salomona, sądzone
że owe symbole na stałe przypisane są do konkretnych demonów,
aniołów i duchów i służą do porozumiewania się z nimi. Spare
twierdził natomiast, iż owe symbole nie są niczemu/nikomu na
stałe przypisane, dlatego też twierdził, iż każdy mag musi stworzyć
swój własny język symboli, poprzez tworzenie sigili ze zdań
wyrażających pragnienie maga.

Zapisz na kartce zdanie, które wyraża Twoje pragnienie, musi ono
być krótkie, zwięzłe i proste, nie może zawierać ono słów
podobnych do "chciałbym", zdanie powinno wyrażać naszą
pewność w pomyślny rezultat opisanej tu praktyki, zatem zamiast
"chciałbym" użyj "będę!".
BĘDĘ PAMIĘTAĆ SWOJE SNY
Upraszczamy zdanie do zapisu fonetycznego.
BENDE PAMIENTACI SFOJE SNY
Wykreśl powtarzające się litery
BEND PAMITC SFOJ Y
Z pozostałych liter wykreśl te, które odnaleźć można w innych, np.
gdyby obrócić literę "W" dostaniemy literę "E", gdyby usunąć
górną linię z litery "T" otrzymamy "I" itd.
BNATSOJY
Litery, które pozostały posłużą nam za "materiał" do zbudowania
sigila... Łączymy je ze sobą, obracamy, wyginamy itd. - nie
zastanawiaj się nad tym jak to wszystko poukładać, porostu to
zrób ;-)

Tak stworzony obraz należy wysłać do podświadomości a można to
zrobić na kilka sposobów...
-patrząc na sigila w trakcie orgazmu
-korzystając z tzw. "pozycji śmierci" - należy skoncentrować się w
pozycji medytacyjnej na sigilu i wprowadzić się w magiczny trans,
najlepiej przy pomocy kontrolowanych spazmów ciała, po czym

wchłonąć sigila szerokim wytrzeszczem oczu.
Wprowadzony sigil powinien zostać jak najszybciej zapomniany,
jak również pragnienie, przez niego wyobrażane.
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