Bierz się do pracy!
Możesz rozpocząć od absolutnie najprostszej techniki magyi chaosu: sigilizacji.
By uczynić to możliwie najprostszym, FireClown wydestylował esencję tej techniki
do poniższego ćwiczenia.

Podstawy Sigilizacji Fireclowna dla Sfrustrowanych
W porządku, a zatem nie czytałeś Liber Null, Praktycznej Magyi Sigili, Szarej Księgi, Magyi
Wizualnej czy czegokolwiek innego na temat sigilizacji, oraz nie posiadasz pieniędzy i/lub po
prostu nie znosisz książek. Być może ten krótki zlepek słów wspomoże Cię w jakiś sposób.
HISTORIA.
Wynalezienie sigilizacji, lub Magyi Sigili przypisuje się generalnie Austinowi Osmanowi Spare.
Sądzę, że pomysł wziął się z rysowania monogramów w wieku dziecięcym, lub też od patrzenia się
na znaki wodne na papierze.
KONIEC HISTORII.
TEORIA.
Podstawowo idea jest taka, że Magyia działa na nieświadomym/głębokim poziomie umysłu, a
logiczna/dyskursywna część jedynie przeszkadza w osiągnięciu rezultatów.
Dzieje się tak przez
1) 'Żądzę Rezultatu'
oraz
2) ciągłą negację możliwości zamanifestowania się pragnienia,
np. 'Nie zaliczę, bowiem jestem bękartem!', lub 'Jestem głupi i pokraczny, bez umiejętności
socjalnych, więc nie mogę zostać kelnerem, choć naprawdę bardzo bym tego chciał'. Są też inne
powody, lecz nie będę się teraz w nie zgłębiał.
Magyia sigili dąży zatem do tego, by zaszczepić i zakorzenić wskazówki i/lub pragnienia do
podświadomości w sposób, który zostanie pominięty i nie-zablokowany przez
racjonalny/dyskursywny umysł.
PRAKTYKA.
Wyraź swoje pragnienie unikając negacji, i zapisz je
I WANT TO FUCK BOOTSY COLLINS ("Chcę pieprzyć Bootsy Collins" - użyte tylko jako
przykład)
Ale nie do końca, nie jest to doskonałe...zbyt słabe...
I WILL FUCK BOOTSY COLLINS ("Będę pieprzyć Bootsy Collins")
Tak, od razu lepiej. Silny, przekonujący przekaz jest odpowiedni.

Usuń powtarzające się litery.
IWLFUCKBOTSYN
Teraz ułóż z liter swego rodzaju monogram:
_______
\ /|\ /
\ /|\ /
\/ | \/
(|)
_______

(uproszczona wersja ASCII)

W każdym razie używasz wszystkich liter i układasz z nich niewielki obrazek.
To jest twoja 'sadzonka'.
Teraz zapomnij zupełnie o Bootsy Collins, weź obrazek i ZASIEJ GO!
Istnieje sporo metod na uczynienie tego, obejrzymy sobie kilka z nich.
1) Spoglądaj na sigila masturbacji lub stosunku, zakorzeni się w momencie orgazmu
2) Patrz na sigila i zrań się
3) Patrz na sigila wstrzymując oddech, aż zaczniesz się dusić. Zakorzeni się, gdy zaryjesz głową w
ołtarz. :)
4) Silnie wizualizuj zabójstwo kogoś, kogo nienawidzisz, następnie zwizualizuj sigil.
5) Silnie wizualizuj uszczęśliwienie kochanej przez ciebie osoby, po czym zwizualizuj sigil.
6) Łącz powyższe metody. Im więcej sprzeczności tym lepiej.
7) Wymedytuj pustość umysłu, i w niej zwizualizuj sigila.
Oczywiście istnieje wiele metod na uczynienie tejże Magyicznej Sztuczki, tak jak wiele jest
królików jak i kapeluszy, z których są wyciągane. Tym, co wymaga szczególnej uwagi jest to, by
sigile w niczym nie podpowiadały o naturze pragnienia, zapomnij treść sigila, a zalecam nawet, byś
zniszczył go po zasianiu.
Uczynię też nieco herezji i stwierdzę, aby nie zapisywać swoich eksperymentów z Magyią Sigili, a
jeśli już, to by czynić te zapiski wielce ogólnymi. Dobrym sposobem na to jest zapieczętowanie
materiału, na którym widnieje sigil, w kopercie z zaznaczoną jedynie datą. Nie otwieraj koperty
przez co najmniej sześć miesięcy. Mimo wszystko uważam, że szybki cykl stwórz-zasiej-zniszcz
działa najlepiej.
Dawajcie znać w razie jakichkolwiek pytań, w razie jakichkolwiek historii (śmiesznych jak i
bolesnych) związanych z powyższymi praktykami. Te zostaną zebrane w przyszłym artykule,
zatytułowanym 'Sigile jako Przyczyna Osobistej Apokalipsy'.
Mówił Fireclown,
dla Curious Yellow (Z)
Zajrzyj do działu Ritz, by znaleść wiele więcej!

