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Inleiding
Deel 1: Witte en zwarte magie
Prelude: Over Sterren en Wormen
Wat is magie
Witte magie, zwarte magie, of alle kleuren van de regenboog?
Wanneer is magie wit of zwart?
Is zwarte magie niet OK?
Onbewuste zwarte magie
Onbewuste grijze magie
Onbewuste witte magie
Over grimoires of toverboeken of onzin-magie
Magie versus toverij
Invocatie
Evocatie
Creatie
Toverij en toverboeken
Repercussie
Deel 2: De Magische aanval en de Spirituele bescherming
Magische aanvallen zijn universeel
Magie in de prehistorie
Zwarte magie in Afrika
Zwarte magie in de Arabische wereld
Zwarte magie in de Afro-Amerikaanse wereld
Zwarte magie in Azië
Zwarte magie in de Europese middeleeuwen
Zwarte magie in onze tijd in de Westerse wereld
Bescherming tegen magische aanvallen
Preventief
Een magische aanval, wat nu?
Bergkristal
Wierook
Kaarsen
Houtskool
Zout
Spiegels
Reiniging met het gouden licht
Het aurisch ei
De energetische kring sluiten

Slaaprichting
Machteloos
Nog een laatste waarschuwing
Deel 3: Onzichtbare krachten
De zichtbare en onzichtbare werelden
De zichtbare en onzichtbare mens
Het onzichtbare mechanisme van het denken en voelen:
gedachtengolven en gedachtevormen
Gedachtevormen, voertuigen van de magie
Engelen of egregoren
Engelen of egregoren, energiecentra van de magie
De geboorte van een engel of egregoor
Het in leven houden of onderhouden van een engel of egregoor
De dood of het einde van een engel of egregoor
Einde door uitsterven
Einde door fusie
Einde door transformatie
Ritualistisch einde
Engelen of egregoren, hun werking in onze tijd
Engelen beïnvloeden ons gedrag
Engelen en massamedia
Nieuwe ideeën in de wereld
Memen en egregoren
Morfische velden en egregoren
De engel of egregoor van onze planeet
De hygiëne van onze gedachten en emoties
Bewust werken met engelen en egregoren in het dagelijks leven
Lang leve de auto
Deel 4: Experimentele Magie
Deel 5: Magie als dienst
Ritualen in initiatieke groepen
Andere gerichte esoterische initiatieven
Deel 6: De magie van de attitude
De boogschutter
Zijn zoon zou ook arts worden
Schoenmaker blijf bij je leest
Vogeltjes voeren

De kamerplanten van de buurvrouw
De onbegrepen poetsvrouw
Verkeerd verbonden
Parkeerplaats gezocht
Tot slot
Lijst van buitentekstillustraties
Noten

Inleiding
Er zijn de laatste honderd jaar zoveel boeken geschreven over rituele
magie, dat de neofiet wel eens geneigd is te denken dat magie een
verzameling rituelen is.
Niets is echter minder waar.
Magie is de kunst en/of wetenschap om bovenzinnelijke krachten aan te
wenden om tastbare verschijnselen te bewerkstelligen.
Hiertoe worden vaak rituelen gebruikt.
Zonder de waarde van rituelen in twijfel te willen trekken, wil ik hier
trachten het ritueel zijn ware plaats in de magie terug te geven, namelijk
dat van een instrument, zeker geen doel op zich.
Wanneer we over magie praten, dan is het inderdaad normaal dat we ook
aan rituelen denken, met geheimzinnige tekens, beschermende cirkels,
wierook, kaarsen, lange gewaden, magische zwaarden, kelken en
dergelijke meer.
Zo zien we het ook in de films.
Dit alles heeft inderdaad te maken met magie, maar wel met een
welbepaalde soort magie, namelijk de rituele magie, die vaak toegepast
werd en wordt, doch echter niet essentieel is om een magische daad te
stellen.
Dit is echter niet de magie, waarover we het hier hebben. Er is namelijk
een andere magie, minder tastbaar en spectaculair misschien, die we heel
vaak gebruiken, meestal zonder daar zelf erg in te hebben, maar die toch
een belangrijke rol speelt in ons leven. Ik doel hier op de magie van de
gedachtevormen en de egregoren of engelen. Deze werkt in de eerste
plaats met energieën.
Rituelen kunnen nuttig, opbouwend en zelfs genezend werken, maar
kunnen ook negatief en destructief zijn.
Het verschil ligt natuurlijk in de aard van het ritueel en de intentie
waarmee het wordt uitgevoerd.
Als we in dit werkje weinig of niet over ritueel zullen spreken, dan houdt
dat geen negatief oordeel in over ritueel. Wij willen ons trouwens van
ieder waardeoordeel hieromtrent onthouden.

Onze invalshoek is hier echter de magie zonder ritueel en dus valt alle
ritueel buiten het bestek van dit boekje.
Wij hebben gewoon getracht de lezer instrumenten in handen te geven
om het magische element in zijn dagelijks leven te ontdekken en er
bewust mee te leren werken, tot zijn eigen nut en dat van de ander.
Te weinig wordt beseft dat magie voor het grootste deel gebruik maakt
van de kracht van onze eigen geest, al dan niet door het scheppen van
engelen of egregoren.
Al de attributen van de rituele magie zijn slechts hulpmiddelen voor de
concentratie of voertuigen voor energie.
In dit boekje proberen we uit te leggen hoe je aan magie kunt doen
zonder al die hulpmiddelen.
Zo zul je jezelf ook nooit onvrijwillig verbinden met de negatieve krachten
of energieën die we maar al te vaak in de magie tegen het lijf lopen.
Als je met de lessen uit deze handleiding succes boekt, dan weet je ook
dat je dit zelf hebt bereikt, met eigen kracht en eigen verdienste,
eventueel mits de hulp van hogere krachten en wezens. Zeker niet door
gebruik te maken van wezens of energieën die een persoonlijke tol van je
zullen eisen.
Is dit niet veel prettiger dan de klus te laten klaren door krachten die je
niet kent en die je misschien ooit de rekening hiervoor gaan presenteren?

