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Primul lucru de spus asupra acestui subiect este că nu există nici o nevoie să fii paranoic, în special
dacă urmezi o cale atât de echilibrată ca cea a lui Bardon. Universul NU este din principiu împotriva
ta. Mulţi oameni au emis ideea că atunci când urmezi o cale magică, pericolul se iveşte de după fiecare
colţ, dar nu este aşa, cu excepţia cazului când te aştepţi mereu la asta în adâncul minţii tale. Pentru că
atunci când te montezi mereu înspre dificultate chiar asta vei atrage, dar asta nu are nimic de-a face cu
faptul că urmezi o cale magică.
Aşa că atunci când lucrezi cu scutul este important să te depărtezi de înclinaţia către paranoia. Un scut
nu este doar un lucru care să servească doar spre a-ţi diminua frica, ci unul care să-ţi promoveze
încrederea în tine.
Nu se poate evita inevitabilul, aşa că dacă crezi că un scut te va apăra mereu de întâlnirea cu experienţe
neplăcute, atunci greşeşti. Nici chiar cel mai puternic scut nu te va apăra de consecinţele karmice ale
acţiunilor tale.
Dar un scut te poate apăra de influenţe impersonale, rătăcitoare şi influenţe care sunt îndreptate către
tine anume, de către alţii. Deşi ultimele sunt rare, primele sunt comune. De exemplu când treci prin
evenimentele zilei, vei întâlni cu siguranţă stări proaste ale altora, sau reziduuri emoţionale existente în
anumite locuri. Scutul e cel mai eficient în procesul de respingere a acestor sentimente.
Este importantă şi filosofia (calitatea) care stă la baza scutului. Personal, prefer un scut care mă
alertează cu privire la orice influenţă negativă care se apropie, sau influenţe negative ambientale şi
apoi îmi oferă alegerea să le las să intre sau să le resping după cum cred de cuviinţă.
Din întâlnirea cu forţe negative şi cu circumstanţe neplăcute putem învăţa multe lecţii importante, aşa
că evitarea lor nu este de bun augur. Ar fi ca şi cum ţi-ai trăi viaţa cu capul într-o ladă de nisip; nu prea
poţi respira şi nu vezi multe din cele ce întâmplă în jurul tău.
Influenţele de care te poate apăra un scut au o densitate mentală şi / sau astrală, aşadar scutul este
alcătuit dintr-un material similar. Cel mai bun scut este bazat pe energie ŞI impregnat cu o anumită
ideaţie (programat). Extinzându-l, un asemenea scut te poate proteja şi de pericol fizic, deoarece prin
construirea unui zid prin care nu pot trece influenţele astrale şi mentale, eviţi şi consecinţele fizice ale
acestor forţe. Dar şi aici, scutul este eficient cât timp aceste consecinţe nu au o natură karmică
personală.
Voi discuta trei tipuri principale de scut: 1) Atragerea luminii Kethrice, 2) Înconjurarea cu Energie
Vitală, 3) Lucrul cu Akasha
1) Folosirea luminii Kethrice
Prin acest termen, mă refer la orice scut care foloseşte energie (lumină) care coboară de „sus”. Un
exemplu ar fi exerciţiile Stâlpul de Mijloc sau Crucea Trandafir, din Golden Dawn. Ambele atrag în
mod eficient energie dintr-o sursă mai înaltă decât individul şi o folosesc pentru protecţia individului.
Dar acest proces poate fi efectuat mai puţin formal, de pildă se poate obţine acelaşi efect doar prin
simplă vizualizare.
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Înainte de a face orice tip de scut, trebuie efectuată o alungare a influenţelor negative. Fie că este
făcută printr-un ritual ca Ritualul Minor al Pentagramei de Alungare de la Golden Dawn, sau printr-un
oricare alt mijloc magic, tot ceea ce contează este să fie făcută. Şi aici o simplă vizualizare va fi
îndeajuns. Motivul pentru care asta este necesar, este că nu-i folositor să legi de tine negativitatea, să o
laşi înăuntrul scutului pe care-l vei crea cu grijă aşa de mare. Este mult mai înţelept să pui scutul în
jurul unui spaţiu curăţat.
Când făureşti un scut din această Lumină înaltă, ea ar trebui mereu să coboare de deasupra capului, şi
să se înfăşoare lent în jurul corpului tău, de la cap la picioare. Ea ar trebui să coboare într-o direcţie
orară (începe din stânga ta, merge în faţă, apoi în dreapta, apoi în spate, apoi în stânga). Scutul ar
trebui să rămână constant în această mişcare spiralată sau circulară.
Scutul TREBUIE să fie impregnat cu ideea sa de bază. Adică, ideea de a te apăra în maniera pe care o
alegi, şi de a se menţine cât timp vrei tu. În afara cazului când faci un scut temporar, va trebui să
aranjezi şi încărcarea lui. Asta se poate face în două feluri: 1) Poţi să-l laşi conectat la sursa din care
provine. 2) Îl poţi deconecta de la sursă şi îi spui să se alimenteze din depozitul universal de Lumină.
A doua este preferabilă.
2) Folosirea Energiei Vitale
Acesta este tipul pe care îl folosesc eu pentru scutul meu permanent, întrucât este cel mai versatil şi
mai simplu de menţinut. Prin „Energie Vitală” mă refer la energia pe care Bardon o descrie în nivelul
II din „Iniţiere în hermetism”.
Din experienţa mea, tipul cel mai bun de Energie Vitală care se poate folosi la scuturi este lumina albă,
nu lumina nuanţată auriu. Ea pare a avea o afinitate mai mică cu trupul uman, şi astfel nu este
deranjantă pentru nervi când înconjoară trupul pentru perioade mai lungi de timp. Dar ar trebui
menţionat că procesul de creare al unui scut din Energie Vitală nu este la fel ca şi acumularea Energiei
Vitale, întrucât nu se pătrunde tot trupul cu Energie Vitală, cum se face la acumulare.
Procedura este următoarea.
Stai într-o postură confortabilă, culcat sau în picioare, după cum vrei, şi relaxează-ţi total corpul din
cap până în picioare. Alungă toată negativitatea din corp şi minte şi concentrează-te asupra
sentimentului de armonie.
Atrage Energia Vitală spre tine, astfel ca să-ţi înconjoare întregul trup. Nu îi permite să pătrundă în
corp, ci doar să-l înconjoare.
Dacă eşti capabil condensează Energia Vitală într-un grad foarte înalt. Apoi pune-o în mişcare şi las-o
să se mişte orar ca la scutul discutat anterior. Fii sigur că îţi înconjoară corpul peste tot, chiar şi sub
tălpile picioarelor.
Apoi trebuie să impregnezi scutul cu idee. Îi dai scopul predeterminat.
Şi în final, îi menţii durata. Aici ai mai multe opţiuni. Îţi recomand să îl legi de depozitul universal de
energie vitală, prin instrucţia să se încarce continuu de acolo. Dacă nu faci asta, se va disipa în
momentul în care îţi iei atenţia de la el.
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Cât despre durată ca atare, îl poţi face permanent, sau îl poţi face astfel ca să se materializeze doar
când te gândeşti la el, sau în orice altă variantă între acestea două. Nu uita că te poţi răzgândi oricând,
şi îl poţi schimba după cum ai nevoie.
Odată ce ai avut grijă de asta, te poţi întoarce la starea de conştientizare zilnică, sau poţi merge mai
departe. Dacă te opreşti aici, stai ocazional un moment spre a simţi scutul. Paşii „următori” necesită
mai mult antrenament decât acesta.
Primul dintre ei este să extinzi scutul asupra corpului tău astral. Asta se face prin simţirea
dimensiunilor corpului astral, apoi crearea aceluiaşi scut de energie vitală în jurul lui, aşa cum ai făcut
cu corpul fizic. Toate regulile de mai sus stau şi aici în picioare, în ceea ce priveşte rotaţia,
impregnarea cu idee, încărcarea şi durata. Încheie acest pas, unind (en. joining) scutul fizic de cel
astral.
Pasul final este dă faci un scut în jurul corpului tău mental. Procedeul este la fel, dar trebuie să fii
capabil să simţi dimensiunile corpului mental. Şi aici, se aplică aceleaşi reguli, şi termini unind cele
trei scuturi, pentru ca ele să acţioneze împreună.
După cum spuneam mai sus, folosesc acest scut triplu ca şi scut permanent. Ideea de bază
(programarea) este cea că scutul mă va atenţiona asupra ORICĂREI influenţe care se apropie. Asta îmi
dă oportunitatea de a o accepta sau a o refuza, după cum vreau.
În marea parte a timpului, sunt doar rareori conştient de scut. Dar când intru într-o situaţie sau într-un
loc care mă aştept că va fi plin de influenţe rătăcitoare, nefavorabile, sau nedorite, nu trebuie decât să
mă concentrez asupra scutului, şi el apare.
Până când am perfecţionat conectarea lui la depozitul universal de Energie Vitală, trebuia să-l încarc
periodic. Sugerez să verifici periodic starea scutului tău, în special la început. Pe măsură ce lucrezi cu
el, acest proces de reîncărcare va deveni mai uşor şi mult mai rapid, până nu va mai fi necesar.
Dacă vrei, poţi lega scutul de o frază rostită sau de un obiect fizic. De exemplu scutul meu triplu este
legat de trei inele aflate pe degetul mic, pe care le port mereu: scutul fizic este legat de unul de argint,
scutul astral este legat de unul de aur galben şi scutul mental de unul de aur alb. Tot ceea ce trebuie să
fac spre a porni scutul la cea mai mare intensitate, este să ating aceste inele.
Am legat de asemenea scutul şi de o frază învăţată în studiile wicca. Ea este „Toată negativitatea o dau
afară (procesul de alungare), iar în locul ei armonia să apară (procesul de binecuvântare). Legea lui
Trei acum o invoc (acum ating inelele), şi precum vreau să fie, pe loc.”
Recomand acest tip de scut de energie vitală tuturor celor care practică „Iniţierea în hermetism”. El nu
interferează cu antrenamentul, şi te va ajuta să scapi de pericol. Bineînţeles, cea mai bună protecţie de
pericole este ajungerea la Echilibrul Elemental, aşa că nu ar trebui niciodată presupus că un scut poate
ţine locul acestuia.
3) Folosirea Akashei
Este o tehnică mai „avansată” care cere să poţi lucra cu uşurinţă cu Akasa. De asemenea mai are şi o
funcţie întrucâtva diferită decât cele două tipuri anterioare de scuturi. Aici, avantajul cel mai mare are
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de a face cu evitarea influenţelor negative care sunt direcţionate anume spre tine. Oferă de asemenea şi
protecţie împotriva influenţelor rătăcitoare, dar cineva care este capabil să lucreze cu Akasa într-o
asemenea manieră, este în general deja invulnerabil la acestea.
Ca şi înainte, tehnica nu poate fi folosită spre a încerca să eviţi datoriile karmice. Asta întrucât karma
stă înlăuntrul Akashei şi astfel NU există scăpare de karma proprie.
Particularităţile acestei tehnici sunt foarte greu de descris cuiva care nu lucrează cu uşurinţă cu Akasa,
iar pentru cei care înţeleg Akasa nici o explicaţie nu şi-ar avea rostul, aşa că nu voi intra în amănunte,
şi voi vorbi doar în termeni generali, sper doar că nu prea enigmatici.
Tehnica cere să te înfăşori cu Akasa, dar nu îţi înfăşori corpul, ci un nivel specific al fiinţei tale.
Numesc acest nivel „mărgele şi şiraguri”, pentru că mie aşa îmi apare. „Şiragul” este linia vieţii tale,
iar „mărgeaua” este momentul prezent al încarnării actuale.
La nivelul perceptual în acest tărâm, influenţele care se apropie sunt văzute ca şiraguri care
intersectează mărgeaua dar la un unghi diferit ca firul vieţii. Unghiul arată relaţia temporală a
influenţei. De exemplu dacă influenţa se intersectează la orizontală (linia vieţii merge pe verticală),
atunci vine dintr-o sursă foarte recentă, dar când ea are un unghi aproape vertical, atunci este foarte
veche, putând fi karmică.
Oricum, dacă eşti capabil să ajungi acolo, îţi vei da seama de ceea ce vreau să spun.
La început, este posibil să înconjori cu Akasa doar mărgeaua prezentă, dar cu timpul poţi face asta cu
tot şiragul. În cele din urmă, este posibil să aperi mărgelele şi şiragurile altora şi astfel să le acorzi un
grad similar de protecţie.
Procesul de lucru este următorul: înconjurându-te la acest nivel cu Akasa, de fapt te scoţi pe tine ca
ţintă, din calea influenţei care se apropie. Când o astfel de influenţă nu îşi găseşte ţinta, se destramă.
Aşadar, acest tip de scut NU este unul care respinge forţa, sau unul „tip oglindă” care o întoarce la cel
care a trimis-o, ci unul care disipează forţa total şi permanent, iar energia din spatele forţei este
absorbită în depozitul de energie brută nediferenţiată al universului.
Recomand acest tip de scut ca fiind esenţial pentru orice mag care face lucrări foarte avansate. Îl
recomand în special pentru cei care fac acel tip de lucrări care prin propria natură, atrag un puternic
răspuns negativ din partea acelora care sunt înclinaţi prin natura inerentă, să răspundă negativ faţă de
lucrară pozitive extreme.
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