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WRÓŻENIE ZE SZKLANEJ KULI

Używanie kuli
Zaleca się stosowanie kuli o średnicy około 10 cm, zrobionej z berylu lub szkła kwarcowego. 
Można używać kuli ze zwykłego szkła, ale trzeba najpierw upewnić się, czy to szkło jest absolutnie 
czyste, tzn. pozbawione wszelkich skaz i baniek powietrza. Ten, kto używa kuli, jest jedyną osobą 
upoważnioną do jej dotykania. Kulę należy obmyć octem, wytrzeć do lśnienia kawałkiem aksamitu 
lub irchy i przechowywać dokładnie owiniętą w czasie, kiedy jej nie używamy. Należy ją 
przetrzymywać w temperaturze pokojowej i z dala od źródeł światła. Wyjątek stanowi światło 
Księżyca, które ma na kulę wpływ dodatni.
Usiądź w pokoju zwróconym w kierunku północnym, przygaś światło, po obu stronach stołu ustaw 
zapalone świece. W pokoju nie powinny być więcej niż dwie osoby, siedzące spokojnie, z 
opuszczonymi rękami. Trzymaj kulę w rękach lub umieść ją na małym stojaku na stole. Tło na stole 
oraz poza kulą powinno być czarne; pomoże to w koncentracji i dojrzeniu pojawiających się w kuli 
obrazów. Jeśli wolisz, możesz umieścić kulę na specjalnym stole z magicznymi napisami. Siedź 
spokojnie, o niczym nie myśl i wpatruj się w kulę.
Na początku kula nabierze mlecznego koloru, z którego po pewnym czasie zaczną się wyłaniać 
obrazy. Możesz ujrzeć różne symboliczne kształty lub kolorowe chmury, które powinieneś 
interpretować. Możesz również zobaczyć ciąg obrazów (jak na filmie); w takim przypadku 
powinieneś jedynie mówić o tym, co widzisz.
Nie martw się, jeżeli za pierwszym razem niczego nie dojrzysz. Mówi się, że widzenie w kuli 
dostępne jest jednej osobie na 20. Są to osoby o wyjątkowej zdolności koncentracji i możliwościach 
percepcyjnych. Inne potrzebują długiego czasu, aby dzięki praktyce uzyskać oczekiwane rezultaty. 
Pamiętaj, że zamiast kuli możesz użyć lustra albo wody.

Nastawienie duchowe
Bez względu na to, czy używasz kuli, lustra, czy naczynia z wodą, najważniejsze jest nastawienie 
duchowe. Aby je osiągnąć, powinieneś odnaleźć właściwą dla siebie metodę, która pozwoli Ci 
oczyścić umysł z wszelkich myśli mogących przeszkadzać w czasie seansu.

Interpretacja
Chmury w kuli:
białe – powodzenie,
czarne – zły los,
fioletowe, zielone lub niebieskie – radość,
czerwone – niebezpieczeństwo,
pomarańczowe – kłopoty,
żółte – trudności,
wznoszące się – pozytywna odpowiedź na postawione pytanie,
opadające – pozytywna odpowiedź na postawione pytanie,
przesuwające się w prawo – obecność duchów,
przesuwające się w lewo – nieobecność duchów.
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