
 
 
Πώς να φέρεις Βροχή! 
Συγγραφέας: Cagliostro Merovingian Leonard 
 
Το παρακάτω πείραμα βασίζεται εξολοκλήρου στο βιβλίο 
"Necronomicon Spellbook". 
 
 
Σκοπός 
 
  Ο στόχος του πειράματος είναι η επίκληση του πνεύματος ΑΓΚΙΛΜΑ που 
έχει τη δύναμη να δημιουργήσει βροχή μέσα σε λίγες ώρες. 
 
 
Λίγα εισαγωγικά στοιχεία 
 
  Το Necronomicon γράφτηκε από τον αποκρυφιστή/μάγο Simon ο οποίος 
μελέτησε διάφορα Σουμεριακά και Βαβυλωνιακά κείμενα όπως το Enuma 
Elish, με σκοπό να αναβιώσει αρχαίες μαγικές πρακτικές. Το βιβλίο 
περιλαμβάνει τα 50 Ονόματα/∆υνάμεις του Μαρντούκ. Το κάθε όνομα 
αποτελεί ένα ξεχωριστό πνεύμα! 
 
  Τα 50 ονόματα του Μαρντούκ καθώς και οι Λέξεις ∆ύναμής τους υπάρχουν 
από αρχαιοτάτων χρόνων, γραμμένα στις Βαβυλωνιακές πλάκες "Enuma 
Elish" που διασώθηκαν μέχρι σήμερα. Σε αυτές τις πλάκες είναι γραμμένος ο 
βαβυλωνιακός μύθος της δημιουργίας του κόσμου και περιγράφεται ο 
πόλεμος μεταξύ του θεού Μαρντούκ και του ∆ράκου Τιαμάτ!  
 
  Σύμφωνα με τη Σουμεριακή μυθολογία ο Μαρντούκ ήταν ο Θεός που νίκησε 
τους Αρχαίους (Ancient Ones) πολύ πριν τη δημιουργία της ύλης όπως την 
ξέρουμε. Αντίπαλοί του στη μάχη ήταν η Τιαμάτ, ο Κινγκού και ο Άζαγκ-Θώθ. 
Όταν κατέστρεψε αυτούς τους δαίμονες, δημιούργησε το Σύμπαν από τη 
σάρκα της Τιαμάτ και την ανθρωπότητα από το αίμα του Κινγκού 
αναμεμειγμένο με την ίδια του την ανάσα. Τα Πενήντα Ονόματα, ήταν τίτλοι 
που δόθηκαν στον Μαρντούκ από τους Πρεσβύτερους (Elder Gods) αφότου 
τους βοήθησε να νικήσουν τους Αρχαίους. Αυτή δεν είναι άλλη από τη Βιβλική 
ιστορία του πολέμου στον Παράδεισο και της πτώσης του Εωσφόρου, και 
στην πραγματικότητα, καταγράφηκε από τους Σουμέριους πριν καν υπάρξει η 
Εβραϊκή θρησκεία, καθώς οι Σουμέριοι ήταν ο πρώτος πολιτισμός στη Μέση 
Ανατολή και τα ιερά βιβλία και οι θρύλοι τους έγιναν η βάση για πολλά από 
αυτά που διαβάζουμε στην Παλαιά ∆ιαθήκη. Ο Πύργος της Βαβέλ, για 



παράδειγμα, είναι πιθανότατα το Ζιγκουράτ (ναός) της Βαβυλώνας, που ήταν 
αρχικά Σουμεριακή Πόλη πριν κατακτηθεί από τις Ασσυριακές ορδές. 
 
  Πέρα από τη μυθολογία υπάρχουν πολλές θεωρίες για το τι είναι αυτές οι 50 
δυνάμεις. Μπορεί να είναι πνευματικές οντότητες που υπάρχουν πριν από την 
ίδια τη δημιουργία του ανθρώπου. Ένα άλλο σενάριο είναι τα πνεύματα αυτά 
να αποτελούν ξεχασμένες σκεπτομορφές ή egregores, που δημιούργησαν οι 
Σουμέριοι Μάγοι πριν 4000 χρόνια, οι οποίες βρίσκονται στο Αστρικό/Αιθερικό 
πεδίο για αιώνες, και τώρα με τη κυκλοφορία των βιβλίων του Simon και με 
την ενασχόληση αρκετών μάγων φορτίστηκαν ξανά με ενέργεια. Μπορεί 
ακόμη να είναι κοσμικές δυνάμεις της φύσης οι οποίες έχουν ονομαστεί. 
Βέβαια υπάρχει και το ενδεχόμενο να αποτελούν απλά κρυμμένες ψυχικές 
δυνάμεις του ανθρώπου, οι οποίες όταν ενεργοποιηθούν μπορούν να 
επηρεάσουν το κβαντικό σύμπαν και το στοιχείο του αιθέρα σύμφωνα με τη 
θέλησή του μάγου. ∆ε παίζει ρόλο τί είναι ακριβώς, αλλά ότι χιλιάδες 
άνθρωποι σε όλο το κόσμο όταν επικαλούνται αυτές τις δυνάμεις βλέπουν 
θαυματουργά αποτελέσματα μπροστά τους. 
 
  Στο βιβλίο, το Τριακοστό ∆εύτερο Πνεύμα είναι το ΑΓΚΙΛΜΑ. Φέρνει τη 
Βροχή. Προκαλεί απαλές Βροχές ή δυνατές Καταιγίδες και Κεραυνούς, που 
μπορούν να καταστρέψουν στρατούς, πόλεις και σοδειές. Η Λέξη ∆ύναμής 
του είναι ΜΑΣΑΣΑΓΙΕΓΚΟΥΡΡΑ. 
 
 
∆ιάρκεια του πειράματος 
 
  Η όλη διαδικασία δε θα σας πάρει πάνω από ένα εικοσάλεπτο. 
 
 
Υλικά που χρειάζονται για το πείραμα 
 
- 2 Λευκά Κεριά 
- 1 χαρτί Α4 
- 1 Μαύρος Μαρκαδόρος 
 
 
Προετοιμασία 
 
  Σχεδιάστε το παρακάτω σύμβολο στο χαρτί Α4 με το μαύρο μαρκαδόρο: 

 
 
Στη συνέχεια κόψτε το χαρτί γύρο-γύρο, έξω από το μαύρο κύκλο του 
συμβόλου. 



 
Μετά τοποθετήστε σε ένα τραπέζι το σύμβολο και τα κεριά αριστερά και δεξιά 
του συμβόλου. Όπως στην παρακάτω εικόνα: 

 
 
 
 
Συμβουλές 
 
  Απομνημονεύσετε όλη τη διαδικασία ώστε να μη χρειαστεί να κοιτάτε στις 
σημειώσεις, διότι αυτό σας αποσπά από τη συγκέντρωση στο πείραμα. 
 
Το τραπέζι και ο μάγος θα πρέπει να κοιτάνε στο Βορρά! (Πάντα οι επικλήσεις 
γίνονται προς το βορρά.)   
 
Κλείστε το κινητό σας για να μη σας διακόψει στην ώρα της επίκλησης. 
 
 
∆ιαδικασία επίκλησης 
 
  Βρείτε ένα ήσυχο μέρος στο σπίτι. 
 
Αφού είστε γυρισμένοι προς το Βορρά Ανάψτε τα κεριά, και κοιτάξτε το 
σύμβολο παίρνοντας 3 βαθιές ανάσες. 
 
Στη συνέχεια κοιτάξτε ψηλά και ψάλετε συλλαβιστά τα παρακάτω Σουμεριακά 
λόγια: 
 
ΖΙ ΚΙΑ ΚΑΝΠΑ. 
ΖΙ ΑΝΝΑ ΚΑΝΠΑ. 
 



ΖΙ ΝΤΙΝΓΚΙΡ ΚΙΑ ΚΑΝΠΑ. 
ΖΙ ΝΤΙΝΓΚΙΡ ΑΝΝΑ ΚΑΝΠΑ. 
 
Μετά συνεχίζετε λέγοντας φωναχτά: 
 
Ακουσέ με ΑΓΚΙΛΜΑ! 
 
Έλα σε εμένα διαμέσων των δυνάμεων της λέξης ΜΑΣΑΣΑΓΙΕΓΚΟΥΡΡΑ 
και απάντησε στην επείγουσα προσευχή μου! 
 
ΖΙ ΚΙΑ ΚΑΝΠΑ. 
ΖΙ ΑΝΝΑ ΚΑΝΠΑ. 
 
Έπειτα χαμηλώνετε τα μάτια στο σύμβολο του πνεύματος και το κοιτάτε για 
αρκετή ώρα (Περίπου 10 με 15 λεπτά) οραματιζόμενοι στο μυαλό σας ότι 
έρχεται βροχή. Φανταστείτε τα σύννεφα να μαζεύονται, τη βροχή να πέφτει 
δυνατά και να χτυπά το έδαφος, επίσης προσπαθήστε να ακούσετε στο μυαλό 
σας τον ήχο που θα έκανε η βροχή ή τις βροντές από τους κεραυνούς. Το 
πνεύμα με αυτό το  τρόπο λαμβάνει την εικόνα της σκέψη σας και παίρνει 
κατευθύνσεις για το τι να κάνει. 
 
Αφού περάσετε αρκετό χρόνο με το παραπάνω βήμα μπορείτε πλέον να 
κλείσετε την επίκληση με τα εξής λόγια: 
 
ΖΙ ΝΤΙΝΓΚΙΡ ΚΙΑ ΚΑΝΠΑ. 
ΖΙ ΝΤΙΝΓΚΙΡ ΑΝΝΑ ΚΑΝΠΑ. 
 
Πνεύμα της Γης, Θυμήσου! 
Πνεύμα του Ουρανού, Θυμήσου! 
 
Πάρτε πλέον 3 βαθιές ανάσες, σβήστε τα κεριά, και φυλάξτε το σύμβολο του 
πνεύματος σε ένα κρυφό μέρος. Φυσικά μη το καταστρέψετε για κανένα λόγο. 
 
  Μέσα σε λίγες ώρες απολαύστε τη βροχή! 
 
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια του πειράματος δε θα δείτε με τα μάτια σας να 
εμφανίζεται το πνεύμα μπροστά σας, ούτε θα ακούσετε με τα αυτιά σας να 
μιλάει. Όμως ότι δε βλέπουμε δε σημαίνει πως δεν υπάρχει, για παράδειγμα 
τα ραδιοφωνικά σήματα δε μπορούμε να τα αντιληφθούμε, αλλά παρόλα αυτά 
υπάρχουν. Το πνεύμα όταν το επικαλείστε παρευρίσκεται στον ίδιο χώρο με 
σας, αόρατο! “Ακούει” τα λόγια της επίκλησής σας και “διαβάζει” τη σκέψη 
σας. Έτσι γνωρίζει πώς να δράσει. 


