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 Hið Illa auga er þekkt í öllum heimshornum 

undir hinum ýmsu nöfnum

 Rauði Strengur er notaður til verndar gegn Hinu 

Illa Auga sem er kröftugur neikvæður máttur. 

 Hið Illa Auga getur birst í óvinarlegu augnaráði 

eða störu sem við getum skynjað frá fólki í 

kringum okkur. 

 Öfundar augu og illur augnasvipur getur skaðað 

okkur og hindrað okkur að sjá öll þau tækifæri 

sem eru í lífi okkar.

 Hið Illa auga dregur úr þér orku.
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 Samkvæmt Kabbalah er mjög mikilvægt að horfast í 
augu við neikvæð áhrif og verður sú vísa aldrei of oft 
kveðin. 

 Þeir sem ekki átta sig á þessari hættu og verja sig 
ekki með varnarhjúpi verða fórnarlömb.

 Kabbalah kennir okkur það að við getum og eigum að 
fjarlægja neikvæðar uppsprettur, og enn frekar að 
muna að við höfum möguleika á að eyða neikvæðni 
fyrir fullt og allt. Máttur augans með skilningi 
Kabbalistans verður að hagnýttu verkfæri í 
baráttunni að eyða því neikvæða og illa.

 Hið illa auga er hvað sterkast þegar við látum 
stjórnast af hlutum, eignum, eigingirni.
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 Rauði Strengur hefur verið notaður af 
Kabbalistum í margar aldir. 

 Rauði Strengur tengir okkur við Rakel  The 
Matriarch (Móðir allra)

 Rakel er táknmynd verndar í hinu veraldlega. 

 Hennar innsta þrá og tilgangur í lífinu var að 
vernda og verja öll hennar börn frá hinu illa.

 Það er ástæðan fyrir því að orka hennar vekur 
upp þátt verndunar í alheiminum. 

 Rauði Strengurinn viðheldur og verndar orkuna 
þína. 

 Hvaða einstaklingar þurfa nauðsynlega að nota 
Rauða Streng?
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 Farið er með sérhvern streng til Ísrael að 

grafhýsi Rakelar þar sem strengnum er vafið 

utan um hennar gröf um leið og farið er með

Ana Bekoah
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 Afhverju losnar Rauði Strengurinn stundum af?

 Rauði Strengur dregur í sig neikvæða orku.

 Úr hverju er Rauði Strengurinn 

 Rautt dregur að sér orku 

 Ljós eyðir myrkri 



VERND GEGN ILLU AUGNARÁÐI

Þetta tákn er eitt af hin 72 Nöfnum Guðs og er hluti af forni 

tæknifræði sálarinnar sem Kabbalistar nota. 

Þetta er ein af mörgum verndar formúlum Kabbalah sem 

veitir þér vernd gegn illu augnráði og öfund, og gegn illa 

innrættu fólki sem hefur í huga illar fyrirætlanir gagnvart 

öðrum. 

Þetta tákn á að nota samhliða með Rauða Strengnum.
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 Rauða Streng ber að hafa á vinstri hönd 

 Vinstri er sú hlið sem við móttökum orku líkama 

og sálar.

 Ástvinur bindur Strenginn við hönd þína með sjö 

hnútum. 

 Innsiglar verndarorkuna innra með þér um leið 

og þú reynir að finna þær neikvæðu uppsprettur 

sem kunna að vera til staðar bæði í þér og í 

kringum þig og gerir sáttmála við þig að loka á 

þessar uppsprettur.



ALEPH LAMED DALED

Til að virkja og tengjast við þessa verndarorku þá 

einfaldlega einblíndu á táknið og sjáðu fyrir þér að þú 

sért hjúpaður verndarskildi skæru hvítu Ljósi.


