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Pengantar

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Terima kasih bagi anda yang telah mendownload ebook  “Atraksi Ilusi Magic” ini, semoga 

ebook yang kami berikan secara gratis ini bisa membawa manfaat bagi anda. Semua 

materi dan isi dalam ebook ini bertujuan hanyalah untuk sekedar hiburan / permainan 

demonstratif belaka. Melalui ebook ini di harapkan anda tidak menyalah gunakannya 

untuk hal – hal yang negatif.

Anda di perbolehkan menyebar luaskan ebook ini secara gratis, dengan syarat 

anda tidak boleh merubah sedikitpun isi dari ebook ini, anda boleh 

memberikannya sebagai hadiah, bonus Dsb. Tidak untuk di komersilkan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb
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Melatih Pernafasan

Sebelum anda memulai dan mempraktekan isi materi ebook ini, di harapkan anda 

melatih dan menguasai terlebih dahulu seni pernafasan ( Meditasi ). Melatih 

pernafasan ini sangat besar manfaatnya bagi kesehatan dan dengan seni 

pernafasan anda bisa memunculkan tenaga dalam atau kekuatan tak terduga 

yang ada pada diri anda.

Caranya : Duduk santai ( Rileks ) di kursi telapak kaki menjejak pada lantai / 

matras ( Tanpa alas kaki ). Genggam kedua jempol tangan  anda 

( Jempol kanan dengan tangan kanan, sedangkan Jempol kiri di 

genggam dengan tangan kiri ). Taruh kedua tangan anda di atas lutut 

dan tegakkan punggung anda. Setelah itu konsentrasi dan tarik nafas 

dalam – dalam ( Nafas Perut ) secara halus selama 20 detak jantung, 

tahan nafas selama 20 detak jantung, setelah itu keluarkan nafas 

selama 20 detak jantung juga. Bagi yang beragama islam bisa di 

barengi dengan dzikir “Yaa Lathif ”. Ulangi terus sampai minimal 30 

Menit. Lakukan dan ulangi latihan seperti ini minimal 2 X sehari. Bagun 

tidur dan akan tidur.
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Membuat Tidur Seseorang

Dalam atraksi ini biasanya di gunakan untuk penyembuhan bagi mereka yang 

sulit tidur / Insomnia. Adapun caranya adalah sangatlah sederhana.

Caranya : Tariklah nafassecara halus selama 20 detak jantung, lalu tahan 

selama 20 detak jantung, lalu buanglah selama 20 detak jantung pula 

sambil tangan kita mengarah kepada mata Suyet. Lakukanlah dengan 

tanpa terburu – buru sampai dengan suyet tertidur.

Membuat Gatal Seseorang

Caranya :  Caranya hamper sama dengan memprogram seseorang untuk tertidur 

tetapi bedanya, beri sugesti kepada Suyet dan katakana kepada dia “ 

Sebentar lagi saya akan memprogram  rasa gatal yang berlebihan, jika 

anda garuk maka rasa gatalpun akan gatal dan semakin gatal ”. 

Selama memprogram, telapak tangan anda di arahkan ke seluruh 

tubuh Suyet.

Membuat Telur Jadi Keras Seperti Batu

Caranya : Peganglah / genggamlah sebutir telur ayam, lalu telur tersebut kita 
pandang sambil menarikkan nafas kita dan selanjutnya nafas di tahan 
sekuat mungkin sambil berteriak di dalam hati “ Jadilah Batu …!! ” 
Pada saat tahan nafas maksimal sudah anda lakukan, lalu  berikan 
telur tersebut kepada kawan anda dan suruh dia meremas sekuat 
tenaganya tetapi harus menunggu aba – aba dari anda.
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Aba – abanya adalah 6atakana pada kawan anda, saat meremas telor 

yang ada di genggamannya untuk menunggu kode anggukan kepala 

dari anda.

Pada anggukan pertama Suruh dia meremas sekuatnya, tetapi pada 

anggukan kepala yang kedua suruh teman anda untuk melepaskan 

genggamannya pada telur itu. Sebab jika tidak, telur itu akan pecah.

Catatan :  Pada anggukan pertama, anda melakukan tahan nafas selama 

mungkin sambil telapak tangan anda arahkan ke telur yang di genggam 

oleh teman anda tersebut. Dan pada anggukan kedua suruh teman 

anda melepaskan genggamannya pada telur tersebut dan nafas anda 

cepat keluarkan.

Tangan Di Sulut Rokok

Dalam Atraksi memang ada ilmunya, tapi di sini kami akan 

menunjukkan kepada anda trik yang simple tanpa anda harus 

melakukan puasa Dsb. Kembali lagi semua isi dan materi dalam 

ebook ini bertujuan hanyalah sekedar untuk hiburan / atraksi 

demonstratif belaka.

Caranya : Belilah pelembab kulit “Vaseline ( Botol Biru muda )” lalu oleskan ke 

telapak tangan anda sebelum mengatraksikannya. Setelah agak lama / 

kering, coba tempelkan rokok yang menyala ke telapak tangan anda 

secara perlahan ( Jangan terlalu di tekan ).
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Atraksi Hiburan

Tenaga Magnet

Apakah anda sering terkecoh dengan seorang pesulap yang biasa beratraksi 

dengan cabe yang bisa menempel sendiri di tangan pesulap ? Seolah – olah 

pesulap itu mempunyai tenaga magnet dan dapat membuat benda apapun 

menempel di badannya.

Padahal rahasianya ada pada pada tangan si pesulap yang beratraksi tersebut 

cincinnya mengandung magnet yang ia pesan khusus sehingga terkesan cabe 

tersebut bisa tertarik dan menempel di tangannya tanpa di sentuh. Dan di dalam 

cabe tersebut sudah di selipkan jarum agar dapat tertarik ke tangan pesulap yang 

memakai cincin bermagnet tersebut.

Kebal Air Mendidih

Siapkan panic yang catnya agak gelap, sebelum anda melakukan atraksi ini 

masaklah air yang sudah di masuki daun sirih agak banyak selanjutnya setelah 

matang air tersebut siap di atraksikan.

Cara mengatraksikannya tangan di celupkan secara perlahan dan jangan sampai 

air mendidih bergejlak atau benar – benar mendidih dan juga nyalakan api 

secukupnya ( Jangan terlalu besar ).
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Bola Lampu ( Lampu Dop )

Dalam atraksi ini pada hakikatnya hanyalah menggunakan 

kekuatan  fikiran  (  Konsentrasi  murni  )  dan  pernafasan. 

Yaitu  dengan  cara  melepas  dari  jari  kita  dan 

menjatuhkannya ke lantai tetapi Lampu Dop tersebut tidak 

pecah.

Caranya : Ketika kita memegang lampu tersebut kita tarik nafas dalam – dalam 

selama 20 detak jantung, setelah itu lepaskanlah lampu itu dari 

pegangan anda sambil tetap menahan nafas dan membayangkan 

seolah – olah lampu tersebut jatuh di atas air atau dia atas kasur.

Catatan : Jangan lepaskan / keluarkan nafas anda sebelum lampu Dop tersebut 

berhenti memantul dari lantai, karena apabila anda melepaskan nafas 

anda maka lampu tersebut akan pecah.

Menebak Pikiran Orang

Dalam atraksi ini sebenarnya yang di butuhkan hanyalah sebuah kerja sama, 

yang pasti anda harus mempunyai seorang teman / partner, sehingga jalanny 

atraksi bisa mulusdan rapi. Yaitu dengan cara menghafal kode – kode dari 

pembicaraan rekan kita. Misalnya siap artinya warna Kuning, atau angka Satu 

dan sebagainya. Tinggal anda mengkombinasikan permainan ini.
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Mengubah Mata Uang

Dalam Lembaran daun / kertas biasa dapat kita rubah menjadi mata uang 

sungguhan. Khusus atraksi ini dalam melakukannya sangat halus sekali, di 

butuhkan sebuah alat dan tehnik – tehnik khusus

Adapun rahasianya ada pada sebuah alat yang bernama Thumbtip ( Jari palsu ). 

Untuk lebih detailnya silahkan anda pelajari cara – cara dan triknya melalui 

sebuah VCD yang bisa anda dapatkan Di Sini

Menyulut Rokok Dengan Air

Rahasianya sangat sederhana sekali, anda hanya harus mengisi rokok tersebut 

dengan Potasium Permanganat yang mana jika tersentuh air maka akan 

menyala.

Menyalakan Lilin Dengan Es

Ujung sumbu lilin di tempeli dengan Es batu dan lilin tersebut akan menyala.

Rahasianya sangat sederhana sekali. Ujung lilin tersebut sudah di tempeli atau di 

beri dengan logam Sodium dan jika terkena Es batu maka lilin tersebut akan 

menyala.

Mematikan Lilin Dengan Mata

Bagaimana cara mematikan lilin dengan pandangan mata ? Ilmu ini memeng ada 

dan anda dapat melatihnya, tapi berapa lama anda akan menguasainya. Nah 

dalam trik ini dapat anda sajikan sebagai hiburan semata kepada kawan anda. 

Yaitu dengan melubangi terlebih dahulu lilin yang akan di atraksikan tersebut 

dengan jarum atau paku kecil dan mengisikan sedikit air ke dalam lubang 
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tersebut. Kemudian menutup kembali lilin itu dengan bakaran / tetesan lilin, 

sehingga tak tampak dari luar kalau lilin tersebut sudah di modifikasi.

Ketika mengatraksikan di depan teman – teman  anda, anda harus ingat kira – 

kira dimana anda mengisikan air ke dalam lilin tersebut. Setelah nyala api dekat 

pada batas air tersebut, anda bisa pura – pura berkonsentrasi sambil menatap 

nyala lilin tersebut sampai mati.

Tangan Tak Dapat Basah

Biasanya atraksi ini di gunakan oleh seorang ahli bela diri agar muridnya rajin 

berlatih yaitu seorang pelatij bela diri tersebut memasukkan tangannya ke dalam 

kolam air dan memukulkannya dengan keras sehingga membuat kulitnya kering 

dari basahnya air tadi.

Rahasianya adalah : Gosoklah tangan yang akan di keringkan dari air dengan 

menggunakan Tepung Seng Stearat.

Menerbangkan Telur

Dalam atraksi ini kita bisa menerbangkan telur.

Caranya : adalah dengan menyedot dan mengeluarkan isi telur tersebut dengan 

jarum suntik sampai benar – benar bersih dan kering. Kemudian isilah 

telur tersebut dengan Embun dengan menggunakan jarum suntik tadi 

sampai seperempat isi telur tersebut, lalu bekas lubangnya di tutup 

dengan isolasi

Jemurlah telur tersebut sambil anda berakting mengangkat telur 

tersebut dari jarak jauh. Dan apa yang akan terjadi ? Telur tersebut 

akan terangkat dengan perlahan.
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Mengeluarkan angka Dari Piring

Caranya.: Terlebih dahulu Tulisilah piring yang akan di gunakan atraksi tersebut 

dengan getah sawo sesuai dengan tulisan / angka yang anda 

kehendaki. Sesudah itu taburilah piring tersebut dengan abu gosok 

secara tipis – tipis saja. Maka secara otomatis piring tersebut akan 

mengeluarkan bekas tulisan atau angka yang anda tuliskan tadi.

Mengeluarkan Darah Dari Pori – Pori

Banyak paranormal yang melakukan atraksi seolah – olah mengerikan terutama 

pada orang sakit ( Pasiennya ). Dengan menyemburkan air pada tangan atau 

punggung pasien, kira – kira 30 detik kemudian dari tangan atau punggung 

pasien tersebut akan mengeluarkan darah dari pori – pori.

Caranya : Yaitu serbuk PK ( Bahan Kimia ) di campur dengan pasir atau tanah, 

lalu sebelum pasien di sembur tangan / punggung pasien tersebut di oles – olesi 

dengan tanah yan sudah di campur bubuk PK tersebut, setelah itu si pesulap 

menyemburkan air dengan semburan seperti embun ( halus ) Maka dalam tempo 

15 – 30 detik kemudian akan keluar yang menyerupai darah segar.

Tangan Dapat Membakar Kertas

Caranya : Kertas harus di basahi terlebih dahulu dengan Gasholin dan setelah itu 

kita remas – remas dan pada saat tangan kita meremas kertas siapkanlah logam 

sodium murni yang sudah di masukkan ke dalam gumpalan kertas tadi lalu 

berilah air dan tak lama kenudian kertas tadi akan terbakar.
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Penutup

Demikianlah Sedikit Trik – trik sulap ringan yang bisa anda gunakan untuk 

Hiburan semata.

Apabila anda ingin lebih mendalami tentang dunia Magic. Maka silahkan 

Berkunjung ke Situs kami di Http://Spymagics.Com

Kami menyediakan berbagai kategori VCD Magic yang bisa anda gunakan untuk 

belajar dan lebih mendalami dunia Magic dengan mudah dan cepat.

      Salam

  Mr. Magic
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