Ilmu Pengasihan

Ilmu Pengasihan adalah salah satu cabang ilmu spiritual yang tujuannya untuk menumbuhkan
rasa cinta kasih dihati orang yang kita tuju. Dalam kehidupan sehari-hari sering disebut sebagai
mantra aji pengasihan, ilmu mahabbah dan ilmu pelet. Ritual dan rapal Ilmu pengasihan
banyak jenisnya. Namun pada dasarnya Ilmu Pengasihan dibagi dalam 2 jenis. Umum dan
khusus. Ilmu pengasihan yang bersifat umum, artinya ditujukan kepada semua orang yang
melihat agar jadi sayang dan asih. Ilmu pengasihan jenis ini lebih menonjolkan aura
kharismatik, ketampanan, kecantikan (inner beauty) dari diri sang perapal ilmu pengasihan.
Ilmu Pengasihan Khusus artinya Ilmu pengasihan yang khusus hanya ditujukan kepada
seseorang saja, agar orang tersebut jatuh cinta kepada orang yang merapal ilmu Pengasihan.
Jenis ini orang awam sering menyebutnya sebagai Ilmu Pelet. Ciri khas ilmu pengasihan
umum dapat dicermati dari rapal doa / mantra-nya yang tidak ada penyebutan nama seseorang
yang dituju. Jadi bersifat umum, ditujukan untuk semua orang yang memandang. Berbeda
dengan Ilmu pengasihan khusus yang pasti menyebutkan nama orang yang hendak dijadikan
target agar jatuh hati kepada sang perapal ilmu Pengasihan. Contoh Ilmu pengasihan jenis ini
yang sudah tersohor antara lain Jarang Goyang, Semar Mesem, Setan Kober dll. Prinsip
kerja antara ilmu pengasihan Umum dan Khusus (ilmu pelet) pada dasarnya berbeda. Ilmu
pengasihan umum lebih menekankan pada sugesti diri hingga memunculkan aura gaib yang
menyelimuti tubuh sang perapal ilmu pengasihan. Kemudian muncullah aura kharismatik dan
inner beauty yang besar hingga membuat orang yang memandang merasa senang, sayang dan
kasih. Sedangkan dalam ilmu Pengasihan Khusus (ilmu Pelet), karena dalam rapal
doa/mantranya khusus ditujukan kepada seseorang, maka energi yang terkumpul dari ritual
pengasihan ini akan terfokus dan tertuju kepada orang yang jadi sasaran tersebut. Energi ini
bisa berupa Cuma sebatas sugesti, (jenis energi ini jarang suksesnya) tapi ada juga energi dari
makhluk halus seperti jin/khodam. Jenis ilmu pengasihan yang bisa menghadirkan energi
makhluk halus inilah yang bisa membuat korban (orang yang dipelet) bisa sampai cinta
tergila-gila (tidak wajar). Tentu sebabnya sudah jelas, ada makhluk halus yang telah mengambil
alih kontrol pikiran sang korban, mendungukan kesadarannya. Hingga tidak bisa menolak bila
diminta, dan tidak bisa marah walau sebelumnya punya rasa benci setengah mati. Jadi bila
ingin mempelajari ilmu pengasihan tinggal pilih jenisnya.
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