
Kaynak, Joy of Satan’daki aynı konulu sayfadır. 
Her bir çakramız belli bir tilavete ve tona cevap verir, ve belli bir ses veya frekans aralığında titreşir. Her bir 
çakranın doğru tonunu bulmak için kolay bir yol, hislerinizin size rehberlik etmesidir. Doğru tonu bulduğumuz 
zaman bunu çakramızda hissederiz. Bu, çakranın titreşmesine ve enerji üretmesine/salmasına yarar. 
Lütfen dikkat edin: Aşağıdaki titreşimler [güç kelimeleri] düzeltilmiştir. Sanskritçe, günümüze “geleneksel” 
diye gelen kelimeler/mantraların pek çoğu yozlaştırılmış ve bozulmuştur, ve etkileri de deyimi yerindeyse 
sulandırılmıştır. Aşağıda verilen titreşimler daha odaklı, konsantre ve çok daha güçlüdür. Bununla birlikte 28 
Ağustos 2018’den itibaren, 4. Ve 6. Çakra için verilen titreşimlerin değiştiğini de dikkatinize çekeriz. Joy of 
Satan e-gruplarında pek çok insan, astral hislerinin yeterince açık olmadığından bahsettiği için artık ruhu açmak 
için bu daha kuvvetli titreşimlere geçiyoruz. 

● Kök Çakrası: Laum, titretilişi LLLAAA – UUU – MMM 
● Sakral Çakra: Vaum, titretilişi VVVAAA – UUU– MMM 
● ‘666’ Güneş Çakrası: Raum, titretilişi RRRAAA – UUU–MMM* 
● Kalp Çakrası: Aum, titretilişi AAA – UUU – MMM 
● Boğaz Çakrası: Haum, titretilişi HHHAAA – UUU – MMM 
● Altıncı Çakra: Yaum, titretilişi YYYAAA – UUU – MMM 
● Yedinci/Taç Çakrası: Maum, titretilişi MMMAAA – UUU – MMM 

*R’leri vurgulamak opsiyoneldir, ama Türkçe konuşan çoğu insan bu konuda hiç zorlanmaz. 
LAUM‘UN MP3 SES DOSYASI 
VAUM‘UN MP3 SES DOSYASI 
RAUM‘UN MP3 SES DOSYASI 
AUM‘UN MP3 SES DOSYASI 
HAUM‘UN MP3 SES DOSYASI 
YAUM‘UN MP3 SES DOSYASI 
MAUM‘UN MP3 SES DOSYASI 
Aşağıda kullanabileceğiniz daha fazla mantra vardır, bunlar gezegensel mantralardır. Çakralara meditasyon 
yapıyorken, hangi “tip” mantrayla başladıysanız değiştirmeden o meditasyon “seansında” aynısını 
kullanmalısınız. Örneğin yukarıdaki Sanskritçe olanlarıyla başladıysanız onlarla, aşağıdaki gezegensel olanlarla 
başladıysanız onlarla devam etmelisiniz.  

● Kök Çakrası: ŞANİSVARA, titretilişi ŞŞ–AA–NNİİ–SS–VVAA–RR–AA 
● Sakral Çakra: BAUMAYA, titretilişi BB–AA–UUU–MM–AA–YAA 
● ‘666’ Güneş Çakrası: SURYAE, titretilişi SSUUU–RR–YAA–YEY 
● Kalp Çakrası: ŞŞUKRAYA, titretilişi ŞŞ–UUU–KKK–RR–AA–YAA 
● Boğaz Çakrası: BUDHAAYA, titretilişi BUU–DD–HAA–AA–YAA 
● Altıncı Çakra: ÇANDRAMASE, titretilişi ÇÇ–AA–NN–DD–RR–AA–MM–AASEYY (not: buradaki 

Ç, Ç ile Ş arası bir ses. Almanca “Ich” kelimesindeki “ch” gibi. Türkçe veya İngilizce’deki gibi ağzın 
ön tarafında, damağın sert kısmıyla değil de arka kısmında, damağın da 
yumuşak kısmıyla çıkarılacak yani.) 

● Yedinci/Taç Çakrası: GURUAVE, titretilişi GG–UUU–RR–UUU– AA–VEEYY 
  
Bu titreşimlerin söylenişini, Gezegensel Karelerin seslerini dinlerken duyabilirsiniz: 
 
Kök Çakra için Satürn Karesi. 
Sakral Çakra için Mars Karesi 
Güneş Çakrası için Güneş Karesi 
Kalp Çakrası için Venüs Karesi 
Boğaz Çakrası için Merkür Karesi 
Altıncı Çakra için Ay Karesi 
Taç Çakrası için Jüpiter Karesi 
 
 

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Tuning.html
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/LAUM.mp3
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/VAUM.mp3
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/RAUM.mp3
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/AUM.mp3
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/HAUM.mp3
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/YAUM.mp3
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/MAUM.mp3
https://youtu.be/g-_V1EEjuIE?t=1m19s
https://youtu.be/FUrntRsvkOw?t=30s
https://youtu.be/UEGvsWT48SI?t=25s
https://youtu.be/sRGh25bUQCc?t=28s
https://youtu.be/hsrVv_N-hJw?t=28s
https://youtu.be/y6-MxlovUYw?t=1m7s
https://youtu.be/IrB478VeKZY?t=30s


Türkiye SS Topluluğu Tarafından çevrilmiştir. Sevgili vatan ve 

ırkdaşlarımıza faydalı, Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan Baba'ya atfolsun!  

 
 
 


