
Çakra Hizalama

Bir konuyu çok açıkça belli etmek isteriz. Bu belgeyi/sayfayı okuyan herhangi bir Satanist

olmayan kişi; ister “Yeni Çağcı”, ister “Mistik”, ister başka bir şey olun; bu bilgilerin 

Şeytan ve Mısır Tanrısı Thoth’tan geldiğini unutmayın. Thoth, Du’at’ın Kuvvetlerinin 

tarafındadır.

Tüm ruhani bilgiler ve semboller gibi haç da Hristiyanlık tarafından iğrenç bir şekilde 

bozulmuştur. Kolları eşit uzunlukta haç örneğin ritüel sırasında Du’at’ın 4 Veliaht 

Prensi’ni invoke ederken kullandığımız 4 köşe/çeyrek ve yönü simgeler. 

Haç bir KONSEPT/OLGUDUR ve pek çok Tanrının Sigilinde de

görülür. Çakraların doğru hizası bir TERS HAÇ şeklindedir. 

Hristiyan haçı ruhani yozlaşmadır ve Tanrılara küfürdür. 

Aynaya bakar halde durup baktığınızı farz edersek çakralarınız 

kolları 666 Güneş Çakrasından uzanan bir ters haç şeklinde 

hizalıdır. Bununla alakalı illüstrasyonu hemen sağ aşağıda 

görebilirsiniz.

Ters haç uzun süredir çok da iyi bir sebeple Satanizm’deki 

sembollerden biri olmuştur. Üçüncü  Çakra, veya öbür bilinen 

ismiyle “Solar” veya “Güneş” Çakrası, yani muazzam öneme sahip 

‘666’ çakrası [zira 666 Güneş Kabalistik Karesidir] aynı zamanda 

Güneş’in kadim sembollerinden biri olan Swastika ile de temsil 

edilir. 666 Çakrası ruhun dinamosudur, Kalp Çakrası DEĞİL. Bu 

Hristiyanlık ve İslam’dan önce gelen kadim dillerin Güneş’e 

odaklanmış olmasının ana sebeplerinden biridir. “Yeni Çağ” 

yelpazesindeki tüm öğretiler kalp çakrasına odaklanır, bu sayede de 

bunlara kapılan herkes ruhani güçten mahrum kalır ve daha kötü 

şeyler de olur. Kalp Çakrası cinsiyetsizdir ve ana özelliği üst dişil ve 

alt eril çakraları bağlamasıdır. Thor’un Çekici de bir ters haçtır ve bu 

olguyu sembolize eder. 6. Çakra/Epifiz bezi için doğru kök titreşim 

[THAUM’a uzayan ] “THA”dır, ve 666 Çakrası için doğru kök 

titreşim de [RAUM’a uzayan] “RA”dır. Birisi bu iki titreşimi örneğin

bir bağlama rünüyle olduğu gibi birleştirdiği zaman ortaya çıkan 

titreşim “THOR”dur. Güneş Çakrası hayat iksirini tutan Lucifer’ın 

Kâsesi’dir.

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Demon_Sigils.html
https://spirituelsatanizm.org/gunes-karesi/


Çakralarla ilgili halihazırda bulunan popüler bilgiler 

sadece muazzam derecede yanlış olmakla kalmaz, 

aynı zamanda tehlikelidir de. Kalan 6 çakra 3’erli 

eril ve dişil eşlerdir ve birlikte çalıştıklarından ötürü 

eşlenmelidirler. Bilebileceğiniz gibi Taç Çakrası 

“bin yapraklı lotus” olarak da bilinir. Lotus da aynı 

zamanda zambak (“Lily”) olarak bilinir. Lily = 

Lilith. Her Demon’un yaşayan, gerçek birer varlık 

olmasının yanında her bir Demon’un da kendi ruhani

mesajı vardır. Lilith Annemiz Taç Çakrasını yönetir.

Şeytan Kök Çakrasını yönetir. Kök ve Taç Çakrası 

eril ve dişil bir eştir ve birlikte çalışırlar. Bu onların 

en önemli ruhani mesajlarından biridir. Eril ve 

dişilin bu birleşimi hem erkek, hem de dişi 

organlarına sahip Baphomet tasvirinin arkasındaki 

sembolizmde de mevcuttur. Aynı zamanda Antik 

Mısırlı Akhenaton da başka bir hermafrodittir.

Şimdi Yeni Çağ öğretilerine kanan ahmaklar Kalp Çakrasına mütemadiyen 
ağırlık vermektedir [bu insanları gerçek ruhani güç ve en önemlisi de ciddi 
herhangi bir ruhani güç kazanmaktan alıkoymak için bilinçli bir şekilde 
yapılır]. Ama kişi meditasyon ve psişik yeteneklerde yeterince ilerlediği zaman 
Yoni şekilli Kalp Çakrasının cinsiyetsiz olduğunu farkedecektir. Yoni de 
soldaki Tarot Kardında da gösterildiği gibi vajina şeklindedir. Hristiyanlar bunu
bozup yan yatırarak o ahmakça ve rahatsız edici balık sembolüne 
dönüştürmüşlerdir. Bu da yine her zaman yaptıkları gibi gerçek ruhaniyete 
karşı bir küfürdür ve o pislik programdaki diğer her şey gibi çalıntı, 
yozlaştırılmış ve yanlıştır.

"...yedi kule – Şeytan’ın Kuleleri [Ziarah’lar] – 6 tanesi ikizkenar yamuk şeklinde, ve 

Laleş Dağındaki “merkez” olan bir tanesi de keskin, oluklu bir uca sahip.

-- Anton LaVey’den Satanik Ritüeller

Yukarıdaki alıntı da bir alegori/benzetmedir ve “ortada” olduğu söylenip diğerlerinden 

farklı olan da Kalp Çakrasıdır. Kalp Çakrası da belli bir miktar güce sahiptir ama ruhun en

güçlü Çakrası değildir, bu Çakra 666 Güneş çakrasıdır. Kalp Çakrasının gücüyse buna 

kıyasla son derece düşüktür. Düşmanın ana akım kitaplarında ve halkın tüketimine her 

yerde hazır ve açık bir şekilde bulunan Yeni Çağ dogmasında bu çakranın çığırtkanlığını 

yapma sebebi de budur.

https://spirituelsatanizm.org/lilith/


Her bir çakranın enerji girişi/alımı geniş uçtandır ve enerji 

çıkışı da ‘bindu’ olarak da bilinen sivri uçtandır. O yüzden 

Üçüncü Göz gibi çakraların [bunu Altıncı Çakrayla 

KARIŞTIRMAYIN, o Üçüncü Gözün ARKASINDA 

bulunur] geniş taraflarının enerji emebilmek için dışarı 

bakıyor olması gerektiği de son derece mantıklıdır. 

Bu durum tüm ikincil çakralar için kesinlikle böyledir. 

Çakralarınızı doğru hizaladıktan sonra daha dengeli ve 

merkezlenmiş olduğunuzu hissedeceksiniz ve şifa ve büyü 

çalışmaları da daha kolay gelecektir.

Kişinin tek yapması gereken 666 Güneş Çakrasını sivri ucu [bindu’su] AŞAĞI bakacak 

şekilde döndürmektir. Swastika Çakrası, Güneş Çakrası budur. Hristiyanlıktan ve 

İslam’dan önce gelen tüm Pagan dinleri yoğun bir şekilde Güneş’e odaklanmıştır. Ruhun 

dinamosu, güç merkezi budur. Thor’un Çekici de orijinal olarak ters haç şeklindeydi. En 

ilk başlangıçlarımız ve hayatımız göbek deliğimizden gelir, ve hayat ve güç bahşeden 

Güneş Çakrası göbek deliğinin arkasında bulunur. Bu ana hayat enerjisi/cadı gücü/vril/chi 

depomuzun bulunduğu yerdir. Güneş Çakrası dişil olan ve “komuta merkezi” olarak da 

bilinen 6. Çakra ve 3. Göz ile eştir.

Şimdi, popüler yazılar Kalp Çakrasının “duyguların merkezi” olduğunu çığırtmaktadır. Bu

da çok büyük bir yanlış kanıdır. Duyguların merkezi olan yer Boğaz Çakrasıdır. Üzgünken

ve ağlayacak gibi olduğumuzda bu his boğazdan gelir, kalpten değil. Konu mutluluk 

olunca da sıklıkla aynı drum söz konusudur. Bunun farkında olun. İki çeşit duygu da 

boğazdan gelir.

İşte o muazzam popüler kalp şekli, tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Bu kalbe ait 
bir sembol bile değildir. Durmadan bunun kalp için bir sembol olduğu iddiasının 
yapılması da yine ruhani bir bozukluk ve yozlaşmadır. Bu sizi yanlış 
yönlendirmek için. Aslında bu sembol kesişen yılanların, ruhun ida ve pingala 
nadi’lerinin birleşiminin sembolüdür. Bu ikisi Boğaz Çakrasında kesişir ve sonra
burnun ucunda buluşmak ve yüzü kaplayacak şekilde mükemmel bir “kalp” şekli
yapmak üzere tekrar ayrılıp bükülürler. Aynı zamanda o popüler kalbi delip 
geçen ok sembolü de yükselmiş bir Şeytan’ın Yılanı’nı (yani yükselmiş 
Kundalini’yi) simgeleyen “enerjiyi ayarlama” sembolüdür.



666 sayısı, ters haç ve Şeytan’ın tüm sembolleri inanılmaz derecede kutsaldır ve gizli 

mesajlar taşırlar.

Şimdi, büyü çalışmaları ve diğer zihin çalışmaları gibi şeyler için enerji yönlendirirken 

çakralar enerjiyi ulaştırmak için geçici olarak uç noktaları dışarı bakacak şekilde 

döndürülebilir. Ama aklınızda bulundurun; asla negatif enerjilere (örneğin kara büyü 

yaparken ortaya çıkan enerjilere) bağlanmayın. Başka bir deyişle negatif enerji asla 

içinizden geçmemeli ve her zaman için sizden harici bir durumda, dışınızda bulunmalıdır. 

Ama pozitif enerjiyle çalışıyorken, örneğin arzularınızı kendinize çekerken (para, aşk, 

bereket, güç, vesaire) çakralarınızı dışarı döndürüp bağlamak iyi bir fikirdir. Ama her “iyi”

ya da “pozitif” çalışma sadece pozitif enerji içermez. Örneğin birisine iyileşme çalışması 

yapıyorken de o kişiye bağlanmak iyi bir fikir değildir; zira hemen hemen tüm hastalıklar 

enerji bedeni ve aurada kirlenme ve bozukluklara da yol açar. Bu hasta kişinin enerjisine 

direkt olarak bağlanmak sizin enerjinizi de bozup sizde de sorunlara yol açabilir. Yani 

çalışmanın niyeti çoğu zaman ortadaki enerji türünü belirlese de bazı durumlarda 

mantığınızı kullanıp bağlanıp bağlanmayacağınıza akılcı bir şekilde karar vermelisiniz.

Herhangi bir çeşit çalışmadan sonra her zaman çakralarınızı doğru bir şekilde hizalamayı 

unutmayın. Çakraların yanlış şekilde hizalanması cadıgücünüzü azaltır.

Araştırma ve Thoth’tan gelen dikteler gerçek 8. ve 

9. çakraların omuz çakraları olduğunu göstermiştir.

Bu çakraları açmak ruhu hizalar ve avuç 

çakralarına giden enerji yollarını da ciddi bir 

şekilde açarak onları büyük ölçüde güçlendirir. 

Omuz çakralarınızı açmak için tek yapmanız 

gereken onları sağdaki illüstrasyonda olduğu gibi 

imgelemektir. Birkaç dakika onlara odaklanıp 

meditasyon yapın. Bir ağrı ve/veya basınç hissi 

onları başarılı bir şekilde açtığınıza dair pozitif bir 

işarettir. Bu his kollarınıza kadar uzanıp 

kollarınızın “uyuyakaldığı” hissini verebilir. Omuz

çakraları tamamen güçlendiği zaman ruhun 

kanatları ortaya çıkar.

https://spirituelsatanizm.org/ruhun-kanatlari-meditasyonu/
https://spirituelsatanizm.org/ruhun-kanatlari-meditasyonu/


Hep aklınızda bulunsun; çakralarınız başarılı bir şekilde 

açıldığı ve aktif oldukları zaman onları hissedersiniz. Bu 

his genellikle bir basınç hissi, hafif bir ağrı veya 

karıncalanma şeklinde olabilir. Çakralarınızı doğru 

şekilde hizalamak ruhani gücünüzü ciddi bir şekilde 

arttıracaktır.

1. Kök Çakranızla başlayın ve koni şeklindeki çakrayı bir 

piramit gibi yukarı bakacak şekilde döndürün.

2. Sakral Çakrası [2. Çakra] için de aynısını yapın.

3. Şimdi 666 Güneş Çakranıza odaklanın ve onu da ucu 

aşağı bakacak şekilde döndürün.

666 Çakrası hayat iksirini yakalayan ve depolayan 

kâsedir.

4. Altıncı ve Boğaz Çakralarınız için de aynı şeyi yapın – 

ikisini de uçları aşağı bakacak şekilde döndürün.

5. Şimdi Kalp Çakranıza odaklanın ve tıpkı aşağıdaki 

şekildeki gibi iki noktanın bir araya gelip kesiştiğini 

imgeleyin.

6. Dikkatinizi Taç Çakranıza odaklayın ve onun ucunu da

aşağı döndürün.

7. Şimdi omuz çakralarınıza odaklanıp onları da içe 

bakacak şekilde döndürerek işinizi bitirin.



Azazel'in Mührü de Kalp 

Çakrasını temsil eder niteliktedir.

Çakra Hizalama Hakkında Daha Fazla Bilgi 

Solda Set’in Sigili’nde de görülebilen üç eşit 
uzunlukta haç 3 çakra eşini temsil eder.
Aynı zamanda bunun Giza, Mısır’daki 3 
piramidin mesajı olduğuna da inanıyorum, 
zira onlar da çakraların şekillerinde.
Sağda Astaroth’un sigili bu olguyu iki tarafta 
da çubuklarla göstermektedir.

Bel çakraları da iki tarafta
da aynıdır, yan durur ve 
içe bakarlar. Tıpkı omuz 
çakraları gibi. Yandaki 
resimlerden de 
görebilirsiniz.



Şakak çakraları solda da gösterildiği gibi şakakların 
hemen arkasında, kulağın ucundan biraz daha öne 
gidince bulunur.
Bu çakraları başarılı bir şekilde açıp hizaladığınızda bir 
basınç hissi veya haif bir ağrı hissedeceksiniz, tıpkı 
Üçüncü Göz veya başka çakralarda olabileceği gibi. Bu 
bu çakraların doğru bir şekilde bulunup 
aktifleştirildiğine dair olumlu bir işarettir.



Türkiye SS Topluluğu Tarafından Joy of Satan'da verilen Çakra Hizalama ve
Çakra Hizalama Hakkında Daha Fazla Bilgi sayfalarından çevrilmiş, gerekli

yerlerde fazladan birkaç bilgi eklenmiştir. Sevgili vatan ve ırkdaşlarımıza
faydalı, Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan’a atfolsun!

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Chakra_Alignment.html
https://satanisgod.org/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Chakra_Alignment2.html

