
Tam Çakra Meditasyonu – Ön Bilgi:

Bu çakra meditasyonlarının işlevi tıkalı olan çakraları açmak, çakraları güçlendirmek, enerjilerini dengelemek 
ve ürettikleri enerjiyi arttırarak bizi genel olarak daha zinde yapmaktır. Mümkünse 40 günlük meditasyon 
programından sonra her gün düzenli bir şekilde yapılması gerekir. TÇM’yi ortalama bir hızda yapmak, nefes 
egzersizlerini de yaparsanız 40-50 dakika, yapmazsanız 20-30 dakikayı geçmez. Kulağa biraz uzun geliyor 
olabilir ama bu meditasyonlar daha gelişmiş meditasyonlara geçip ruhumuzu daha da güçlendirmenin ilk 
adımlarından biridir. Ne kadar emek, o kadar gelişme.

İster bir veya birkaç çakraya meditasyon yapın, isterseniz de hepsine – ama hepsine yapmanız tavsiye 
edilir ve bu meditasyona Tam Çakra Meditasyonu denmesinin sebebi vücuttaki tüm ana çakralara 
meditasyon yapılmasındandır. Eğer tek bir Çakraya (veya hepsine yapmadan birkaç tanesine) 
meditasyon yapacak olursanız meditasyonun sonunda enerjilerinizin dengeli olmasını sağlamak için 
bütün çakraları hizalamak ve bir veya birkaç kez o çakraların mantralarını titretmek de önemlidir.

Eğer zayıf bir çakranız varsa veya çakralarınızdan birinin gücünü arttırmak istiyorsanız çakra 
meditasyonunu o çakranın gün ve saatinde yapmanız önemlidir. Böyle yaparsanız 7 çakranın tamamına da 
çalışsanız günü ve saati olan çakranın enerjileri baskın olacaktır. Bunu yapmak isterseniz biraz eski de olsa 
kadim Kaldeli gezegensel saatlerini temel alan ChronosXP isimli program çok işinizi görecektir. Kurulumdan 
sonra yapmanız gereken tek şey bir kereye mahsus olmak üzere bulunduğunuz yerin koordinatlarını girmek ve 
bu sayede sadece il bazlı değil, tam olarak bulunduğunuz yere göre gezegensel saatleri alabilmek. Bununla 
uğraşmak istemeyenler için bu site bir alternatiftir. Telefonlar için de (belli ki Müslümanlar tarafından yapılsa 
ve ufak çapta İslami içerik olsa da) bu uygulama gayet iş görür, yerinizi ayarlarken anlık olarak GPS’inizi 
açmanız yetecektir. Tekrar sayılarını saymakta zorlanıyor ve/veya yüksek sayılara kadar saymak için uygun bir 
sistem bulamıyorsanız size pek çok özelliği olan bir telefon uygulaması da önereceğiz burada. Kişisel olarak bu 
uygulamayı kullanıyorum ve ekranda hemen hemen herhangi bir yere basınca sayıyı arttırma, ses tuşlarıyla da 
ileri veya geri sayabilme ve belki de en önemlisi bulunulan sayıyı yüksek sesle (Türkçe) söyleme özelliğine 
sahip. Bunun anlamı ister Gezegensel Kare yapıyor olun, ister belli sayıda mantra titretiyor; gözünüzü kapatıp 
sadece mantranıza odaklanabilirsiniz ve kaçırma olasılığınız neredeyse tamamen ortadan kalkar. Program Thing 
Counter isimli gayet kullanışlı bir program. 
Ve son olarak burada da günler ve günlerle ilişkili gezegen ve çakraları veriyoruz:

Gün/Gezegeni/Çakrası

Pazartesi – Ay Günü – Altıncı Çakra/Üçüncü Göz
Salı – Mars Günü – Sakral Çakra
Çarşamba – Merkür Günü – Kalp Çakrası
Perşembe – Jüpiter Günü – Taç Çakrası
Cuma – Venüs Günü – Boğaz Çakrası
Cumartesi – Satürn Günü – Kök Çakrası
Pazar – Güneş Günü – Güneş Çakrası

Çakralarınızı güçlendirmek için kullanmayı seçebileceğiniz farklı güç kelimeleri var. Bunları kullanırken bir 
oturuşta olabildiğiniz kadar istikrarlı olmaya bakın; örneğin bir meditasyon seansında Rünik mantraları 
kullanmaya karar verdiyseniz o seansın kalanı boyunca (yani o oturuş için geçerli olmak üzere) 7 çakranın hepsi
için de Rünik mantraları kullanmalısınız. Bir sonraki yapışınızda farklı türden bir mantra seçmekte özgürsünüz.

Bu güç kelimeleri kademe kademe sunulmuştur. Daha güçlü veya daha zayıf olanları var. Örneğin burada 
verilen “geleneksel” mantralar (günümüzde kullanılması alışılagelmiş mantralar. Bunun örneği için herhangi bir 
arama motoruna “çakra meditasyonu” veya “çakra mantraları” yazıp önünüze çıkan herhangi bir sonuca basarak
bu mantraların her yerde kullanıldığını görebilirsiniz.) da sınırlı bir miktarda iş görür, ama bu mantralar 
bozulmuş ve çok etkili bir şekilde sulandırılmışlardır. Bu mantraları yine de vermemizin sebebi Sanskritçe olan 
doğru titreşimlerin kişinin ruhu henüz enerjiyi kaldıracak kadar güçlü değilse (her yeni insanın bunları 
kaldıramayacağına dair bir kural yok, ve zaten 40 günlük programdaki çakra açma meditasyonlarının çoğu 
Sanskritçe mantraları kullanıyor. Ama enerji fazla geliyorsa ve rahatsız oluyorsanız bunları bir süreliğine burada
başka mantralarla değiştirebilirsiniz.) fazla yoğun ve güçlü gelebileceğidir. 1586 Necronomicon’undaki 

http://chronosxp.sourceforge.net/en/
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.sleak.thingcounter&hl=tr
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.sleak.thingcounter&hl=tr
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.thereisonlywe.planetarytimes&hl=tr
http://astrology.com.tr/planetary-hours.asp


kelimeler ve geleneksel güç kelimeleri yeni ve tecrübesiz kişiler tarafından kullanılabilir. Rünik titreşimler 
direkt olarak Şeytan ve Lilith’ten geldi, zira Yüksek Rahibe Maxine Dietrich bu titreşimleri Onların direkt 
denetimi altında vefat edip Du’at’ta barınan bir insan ruhunu güçlendirmek için kullandı.

Bu konuda A Mithraic Ritual kitabı da şunları yazmıştır:
“Bu konu doğal olarak ilim dünyasındaki en ücra, tanınmayan konulardan birisidir, ve şu ana kadar hiçkimse 
bu konunun üzerine gerçek anlamda ışık tutmamıştır. Ama bilinen şu ki bir zamanlar Mısır ve Kalde’e bu 
“doğal/doğanın dili” veya “Tanrıların dili”nin bilimi vardı.”
Burada bahsedilen “Tanrıların dili” hem alegorik olarak belli mantralar titreştirerek gerçeklikte veya kişinin 
kendisinde belli değişiklikler yaratma ilmine bağlıdır, hem de Sanskritçe gibi kadim dillerin “büyülü” ve tinsel 
doğasına atıfta bulunur.

“Mısır’da  rahipler Tanrılara 7 sesli harfi belli sıralarda kullanarak ilahi söylerlerdi. Kaval veya ud gibi 
enstrümanların değil, bu harflerin müzikal tilaveti duyulurdu.
Bu sesli veya “çınlayan” harflerin söylenmesi sırasında 7 harfinde farklı bir ses ve doğal ton çıkarttığı 
söylenirdi. Nicomachus bizi doğada bulunan bu kök seslerin belli maddesel elementlerle birleştirilip konuşmada
sessiz harflerle birlikte kullanıldığını, ama “tıpkı beden ve ruh veya müzik ve lir telleri arasındaki ilişkide 
olduğu gibi -bir tanesi yaşayan canlıları, diğeri de farklı farklı müzikal akorlar ve şekiller yaratır- bu kök sesler
de belli enerjileri ve ilahi işlemlerdeki inisiyatör güçleri doğurur.”

Buradaki “7 sesli harf” ifadesinin de 7 çakrayı uyarmak ve enerji yükseltmek/yönlendirmke için kullanılan 
titreşimlere atıfta bulunuyor olması kuvvetle muhtemeldir, özellikle de son cümlenin son kısmında bu “kök 
seslerin” (ki çakraları güçlendirmek için Sanskritçe kelimeler de her zaman -AUM köklü seslerdir) belirli 
enerjileri doğurduğundan bahsedilmesi buna güçlü bir işarettir.

Tam Çakra Meditasyonu son derece güçlü bir meditasyondur.

Her bir TÇM seansı çakralarınızı düzgünce hizalamayla başlamalıdır.

Bu kadar ön bilgiden sonra Tam Çakra Meditasyonu nasıl yapılır, bunu baştan sona kısaca bir kez özetleyelim:

Çakra meditasyonu yapmadan önce çakraları hizalıyorsunuz, sonra o çakrayla alakalı nefes egzersizini 
yapıyorsunuz (bu opsiyoneldir), sonra da verilen mantrayı tercihen mudrayla birlikte (mudralar da opsiyoneldir) 
verilen sayı veya o sayının katları kadar titretip ondan sonra da bir veya birkaç dakika o çakraya odaklanıp 
çakrayı hissediyor, sezinliyor ve imgeliyorsunuz. Mantra titretecekken her nefes alışınızda ve nefes 
egzersizlerinizde de o an meditasyonunu yaptığınız çakraya enerji soluması yapılması (Temel Meditasyonu'nun 
bir çakraya odaklı halini düşünün) ve odaklanılması ve mantrayı titretme aracılığıyla nefes verirken de bu 
çakraya odağınızın kırılmaması verimi çok arttıracaktır. Çakra egzersizlerinden önce tüm çakralara Çakra 
Döndürme meditasyonu yapılması tavsiye edilir. Bu meditasyonları Taç Çakrasından başlayıp aşağıya doğru 
Kök Çakrasına kadar yapın, ama eğer tüm çakraları zaten açtıysanız aşağıdan yukarıya yapmakta da serbestiniz.

https://yadi.sk/i/eYJHlhAP3Noqed


Taç Çakrası: 
Nefes egzersizi yok, mantrası 4 veya katları kadar titretiliyor (Sanskritçe mantra olarak MAUM’un 
yanında BBBBB mantrası da kullanılacaksa sırasıyla BBBBB ve MAUM’un sırasıyla 6 ve 7 kez veya
katları kadar titretilmesi uygundur.), sonra birkaç dakika imgeleme/hissetme/sezinleme yapılıyor. 
Mudrası:

 

İmgelerken çakrayı şu şekilde hayal edebilirsiniz:



Taç Çakrası Mantraları (BİRİNİ SEÇİN):

 MARDUK [Necronomicon] - Bu titreşim hem yeni, hem de tecrübeli meditasyoncular tarafından 
kullanılabilir.
“M-M-M-M-M-M-A-A-A-A-A-R-R-R-R-DZ-DZ-DZ-DZ-U-U-U-U-U-K-K-K-K” [R’leri vurgulayın]
D sesini çıkarırken dilinizin ucunu üst ve alt dişlerinizin arasında sıkıştırın. Arı vızıldaması gibi bir ses 
çıkacak. Thoth’taki TH gibi, ama biraz daha vurgulanan bir ses.

 ING [Rünik] -  Bu titreşim orta ila ileri seviye arasıdır, ama hem yeni hem de tecrübeli 
meditasyoncular tarafından kullanılabilir.

“İ-İ-İ-İ-İ-İ-N-N-N-N-N-N-G-G-G-G-G-G” - G sesini boğazınızda ve ağzınızın iç kısımlarında 
çıkarmaya ve hissetmeye çalışın. G sesi ağzın arkasında, damağın yumuşak kısmından çıkması gereken
bir sestir.

 MAUM [Sanskritçe] -  Bu titreşim gelişmiştir ve oldukça güçlüdür, bunu kullanmaya karar verirseniz 
dikkatli olun ve en azından biraz tecrübeli olmanız tavsiye edilir.
“M-M-M-M-M-M-A-A-A-A-A-A-A-A-U-U-U-U-U-U-U-M-M-M-M-M-M-M”
NOT: MAUM mantrası ile birlikte, 40 günlük programda olduğu gibi BBBBB titreşimini de 
kullanabilirsiniz. Böyle bir durumda tavsiye ettiğimiz tekrar sayısı 7 (veya katları kadar) BBBBB, 6 
(veya katları kadar) da MAUM’dur. Bu seslerin nasıl çıkarılacağına emin değilseniz MAUM ve 
BBBBB titreşimlerinin MP3 ses dosyalarına da linki sunduk.

 AUM/OM [“Geleneksel” mantra] (Çoğu kaynakta 6. Çakra ile Taç Çakrasının mantraları karışık 
verilmiştir. Bazı kaynaklarda Taç Çakrası için direkt mantra bile verilmiyor, bazılarında Taç için 
verilenlerle aynı mantralar 6. Çakra için de veriliyor. Tabii hepsi bilgi kirliliğinin eseri ve bunları 
takmanıza gerek yok.)
Not: Bu “geleneksel” mantralar genellikle oldukça sulandırılmış ve zayıftır, ama eğer kişi kendi gücüne gerçekten hiç güvenmiyorsa ve 
biyoelektriği/kişisel enerjisi çok düşükse ilk bunlarla başlayıp sonuç almaya çalışabilir. Ama kuvvetle muhtemeldir ki nüfusun çok büyük bir 
çoğunluğu hayatında meditasyon yapmamış olsa bile Rünik, hatta genelde de Sanskritçe mantraları da güvenle kullanabilir. Ancak 
kaldırılamayacak ve rahatsız edecek miktarda enerji ortaya çıkarsa ve bu birkaç gün/en fazla 1-2 hafta içinde rahatlıkla kontrol edilebilecek kadar 
alışılmazsa daha zayıf olan bu mantra, enerji sisteminiz alışana kadar bir süre kullanılabilir. OM’unsa hiçbir özel gücü yoktur, buraya sadece bu 
mantranın da sulandırılmış ve güçsüz olduğunu belirtmek için ekliyoruz, kullanılmamalıdır.

“A-A-A-A-A-A-A-A-U-U-U-U-U-U-U-U-M-M-M-M-M”

 GURUAVE [Gezegensel] – Gezegensel mantraların kökleri de alakalı gezegenin çakrasını 
uyarmak/güçlendirmek için kullanılabilir, ama genellikle son derece güçlü olduklarından tecrübesiz 
meditasyoncuların kullanması tavsiye edilmez. Dikkatli ilerleyin.
“GG-UU-RRR-UU-AA-VV-EY-YY” (Bu sesin nasıl çıkarılacağı zor geliyorsa buradaki videoda 
sondan ikinci kelimeyi dinleyebilirsiniz.) 

G sesi ağzın arkasında, damağın yumuşak kısmından çıkması gereken bir sestir.

https://yadi.sk/d/mIJ8UdCBI5wGDQ
https://yadi.sk/d/nQ9o1_oSMyqA_Q
https://www.youtube.com/watch?v=IrB478VeKZY
http://sandriayurved.com/?page_id=577


Epifiz Bezi: 
[NOT: Epifiz Bezi, normalde Tam Çakra Meditasyonunun bir parçası değil, ancak Taç Çakrasına da meditasyon
yaptığınız için onunla birlikte Epifiz Bezine de çalışmanızda hiçbir sakınca yoktur, hatta tam aksine çalışmanızı 
tavsiye ettiğimiz için ona da burada yer verdik.  Epifiz bezi astral görü ve duyu için olmazsa olmazdır, 
Tanrılarımızdan gelen mesajları bizim anladığımız şekilde kelimelere çevirir. GAUM mantrası epifiz bezi için 
çok iyidir. Epifiz bezinize odaklanmak için sırtüstü
yatıp epifiz bezinizin olduğu yere odaklanabilirsiniz. Epifiz beziniz, Taç Çakranızın aşağısında, kafanızın orta
kısmından azıcık aşağısında, arkasında ve sağında yer alır. “G” sesi epifiz bezini ciddi anlamda uyarır. Aşağıda 
verdiğimiz meditasyonda nefes aldıktan sonra, nefes verirken GAUM mantrasını kullanabilirsiniz.

Son olarak, Joy of Satan forumlarında 7 sayısının her yerde görülmesinin (çakralar da dahil), düşmanın 
dezenformasyonundan ötürü olduğu söyleniyor. 7 ölümle ve Satürn ile alakalı bir sayıdır, ebediyeti ve 
ölümsüzlüğü temsil eden 8’den eksiltmedir. Bu sebepten ötürü epifiz bezini de ayrı bir “çakra” olarak düşünüp 
ona da meditasyon yaparsanız 7’yi 8’e tamamlarsınız, daha iyi olur. Bu konuda İngilizce anlayanlar, forumdaki 
konuşmaları görmek için buraya bakabilirler.]

Bu meditasyon sezgileri ve yaratıcılığı güçlendirir, ve kişinin zihnini açarak bilgiyi çok daha kolay kavramasına 
yardımcı olur. Epifiz bezi, beynin ortalarında bulunur, bazıları ortadan azıcık sağa ve geriye gidildiğinde orada 
olduğunu söyler. Hissederek ve sezinleyerek bulabilirsiniz.

 Rahatlayın ve transa geçin.
 Üçüncü gözünüzden girerek epifiz bezinize dolduğunu imgelediğiniz beyaz-altın enerji soluyun.
 Her nefes almanızla birlikte enerjiyi içeri çekin, ve her nefes almada epifiz bezinizi ve içindeki enerjiyi 

parlatıp genişletin/büyütün.
 Bunu yaptığınız ilk birkaç nefeste, şu olumlamayı kullanın: “Epifiz bezimi güvenli bir şekilde uyaran 

güçlü, beyaz-altın enerjiler soluyorum.” Bu olumlamayı bu egzersizi her yapışınızda 5-10 kez 
söyleyebilirsiniz, geri kalan nefeslerde (devam edecek olursanız) gerek yoktur.

 Opsiyonel: Nefes verirken GAUM mantrasını titretin.
 Bitirdiğiniz zaman, rahatlayın ve birkaç dakika boyunca bu enerjiyi hissedip üzerine odaklanın. Bu size

çok keyifli bir his verecektir.

Bu meditasyon epifiz bezini etkinleştirir ve güçlendirir. Epifiz bezi, beynin psişik santralidir. Beyaz-altın da tüm
renkler arasında en güçlüsüdür. Güneş’in rengidir ve orijinal dinlerde (alegorik olarak) “Güneş’e tapılmasının” 
sebeplerinden biri budur.

https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=24&t=18092


Altıncı Çakra:
Kumbhaka Ay Nefesi:

İlk set:
1. 2’ye kadar sayarak her iki burun deliğinizden de nefes alın.
2. 4’e kadar sayarak nefesinizi tutun.
3. 6’ya kadar sayarak nefesinizi verin.
4. 4’e kadar sayarak nefesinizi tutun.

Yukarıdakilerin hepsini yapmak tek bir tekrar sayılıyor. Yeni yapanlar için 3-6 tekrar yeterlidir. Daha ilerlemiş 
ve tecrübeli kişiler rahat oldukları sürece yapabildikleri kadar yapabilirler. 

Aşağıdaki ikinci set de ilk seti tekrarladığınız kadar tekrarlayın. 

İkinci set:
1. 6’ya kadar sayarak nefes alın.
2. 6’ya kadar sayarak nefesinizi tutun.
3. 4’e kadar sayarak nefesinizi verin.

Nefes verince nefesinizi TUTMAYIN. İlk seti ne kadar tekrarladıysanız bunu da o kadar tekrarlamanız gerekir.

Mantrası 16 veya katları kadar titretiliyor, sonra birkaç dakika imgeleme/hissetme/sezinleme yapılıyor. Altıncı 
Çakranın mudrası yoktur.

İmgelerken çakrayı şu şekilde hayal edebilirsiniz:



6. Çakra Mantraları (BİRİNİ SEÇİN):

 INANNA [Necronomicon] - Bu titreşim hem yeni, hem de tecrübeli meditasyoncular tarafından 
kullanılabilir.
“İ-İ-İ-N-N-N-N-A-A-A-A-N-N-N-N-N-N-N-A-A-A-A”

 AUM/OM [“Geleneksel” mantra] – Taç Çakrasındaki geleneksel mantra kısmında bu mantrayla ilgili 
nota bakabilirsiniz.
“A-A-A-A-A-A-A-A-A-U-U-U-U-U-U-U-U-M-M-M-M-M-M”

 THOR [Rünik] - Bu titreşim orta ila ileri seviye arasıdır, ama hem yeni hem de tecrübeli 
meditasyoncular tarafından kullanılabilir.
“TH-TH-TH-A-A-A-A-U-U-U-U-R-R-R-R” [R’leri vurgulayın]
“TH” sesini tıpkı Thoth mantrasında olduğu gibi dilinizin ucunu üst ve alt dişlerinizle “ısırarak” arı 
vızıldaması gibi çıkartın.

 YAUM [Sanskritçe] - Bu titreşim gelişmiştir ve oldukça güçlüdür, bunu kullanmaya karar verirseniz 
dikkatli olun ve en azından biraz tecrübeli olmanız tavsiye edilir.
“Y-Y-Y-Y-A-A-A-A-U-U-U-U-M-M-M-M”
Bu sesin nasıl çıkarılacağına emin değilseniz buradan MP3 ses dosyasına ulaşabilirsiniz.

 CHANDRAMASE [Gezegensel] -  Gezegensel mantraların kökleri de alakalı gezegenin çakrasını 
uyarmak/güçlendirmek için kullanılabilir, ama genellikle son derece güçlü olduklarından tecrübesiz 
meditasyoncuların kullanması tavsiye edilmez. Dikkatli ilerleyin.
“ŞŞ-ŞŞ-ŞŞ-AA-NN-NN-DZ-DZ-DZ-R-R-R-A-A-A-M-M-M-A-A-A-S-S-S-E-E-E-Y-Y-Y-Y-Y”
(Bu sesin nasıl çıkarılacağı zor geliyorsa buradaki videoda sondan ikinci kelimeyi dinleyebilirsiniz.)
Ş sesleri Almanca’daki “Ich” gibi olacak. Ş sesi Türkçe veya İngilizce’deki gibi ağzın ön tarafında, 
damağın sert kısmıyla değil de arka kısmında, damağın da yumuşak kısmıyla çıkarılacak yani. DZ 
sesleri de dilinizin ucunu hafifçe “ısırarak” çıkartılacak.

https://yadi.sk/d/wn6MvJnbN41RbA
https://www.youtube.com/watch?v=y6-MxlovUYw&feature=youtu.be&t=46s


(10. ve 11.) Şakak Çakraları (bunlar bir TÇM seansında
opsiyoneldir):

10 ve 11. çakralar olan şakak çakraları resimde görüldüğü gibi şakakların tam arkasında, kulağın ucunun biraz 
önünde yer alır ve 6. Çakranın uzantılarıdır.

Bu çakraları açmak için, sadece dikkatinizi bu çakralara teker teker verin ve ikisini de sivri ucunu içeri bakacak 
şekilde imgeleyin. Biri bittikten sonra öbürüne geçin. Sızı, ağırlık, basınç gibi bir his yaşarsanız bu onları doğru 
bir şekilde bulup açtığınıza dair iyi bir işarettir. 



Üçüncü Göz:
[NOT: Üçüncü Göz, normalde Tam Çakra Meditasyonunun bir parçası değil, ancak 6. Çakraya da meditasyon 
yaptığınız için onunla birlikte 3. Göz’e de çalışmanızda hiçbir sakınca yoktur, hatta tam aksine çalışmanızı 
tavsiye ettiğimiz için ona da burada yer verdik.]

Nefes egzersizi yok, mantrası 4 veya katları kadar titretiliyor. Sonra birkaç dakika imgeleme/hissetme/sezinleme
yapılıyor, ve gözler kapatılıp alnın ortasındaki Üçüncü Göz’e bakılıyor. Mudrası:

İmgelerken çakrayı şu şekilde hayal edebilirsiniz:





3. Göz Mantraları (BİRİNİ SEÇİN):

 INANNA [Necronomicon] - Bu titreşim hem yeni, hem de tecrübeli meditasyoncular tarafından 
kullanılabilir.
“İ-İ-İ-N-N-N-N-A-A-A-A-N-N-N-N-N-N-N-A-A-A-A”

 THOH [“Geleneksel” mantra] – Taç Çakrasındaki geleneksel mantra kısmında bu mantrayla ilgili nota 
bakabilirsiniz.
“TTTTTHHHHH-OOOOOOOOHHHHH”

 THOR/DAGAZ [Rünik] - Bu titreşim orta ila ileri seviye arasıdır, ama hem yeni hem de tecrübeli 
meditasyoncular tarafından kullanılabilir.
“TH-TH-TH-A-A-A-A-U-U-U-U-R-R-R-R” [R’leri vurgulayın]
“TH” sesini tıpkı Thoth mantrasında olduğu gibi dilinizin ucunu üst ve alt dişlerinizle “ısırarak” arı 
vızıldaması gibi çıkartın.

veya

“D-D-D-D-A-A-A-A-G-G-G-G-A-A-A-A-A-TS-TS-TS-TS”
“D” sesi tıpkı “TH” gibi, ancak biraz daha sert ve bastırarak yapılıyor. 
“G” sesi ağzın arkasında, damağın yumuşak kısmından çıkması gereken bir sestir.
Bu sesini nasıl çıkarılacağına emin değilseniz buradan MP3 ses dosyasına ulaşabilirsiniz, ses 
dosyasındaki ikinci telaffuz.

 THAUM [Sanskritçe] - Bu titreşim gelişmiştir ve oldukça güçlüdür, bunu kullanmaya karar verirseniz 
dikkatli olun ve en azından biraz tecrübeli olmanız tavsiye edilir.
“TH-TH-TH-TH-A-A-A-A-U-U-U-U-M-M-M-M”
Bu sesin nasıl çıkarılacağına emin değilseniz buradan MP3 ses dosyasına ulaşabilirsiniz.

 CHANDRAMASE [Gezegensel] -  Gezegensel mantraların kökleri de alakalı gezegenin çakrasını 
uyarmak/güçlendirmek için kullanılabilir, ama genellikle son derece güçlü olduklarından tecrübesiz 
meditasyoncuların kullanması tavsiye edilmez. Dikkatli ilerleyin.
“ŞŞ-ŞŞ-ŞŞ-AA-NN-NN-DZ-DZ-DZ-R-R-R-A-A-A-M-M-M-A-A-A-S-S-S-E-E-E-Y-Y-Y-Y-Y”
(Bu sesin nasıl çıkarılacağı zor geliyorsa buradaki videoda sondan ikinci kelimeyi dinleyebilirsiniz.)
Ş sesleri Almanca’daki “Ich” gibi olacak. Ş sesi Türkçe veya İngilizce’deki gibi ağzın ön tarafında, 
damağın sert kısmıyla değil de arka kısmında, damağın da yumuşak kısmıyla çıkarılacak yani. DZ 
sesleri de dilinizin ucunu hafifçe “ısırarak” çıkartılacak.

https://yadi.sk/d/OsbHwmzttyZZVw
https://yadi.sk/d/4bMR_xLfEQz3sw
https://www.youtube.com/watch?v=y6-MxlovUYw&feature=youtu.be&t=46s


Boğaz Çakrası:
5 (veya katı kadar) Yogik Uğultu Nefesi yapın: 
[Brahmari] Yogik Uğultu Nefesini yapmak için:

1. Tam Yogik Nefesteki gibi ciğerlerinizi alttan üste kadar tamamen doldurana kadar nefes alın.
2. Bu egzersiz sırasında nefes verirken dudaklarınızı kapalı tutun ve nefesinizi uğuldatarak çıkartın, bu 

nefes vermenizi uzatacaktır. [Tamamen nefes alın, ondan sonra da ciğerlerinizdeki hava tamamen 
bitene kadar HMMMMMMMMM sesini verin.]

Bu tek tekrar. 5 tekrar yapın.

Mantrası 9 veya katları kadar titretiliyor, sonra birkaç dakika imgeleme/hissetme/sezinleme yapılıyor. Mudrası:

.

İmgelerken çakrayı şu şekilde hayal edebilirsiniz:



Boğaz Çakrası Mantraları (BİRİNİ SEÇİN):

 NANNA [Necronomicon] - Bu titreşim hem yeni, hem de tecrübeli meditasyoncular tarafından 

kullanılabilir.

“N-N-N-N-A-A-A-A-N-N-N-N-A-A-A-A”

 HAM veya HANG [“Geleneksel” mantra] - Taç Çakrasındaki geleneksel mantra kısmında bu 

mantrayla ilgili nota bakabilirsiniz.

“H-H-H-H-H-H-A-A-A-A-M-M-M-M” veya “H-H-H-H-A-A-A-A-N-N-N-N-N-G-G-G-G” 

G sesi ağzın arkasında, damağın yumuşak kısmından çıkması gereken bir sestir.

 KAUN [Rünik] - Bu titreşim orta ila ileri seviye arasıdır, ama hem yeni hem de tecrübeli 

meditasyoncular tarafından kullanılabilir.

“K-K-K-K-K-A-A-A-A-U-U-U-U-N-N-N-N”

 HAUM [Sanskritçe] - Bu titreşim gelişmiştir ve oldukça güçlüdür, bunu kullanmaya karar verirseniz 

dikkatli olun ve en azından biraz tecrübeli olmanız tavsiye edilir.

“H-H-H-H-H-A-A-A-A-A-U-U-U-U-U-M-M-M-M-M”

Bu sesin nasıl çıkarılacağına emin değilseniz buradan MP3 ses dosyasına ulaşabilirsiniz.

 BUDHAAYA [Gezegensel] - Gezegensel mantraların kökleri de alakalı gezegenin çakrasını 

uyarmak/güçlendirmek için kullanılabilir, ama genellikle son derece güçlü olduklarından tecrübesiz 

meditasyoncuların kullanması tavsiye edilmez. Dikkatli ilerleyin.

“B-B-B-B-U-U-U-U-DZ-DZ-DZ-DZ-H-H-A-A-A-A-A-A-A-Y-Y-A-A-A-A-A”

DZ sesleri dilinizin ucunu hafifçe “ısırarak” çıkartılacak.
(Bu sesin nasıl çıkarılacağı zor geliyorsa buradaki videoda sondan ikinci kelimeyi dinleyebilirsiniz.)

https://www.youtube.com/watch?v=hsrVv_N-hJw
https://yadi.sk/d/QT3ZDHFzQR8X2Q


Kalp Çakrası:

5 (veya katı kadar) Dönüşümlü Burun [Güneş/Ay] Nefesi [Anuloma Viloma] yapın:

 Sağ burun deliğinizi tıkayarak sol burun deliğinizden 4’e kadar sayarak nefes alın.
 Nefes almanızın sonunda 6’ya kadar sayarak nefesinizi tutun.
 Bu sefer sol burun deliğinizi tıkayarak sağ burun deliğinizden 4’e kadar sayarak nefes verin.
 Sonra delik değiştirmeden sağ burun deliğinizden 4’e kadar sayarak nefes alın.
 Nefes almanızın sonunda tekrar 6’ya kadar sayarak nefesinizi tutun.
 Sonra sağ burun deliğinizi tıkayarak sol burun deliğinizden 4’e kadar sayarak nefes verin.

Yani kısaca:
 Sol delikten 4’e kadar nefes alın.
 6’ya kadar tutun.
 Sağdan 4’e kadar nefes verin.
 Sağdan 4’e kadar nefes alın.
 6’ya kadar tutun.
 4’e kadar soldan verin.

Bunların hepsi tek bir tekrar ediyor. 5 veya katı kadar yapın.
Mantrası 8 veya katları kadar titretiliyor, sonra birkaç dakika imgeleme/hissetme/sezinleme yapılıyor. 
Mudrası:

Elleriniz koltukaltlarınızın yanına, omuzlarınıza dokunuyor olmalıdır.
İmgelerken çakrayı göğsünüzün ortasında şu şekilde hayal edebilirsiniz:



Kalp Çakrası Mantraları (BİRİNİ SEÇİN):

NEBO [Necronomicon] - Bu titreşim hem yeni, hem de tecrübeli meditasyoncular tarafından kullanılabilir.

“N-N-N-N-N-E-E-E-Y-Y-Y-B-B-B-B-O-O-O-O”

YAM veya YANG [“Geleneksel” mantra] - Taç Çakrasındaki geleneksel mantra kısmında bu mantrayla ilgili 
nota bakabilirsiniz.

“Y-Y-Y-Y-A-A-A-A-M-M-M-M” veya “Y-Y-Y-Y-A-A-A-A-N-N-N-N-G-G-G-G”

G sesi ağzın arkasında, damağın yumuşak kısmından çıkması gereken bir sestir.

GEBO [Rünik] - Bu titreşim orta ila ileri seviye arasıdır, ama hem yeni hem de tecrübeli meditasyoncular 
tarafından kullanılabilir.

“G-G-G-G-E-E-E-Y-Y-Y-B-B-B-B-O-O-O-O”

G sesi ağzın arkasında, damağın yumuşak kısmından çıkması gereken bir sestir.

AUM [Sanskritçe] - Bu titreşim gelişmiştir ve oldukça güçlüdür, bunu kullanmaya karar verirseniz dikkatli olun 
ve en azından biraz tecrübeli olmanız tavsiye edilir.

“A-A-A-A-U-U-U-U-M-M-M-M”
Bu sesin nasıl çıkarılacağına emin değilseniz buradan MP3 ses dosyasına ulaşabilirsiniz.

SHUKRAYA [Gezegensel] - Bu titreşim gelişmiştir ve oldukça güçlüdür, bunu kullanmaya karar verirseniz 
dikkatli olun ve en azından biraz tecrübeli olmanız tavsiye edilir.

“Ş-Ş-Ş-Ş-U-U-U-U-K-K-K-K-K-R-R-R-A-A-A-A-Y-Y-Y-Y-A-A-A-A”

(Bu sesin nasıl çıkarılacağı zor geliyorsa buradaki videoda sondan ikinci kelimeyi dinleyebilirsiniz.)

https://www.youtube.com/watch?v=sRGh25bUQCc
https://yadi.sk/d/WfqBcpTWpu0iQQ


Omuz Çakraları:

Omuz çakralarınızı açmak için:
1. Omuz çakralarınızı aşağıdaki tavsirdeki gibi imgeleyin:

 
2. Üzerlerine pasparlak, beyaz-altın sarısı bir ışık odaklayın, nefes alın ve verirken Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-
Z’yi titretin, mümkünse de sesin titreşimlerini omuzlarınıza odaklayın. Bunu kolaylaştırmak için çene 
kilidini uygulayabilirsiniz.
3. Bunu 9 kez yapın.
Bir ağrı veya basınç hissi omuz çakralarınızı açmakta başarılı olduğunuza dair olumlu bir işarettir. Bu 
his kollarınıza kadar uzanabilir ve bu kollarınız “uyuyakalmış” gibi hissettirebilir.
Şimdi çakralarınızı hizalayın.
1. Kök Çakranızla başlayın ve koni şeklini yukarıya bakacak şekilde imgeleyin.
2. Sakral Çakranız için de aynısını yapın.  
3. Şimdi Güneş Çakranıza odaklanın ve dar ucu aşağıya bakacak şekilde hizalayın.
4. Dikkatinizi Taç Çakranıza odaklayın ve onu da aşağı baktırın. 
5. Aynı şeyi Altıncı ve Boğaz Çakralarınız için yapın. 
6. Şimdi Kalp Çakranıza odaklanın ve iki noktanın tıpkı aşağıdaki tasvirdeki gibi birleşip kesiştiğini 
imgeleyin:

 
7. Tekrar omuz çakralarınıza odaklanarak ve içe dönük olduklarını imgeleyerek bitirin.



Güneş Çakrası:
3 tekrar [Kapalabhati] Ateş Nefesi uygulayın: 1. Karın kaslarınızı güçlü ve hızlı ama kontrollü bir 
şekilde kasarak bir nefes verme yapın. Hava akciğerlerinizin üst kısımlarına kendi kendine girecektir. 
Bu egzersizde nefes alıp vermek için karın kaslarınızı bu şekilde hızlı bir şekilde kasacaksınız. 
Kasılmalar ritmik olmalıdır. 

2. Bunu birkaç kere deneyip verdiği hissiyatı kavrayın. 

3. Bunu 20 kere üstüste karın kaslarınızı ardarda kullanarak yapın ve 20. Nefesinizin sonunda 
tamamen nefes verin, sonra ciğerlerinizi doldurarak nefes alın, anüsünüzü kasın, çenenizi göğsünüze 
indirin ve rahat olduğunuz kadar nefesinizi tutun - ASLA kendinizi zorlamayın!

4. Yavaşça nefes verin.

Bu tek bir tekrar. Bunu 3 kere yapın. Alıştıkça 20 nefesi arttırabilirsiniz ve başta bu bile fazlaysa daha
az tekrar ile başlayabilirsiniz.

Mantrası 10 veya katları kadar titretiliyor, sonra birkaç dakika imgeleme/hissetme/sezinleme 
yapılıyor. Mudrası:

İmgelerken çakrayı şu şekilde hayal edebilirsiniz:



Güneş Çakrası Mantraları (BİRİNİ SEÇİN):

UDDU [Necronomicon] - Bu titreşim hem yeni, hem de tecrübeli meditasyoncular tarafından kullanılabilir.

“U-U-U-U-DZ-DZ-DZ-DZ-U-U-U-U”

D sesini çıkarırken dilinizin ucunu üst ve alt dişlerinizin arasında sıkıştırın. Arı vızıldaması gibi bir ses çıkacak. 
Thoth’taki TH gibi, ama biraz daha vurgulanan bir ses.

RAM veya RANG [“Geleneksel” mantra] - Taç Çakrasındaki geleneksel mantra kısmında bu mantrayla ilgili 
nota bakabilirsiniz.

“R-R-R-R-A-A-A-A-M-M-M-M” veya “R-R-R-R-A-A-A-A-N-N-N-N-G-G-G-G”

G sesi ağzın arkasında, damağın yumuşak kısmından çıkması gereken bir sestir.

REDA [Rünik] - Bu titreşim orta ila ileri seviye arasıdır, ama hem yeni hem de tecrübeli meditasyoncular 
tarafından kullanılabilir.

“R-R-R-R-E-Y-Y-Y-Y-DZ-DZ-DZ-DZ-DZ-A-A-A-A-A”

DZ sesleri dilinizin ucunu hafifçe “ısırarak” çıkartılacak.

RAUM [Sanskritçe] - Bu titreşim gelişmiştir ve oldukça güçlüdür, bunu kullanmaya karar verirseniz dikkatli 
olun ve en azından biraz tecrübeli olmanız tavsiye edilir.

“R-R-R-R-A-A-A-A-U-U-U-U-M-M-M-M”
NOT: R sesini (örneğin SURYA mantrasında bastırdığınız gibi) bastırmayın. SATANAS’taki Kabalistik T 
sesinin daha hafifi bir titreşim olacak, motor sesi gibi değil. Bu sesin nasıl çıkarılacağına emin değilseniz 
buradan MP3 ses dosyasına ulaşabilirsiniz.

SURYA [Gezegensel] - Bu titreşim gelişmiştir ve oldukça güçlüdür, bunu kullanmaya karar verirseniz dikkatli 
olun ve en azından biraz tecrübeli olmanız tavsiye edilir.

“S-S-S-S-U-U-U-U-R-R-R-R-Y-Y-Y-Y-A-A-A-A-”

(Bu sesin nasıl çıkarılacağı zor geliyorsa burad  an   dinleyebilirsiniz.)

https://yadi.sk/d/RMC_neywamkIfw
https://yadi.sk/d/Meqk04Fv3_JMaw


Sakral Çakra:
Sakral Nefesi uygulayın:
Burununuzdan nefes alın ve Kök Çakranızdan Sakral Çakranıza enerji çekmeye odaklanın. Enerjiyi 
Sakral Çakranıza soluyun ve 6’ya kadar sayarak tutun [bu rahat olduğunuz süre ne kadarsa öyle 
değiştirilebilir çünkü nefesinizi tutma asla zorlanmamalıdır. Egzersizin geri kalanı boyunca 
sorunsuzca takip edebileceğiniz bir süre boyunca nefesinizi tuttuğunuz sürece 4 veya 8 saniye de 
uygundur.]
Sonra nefes verin ve havanın ciğerlerinizinden eforsuzca çıkmasına izin verin.

Bunların hepsi tek bir tekrar oluyor. Birkaç tekrar yapın.

Mantrası 8 veya katları kadar titretiliyor, sonra birkaç dakika imgeleme/hissetme/sezinleme yapılıyor. 
Not: Bu mantrayı yaparken çene kilidini VE kök kilidini uygulamanız gerekiyor. Yani hem çenenizi 
göğsünüze indirip hafifçe bastırıyorsunuz, hem de mantrayı titretirken anüsünüzü kasıyorsunuz. 
Mudrası:

Ellerinizi kavuşturun. Başparmaklarınızı kavuşturmayın, onlar yan yana olsun ve avuçlarınızı da 
birlikte tutun.

İmgelerken çakrayı şu şekilde hayal edebilirsiniz:



Sakral Çakra Mantraları (BİRİNİ SEÇİN):

NERGAL [Necronomicon] - Bu titreşim hem yeni, hem de tecrübeli meditasyoncular tarafından kullanılabilir.

“N-N-N-N-E-E-E-E-Y-Y-Y-Y-R-R-R-R-G-G-G-G-A-A-A-A-L-L-L-L-L”

G sesi ağzın arkasında, damağın yumuşak kısmından çıkması gereken bir sestir.

VAM veya VANG [“Geleneksel” mantra] - Taç Çakrasındaki geleneksel mantra kısmında bu mantrayla ilgili 
nota bakabilirsiniz.

“V-V-V-V-A-A-A-A-M-M-M-M” veya “V-V-V-V-A-A-A-A-N-N-N-N-G-G-G-G”

DAGUR [Rünik] - Bu titreşim orta ila ileri seviye arasıdır, ama hem yeni hem de tecrübeli meditasyoncular 
tarafından kullanılabilir.

“D-D-D-D-A-A-A-A-G-G-G-G-U-U-U-U-R-R-R-R”

DZ sesleri dilinizin ucunu hafifçe “ısırarak” çıkartılacak. G sesi de ağzın arkasında, damağın yumuşak 
kısmından çıkması gereken bir sestir.

VAUM [Sanskritçe] - Bu titreşim gelişmiştir ve oldukça güçlüdür, bunu kullanmaya karar verirseniz dikkatli 
olun ve en azından biraz tecrübeli olmanız tavsiye edilir.

“V-V-V-V-A-A-A-A-U-U-U-U-M-M-M-M”
Bu sesin nasıl çıkarılacağına emin değilseniz buradan MP3 ses dosyasına ulaşabilirsiniz.

BHAUMAYA [Gezegensel] - Bu titreşim gelişmiştir ve oldukça güçlüdür, bunu kullanmaya karar verirseniz 
dikkatli olun ve en azından biraz tecrübeli olmanız tavsiye edilir.

“B-B-B-B-A-A-A-A-U-U-U-U-M-M-M-M-A-A-A-A-Y-Y-Y-Y-A-A-A-A”

(Bu sesin nasıl çıkarılacağı zor geliyorsa buradaki videoda sondan ikinci kelimeyi dinleyebilirsiniz.)

https://www.youtube.com/watch?v=FUrntRsvkOw
https://yadi.sk/d/FHVt3cKq7iY2CA


Kök Çakrası:
Aşağıdaki nefes egzersizini uygulayın:
Yavaşça burnunuzdan nefes alın, anüsünüzü kasın ve enerjinin nefes almanızla birlikte Kök Çakranıza
çekildiğini hayal edin ve odaklanın ve nefes almanız sırasında bu enerjiyi tüm çakralarınızdan Taç 
Çakrasına kadar geçirip her birini parlatın.
Sonra yeniyseniz 4’e kadar, ortalama kişiler için 10’a, ilerlemiş ve bu meditasyonlara alışmış kişiler 
için de rahat olduğunuz kadar sayarak nefesinizi tutun. Bu tutma süreniz tüm egzersiz boyunca aynı 
olmalıdır, bunu aklınızda tutarak yapın.
Burnunuzdan yavaşça nefes verin ve enerjinin Taç Çakranıza çekildiğini hayal edin ve odaklanın ve 
nefes verme sırasında da bu enerjiyi tüm çakralarınızdan geçirerek geri aşağı, Kök Çakranıza indirin 
ve yolda da tüm çakraları aydınlatın.

Mantrası 7 veya katları kadar titretiliyor, sonra birkaç dakika imgeleme/hissetme/sezinleme yapılıyor. 
Mudrası:

Kök Çakrasını açmak için ellerinizi boynuz gibi görünen şu pozisyona sokun. Ellerinizin ayaları 
birbirine dokunuyor olmalı ve de başparmaklarınız da el falında "Venüs Dağı" diye bilinen etli yere 
kadar birbirine değmeli. Bu mudra ellerde bir sıcaklık hissi yaratır ve Kök Çakrasını uyarır.

İmgelerken çakrayı şu şekilde hayal edebilirsiniz:



Kök Çakrası Mantraları (BİRİNİ SEÇİN):

NINIB [Necronomicon] - Bu titreşim hem yeni, hem de tecrübeli meditasyoncular tarafından kullanılabilir.

“N-N-N-N-İ-İ-İ-İ-N-N-N-N-İ-İ-İ-İ-B-B-B-B”

LAM veya LANG [“Geleneksel” mantra] - Taç Çakrasındaki geleneksel mantra kısmında bu mantrayla ilgili 
nota bakabilirsiniz.

“L-L-L-L-A-A-A-A-M-M-M-M” veya “L-L-L-L-A-A-A-A-N-N-N-N-G-G-G-G”

G sesi ağzın arkasında, damağın yumuşak kısmından çıkması gereken bir sestir.

SOWILO [Rünik] - Bu titreşim orta ila ileri seviye arasıdır, ama hem yeni hem de tecrübeli meditasyoncular 
tarafından kullanılabilir.

“S-S-S-S-O-O-O-O-V-V-V-V-İ-İ-İ-İ-L-L-L-L-O-O-O-O”

SAUIL [Rünik] - GOTİK VARYASYONU, normaline kıyasla çok daha güçlüdür ve sadece tecrübeli 
meditasyoncular tarafından kullanılmalıdır.

“S-S-S-S-A-A-A-A-U-U-U-U-L-L-L-L”

LAUM [Sanskritçe] - Bu titreşim gelişmiştir ve oldukça güçlüdür, bunu kullanmaya karar verirseniz dikkatli 
olun ve en azından biraz tecrübeli olmanız tavsiye edilir.

“L-L-L-L-A-A-A-A-U-U-U-U-M-M-M-M”
Bu sesin nasıl çıkarılacağına emin değilseniz buradan MP3 ses dosyasına ulaşabilirsiniz.

SHANISWARA [Gezegensel] - Bu titreşim gelişmiştir ve oldukça güçlüdür, bunu kullanmaya karar verirseniz 
dikkatli olun ve en azından biraz tecrübeli olmanız tavsiye edilir.

Uyarı: Kök Çakrasının Satürn Gezegensel mantrası nahoş enerjiler yükseltebilir, o 
yüzden bunun farkında olup dikkatli ilerleyin. Bu herkesin başına gelmedi, zira bazıları 
bu titreşimle bayağı pozitif tecrübeler yaşadı, ama yine de ortada böyle bir olasılık var. 
Hayatınızda herhangi bir problem meydana gelmeye başladığını farkederseniz bu çakra için 
gezegensel olmayan bir titreşim kullanmanız en iyisi olacaktır!

“Ş-Ş-Ş-Ş-A-A-A-A-N-N-N-N-İ-İ-İ-İ-S-S-S-S-V-V-V-V-A-A-A-A-R-R-R-R-A-A-A-A”

(Bu sesin nasıl çıkarılacağı zor geliyorsa buradaki videoda sondan ikinci kelimeyi dinleyebilirsiniz.)

https://www.youtube.com/watch?v=g-_V1EEjuIE
https://yadi.sk/d/ryteDotdfvZaWQ


(12. ve 13.) Bel Çakraları (bunlar bir TÇM seansında
opsiyoneldir):

Bel çakraları iki tarafta da aynıdır ve görselde görüldüğü gibi belin tam ortasında, yan yatmış bir şekildedir. 
Mısırlı hiyeroglif görseli kafanızı karıştırmasın, o yandan profildir.

Bu çakraları açmak için sadece her birine odaklanıp sivri ucunun içeri baktığını imgeleyip hissetmeniz 
yeterlidir. Birini bitirince öbürüne geçin.

Tuhaf bir basınç, ağırlık veya hafif bir ağrı hissi, bu çakraların yerini doğru bir şekilde tespit edip açtığınıza 
yönelik pozitif bir işarettir. Bel çakraları Kök Çakrasının birer uzantısıdır, ancak omuz çakralarının Kalp 
Çakrasıyla ilişkisinde de olduğu gibi, bel çakralarının yeri de Kök Çakrasından biraz daha yukarıdadır. 



Türkiye SS Topluluğu Tarafından Joy of Satan 40 günlük meditasyon
programından sonra yapılabilecek Tam Çakra Meditasyonu'nun aslından

çevrilmiş, Gezegensel mantralar için de Çakraları “Akord Etme”
sayfasından faydalanılmıştır. Sevgili vatan ve ırkdaşlarımıza faydalı, Şeref

ve Güç Ebediyen Şeytan’a atfolsun!

https://satanisgod.org/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Tuning.html
https://satanisgod.org/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Full_Meditation.html

