
Astral Projeksiyon için Meditasyonlar

Astral projeksiyon ruhunuzun bedeninizden gerçekten ayrıldığı fenomendir. Türkiye’de 

bu sıklıkla “astral seyahat” diye çevrilse de dünyadaki okült çevreler sıklıkla “Astral 

Projection” (“Astral Projeksiyon”un Türkçesi) ve “Astral Travel” (“Astral Seyahat”in 

Türkçesi)ı farklı fenomenler gibi gösterilmiştir. Genellikle Astral Projeksiyon daha 

bilinçli, planlı ve teknikli yapılana, Astral Seyahat de yanlışlıkla, bilinçsiz, rastlantı 

eseri veya psikoaktif maddelerin etkisindeyken yapılana denir. Bu ayrımı yapmayan 

çevreler de var; ama biz arada ayrım olduğunu bilmeniz ve hangisinden bahsettiğimizi 

de anlamanız amacıyla Astral Projeksiyon ifadesini kullanacağız.

Astral projeksiyon, transa geçip iradeniz aracılığıyla belli bir yeri görme çalışması 

yaptığınız Remote Viewing’den farklıdır. Astral projeksiyonda gerçekten o yere 

gidersiniz.

Aşağıdaki iki meditasyon sadece temel yönergelerdir. Daha derin bilgilenme için 

sayfanın sonundaki kaynakları inceleyebilirsiniz.

Meditasyon #1:

Bu meditasyon size tuhaf hissettirebilir veya yoğun gelebilir. Gerçekten astral 

projeksiyon yapmak istediğinize kesin emin olun, zira herhangi bir şüphe veya tereddüt 

bedeninizden ayrılmanızı engelleyebilir. Hem fiziksel, hem de zihinsel olarak rahat 

olmanız gereklidir. Genelde ilk birkaç sefer en zorudur. Ama diğer her şeyde olduğu 

gibi istikrarlı bir şekilde pratik yapmak başarı edinmenizi kolaylaştıracaktır. Geliştikçe 

artık en nihayetinde derin bir transa bile girmenize gerek kalmadan istediğiniz zaman 

kolaylıkla bedeninizden ayrılıp projeksiyon yapmanız mümkün olan bir seviyeye 

geleceksiniz. Bazıları astral projeksiyon yapmayı diğer insanlardan daha kolay yapar, 

zira bunu geçmiş hayatlarında da yapmışlardır. Ama şu anki gelişmişlik ve alışıklık 

düzeyiniz ne olursa olsun unutmayın, istikrarlı çalıştığınız sürece kesinlikle başarılı 

olacaksınız.

1. Tamamen rahatlayın ve transa geçin. Bedeninizi hissedemediğiniz veya zar zor 

hissedebildiğiniz bir noktaya kadar rahatladığınız zaman hazırsınız. Transa nasıl 

geçilir bilmiyorsanız hemen aşağıda temel talimatlar vardır. Biliyorsanız 2. adıma 

geçin.



a. Transa geçmek için kolay bir teknik yattığınız (veya daha ilerlediğiniz 

zaman oturduğunuz) yerde sadece nefes alış verişinize odaklanmaktır. Her 

nefes alış verişiniz düzenli, rahat ama bilinçli olsun. 

b. Nefes alıp verirken kendinizi bir merdivene tırmanıyor veya hafif bir tüy 

olarak hayal edin. Nefes alırken olduğunuz yerde 

duruyorsunuz/süzülüyorsunuz, nefes verirken de merdivenden aşağıya 

iniyorsunuz veya tüy olduğunuzu hayal ediyorsanız da yavaş yavaş aşağıya 

doğru düşüyorsunuz. Nefes alırken duruyorsunuz, verirken düşüyorsunuz. 

Bu nefes alırken durma ve verirken kontrollü bir şekilde düşme hissini 

koruyun. Bu sizi yavaşça transa sokacaktır.

c. Transınız derinleşmeye başladığı zaman merdiveni bırakın, veya tüy 

olduğunuzu düşünüyorsanız da daha hızlıca düşmeye başlayın. Düşme 

hissini güçlendirmek için sırtınıza odaklanın. Zihinsel aktiviteniz de 

yavaşlayabileceğinden gerçekten düştüğünüzü düşünüp panik yapmayın. 

Eğer düşme hissi fazla gelirse bedeninizin ön kısmına odaklanırsanız 

sakinleşecektir. Kendinize uyan bir hızda alçalın.

d. Yeterince derin bir transa geçtiğinizi düşündüğünüzde devam 

edebilirsiniz.

2.  Fiziksel bedeninizin içinde bulunan astral bedeninizi ve onun yerinde 7 çakranız 

tarafından tutulduğunu imgeleyin. Çakralar bu durumda renkli, kendi hallerinde 

dönen kapı kolları gibi düşünülebilir.

3. Dönmekte olan her bir çakrayı teker teker (kapı kolu olduklarını düşündüğünüzden

ötürü) “kavrayın” ve dönmelerini durdurun. Sonra da döndüklerinin ters yönüne 

doğru çeyrek tur döndürün, tıpkı kapı kolunu açar gibi.

4. Bütün çakralara bunu yapıp “kapıları açtıktan” sonra rahatlayın ve çıkmaya 

çalışın.



Meditasyon #2:

Bu meditasyon daha çok bir hazırlık egzersizi niteliğindedir. Yukarıdaki meditasyon 

buna kıyasla oldukça güçlüdür, ama bu işe kademe kademe girmek isteyenler için bu 

daha az yoğun meditasyon da işe yarar.

1. Yukarıdaki meditasyonun 1. adımındaki gibi yatın ve rahatlayın. Transa geçin. 

Sanki havada duruyor/yatıyormuşsunuz hissine ulaştığınız noktaya kadar rahatlayın.

2. Şimdi sol astral kolunuzu kaldırın. Bunu imgelemeniz gerekiyor, ve enerji de 

yönlendirildiği noktayı takip edip ona göre akar. Astral bedeninizi hareket ettirirken 

fiziksel bedeninizi oynatmayın.

3. Sağ astral kolunuzu kaldırıp yüzünüze dokunun.

4. Sonra iki astral elinizi birbirine dokundurun, avuçlarınızı ovalayın. Yani kısaca 

astral kollarınızı hissedin.

5. Sonra her iki ayak ve bacak için de aynısını yapın.

6. Tüm astral bedeninizin fiziksel bedeninizin yukarısında veya odanın başka bir 

yerinde süzüldüğünü imgeleyin ve orada olmaya konsantre olun. Sadece bir süre 

odaklanın. Bu egzersizi sık sık uygulamaya devam edin. En nihayetinde astral 

projeksiyonu başaracaksınız.

Daha derin bilgilenme için:

Robert Bruce – Astral Projeksiyon Üzerine İnceleme (Treatise on Astral Projection) – 

Kitabın PDF hali internette bulunabilir.

CIA Remote Viewing Rehberi.

http://eridu666.webs.com/CIA%20Remote%20Viewing%20Manual.pdf


Türkiye SS Topluluğu Tarafından Joy of Satan'da verilen Astral Projeksiyon
için Meditasyonlar sayfasının aslından çevrilmiştir, belli yerlerde birkaç ek bilgi

verilmiştir. Sevgili vatan ve ırkdaşlarımıza faydalı, Şeref ve Güç Ebediyen
Şeytan’a atfolsun!

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Meditations_for_Astral_Projection.html
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Meditations_for_Astral_Projection.html

