
LANETLERİ GERİ ÇEVİRME – BİRİNCİ KISIM, GELİŞMİŞ
AURA TEMİZLEME RİTÜELİ

1. Bu duayla açılışı yapın:
"Beni duy ey Yüce ve Kudretli Şeytan. Senin uğruna çalıştığımız için bize saldıranlara bu lanetleri 
güçlendirilmiş bir şekilde geri göndermek için yardımını rica ediyorum. Sen onların kim olduğunu 
biliyorsun. Senin gazabını tadacaklar. Senden bana, ruhumdan ve auramdan temizlediğim lanetleri 
ve düşünce formlarını alıp direkt olarak bunları bana gönderenlere geri götürecek bir Demon 
göndermeni rica ediyorum. Ey Yüce Şeytan, beni hakikat, bilgelik ve anlayışla doldur, beni inanç ve
hizmetimde güçlü kıl ki her zaman için Sana sadık kalayım ve Methiye, Onur ve Görkem sonsuzluğa
ve ebediyete dek Senin olsun."

2. Üzerinizde pırıl pırıl, parıldayan bir güneş imgeleyin.

Bu güneşe 3 kez şu olumlamayı programlayın: "Bu ışık bana yönlendirilen ve ruhumun üstündeki 
veya ruhuma bağlanmış herhangi ve tüm negatif enerjileri, düşünce formlarını ve lanetleri 
temizleyip yokediyor ve aynen sahiplerine geri gönderiyor."

3. Bu Güneşin aşağı inip kafanızdan içeri girdiğini ve tüm pislik, kir, istenmeyen düşünceformlarını
[düşünceformları pislik yığınları veya yeterince gelişmiş kişiler için şekiller, semboller, 
elementaller veya başka şeyler  olarak görülebilir] aşağı doğru ittiğini imgeleyin. Bu [biriktikçe] gri 
veya siyah enerji olacaktır, ve siz aşağı indikçe kararacaktır. Bu talimat kafa karıştırıcı geldiyse 
yarattığınız güneşi bir süpürge olarak farzedin, ve oda temizler gibi lekeleri (negatif enerjileri) ite 
ite bir yere (aşağıya) doğru itiyorsunuz, öyle düşünün. Bu benzetme her şeyi netleştirecektir.

4. Bu pasparlak ışığın aşağı doğru boğazınızan, omuzlarınızdan, göğsünüzden ve sonra karnınızdan,
belinizden geçerek en aşağı, ayaklarınıza kadar indiğini ve tüm topladığı lekeleri auranızdan ve 
ruhunuzdan dışarı ittiğini imgeleyin.

5. Bu pisliği yanınızda bir yığın halinde toplayın.

2 ile 5. adımlar arasını toplam 3 kez yapın. Lekeleri biriktirmeye devam edin.

6. İşiniz bittikten sonra auranız çok daha parlak ve temiz olmalı. Şimdi ya bir Demon'dan biriken 
negatif enerjileri alıp gönderenlere geri götürmesini isteyebilirsiniz [özellikle de yeniyseniz], veya 
bu negatif enerjinin sizden uzağa fırlayıp gönderenlere geri gittiğini imgeleyebilirsiniz.



Büyülü Hayvanlar (Familiar’lar) için:

Yukarıdaki illüstrasyon kediler, köpekler, hatta atlar ve tüm dört bacaklı hayvanlar için aynıdır. 
Yılanların ve diğer sürüngenlerin çakraları da bedenlerinde aynı şekilde sıralanmıştır. Bazı 
kardeşlerimizin ise örümcekleri vardır. Örümceklerinizi temizlemek için sadece örümceği pasparlak
bir güneşin içinde sarmalanmış olarak imgeleyin, sonra güneşi onun bedeninden çekerken tüm 
negatif enerjileri de dışarı ittiğinizi hayal edin. Bu diğer küçük boyutlu büyülü hayvanlar için de 
geçerli bir tekniktir.

Yukarıda bahsi geçen temizlenme ritüelini eğer varsa tüm büyülü hayvanlarınız için 
uygulamalısınız. Bu çok önemlidir. Bunlarla birlikte astral bir fırça veya tarak (bu gereçleri 
imgeliyorsunuz) kullanarak hayvanınızın kürkünü tararken vücudundan ve kürkünden tüm astral 
pislikleri temizleyip yine bir noktada topladıktan sonra gönderenlere geri yollayabilirsiniz.

Familiar’ınız sizin ruhunuzu korur. Sizin de onun aurasını sık sık temizlemeniz çok önemlidir. 
Bununla birlikte hayvanınızın etrafında güçlü bir koruma aurası kurun. Bunu büyüyen Ay evresinin 
her gününde yapmanız en iyisi olacaktır. Bu konuda da bilgiler gelecektir.



Türkiye SS Topluluğu Tarafından Joy of Satan forumlarında verilen, aynı isimli
çalışmanın aslından çevrilmiştir. Bununla birlikte bu çalışmanın İkinci Kısmı

olan gelişmiş bir Koruma Aurası çalışması ile ilgili bilgiler de buradadır. Sevgili
vatan ve ırkdaşlarımıza faydalı, Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan’a Atfolsun!

https://www.satanisgod.org/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Returning_Curses.html
https://www.satanisgod.org/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Returning_Curses.html
https://spirituelsatanizm.org/lanetleri-geri-cevirme-ikinci-kisim/

