
Astaroth'un Yıldızı/Mer Ka Ba Meditasyonu
Hakkında Bilgi

"Azazel ve Thoth Yeni Çağ [New Age] "Mer Ka Ba 
meditasyonu" anlayışı temelli bu meditasyonu 
revize etmem üzere benimle birlikte çalıştı. Bana 
26-27 Mart 2005 tarihlerinde Azazel'dan daha 
fazla revizyon dikte edildi. Mer Ka Ba hakkında 
yazan veya öğreten pek çok Yeni Çağ yazarı var. 
Ama bunun Yeni Çağ versiyonu altı köşeli bir 
yıldız üzerine dayanır. Altı köşeli yıldız versiyonu 
Yeni Çağ meraklılarına melekler tarafından 
verilmiştir. Altı köşeli yıldızın yaptığı şey zamanı 
da yöneten Satürn gezegeniyle; Satürn'ün düşük 
oktavıyla uyumlu olan bir geometrik enerji alanı  
kurmaktır. Şimdiki 3 ve 6 sayılarına dayanan 
zaman sistemi aslında doğal olarak 13 ve 20 
sayılarına (aslında doğal olarak bir yılda 12 değil, 
13 ay vardır ve doğal zaman sistemi budur, bu ilk
okuyanlara mantıksız geliyorsa okült temellere 
dayandırılmasına bile gerek kalmadan yaratılmış 
bu 13 aylık takvim önermesini inceleyip 12 aya 
göre ne kadar üstün tarafı olduğunu 
görebilirsiniz.) dayanan dünyanın ve evrenin 
titreşimleriyle uyumsuzdur. Çoğu kişinin habersiz 
olduğu bir şey bu altı köşeli yıldıza dayanan 
meditasyonunun insanlık için zararlı bir komplo 
niteliğinde olmasıdır. Bu gerçeğin sayılar ve 
nümerolojiyle ilgisi var. 1'den 9'a kadar her sayı 
ve 11, 22, 33, 666, vesaire hep kendi 
titreşimlerine ve güçlerine sahip sayılardır. Hayat 
sayılardan ibarettir." - Yüksek Rahibe Maxine 
Dietrich
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JoS'de verilen (ve çevirmiş bulunduğumuz) 
meditasyon sekiz köşeli İsis'in (Astaroth'un) Yıldızı 
üzerine kuruludur. Sanskritçe'de [dünyanın en eski ve
ruhani dillerinden biridir] "Ashta" "8" anlamına gelir.
İsis'in Yıldızı'nın doğru pozisyonu 22 derece 
döndürülmüş halidir. Solda görülen düz hali ise "666 
Canavarı'nın Sigil'i"¹ olarak bilinir. İsis'in Gümüş 
Yıldızı'nın da (22 derece dönmüş hali) Tapınak 
Şövalyeleri tarafından kırmızı bir kuşak üzerine 
giydiği söylenirdi. Bu sayılar kesinlikle Sataniktir, 
zira Isis (Astaroth)'in sayısı 8'dir ve pentagram'ın 
sayısı da 5'tir; 8 + 5 = 13 olur. Enki'nin sayısı ise 
40'tır; başka bir kombinasyon ise 5 x 8 = 40'tır. 13 
aynı zamanda yılların doğal şekli olan 13 aya ve ayın 
8 haline dayanır. Aynı zamanda da Satanik Yıla.

Astaroth'un Babil'deki sembolü ise 
"Ishtar'ın Yıldız Diski" olarak bilinirdi. Bu 
meditasyonun yaptığı şey enerji alanınızı 
çok daha yüksek bir titreşime 
yükseltmektir. Geometriye dayalı enerjinin 
kuvvetli etkileri vardır. 
Bu meditasyona başladıktan sonra dönen 
alanlar kalıcı olana kadar her gün yapmaya 
devam etmelisiniz. Bu noktaya geldiğinizi 
ise bu dönen alanlara dikkatinizi 
odakladığınız her zaman o nabız gibi atma 
hissiyatını hissettiğiniz zaman 
anlayabilirsiniz. Dönen alanlar kalıcı hale 
geldikten sonra bu meditasyonu her gün 
yapmanıza gerek kalmayacaktır.



Sekiz köşeli yıldız çok kadimdir ve sekizyüzlü 
(oktahedron şekli) şekline dayanır. Oktahedron 
doğanın çok önemli bir yüzü ve tüm hayatın 
haratılması için ana arketiplerden biridir. 
Merkezleri bağlantılı olan 13 çembere dayanır. 
Aynı zamanda evrendeki önemli bilgi sistemlerinin
de temelidir. İçinde Platonik Cisim'lerin, her şeyin
"yapıtaşları"nın beşi de bulunur. Sekiz köşeli 
yıldız aynı zamanda da gelişmiş Budist 
Rahiplerinin Kalachakra Geleneğine inisiyasyonu 
olan "Shambala inisiyasyonu"nun sembolüdür. Bu
gelenek insanların günümüzde Budizm olarak 
bildiği şeyden binlerce yıl önceye, Tibetli 
Rahiplere Marduk/Amon Ra'dan aktarılan Tibetli 
"Bon" dinine dayanır. Aşırı pasifistik, sıfır karşılığa
rağmen tamamen özveriye dayanan günümüzdeki
Budist dininin aksine orijinal Bon dini 
öğrencilerinin sınırlarını aşmalarını ve Tanrılar gibi
olmalarını öngören bir savaşçı diniydi. ²

"Adaylar yedi kapıdan geçip yedi inisiyasyonu 
aldıktan sonra [yedi çakranın açılması], onların 
Shambala'nın avlusuna kabul edilmeleri 
mümkündü." ³
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