
Ay 3321

Çakraları güçlendirmek, (kişinin doğum çizelgesindeki) zayıf 

Ay’ı güçlendirmek ve sağlık ve Ay’la alakalı genel ruhani 

ilerlemede yardımcı olması için Ruhani Ay Kabalistik Karesi



Maddesel başarı, bereket ve dünyevi [ruhani olmayan] işler için 

Maddesel Ay Kabalistik Karesi 

Ay için mantra 81 gün üst üste yapılır. Hiçbir gün aksatmamak çok 
önemlidir, zira bu bütün çalışmayı iptal edecektir. 

Mantraya Ay Dolunay evresindeyken, ev burcu Yengeç’teyken 
veya yücelmekteki burcu Boğa’dayken başlayın.

Bu mantraya Ay Akrep’teyken [düşüşü] veya Koç [alçalışı] 
burcundayken BAŞLAMAYIN.

Bu mantraya bir Pazartesi (yani Ay) günü, Ay saatlerinde başlayın.

Gece saatlerinde, Güneş tamamen batmış ve ortalık karanlıkken, Ay
da açıkça görünürken başlayın. Ay ne kadar parlaksa o kadar iyidir.



İdeal olarak her gün Ay için seçilen mantra o günün Ay saatlerinden
birinde titretilmelidir. Bu ideal olandır ama saatten bağımsız olarak 
hiçbir şekilde gün aksatmayın.

Ay’ın Ritüel/Majikal (Büyüsel) Hükümranlıkları:

Ev ve aile, yiyecek ve içecek, restoranlar, oteller, hanlar ve 

konaklama yerleri, su ve sıvılar, aile ve ev işleri ve meseleleri, 

kadınlar, erken çocukluk (dönemi), anne, kamu, duygular, hisler, 

içgüdüler, hafıza ve anılar, bilinçaltı, alışkanlıklar, çocuk 

doğurma, ruh halleri, tin (insanın “ruhu” (psikolojik anlamda)), 

küçüklük anıları.

Vücudun Ay tarafından yönetilen kısmıları: Göğüsler, rahim, 

lenfatik ve başka kan olmayan vücut sıvıları, ter ve salya, karın ve

sindirim organları.

Hastalıklar: Aşırı veya eksik vücut sıvıları, manik-depresiflik, 

regl problemleri, kolit hastalığı, bağırsak hastalıkları.

Meslekler: Aşçılar, kulinerler, otel/konaklama yeri çalışanları, 

restoran çalışanları, tüm kamu işçilikleri, çocuk hemşireleri, 

ebeler.

Ay şunları yönetir: Anneniz, hayatınızdaki kadınlar, aileniz, 

eviniz, duygularınız, ruh halleriniz, hisleriniz, sezgileriniz, gümüş

ve Üçüncü Gözünüz.

Astrolojik çizelgenizde ise: Ay’ın konumlandığı hane ve ucunda 

Yengeç burcu olan hane/ler.

Kabalistik/Majikal gezegensel Üçüncü Göz’ü güçlendirir ve 

bireyin astrolojik çizelgesinde zayıflamış bir Ay’ı güçlendirir, ve 

Ay’ı içeren hane ve ucunda Yengeç burcunun bulunduğu 

hane(ler)in yönettiği işlerde yardımcı olur.



AY MANTRASI:

AUM ŞRAAM ŞRİM ŞRAUM SAU ÇANDRAMASE NAMA-

Ruhani amaçlar için çalışıyorken NAMA yerine SVAHA 

denilebilir, ama kafa karışıklığı yaratacaksa bu opsiyoneldir. 

KISAYOL MANTRASI [Kısayol mantraları da iş görür ve özellikle

Merkür gibi uzun karelerde çok işlevlidir, ama kareye 

başladığınızda hangi versiyonu seçtiyseniz onla devam etmek 

zorundasınız, sonra değiştirmek çalışmayı bozar]:

AUM ÇANDRAMASE NAMA - Ruhani amaçlar için çalışıyorken

NAMA yerine SVAHA denilebilir, ama kafa karışıklığı yaratacaksa

bu opsiyoneldir.

Okumak yetmiyorsa buradan dinleyerek de anlayabilirsiniz. Özellikle bu 

Kare’nin mantrasındaki “Ç” sesi bizim anladığımız “Ç” sesinden farklı, o 

yüzden net bir şekilde anlamak için dinlemeniz uygun olacaktır. Ama 

dinleyemeyen veya dinlese de tüyo ihtiyacı olan varsa 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://youtu.be/y6-MxlovUYw?t=46s


Türkiye SS Topluluğu Tarafından Joy of Satan'da verilen Ay Karesi sayfasının
aslından çevrilmiş, belli kısımlarda anlatım kolaylaştırılmış ve gerekli görülen

yerlere tavsiyeler ve yorumlar katılmıştır. Eğer Kareler nedir, nasıl yapılır,
neden yapılır, yapılırken nelere dikkat edilmelidir gibi önemli bilgileri nereden
edinebilirim diye soruyorsanız burada! Sevgili vatan ve ırkdaşlarımıza faydalı,

Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan’a atfolsun!

https://spirituelsatanizm.org/gezegensel-kareler-kullanimi/
https://satanisgod.org/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Moon_Square.html

