
Çakraları Kapatma

Bu meditasyon önemli bir egzersizdir ve istenmeyen ve/veya zararlı enerjileri dışarıda 

tutmak için çok kullanışlıdır. Çakralarınızı kapatınca bir sakinlik ve iç huzur hissi 

kazanırsınız. Çakralarınızı kapatmak aynı zamanda sizi hem astral varlıkların, hem de 

nahoş insanların negatif enerjilerinden koruyacaktır; zira ikisi de çakralara yapışarak 

onlara bağlanırlar. Tehdit teşkil eden varlıklarla karşı karşıya geldiğinizde çakralarınızı 

kapatarak negatif enerjilerin çoğunun ruhunuza girip bağlanmasına engel olabilirsiniz. 

Çakralarınızı kapatmak aynı zamanda sizi psişik vampir saldırılarından da koruyacaktır. 

Bu egzersiz aynı zamanda Boşluk Meditasyonundan önce zihni sakinleştirmeye de yarar, 

zira (hem içeriden, hem de dışarıdan gelen) çokça psişik (ve zihinsel) “gürültü”yü dışarıda

tutar.

1. Kök Çakranızdan başlayın. Kök Çakranızı hızla dönen, ucu 

da bir piramit gibi yukarı bakan kırmızı bir enerji girdabı 

olarak hayal edin. Şimdi çakranızın üzerine kapı veya kepenk 

benzeri şeyleri imgeleyip bunları bütün ışığı engelleyecek 

şekilde çakranızın üzerine kapatın. Bunları imgelerken 

çakranın önüne baktığınızı imgeleyebilirsiniz, çakraya bir 

pencereden bakar gibi.

2. Aşağıdan yukarıya doğru bunu her bir çakranıza yapıp Taç 

Çakranızda bitirin.

Tüm çakralarınızı kapattıktan sonra bir huzur ve dinginlik hissi yaşamalısınız. Bu egzersiz

istenmeyen uyaranları bloke etmek ve/veya İbrahimiler ve diğer istenmeyenlerin 

bulunduğu ortamlardayken kendinizi korumak için günde birkaç kez de yapılabilir.

Bu egzersiz özellikle etraflarından ve bulunduğu çevreden kolayca enerji emen doğuştan 

medyum (veya herhangi bir açıdan astral olarak duyarlı) veya empat bireyler için çok 

etkilidir. Bu egzersiz aynı zamanda da dış uyaranlardan kolayca dikkati dağılanlara iyi 

yardımcı olur.

Bu ustalaşılması gereken tekniklerden biridir, zira Magnum Opus’un gelişmiş 

adımlarından birinde de kullanılır.

Çakralarınızı kapattıktan sonra hep kapalı kalacaklarından endişelenmeyin, çakralar kısa 

bir süre sonra kendiliğinden tekrar açılır. Ama büyü çalışması veya meditasyon gibi 

çakralarınızın enerjisine ihtiyaç duyduğunuz veya onları uyarmanız, enerji yüklemeniz 

veya herhangi bir enerji çalışması yapmanız gereken durumlarda çakraların kapalı olması 

işinize yaramaz. O yüzden böyle durumlarda yukarıdaki egzersizi tersine çevirip kapıları 

teker teker açın ve her bir çakrayı da birkaç tur döndürün, hemen açılacaklardır.



Türkiye SS Topluluğu Tarafından Joy of Satan'da verilen Çakraları Kapatma

sayfasının aslından çevrilmiştir. Sevgili vatan ve ırkdaşlarımıza faydalı, Şeref ve

Güç Ebediyen Şeytan Baba'ya atfolsun!

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

