
Jüpiter 136

Çakraları güçlendirmek, (kişinin doğum çizelgesindeki) zayıf 

Jüpiter’i güçlendirmek ve sağlık ve Jüpiter'le alakalı genel ruhani 

ilerlemede yardımcı olması için Ruhani Jüpiter Kabalistik Karesi

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

Maddesel Jüpiter Kabalistik Karesi 



Jüpiter için mantra 16 gün üst üste yapılır. Hiçbir gün aksatmamak 
çok önemlidir, zira bu bütün çalışmayı iptal edecektir. 

Mantraya Jüpiter Yay ve Balık olan ev burçlarındayken veya 
yücelmekteki burcu Yengeç’teyken başlayın.

Bu mantraya Jüpiter Oğlak’tayken [düşüşü] veya İkizler ve Başak 
[alçalışı] burçlarındayken BAŞLAMAYIN.

Bu mantraya bir Perşembe (yani Jüpiter) günü, Jüpiter saatlerinde 

başlayın.

İdeal olarak her gün Jüpiter için seçilen mantra o günün Jüpiter 

saatlerinden birinde titretilmelidir. Bu ideal olandır ama saatten 

bağımsız olarak hiçbir şekilde gün aksatmayın.

Jüpiter’in Ritüel/Majikal Hükümranlıkları:

Ruhaniyet, iyi şans ve talih, uzak mesafe yolculuk(lar), yüksek

öğrenim, felsefe, refah, iyimserlik, genişleme, iyilik ve 

cömertlik, spor, rekreasyon aktiviteleri, açık hava ve dış 

mekanlar, bolluk ve bereket, mutluluk, iyi zamanlama(lar), 

zenginlik, kilo alımı, yasa(lar), yabancı uyruklular, yabancı 

kültürler ve topraklar, şımarma ve rıfk, zevk.

Vücudun Jüpiter tarafından yönetilen kısımları: Karaciğer,

kalçalar, bel, uyluklar ve pankreas.

Hastalıklar: Diyabet, kan şekeriyle ilgili bozukluklar, sarılık, 

obezite ve bel ve kalçayla alakalı hastalıklar.

Meslekler: Üniversite profesörleri, yargıçlar, din adamları, 

bankacılar, filantroplar, ve kanun yapıcılar.

Astrolojik çizelgenizde: Jüpiter’in konumlandığı hane ve 

uçlarında Yay ve Balık burcu olan haneler.

Kabalistik/Majikal kare Taç Çakrasını ve epifiz bezini 

güçlendirir, kişinin astrolojik çizelgesinde zayıflamış bir 

Jüpiter’i güçlendirir ve Jüpiter’i içeren hane ve uçlarında Yay 

ve Balık burçlarının bulunduğu hanelerin yönettiği işlerde 

yardımcı olur.



JÜPİTER MANTRASI:

AUM GRAAM GRİM GRAUM SAU GURUAVE 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 GURUAVE NAMA - Ruhani amaçlar için çalışıyorken 

NAMA yerine SVAHA denilebilir, ama kafa karışıklığı 

yaratacaksa bu opsiyoneldir.

Okumak yetmiyorsa buradan dinleyerek de anlayabilirsiniz.

NOT: G’LERİ SÖYLERKEN BOĞAZINIZIN ARKASINDA 

HİSSEDİN.

https://www.youtube.com/watch?v=IrB478VeKZY


Türkiye SS Topluluğu Tarafından Joy of Satan'da verilen Jüpiter 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/Jupiter_Square.html

