
Bu programdan en fazla etkiyi alabilmek için 6. Çakra da dahil tüm çakralarınızı açmış olmanız 
gerekmektedir.

Bu egzersizlerin hepsi nefes alıp vermeyle senkronize bir şekilde yapılacak.  Tercihen bir güç 
meditasyonu seansından sonra, enerjiniz yüksekken yaparsanız daha çok verim elde edersiniz. Bu 
çalışmalar sırasında veya sonrasında Gardiyanınız veya aranızın iyi olduğu bir Demon'la iletişim 
denemeleri yapabilirsiniz. Soru sorup aklınıza düşünce, imge gibi şeyler gelip gelmediğine 
bakabilirsiniz. Her gün nefes sayısını aynı yapmanızı veya az nefes ile başlarsanız 50'ye kadar 
yavaş yavaş çıkmanızı tavsiye ederiz. Program bittikten sonra 5. günü istediğiniz kadar tekrar 
edebilirsiniz.



Birinci gün:

666 Güneş Çakranızdan nefes almanızla birlikte enerji çekin ve bu enerjiyi Taç Çakranızın 
yakınında, üçgen şeklinde dizilimdeki duru-duyu noktalarınıza 
(https://satanisgod.org/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Psychic_Centers.html adresindeki 
ilk resimdeki gibi düşünebilirsiniz, zaten biraz odaklanınca büyük ihtimalle yerlerini daha net 
hissedeceksiniz) çekin. Sonra enerjiyi daire şeklinde bu 3 nokta arasında saat yönünün tersinde 
döndürün. Nefes verirken de enerjinin bu 3 noktadan bacadan salınır gibi salındığını ve aynı 
zamanda her nefes vermede bu noktaların daha parlaklaştığını hayal edip odaklanın.

Bununla kişisel tecrübelerim oldukça etkili oldu. Kişisel olarak enerjiyi Güneş Çakramdan 
çekerken, vücudumda yükseltirken de saat yönünün tersine döndürdüm. Benim işime yarayan bir 
imgeleme enerjinin hafiften girdap/matkap karışımı bir şey olduğu ve bu noktaları delerek açtığıydı.

Not: Bu ve diğer tüm çakradan enerji çekmeye dayalı egzersizlerde çakranızın enerjisini yüksek 
tutmak amacıyla nefes alma sırasında çakranıza da enerji toplayabilirsiniz. Yani tüm şema "Nefes al
> yeni enerji çakraya doluyor > enerji direkt olarak astral noktalara gidiyor > nefes ver > enerji 
noktalardan bacadan salınır gibi salınıyor" şeklinde olacaktır. Bu egzersiz 15 veya 50 nefes 
yapılacak. 50 tavsiyemdir.

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


İkinci gün:

1. Gün egzersiziyle benziyor, ama aynı zamanda Kök Çakrasının enerjisini de olaya ekliyoruz ve 
enerji de bölünüp 3. ve 4. Gözlere 
(http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Clairvoyance_Points.html adresinde neden 
bahsettiğimi görebilirsiniz) de gidiyor. Yani enerji bölünürken “Y” şeklinde akacak. Nefes verirken 
aynı şekilde gözler de daha parıldıyor ve enerji onlardan da salınıyor.

Üçüncü gün:

İkinci gün ile aynı, ama Sakral Çakranın enerjilerini de katıyoruz. Ama bu sefer bunu sadece 25 
nefes yapıp sonra bu bittikten sonra enerjiyi tepedeki 3 duru-duyu noktasından 3. ve 4. gözlere düz 
bir çizgi halinde akıtmaya odaklanın. Yani Solar, Sakral veya Kök Çakraları araya hiç girmeyecek. 
Bunu da 25 nefes yapın, sonra isterseniz Boşluk Meditasyonu eşliğinde iletişim denemeleri 
yapabilirsiniz.

Dördüncü gün:

Bu sefer sadece 3. ve 4. gözlere enerji soluyun ama enerjinin diğer "göz"lere yayılmasına da izin 
verin. Bunu 25 nefes boyunca yapın ve aynı zamanda nefes verirken de gözlerden enerji salın. Her 
nefes vermede 3. ve 4. gözler daha da parlaklaşıyor. Bundan sonra bir 25 nefes daha alacaksınız. Bu
25 nefes sırasında enerji 3. ve 4. gözlerden 3 duru-duyu noktasına gidecek ve bu 3 duru-duyu 
noktasından enerjiyi salacaksınız. Tabii bu sırada bu noktalar her nefeste parlaklaşıyor. 

Bu noktadan sonra gözlere veya duru-duyu noktalarına çakra soluması yaparken büyük ihtimalle 
her seferinde noktaları rahatlıkla hissedeceksiniz.

Beşinci gün:

O kafanın tepesindeki 3 noktaya kolaylık olsun diye "Komuta merkezi" diyelim. Enerjiyi komuta 
merkezinden bir taraftaki kulak çakralarına yönlendiriyorsunuz. Sonra da öteki kulak için aynı şeyi 
yapıyorsunuz. Tıpkı gözlerden 3 noktaya enerji akıtmak gibi, tek fark komuta merkezinden 
kulaklara yapılması. Sonra kulaklardan komuta merkezine enerji yönlendiriyorsunuz, birer birer. 
Sonra da aynı anda iki kulak için de aynı anda yapıyorsunuz.

Bunların hepsini 15-25'er nefes yaptıktan sonra 1-4. günlerde öğrendiklerinizi aynı anda uygulayıp 
tam bir "dolaşım" sağlayın. Kendine has bir dolaşım sistemi var gibi düşünebilirsiniz. Bunu da 25-
50 nefes arası yaptıktan sonra işiniz bitti.

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Clairvoyance_Points.html


Türkiye SS Topluluğu tarafından Leydimiz Astaroth’un bir SS kardeşimiz ile
paylaştığı astral duyu güçlendirme egzersizlerinin derlenmiş, hazırlanmış ve

düzenlenmiş halidir. Program bittikten sonra tekrarlanabilir, istenirse bittikten
sonra sadece 4-5. günler düzenli olarak yapılabilir . Sevgili vatan ve

ırkdaşlarımıza faydalı, Şeytan Baba'ya ve Zafere sonsuza dek selam olsun!

https://spirituelsatanizm.org/astaroth/

