
Kral & Kraliçe Meditasyonu

“Şimdi, ruhun eril ve dişil tarafları var. Düşmanın insanlığa empoze ettiği programlarda “kalp” 

çakrasının altını bu kadar çizmesinin sebebi Kalp Çakrasının cinsiyetsiz ve güçsüz olmasındandır. 

Bir bağlayıcıdır, daha fazlası değil. Anton LaVey “Satanik Ritüeller” kitabında “Şeytan’ın Yedi 

Kulesi” hakkında şunları yazmıştır:

"Bu şeritin üzerinde belli aralıklarla yedi kule vardı – Şeytan’ın Kuleleri [Ziarah’lar] – 6 

tanesi ikizkenar yamuk şeklinde, ve Laleş Dağındaki “merkez” olan bir tanesi de keskin, 

oluklu bir uca sahip.

Yukarıdaki bir benzetmedir. “Merkezde” ve diğerlerinden farklı şekilde olan da cinsiyetsiz 

kalp çakrasıdır. Derin meditasyon halindeyken pek çoğumuz bu yoni [vajina] şeklindeki farklı 

çakrayı görebilir.

Şimdi, “Inanna” kimdir? “Cennetin Kraliçesi”dir. Ama “Cennet” kelimesi de aslında 6. ve 7. 

Çakra ve çok önemli olan epifiz bezi gibi uzantıları anlamına gelir. Şimdi, benim Çakra 

Hizalama hakkında verdiğim bilgilere geri dönecek olursak orada “enerjiyi ayarlama” hakkında

bahsedilen bir kısım var. Çok iyi bilinen “Sevgililer Günü” sembolü olduğunu düşünülen 

içinden ok geçen kalp yılan enerjisini (Kundalini) ayarlamak ve düzeltmek için bir sembol ve 

benzetmedir. Bu enerji düşmanın bizi inandırmaya çalıştığı gibi kalpte değil, İda, Pingala ve 

Sushumna kanalları tarafından kafada oluşturuluyor. Aşağıda bununla ilgili illüstrasyonlar 

görebilirsiniz:

Şimdi, bildiğimiz üzere Inanna, yani Astaroth, veya Ishtar, veya başka isimleri, Kalp Çakrasını 
yönetir. Bu görsellerden ve bilgilerden de görebileceğiniz üzere gerçek Kalp Çakrasının yüzde 
olduğu da söylenebilir, tabii alegorik bir açıdan. Enerji kanallarımızın buluştuğu yer göğsümüz 
değil yüzümüzdür, ve düşman bunu Hristiyan “sanat” eserleriyle ciddi şekilde bozmuş ve 
yozlaştırmıştır. Örneğin o pislik Nazıralının kolları açık ve göğsünde Kalp Çakrası ifşa olmuş 
halinde resimleri çok popülerdir, ve bunlardan da bu aldatmacanın çirkin bir tarafını daha 

https://spirituelsatanizm.org/astaroth/
https://spirituelsatanizm.org/astaroth/
https://yadi.sk/i/eYJHlhAP3Noqed
https://yadi.sk/i/eYJHlhAP3Noqed


görebiliriz. Buna ek olarak kişisel inancım da duyguların merkezinin Kalp Çakrası değil, Boğaz 
Çakrası olduğu yönünde. Kaç kez üzgün olduğunuzda ya da ağlayacak gibi olduğunuzda Boğaz 
Çakranızı etkilediğini hissettiniz? Ağlayacak gibi olduğunuzda boğazınızda bir yumru olur, değil 
mi? O halde duyguların gerçek merkezi nerededir? Aynı zamanda konu Boğaz Çakrasından 
açılmışken bir şeyden daha bahsetmek isterim. Şeytan bana bu Boğaz Çakrasının iletişimi de 
yöneten Merkür Çakrası olduğunu tasdiklemiştir, ve Merkür’ün üst oktav gezegeni Uranüs de 
yukarıda, epifiz bezinin yanında bulunup telepatik iletişimi, yani sözlü iletişimin bir üst oktavını 
yönetir.

“Uyuyan Güzel” gibi çocuk masallarında da pek çok alegori bulunur, örneğin prensin uyuyan 
prensesi öpüp uyandırması gibi. Bunun arkasındaki anlam 666 [Tanrıların Kralı] Çakrasının 
aktifleşmesi ve güçlenmesi, 6. Çakrayla ve epifiz beziyle bağlanması ve bu sayede bu bezi 
aktifleştirip ölümsüzlüğü mümkün kılan ve fiziksel yaşlanmayı tersine çeviren “ölümsüzlük 
iksiri”ni salgılamasıdır. Aum Mani Padme Haum diye geçen Tibetli mantrası “Mücevher Lotus 
Çiçeğinin Kalbindedir” anlamına gelir. Buradaki “Mücevher” epifiz bezidir. Bu mantranın doğru 
hali de az önce verdiğimiz gibidir, pek çok kaynak “AUM”ları “OM” ile değiştirip bozmaya 
çalışmıştır ama OM tamamen güçsüz ve bozuk bir mantradır. Bir kısmınızın bilebileceği gibi 
Lotus/”Lily”(Zambak) çiçeği Taç Çakrasını sembolize eder ve Lilith Annemiz tarafından yönetilir; 
[Kundaliniyi içeren] Kök Çakrası da Şeytan tarafından yönetilir. Ve Şeytan ve Lilith’in birleşimi 
yükselmiş yılanın, eril ile dişilin uyumunun göstergesidir.

Şimdi, Kral’ı [3., yani 666 Güneş Çakrası] ve Kraliçe’yi [6. Çakra ve epifiz bezi] birleştirmek için 
meditasyon aşağıdaki gibidir. Magnum Opus’un işe yaraması için Kral ve Kraliçe birleşmiş 
olmalıdır. Lilith bana bu meditasyonun bir enerji bağlantısı kurmak için çoğu zaman biraz zaman 
alabileceğini söyledi.

Not: Bu meditasyon yeni başlayanlar için değildir.

Bu meditasyonda yüksek sayıda tekrar var, o yüzden ya Satanik bir tespih edinin/yapın (Belki 
bunun hakkındaki makaleyi ileride çeviririz ama şimdilik 108 boncuklu herhangi bir tespihin iş 
göreceğini bilin), ya da telefonunuz için bir sayma uygulaması indirin. Tavsiyemiz Thing Counter 
isimli uygulama, çünkü bulunduğunuz tekrar sayısını sesli olarak söyleyebildiği için sürekli 
gözünüzü açıp odağınızı bozmanıza gerek kalmıyor.

Bu meditasyonu yapmak için kişi Kral için 108, Kraliçe için de ayrı bir 108 tekrar  yapmalıdır. 108 
+ 108 = çok kutsal bir sayı olan 216.

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.sleak.thingcounter&hl=tr
https://satanisgod.org/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Satanic_Rosary.html


Kral & Kraliçeyi Birleştirmek için:

1. Güneş Çakranıza 108 kez “RAUM”u (R-R-R-A-A-A-U-
U-U-M-M-M) titretin.

2. Birkaç dakika boyunca rahatlayın, olabildiğince sabit 
durun ve bu mantradan ötürü ortaya çıkan enerjinin içinize 
dolduğunu hissedin.

3. Epifiz bezinize 108 kez “AUM”u (A-A-A-U-U-U-M-M-
M) titretin. [Bunu yapmadan önce epifiz bezinizi hissederek 
bulmaya çalışın. 6. Çakranın sağ ve aşağı tarafı 
civarlarındadır. Bir “oyuk” gibi bir his verecektir. Sadece 
elinizden geleni yapın ve bu adıma takıntı yapmayın.

4. Tekrar birkaç dakika rahatlayıp sabit durarak enerjiyi 
hissedin.

5. Şimdi 6. Çakranıza İnanna’yı 7 kez titretin. “Yİİİ-NAA-
NAA”

6. Şimdi yine rahatlayıp tüm bu enerjiye 10-15 dakika 
odaklanın. Eğer epifiz bezinizi aktifleştirirseniz sizi temin 
ederiz bunu anlarsınız. Muazzam derecede güçlü bir 
mutluluk hissi getirecektir.”

-Yüksek Rahibe Maxine Dietrich



Türkiye SS Topluluğu Tarafından Joy of Satan'da verilen Kral ve Kraliçe

Meditasyonu'nun aslından çevrilmiştir, buradaki “ben” diliyle yazılan ifadeler

de Yüksek Rahibe Maxine’in ağzındandır. Sevgili vatan ve ırkdaşlarımıza

faydalı, Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan Baba'ya atfolsun!

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

