
Astral Tapınak İnşa Etme

Kaynak, aynı konulu Joy of Satan yazısıdır.

Astral tapınak kurup düzenli olarak kullanmak, majinizin etkililiğini arttırabilir ve başka birçok 
kullanım alanı vardır. Astral tapınak için astral projeksiyon yapmak idealdir, ancak gerekli değildir. 
Anahtar derin bir meditatif hale girmek ve imgelemedir. Tapınağınızı, Şeytan Baba’dan onu 
kutsamasını isteyebileceğiniz için ritüel sırasında inşa etmelisiniz. Kendinize uygun bir yer yaratmak 
için ne kadar gerekiyorsa o kadar süre meditasyon yapın. Bu, ritüel sırasında Şeytan’dan (yazılı ve 
sözlü şekilde) tapınağınızı kutsamasını rica ettikten sonra yapılmalıdır.

Tapınağınızı istediğiniz şekilde inşa edebilirsiniz, sonuçta burası size ait bir bölge. Önce tapınağınızın 
dış kısmını imgeleyin. Bu piramit veya seçtiğiniz başka herhangi bir şekil olabilir, ve istediğiniz 
herhangi bir maddeden yapılmış olabilir [sağlam olduğu sürece]. Sonra kapıdan içeri girin. Bu bölge 
size ait. Kendi sunağınızı, halınızı ve/veya zemininizi herhangi bir boyut, şekil ve renkte yaratın. 
Tapınağınıza her ne isterseniz ekleyebilirsiniz. Ateşli lambalar, dev Baphomet heykelleri, kırmızı, mavi 
veya siyah, kadife gibi duvarlar, Demon’ları ağırlamak için yastıkları duvarlarda sıralı rahat koltuklar, 
devasa altın veya gümüş tütsü yakacakları – bunlar sadece birkaç fikir. Kısaca nasıl isterseniz öyle 
yapabilirsiniz.

Burası tamamen özgür olduğunuz, tamamen kendinize ait içsel mekanınızdır. Burayı ne kadar ziyaret 
ederseniz o kadar güçlenir. 
İşiniz bittikten sonra, Koruyucu Demon’ınızı ve/veya ilişkiniz olan başka Demon’ları tapınağı 
görmeleri için çağırıp ağırlayabilirsiniz.

Astral tapınağınızı kullanabileceğiniz alanlar:

• Ritüel
• Meditasyon [her tür meditasyon ve astral çalışmalar]
• Başka insanlarla telepatik iletişim
• Demon’larla görüşme

Öncelikle görüşmek istediğiniz Demon’ı tanımalısınız ve Onunla bir ilişkiniz olmalı. Bunlar olduğu 
takdirde astral tapınağınız, Tanrılarla görüşebileceğiniz ve sorular sorabileceğiniz bir yerdir.

Astral tapınağınıza, psişik yetenek gerektiren konulara odaklanmak veya telepatik iletişim için 
gidebilirsiniz.
Başka bir insanla telepatik iletişim yapmak için, kişi uyuyorken tapınağınıza gidin ve o kişinin ruhunu 
tapınağınıza iradenizle getirin. Bunu imgeleme yoluyla yapın. Kişinin ruhu geldiği zaman, eğer ki 
kişiyi herhangi bir açıdan etkilemek istiyorsanız, “ışıktan bedenini” ruhundan ayırıp [ruh birçok farklı 
parçadan oluşmaktadır, ışıktan beden dediğimiz kısım ise kişinin ışıktan (yani enerjiden) yapılma 
bedenidir diyebiliriz] bu ışıktan bedene kısa, şimdiki zaman kipinde komutlar verin. 

Bu kişiyle önemli bir şey konuşmak istiyorsanız, o zaman kişinin ruhuyla sanki kendisi gerçekten 
karşınızda oturuyormuş gibi konuşun. Aynı zamanda, isterseniz kişi uyandığı zaman bu buluşmanın 
gerçekleştiğini hatırlamayacağını, ancak verilen tüm komutlara uyacağını söyleyebilirsiniz.

Reşit olmayan ve/veya başka bir sebeple hayat şartları resmi ayin yapmaya uygun olmayanlar için, 
astral tapınak bu gibi şeyler için idealdir. Aynı zamanda böyle insanlar Şeytan’a adanma ayinini de 
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astral tapınakta uygulayabilir. Şeytan, şartları uygun olmadığı için adanmasını bu şekilde yapmak 
zorunda kalanlara karşı anlayış gösterir, ve böyle bir durumda bu şekilde adanmak, fiziksel ve resmi 
şekilde adanmak kadar geçerlidir. Ondan sonra yetişkin olup hayatınızın kontrolünü elinize aldığınızda 
[veya hayat şartlarınız, mahremiyetinizin artacağı şekilde geliştiğinde], adanmanızı tam, fiziksel ayini 
uygulayarak tamamlayabilirsiniz.


