Raum Meditasyonu
Bu meditasyon yapabileceğiniz en kuvvetli meditasyonlardan biridir. Bu meditasyonu
telepatik olarak Yüksek Rahibemiz Maxine Dietrich’e aktaran “Anti-Christ”ımıza özel
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Magnum Opus’u tamamlayan çok sınırlı sayıda kişiden
birisidir.
Bu meditasyon muazzam derecede güçlüdür ve sadece tecrübeli meditasyoncular
tarafından yapılmalıdır. Meditasyon böyle yapılıyor:

Çakralarınıza RAUM’u titretin. Şu şekilde:


[R’leri yuvarlamayı ve baskılamayı unutmayın] Kök Çakranıza RRRR’yı
titretin.



Sakral Çakranıza AAA’yı titretin.



Güneş Çakranıza UUU’yu titretin.



Kalp Çakranıza MMM’ı titretin.



Şimdi, Kalp Çakranıza RRR’yi titretin.



Boğaz Çakranıza AAA’yı titretin.



6. Çakranıza UUU’yu titretin.



Taç Çakranıza MMM’ı titretin.

Yukarıdakilerin hepsi bir tekrar oluyor. Birkaç tekrar yapın. En iyisi 13 veya 13’ün katı kadar tekrar yapmak.

Yukarıdakileri tamamladıktan sonra I-O’yu titretin. I ruhun eril tarafını temsil eden semboldür, O ise ruhun
dişil tarafını temsil eden semboldur. Bu özellikle Tanrılarımızın sigillerinde de görülebilir. Aynı zamanda da
Yunan efsanelerinden Argos’un Prensesi IO’da da görülebilir, ki bu hikaye benzetmelerle doludur. Argos
Agares’tendir.

Vücudunuzun sağ tarafına odaklanarak İİİİ’yi titretin ve ondan hemen sonra da vücudunuzun sol tarafına
odaklanarak OOOO’yu [sürekli bu ikisi arasında git-gel yaparak] titretin. Bunu 40 kez yapın.

Örneğin vücudunuzun [yani gövdenizin] sağ tarafına odaklanarak İİİİ’yi titrettikten hemen sonra
vücudunuzun sol kısmına odaklanarak OOOO’yu titretince bu tek bir tekrar oluyor. Ondan hemen sonra
tekrar sağa İİİİ, sola odaklanarak OOOO titretiyoruz. Bu ikinci tekrar. Böyle böyle 40 tekrar yapacaksınız.
Tekrarlarda şaşırmamak için Satanik bir tespih kullanabilirsiniz, ama telefonlarınıza indirebileceğiniz bir
sayma uygulaması da aynı işlevi görecektir. Böyle şeyler kullanmanızı tavsiye etmemizin sebebi yüksek
miktarlarda tekrarlarda dikkatinizi tekrar sayılarını düşünmek zorunda kalıp dağıtmamanız için. Size nasıl
kolay geliyorsa öyle yapın.

Yukarıdakini tamamladıktan sonra E-A’yı titretin. EEE’yi örneğin “Ey Türk!” ifadesinde duyabileceğiniz
Ey’i uzatarak, gövdenizin ön kısmına odaklanarak titretin. Bundan hemen sonra tüm omuriliğinize
odaklanarak AAA’yı titretin.
Örneğin vücudunuzun ön kısmına – sadece gövdenize odaklanarak EYYY’i titretin, bundan hemen sonra
tüm omuriliğinize odaklanarak AAA’yı titretin. Bu tek bir tekrardır. Bundan hemen sonra yine vücudunuzun
ön kısmına odaklanarak EYYY’i titretin ve hemen ardından tüm omuriliğinize odaklanarak AAA’yı titretin.
Bu ikinci tekrar oluyor. Kısaca E ve ardından A’yı da aynı şekilde tercihen saymanızı kolaylaştıracak bir
uygulama veya araçla 40 tekrar titretin.
Sözde “tetragrammaton” denilen şey aslında ruh için dört katlı bir meditasyondur. “Tanrı’nın kutsal ismi”
aslında ruh için inanılmaz bir güç kelimesine işaret eder. “Tanrı” kişinin kendisi için bir anahtar kelimedir.
Düşman bu gerçekleri ciddi oranda bozmuştur. Bu konuda daha fazla bilgiyi ileride sunacağız.

Meditasyon bu kadar. Bu meditasyon tüm ruhu güçlendirir. Kalp Çakrası bağlayıcıdır ve onun içine aşağıdan
titretilen enerjiler sonrasında meditasyonun ikinci kısmında yukarıdaki çakralara bağlanır ve transfer olur. Bu
enerjiler muazzam derecede güçlüdür ve kesinlikle ilk seferde hissedeceksiniz. Dikkatli olun.

Bu hem resmi bir ayinden, hem de resmi olmayan herhangi bir çalışmadan önce kullanabileceğiniz güçlü bir
meditasyondur. Bu meditasyon günde birkaç kez yapılabilir ve ruhu güçlendirmeye yarar. Hazırlık
niteliğinde bir çalışmadır. Bunu takiben Şeytan’ın Gezegensel Karelerindeki (uygun vakitte çevirip sizinle
paylaşacağız) gibi kısa bir güç kelimesi veya mantra, örneğin çekirdek Güneş mantrası olan SURYAE,
titretilebilir. Sadece güç kelimesini 9 veya 9’un katları kadar bile titretmek etkili olacaktır. Güneş örneğinden
devam edersek bu meditasyonla birlikte sizinle paylaşacağımız Karelerdeki gezegensel mantraların tamamını
titretmenize gerek yoktur. Bunu da takiben tercihen 9 kez bir afirmasyon söyleyip bu enerjileri belli bir
amaca yönlendirebilirsiniz.

Türkiye SS Topluluğu Tarafından Joy of Satan'da verilen Raum
Meditasyonu'nun aslından çevrilmiştir. Meditasyonda bahsi geçen ruhun
Tetgrammasyonu konusuna da uygun vakitte değinilecektir. Sevgili vatan ve
ırkdaşlarımıza faydalı, Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan’a atfolsun!

