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Joy of Satan Ministries (Ministerul Bucuria lui Satan) 

Meditațiile Necronomiconului 

Pentru rezultate maxime, meditațiile Necronomiconului trebuie să fie făcute în 

concordanță cu planetele. Aceste meditații au fost luate din Copia din 1586 a 

Necronomiconului 

Pentru un articol complet legat de autenticitatea Necronomiconului, vezi 

articolul Necronomiconul. 

Când lucrezi cu aceste meditații, vei observa că Necronomiconul este foarte real 

și foarte puternic. Titlul „Necronomicon” se traduce prin „Cartea numelor 

moarte.” Aceasta NU este o carte a necromanției. Doar cei neinițiați pot avea o 

astfel de impresie sau chiar mai rău, cei complet tâmpiți cred că este o simplă 

ficțiune, când, în fapt, este o carte veche cu instrucțiuni pentru deschiderea 

sufletului folosind vibrații specifice (numele).  

Numele sunt „moarte” în sensul că nu au fost folosite de mii de ani, în special 

din cauza introducerii programelor false ale creștinismului și islamului. Spre 

deosebire de majoritatea metodelor populare din zilele noastre pentru 

deschiderea chakrelor, care instruiesc deschiderea chakrelor de jos în sus (ceea 

ce este extrem de nechibzuit și foarte periculos), această cărticică oferă metode 

foarte exacte și sigure și este și precisă și detaliată în deschiderea chakrelor la 

momentul optim, în concordanță cu planetele care le domină. 
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Joy of Satan Ministries (Ministerul Bucuria lui Satan) 

Meditația Necronomiconului pentru a-ți deschide al treilea ochi: 

Următoarea meditație trebuie să fie efectuată în 

timp ce Luna este în creștere și foarte puternică. 

Luna nu ar trebui să fie nici slabă și nici în semnul 

detrimentului ei (Capricorn) sau decădere 

(Scorpion). Această meditație este foarte puternică 

dacă este efectuată într-o perioadă în care Luna 

este puternică în semnul său de casă (Rac) sau 

atunci când este exaltată în Taur. Altfel îți pierzi 

timpul. Cei din antichitate știau că trebuie să fii răbdător în legătură cu puterea. 

Această meditație trebuie făcută noaptea, de preferat direct sub lumina Lunii. 

Stai liniștit și concentrează-te pe al treilea ochi. 

1. Inspiră, iar atunci când expiri vibrează mantra NANNA. 

2. Este foarte important să SIMȚI vibrația în cel de-al treilea ochi și să 

ajustezi tonul pentru a facilita asta. 

3. Nu încerca să forțezi respirația. Este în regulă să respiri de câteva ori 

între vibrații. 

4. Fă cele de mai sus de 30 de ori. 

5. Vizualizează-ti cel de-al treilea ochi proiectând o lumină argintie: 

aceasta este culoarea celui de-al treilea ochi. 

PAȘII 1-6 AR TREBUI SĂ FIE FĂCUȚI ÎN ACELAȘI TIMP, ȘI CA UN SINGUR 

PAS. 

6. Când ai terminat cu vibrarea mantrei, meditează câteva minute pe 

sigiliul din dreapta: 
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Joy of Satan Ministries (Ministerul Bucuria lui Satan) 

Meditația Necronomiconului pentru deschiderea chakrei gâtului: 

NU TE APUCA DE ACEASTĂ MEDITAȚIE DECÂT DACĂ AI ÎNTREȚINUT 

DEJA MEDITAȚIA DE MAI SUS PENTRU CEL DE-AL TREILEA OCHI. 

Fă această meditație atunci când Venus este puternic în semnele sale de casă, 

Taur și Balanță sau atunci când este exaltat în Pești. Niciodată să nu faci această 

meditație atunci când Venus este în retrograd sau in semnele Scorpion, Berbec 

sau Fecioară. 

Toate simultan: 

1. Concentrează-te pe chakra gâtului și 

vizualizeaz-o învârtindu-se precum un 

vortex albastru. 

2. Inspiră energie direct de la Luna plină în 

chakra gâtului. 

3. Vibrează mantra NEBO atunci când expiri. 

Trebuie să ajustezi tonul vibrației astfel 

încât să o simți în chakra gâtului. Vibrația ar trebui să fie lungă, pe 

durata întregii expirații. 

Vibrează asta de 12 ori în timp ce te concentrezi pe chakra gâtului și menții 

mâinile în mudra (poziția mâinilor descrisă mai sus). Această meditație ar trebui 

să fie făcută când Luna este în creștere și plină, atunci când Venus e bine plasat. 

Când termini cu vibrarea, meditează pe sigiliul din dreapta timp de câteva 

minute. 

VARIAȚIE: Am avut mult succes vibrând „NINNGHIYHIDDA.” Thot 

(Ninnghizhida) guvernează chakra gâtului, chakra comunicării. Sfatul meu este 

să alegi vibrația de care te simți atras/ă. 
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Meditația Necronomiconului pentru deschiderea chakrei mediane: 

NU TE APUCA DE ACEASTĂ MEDITAȚIE DECÂT DACĂ DEJA EȘTI ÎN 

PROGRAM ȘI L-AI FOLOSIT PENTRU A-ȚI DESCHIDE CELELALTE 

CHAKRE (AL TREILEA OCHI ȘI CHAKRA GÂTULUI). 

Prima parte: 

Dacă Mercur nu este puternic, atunci îți pierzi vremea. Mercur ar trebui să fie 

în semnul de casă Gemeni sau Fecioară sau în semnul exaltării sale, Vărsător. 

NU fă această meditație dacă Mercur este în retrograd sau dacă este în semnele 

Săgetător, Pești sau Leu. 

1. Împreunează-ți mâinile, însă extinde-ți degetele 

mici la capăt și conectează-le unul cu celălalt până 

jos; degetele mici și munții lui Mercur din palme 

(evidențiat în imaginea din stânga) ar trebui să fie 

conectate în mod solid. 

2. Concentrează-te pe chakra a patra/mediană. 

3. Inspiră energie în aceasta și vizualizeaz-o 

aprinzându-se într-o lumină albă. „Culoarea ei 

este albul pur.” 

4. Când expiri, lasă-ți bărbia în jos astfel încât să simți vibrația în chakra 

a patra/mediană, însă nu forțat ci doar odihnit și vibrează 

mantra INANNA. 

5. Fă asta de 15 ori. 

Când ai terminat cele două meditații de mai sus, meditează pe acest sigiliu timp 

de câteva minute. 

 

A doua parte: 

Sunt doi pași în această meditație, deoarece această 

chakră este un punct conector pentru chakrele 

superioare și cele inferioare, iar simbolul ei este 

simbolul apei contopite cu focul, in mod original runa 

Gebo. Astarte/Inanna guvernează această chakră. 
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1. Du-te afară în lumina Lunii pline, (preferabil) atunci când aceasta este 

la apogeu. 

2. Când inspiri, absoarbe și vizualizează o energie lichidă argintie și 

strălucitoare de la Lună, intrând în chakra a patra și luminând-o. 

Această energie arată ca mercurul lichid și vine ca un flux de la lună. 

3. Când expiri, lasă-ți bărbia în jos pentru a simți vibrația în chakra a 

patra/mediană, însă nu forțat ci doar odihnit și vibrează 

mantra INANNA. 

4. Fă asta de 15 ori. 

Ziua următoare, du-te afară sub lumina soarelui și fă la fel ca mai sus, de data 

asta folosind energie aurie lichidă. 

1. Du-te afară sub lumina Soarelui, (preferabil) atunci când este la 

apogeul strălucirii (intre orele 10:00 – 14:00). 

2. Când inspiri, absoarbe și vizualizează o energie lichidă aurie și 

strălucitoare de la soare, intrând în chakra a patra/mediană și 

luminând-o cu un alb-auriu puternic. 

3. Când expiri, lasă-ți bărbia în jos pentru a simți vibrația în chakra a 

patra/mediană, însă nu forțat ci doar odihnit și vibrează 

mantra INANNA. 

4. Fă asta de 15 ori. 
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Joy of Satan Ministries (Ministerul Bucuria lui Satan) 

Meditația Necronomiconului pentru deschiderea chakrei solare: 

NU ÎNCERCA ACEASTĂ MEDITAȚIE DECÂT DACĂ DEJA EŞTI ÎN 

PROGRAM ŞI L-AI FOLOSIT PENTRU CELELALTE CHAKRE (AL TREILEA 

OCHI, GÂTUL ŞI INIMA). 

Această meditație ar trebui să fie efectuată în timpul zilei, preferabil direct sub 

lumina soarelui între orele 10:00 și 14:00, atunci când Soarele este la apogeul 

strălucirii sale. Soarele este cel mai puternic atunci când este în semnul casei sale 

Leu, sau când este exaltat în Berbec. Singura excepție este cu Solstițiul de Vară, 

când soarele intră în gradul 0 al semnului zodiacal Rac. Nu executa această 

meditație niciodată atunci când soarele este în Balanță sau Vărsător. 

1. Împreunează-ți mâinile. Îndreaptă-ți inelarul 

de la fiecare mână astfel încât să se atingă cu 

celălalt. Restul degetelor ar trebui să rămână 

împreunate (la fel ca și atunci când spui o 

rugăciune). 

2. Concentrează-te pe chakra plexului solar și 

vizualizeaz-o învârtindu-se. Asigură-te că 

este aliniată corect, cu vârful în jos. 

3. Inspiră energie de la soare în chakra solară. 

4. Când expiri, lasă-ți bărbia în jos pentru a simți vibrația în chakra solară 

și vibrează mantra ȘAMAȘ. 

5. Întreține inspirația și expirația de mai sus, împreună cu vibrația, de 20 

de ori. 

Când ai terminat cu meditația de mai sus, meditează pe acest sigiliu pentru 

câteva minute. 
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Meditația Necronomiconului pentru deschiderea chakrei sacrale: 

NU ÎNCERCA ACEASTĂ MEDITAŢIE DECÂT DACĂ DEJA EȘTI ÎN 

PROGRAM ŞI L-AI FOLOSIT PENTRU CELELALTE CHAKRE (AL TREILEA 

OCHI, GÂTUL, INIMA ŞI SOLARĂ). 

Această meditație ar trebui să fie executată seara, când 

Marte este la apogeul strălucirii sale. Marte este 

puternic atunci când este în semnul său de casă Berbec, 

când este în semnul con-conducător Scorpion sau când 

este exaltat în Capricorn. NU executa această meditație 

când Marte este în retrograd sau în semnele Balanță, 

Taur sau Rac. Verifică timpul local pentru alinieri 

planetare exacte. 

1. Concentrează-te pe chakra sacrală. Inspiră energie în ea, iar atunci 

când expiri, lasă-ți bărbia în jos astfel încât să simți vibrația în chakra 

solară și vibrează mantra NERGAL. Asigură-te că rostogolești R-urile. 

2. Fă cele de mai sus de 8 ori. 

Când ai terminat cu meditația de mai sus și meditația următoare, meditează pe 

acest sigiliu câteva minute. 
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Meditația Necronomiconului pentru deschiderea chakrei coroanei: 

Această meditație ar trebui să fie făcută când Jupiter este puternic în semnele 

sale de casă, Săgetător și Pești sau când este exaltat în Rac. Niciodată NU 

întreține această meditație dacă Jupiter este în retrograd sau în semnele Gemeni, 

Fecioară sau Capricorn. 

NU FACE ACEASTĂ MEDITAŢIE DECÂT DACĂ DEJA EŞTI ÎN PROGRAM 

ŞI AI LUCRAT PE CELELALTE CHAKRE (AL TREILEA OCHI, GÂTUL, 

INIMA, SOLARĂ ŞI SACRALĂ). 

1. Concentrează-te pe chakra coroanei. Inspiră 

energie în această chakră, iar când expiri 

vibrează mantra MARDUK, Asigură-te că 

rostogolești R-urile. K-ul este gutural și sună 

ca atunci când îți dregi glasul. 

2. Execută cele de mai sus de 10 ori. 

Când ai terminat cu meditația de mai sus și cu meditația următoare, meditează 

pe sigiliul de mai jos pentru câteva minute. 

 

Meditația Necronomiconului pentru deschiderea chakrei bazale: 

Această meditație nu ar trebui să fie efectuată când Saturn este în retrograd, în 

Berbec, Leu, sau Rac. 

NU ÎNCERCA ACEASTĂ MEDITAŢIE DECÂT DACĂ DEJA EŞTI ÎN 

PROGRAM ŞI L-AI FOLOSIT PENTRU CELELALTE CHAKRE (AL TREILEA 

OCHI, GÂTUL, INIMA, SOLARĂ, SACRALĂ ŞI COROANEI). 

1. Concentrează-te pe chakra bazală. Inspiră 

energie în această chakră, iar când expiri, lasă-ți 

bărbia în jos și vibrează mantra NINIB. 

2. Execută cele de mai sus de 4 ori. 

Când ai terminat cu această meditație, meditează pe acest 

sigiliu timp de câteva minute. 

– Înalta Preoteasă Maxine Dietrich 


