
Nefes Çalışması - 10 Kez Tekrarlayın 

Rahat edilecek şekilde oturulur. Oturma bir sandalyede ya da yerde bağdaş kurarak olabilir. 
Bir yere dayanıp, dayanmamak önemli değildir ancak pratik tecrübeler göstermiştir ki, sırt bir 
yere dayanırken nefesi tam olarak uygulayabilmek kolay değildir. En iyi şekil hiç bir yere 
dayanmadan yerde bağdaş kurmaktır. Uzun süren uygulamalarda dizlerde önceleri bazı ağrılar 
olsa da zaman içinde bu ağrılar ortadan kalacaktır. 

Eller dizlerin üzerinde olabilir veya ortada kenetlenebilir. Nefes uygulamaları sırasında bel 
kemiğinin zemine 90 derece dik olmasına dikkat etmek iyi olur. Rahat bir şekilde oturduktan 
sonra burundan, 6 sn süre kadar nefes alınır. Bu işlemi yaparken sakin ve süreye bağlı kalmak 
daha sonraki çalışmalarda da yararlı olacaktır. Nefes esnasında ciğerlerinizin iyice hava ile 
hissetmelisiniz. 6 sn sonunda ile ciğerlerinizdeki havayı 6 sn kadar tutmalısınız. Bu esnada 
alınan hava vücuda tamamen yayılmış olacaktır. Sonrasında nefesi ağzınızdan 36 sn de yavaş 
bir şekilde vereceksiniz. 36 sn li süreç çalışmaların başlangıcından zor olabilir. Yine zamanla 
vücudunuz buna alışacaktır. Nefesi kesintisiz olarak 36 sn içinde verdikten sonra tekrar 6 sn 
bekleyeceksiniz. 6 sn lik bekleme süresinde nefessiz olarak beklediğiniz sürede, 
vücudunuzdaki tüm hava tamamen tüketilmiş ve yerini karbondioksite bırakmış olur. 
Vücudunuzda hiç hava kalmadığı için mide çevresinde bazı kramplar yaşayabilirsiniz. 

Nefes esnasında oluşan Karbondioksit ne kadar yoğun olursa vizyon gücü o kadar yüksek 
olur. 

• 4 sn Nefes Al 
• 4 sn Nefes Tut 
• 12 Sn Nefes Ver 
• 4 sn Nefes tut 

Tanrı ve Tanrıça Formlarına saygı 

İnnas en Estragon en Ankolia e Tıkaslion en Arinna e Gasteris en Elipha e Kanteris en İntra 
Kuertis kimeron kalbien e kimeron karties e rigel ariel kurtak bikenon dikor hakil  

Amen 

 



Element ve Elemental Krallara Saygı 

 

ATEŞ 

Utas Kieles rites kante zielle 
Koine verga kintes zielle 
Utas karies lekon tigel 

Amen. 

'Utas. Bütün ateş varlıklarını, ihtiyacım olduğu sürece emrime amade kıl. Amin' 

SU 

Kimer Kieles rites kante Kierra 
Koine verga kintes Kierra 
Kimer karies lekon tigel 

Amen. 

'Kimer. Bütün su varlıklarını, ihtiyacım olduğu sürece emrime amade kıl. Amin' 

HAVA 

Naşat Kieles rites kante Nirkon 
Koine verga kintes Nirkon 

Naşat karies lekon tigel 
Amen. 

'Naşat. Bütün hava varlıklarını, ihtiyacım olduğu sürece emrime amade kıl. Amin' 

TOPRAK 

Kalios Kieles rites kante Akton 
Koine verga kintes Akton 
Kalios karies lekon tigel 

Amen. 

'Kalios. Bütün toprak varlıklarını, ihtiyacım olduğu sürece emrime amade kıl. Amin' 



Aen Giriş Mantrası – 10 Kez Tekrar 

Aen, Kapı demektir. 

Bu çalışmada kullanacağınız vizyon şu şekildedir. (En dışardan içeri doğru sırasıyla) 

• En dışarıda elementlerin olduğu 4 adet sütun var. Her birinde elementi anlatan 
unsurları görün. Ateş ise Sütun ateşte oluşmuştur, Toprak ise topraktan, hava ise 
havadan, su ise sudan. 

• Tanrı formları ise 
o Estragon - Lotüs oturuşunda duran bir erkek. - Eril 
o Ankolia - Elinde Lir taşıyan bir kadın - Dişil 
o Tikaslion - Pan ı andıran bir eril varlık - Eril 
o Arinna - İki eli yana doğru açık, sağ elinde ateş, sol elinde küre taşıyan uzun 

saçlı bir kadın - Dişil 
o Gasteris - Yarı insan yarı at olan Sentor formudur - Eril 
o Elipha - Sağ elinde kupa taşıyan bir kadın diğer elinde ise bir kılıç bulundurur - 

Dişil 
o Kanteris - Elinde bir hançer bulunduran kafatası yüzlü olan bir eril varlık - Eril 
o Intra - Kucağında çocuk taşıyan bir kadın - Dişil 

• Orta alanda siz bulunuyorsunuz. 
• Önünüzde bir kapı var. Bu kapı sizi başka bir boyuta taşıyacaktır. Kapıya iyice bakın. 

Şeklini anlayın. Soğuk veya sıcak olduğunu elinizle dokunarak hissedin. 
• Kapının üst kısmında AEN mantrasının sembolu var. 
• Sembole iyice odaklandıktan sonra mantrayı 30 kez okuyun 
• Bu okuma esnasında kapı açılacaktır. Ama içeri girmeyin. Önemli olan burada kapının 

açılmasıdır. Kapı açılırken duyacağınız seslere odaklanın. Sizi çağıracaklar. Seslere 
kesinlikle kapılmadan kapının önünde mantrayı okumaya devam edin. 

• Mantra okunması bitince kapıyı kapatmak için KUN mantrasını okuyun. 
• AEN mantrası tek başına kullanılmaz. Her zaman bir açılan kapının muhakkak 

kapatılması gerekir. Bu yüzden KUN unutulmamalıdır. 
• Kapının açık kalması halinde iki boyut arasında bir açık alan kaldığı için bazı 

rahatsızlıklar verebilir. 

Uygulama şekli ise 

• 4 sn Nefes Al 
• 4 sn Nefes Tut 
• 12 Sn Aennn Ver 
• 4 sn Nefes tut  

 

  



Thi-Kha-Nien Mantrası 

Piramitin içine girdikten sonra ilk olarak çalışma masanıza doğru ilerleyin. Üzerinde daha 
evvelden materyalleri gözden geçirin. Öncelikle defterinizi bulun ve defterde 7. sayfayı açın. 

Sayfanın üst orta yerine ilk önce THI-KHA-NIEN mantarasını sembolunu ve altına yazısını 
bu şekilde yazınız. 

 

Bu işlemi yaptıktan sonra siz ait olan ASA nızı alın ve altar bölgesine doğru ilerleyin. 

 

  

Altarın ortasına doğru gelin. Elinizde bulunması gereken iki şey var. Asanız ve Thi-Kha-Nien 
sicilidir. Sicil bir içki kupasını andırır. Bu kupa sizin çalışma esnasında tüm elementlerden 



gelen enerji ile dolması ve sizin bu enerjini karışımını içmekle sonuçlanacaktır.  Sıra ile 
şunları yapacağız. 

• Thi-Kha-Nien Kupasını altarın tam ortasına yerleştirin.  Siz de aynı şekilde orta alanda 
durun Ve kupayı sizin bel hizanıza gelecek şekilde bir sütuna oturtun. 

• Altarın her köşesine kendi formunuzu yüzü ortadaki kupaya dönük olarak ve bağdaş 
kurdurarak oturtun. Formlar iyice köşelere kadar gitmelidir. Hefr formun elleri aynı 
sizin yaptığınız gibi birbirine bakacaktır. Ama ellerinin arasında kupa yoktur. Sadece 
enerjiyi oluştururlar 

• Siz orta noktada önünüzde kupa olacak şekilde Ateş elementine doğru yüzünüzü 
dönün. Ellerini Solar pleksus yani iki kaburga kemiğinin noktasında şekildeki gibi 
tutun. Bu iki elin arasında da Thi-Kha-Nien kupasını tutun. Ve Thi-Kha-Nien 
mantrasını 8 defa okuyun. Bunu okurken Ateş Elementine yüzünüz dönük ve 
gözlerinin ateş elementi tarafında olan formunuza odaklanacaktır. Ondan gelen tüm 
enerji ise elinizin içinde yer alan kupaya dolacaktır. 

• Aynı şekilde Su elementine yüzünüzü dönün. Ve aynı şekilde su elementi tarafında 
olan formunuza bakarak oradan gelen enerjini elinizin içindeki kupada toplayın ve 8 
defa mantrayı okuyun 

• Hava elementi için aynı şekilde 8 defa okuyun 
• Toprak Elementi için aynı şekilde 8 defa okuyarak enerjiyi elinizdeki kupa da 

toplayın. 
• Son olarak Kupayı iki elinizin içine alarak içinde toplanan enerji yoğunluğunu için. Bu 

içim sırasında bir ısınma ve güçlenme hissedebilirsiniz. İçtiğiniz karışım tüm 
elementlerden gelen enerjinin karşımıdır. 

 

Mantra okurken "Thi" ile birlikte formların ellerinin arasında bir enerji topu oluşur. "Kha" ile 
bu enerji topu size doğru gelir. "Nien" ile enerji topunun gücü ellleriniz arasındaki kupada 
yoğunlaşır ve sizi sarar. 

“THiii-Kha!-Nien mantrası enerji çalışmaları içerisinde kullanılan boyut alanlarının 
açılmasında kullanılır. Her adım bir boyut açmak olmasına rağmen bu mantra okunurken reel 
alanda bazı enerji değişimlerine yol açar. Gözle görülür bir şey olmamasına rağmen, ses, 
rüzgar, koku ve titreşim gibi hisler oluşur. 



Burada oluşan enerji kişinin kendisinde bazı gerilimler oluşturabilir. Okunan mantranın uzun 
olması vücut üzerinde titreşim yaratır. Bu titreşim kişinin yüzünde gerilmeler ve kalp 
çevresinde yoğun ısı yaratır. İki kaşın arasında da ağrı ve yoğun bir baskı hissedilebilir. Tüm 
bunlar vücudun belirli bir hıza ulaşıp molekül yapısındaki bazı değişimleri işaret eder. 

Ortaya çıkan enerjiyi koruyan kupayı daha sonraki çalışmalarda da kullanmak üzere astral 
plandaki masanızın üzerinde oluşturacağınız bir enerji alanında saklamayı unutmayınız. 

Thi-Kha-Nien, iki farklı şekilde uygulanabilir 

1. 32 adet tekrarlar ile yapılır. 
2. 7000 adet olarak çalışılır. Bu tip uzun çalışmalar günlere yayılarak yapılır. Bu 

uygulama tüm mantralar bittiğin de yani 90 mantranın sonunda tek yapılmak istenirse 
o zaman dört haftalık bir çalışma zamanına ihtiyaç vardır. Ve günde 280 defa olmak 
üzere 7000 adet okunabilir. Her Thi-Kha-Nien de oluşan enerji vücudun çevresini 
yoğun bir şekilde sarar. 280 adetin sonunda ise çok yoğun bir enerji hissedilir. 

 


	İnnas en Estragon en Ankolia e Tıkaslion en Arinna e Gasteris en Elipha e Kanteris en İntra Kuertis kimeron kalbien e kimeron karties e rigel ariel kurtak bikenon dikor hakil
	Amen

