
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  



KUM Mantrası – 32 Tekrar ile yapılır 

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

 

“Kum” mantrası “Tii - Kha! - Nien” mantrasından sonra gelir. “Tii - Kha! - Nien” çalışması 
ile oluşan enerji titreşimlerinin sonrasında, enerji varlıkları ile kontak kurmak için kullanılır. 

Bu çalışma için iki boy aynası edinin. Aynaları çalışma alanınızda, karşınıza ve arkanıza 
gelecek şekilde dik bir şekilde yerleştirin. Dik olması ve göz hizanızda olmasına özen 
gösterin. Bu şekilde ayna baktığınızda aynalar kendi içinde sonsuzluğa gidermiş görünecektir. 
Aynalarınızı reel planda hazırladıktan sonra astral planda da Ateş ve Su elementleri tarafında 
oluşturun. 

Aynaların ortasına ve altarın ortasına geçin ve ayakta durarak gözlerinizi kapatın. 
Kullandığınız aynalardan çıtırtılar gelecektir. Kum mantrasını 32 kez tekrarlamaya hazırlanın. 
Kum mantrası okurken 4 sn nefes alacaksınız 4 saniye tutacaksınız ve 12 saniye KUM 
okuduktan sonra tekrar 4 sn nefesinizi tutacaksınız. 



Elinize Asanızı alın. Asanızın 

• Asanızı yere bir kez vurun ve Ateş elementine yüzünüz dönük olarak Kumm 8 defa 
okuyun. 

• Asanızı yere bir kez vurun ve Su elementine yüzünüz dönük olarak Kumm 8 defa 
okuyun 

• Asanızı yere bir kez vurun ve Hava elementine yüzünüz dönük olarak Kumm 8 defa 
okuyun 

• Asanızı yere bir kez vurun ve Toprak Elementine yüzünüz dönük olarak Kumm 8 defa 
okuyun 

Astral alandaki aynalar biraz daha farklı ve hareketli olabilirler. Asanızı her tyere 
vurduğunuzda hangi element tarafındaysa o bölge de hareketlilik görülebilir. 

Reel yaşamda odanızda ayna hazır ise özlerinizi açın. Önünüzde duran aynaya gözlerini 
kırpmadan bakın. Kum Mantrasını tekrardan  32 kez daha tekrarlayın. Bu aşamada 
aynada,  mantra okurken dalgalanmalara sebep olacaksınız. Tekrar gözlerinizi kapatın. 

Astral alandaki aynanın karşısına geçin ve bakın. İlk önce kendini göreceksiniz ve sonrasında 
ayna daki görüntü değişmeye başlayacaktır. Göreceğiniz farklı bir görüntü kendini 
gösterecektir. Görüntü iki türlü olabilir. Ya sizin bilgi kapasitenize göre bir varlık veya 
yaşadığınız hayatın tüm deneyimlerinin sonucunu anlatan bir varlık olacaktır. Bu varlık ilk 
olarak sizi izleyecektir. Sizi taklit edecektir. Yapılması gereken kendinizi tanıtmak ve 
iletişime geçmek olmalıdır. 

Ortaya çıkan varlık ne olursa olsun ilk başta sizin bildiğiniz kadar bilgiye sahiptir. İletişim 
kurmak için sizi izleyecektir. Göz hizasında yakınlaşacaktır. Bu aşamada, bulunduğunuz 
odada ortamın soğuduğunu hissedersiniz. Koku oluşabilir. Varlık ilk başta size kendi alanında 
ne aradığınızı soracaktır. Cevap vermekten korkmayın. Çünkü siz nasıl odanızda birini 
istemezseniz, varlıktan kendi alanına kimseyi istemez. O yüzden kendinizi tanıtmak çok 
önemlidir. Varlık bu tanışma sonrasında eğer güven sağlarsa rehber olmayı seçer. Aksi 
noktada sizi kandırma noktasına geçer ve görüşmeyi red eder. İletişim kurmaktan korkmayın. 
Görüntü ne olursa olsun korkmanıza gerek yoktur. 

Astral alanda ilk görüşmeden sonra varlık tekrar ayna tarafına dönecektir. Belirli bir güven 
ortamı olduktan sonra ayna yı size açar ve rehber olarak sizi astral katlara taşır. 

İlk gün için bir görüntüye ulaşamayabilirsiniz. Ama sonrasında yavaş yavaş sonuca 
ulaşırsınız. Reel alandaki aynaların üzerini kapatmayı ihmal etmeyin. 

  



Kun – Kapanış Mantrası – 10 Kez Tekrar 

Kun mantrası Tragna sisteminin kapanış mantrasıdır. Her sistemde olduğu gibi açılış ve 
kapanış olmak zorundadır. 

Astral alan farklı bir dünyanın kapısıdır. Bu alan ne olursa olsun farklı bir bölgeye giriştir. Bu 
bölgeye girerken nasıl bir anahtar ile kapıyı açıyorsanız çıkarken kapatmak zorundasınız. 
Evinizin kapısı gibi çıkarken kapatmanız gereklidir. Kilidini düzgün kapatmanız şarttır. Eğer 
bu kapanışı yapmazsanız sistemde kalan açıklık sizi sürekli dış dünyaya karşı açık bırakır. 

Bu açıklık ise koruma alanınızı açık bırakmaktan farklı bir konu değildir. Kun ile bu 
korumayı devreye sokarsınız. 

KUN mantra tekrarı 10 kez yapılacaktır. 

• 4 sn nefes alın 
• 4 sn tutun 
• 12 sn Kunnn oku 
• 4 sn nefes tutun 

Nefes – Kapanış – 10 Kez Tekrar 

Yapılan çalışma ve okumaların sonunda tekrar Nefes ile çalışma sonlandırılır. Bu tekrar 
vücudu ve zihni stabil hale getirmek içindir. 

Nefes çalışması aşağıdaki sürelerde 10 kez tekrarlanır. 

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