
Çalışma Alanının Oluşturulması 
Mantra okumasına başlamadan önce ortamı hazırlamanız gerekir. 

Sırasıyla; 

• Mantra okuyacağınız alan sessiz ve sakin olmalıdır. Eğer kendinize ait bir alan varsa 
bu alanın sessizliğine özen göstermeniz gerekir 

• Karanlık ortam olmasına özen gösterin 
• Yere 4 elementin olduğu bir zemin hazırlayın. 

o Ateş – Bir kase içinde yanan Mum 
o Toprak – Bir kase içinde toprak 
o Su – Bir kase için su 
o Hava – Bir kase için boş 

• 4 elementi saat şeklinde yerleştirin 
o Ateş – 12 ye 
o Toprak – 3 e 
o Su – 6 ya 
o Hava – 9 a 

• Her bir kasenin altında sembollerin yazılı 4 olduğu birer kare karton hazırlayın 

o Ateş elemanı içeren esas yayılma ve genişleme prensibidir. Diğer 
özelikleri de parlaklık, sıcaklık, hareketlilik ve canlılıktır. Temel faaliyeti dışa 
yöneliktir. Ateş tarih boyunca ilahi gücün simgesi olarak görülmüştür. Bu açıdan 
bazen ona tapılmıştır. Heraklitüs’e göre her şey ateşten meydana gelmiştir ve 
ateşe dönecektir. Ateş dönüşüm aracıdır. Dolayısıyla, diğer elemanlar arasında 
bir aracı görevi görür. Ateşin rengi kırmızı ve erkeklik unsuru içerir. Ateş yakıcı 
olduğu için azap verici rolü de olmuştur. Yıkıcı ve tahrip edici yanı da vardır. Ateş 
sembolik olarak arınmak ve aydınlanma ile ifade edilen yüksek bir yanı olduğu 
gibi ayrıca ihtirasları, azabı ve yıkıcılığı simgeleyen aşağılık bir yanı da vardır. 
Ayrıca insanın ilahi pırıltısını veya cevherini simgeler. Bazı kadim mabetlerin 
sunaklarında daimi bir ateş bulunurdu. Sönmemesi için büyük çaba gösterilirdi. 
Çünkü o ilahi ilhamı simgelerdi. Majikal çalışmalarda ateş elemanın astral 
karşılığı ile çalışmanın daha çabuk sonuç vereceği söylenir. Ancak bu tür 
çalışmaların daha tehlikeli olduğu ve daha fazla dikkat gerektiği ilave edilir. 
Ateş çekicidir ve hipnotik bir özelliği vardır. Ateş astral alemi simgeler. 

o Toprak, bazı görüşlere göre gerçek bir eleman değildir ve diğer üç 
elemanın karışımından meydana gelmiştir. Diğer üç elemanları üç ana renge 
tekabül ederler. Ayrıca, onlar üç Hint gunaya uymakta ve İbraniler onları üç ana 



harfin karşılığı olarak kabul ederler, bu durumda toprak elementi ortada 
kalmaktadır. Ancak, birleşen özelliğine rağmen tradisyona uygun olarak 
elementlere dahil edilmektedir. Sabitlik, ağırlık ve kısıtlama özelliklerini arz eder. 
Özelliğini değiştirmek çok güçtür. Toprak maddi varlığın temelidir ve pratiktir. 
Hava elementine zıt özellik gösterir. Fizik planını içerir. mağaralar, mineraller ve 
bitkiler onun direkt etkisi altındadır. Bereket ve kazancı da simgeler. 

o Su elemanı içeren temel esas içe çekilmedir. Özellikleri ateşe 
zıttır. Dişi unsuru içerir. Kadim çağlarda hayatın denizden başladığı inanılırdı. 
Deniz ayı da hükmeden bir ana tanrıçanın rahmi olarak görülürdü. Suyun 
yansıma gücünden dolayı kadimler onu bilgeliğin simgesi olarak görmüşlerdir. 
Onun diğer özellikleri soğukluk, gizlilik ve uykudur. Ateş elemanı şuuru ve su 
elemanı şuur-altını simgeler. Ateş gündüzün hakimi güneşi içerir, su ise gecenin 
hakimi ayı içerir. Alevler göğe doğru yükselir, su ise yere doğru düşer. Su 
bünyesinde her türlü maddeyi eritip barındırır. Su değişkendir ve etraftaki 
tesirlerin özelliklerini özümseyerek sergiler. Dolaysıyla hayat verici de olabilir, 
zehirleyici de olabilir. Temizleyici de olabilir, kirletici de. Ancak saf hali ile sadece 
hayat verici ve temizleyicidir. Su eterik alemi simgeler. 

o Hava elemanın prensibi ateş elemanı ve su elemanı birleşiminden 
meydana geldiği kadimler tarafından inanılır. Dolaysıyla bu iki elemanın 
unsurlarını içerir. Hava sembolün: ortasından ayıran çizgi bu ikili özelliğin bir 
ifadesidir. Ancak gerçek anlamda hava kendi başına bir elemandır ve nötr 
prensibi içerir. Gücü yine de erkeksidir. Kadimlere göre hayat nefesini içerir. 
Hava hareketli ve incedir. Genel olarak zihni temsil eder ve mental alemi 
simgeler. 

• 4 elementin yerleri belirlendikten sonra kaseler element yerlerine yerleştirilir. 
• Ortam da kullanılmak üzere tütsü hazırlanır – Tütsü nün içeriği Amber ve buhur otu 

karışımıdır. Amber kuru tütsü olarak kullanılmamalıdır. Buhur otu bir havanda dövülür 
ve amber ile edilir. Sonra bir suyun içinde tütsü yakma kabında alttan yakılmak 
haliyle çalışma alanına kokusunun yayılması sağlanır. 

• Kıyafet olarak rahat bir kıyafet veya çalışmalarda giyeceğiniz bir keşişi kıyafeti uygun 
olacaktır. 

• Kullandığınız kıyafet Tragna için özel olmalıdır. Kıyafetin üzerinde siciliniz işlenmiş 
olmalıdır.  Sicil ve size ait mühür yaratımı 

• ilk olarak Tragna içinde yer alan 8 tanrı formuna saygı sunmak ile başlar. Unutmayın 
ki buradaki tanrı formları sizin bir yüzünüzü anlatır. Saygı sözleri ni söylerken sağdan 
başlayarak her tanrı formuna bunu söyleyiniz. 
o 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 en Amen. 
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 1. Tanrı – Estragon – (Saat yönü olarak 12) 
 2. Tanrı – Ankolia – (Saat yönü olarak 1-2 arası) 
 3. Tanrı – Tıkaslion – (Saat yönü olarak 3) 
 4. Tanrı – Arinna – (Saat yönü olarak 4-5 arası) 
 5. Tanrı – Gasteris – (Saat yönü olarak 6) 
 6. Tanrı – Elipha  – (Saat yönü olarak 7-8 arası) 
 7. Tanrı – Kanteris – (Saat yönü olarak 9 ) 
 8. Tanrı  – İntra – (Saat yönü olarak 10-11 arası) 

o Okuma her tanrı formu için tek tek yapılacaktır. 
• Saygı ritüeli bittikten sonra alanın ortasına bağdaş kurulup oturulur. 
• Mantra da kullanılmak için 30 + 30 + 30 şeklinde hazırlanmış bir tespih kullanınız. 

Bunu kendiniz istediğiniz malzemeden hazırlayın. Hazır alınmaması tercih sebebidir. 
Her 30 da bir ayıraç kullanın 

• Bu hazırlık tamamlandıktan sonra Nefes uygulamasına geçebilirsiniz. 
Çalışma Alanı: 
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