
Piramit İnşası 
İşte Tragna’nın en büyülü anlarından biridir bu çünkü karar bir kez verilir! 

Eğer buraya kadar okuduysanız ve hazırsanız, artık piramitinizi inşa etmeye 
başlayabilirsiniz. Çalışma yapacağınız odada tercihinize göre ya bağdaş kurarak, ya da 
ayaklarınız yere tam basabilecek kadar yükseklikteki bir kanepeye oturun. 

Saatinizi mutlaka kurmuş olduğunuzdan emin olun. Çünkü astral alanda size 2-3 dakika 
gibi gelen zaman, gerçek yaşamınızda 1-2 saat sürer ve tam konsantre olduğunuz her 
çalışmada beyninizin harcayacağı enerjiyi düşünerek,kendinize zarar vermeyecek ölçüyü 
yakalayın. İlk inşa çalışması için bir saat oldukça iyi bir zamandır. 7 gün devam edecek 
bu çalışmanın son gününde iki saate kadar çıkabilirsiniz ve lütfen iki saati aşmayın. 

Gözlerinizi kapayın. Derin bir nefesi burnunuzdan diyaframa indirecek kadar içinize çekin 
ve çekerken de, 4’ye kadar sayın. Sonra nefesi, 4’e kadar sayarak içinizde tutun ve 
ağzınızdan verirken de, 16’e kadar sayın. İlk çalışmalarda bu sayıya erişmezseniz, 
üzülmeyin; 7. güne geldiğinizde alışmış olursunuz ve çalışmalara da ilerledikçe, nefes 
alıp-verme sayılarınız yükselir. 

7 kez derin nefes alıp vermeniz tamamlandığında, kendinizi bir çölün ortasında hayal 
edin. Çoğu Tragna Yolcusu, bu ilk girişin kolay olacağını sanır. Çünkü çölü hayal etmek 
kolaymış gibi düşünülür ve sanki herkes uçsuz bucaksız güneş altında kavrulan çöl 
topraklarını göreceğini sanır. Ancak durum böyle değildir; çok farklı görüntülerde çöllerle 
karşılaştık ve hemen herkesin çölü kendisine hastır. 

Çölü gördüğünüzde içinde ilerlemeye bakın. Burada göreceğiniz her şeye dikkat edin. 
Çünkü ölü hayvan iskeletleri veya canlı hayvanlar, gece yıldızları, kaktüs veya başka 
bitkiler, dağ veya deniz kenarı olması gibi her şey, kendi çölünüzün sizinle iletişim 
şeklidir. 

Çölde ilerlerken, piramidinizi bulacağınızı düşünün ve eğer tercih ederseniz, piramidinizi 
kendiniz inşa etmeye başlayın. Çoğunlukla kişinin karşısına hazır bir piramit çıkar. Bu 
piramit de, uzay aracı formundan klasik Mısır piramitlerine kadar değişik formatlarda 
olabilir. 

Kapısını bulun ve açmak için kapısına elinizle dokunurken sesli olarak AEN mantrasını 
30 kez söyleyin. Kapınız açılır açılmaz, içeriye girin ve ardından kapının kapanmasını 
söylerken 30 kez nefes alıp verin ve KUN mantrasını okuyun. Kapınız kapanında sadece 
sizin içinde olduğunuz ve artık iç tasarımına başlayacağınız bir piramitte olduğunuzu 
görün. 
Piramitin içi de, her Tragna Yolcusu için farklıdır; kimi kristallerle doludur, kimi antik 
kalıntılara benzer, gibi uzay aracı gibi kontrol odalarıyla doludur. Girişte inşa etmeniz 
gereken şeylerden biri ALTAR’ dır. Onu nasıl hayal ediyorsanız, öylece yerleştirin. Altarı 
ahşaptan inşa eden olduğu gibi, onu metalden veya kristalden de inşa eden olmuştur. 
Genel olarak ayakta durduğunuzda belinize kadar yerden yüksek, diktörtgen bir masa 
şeklinde olmalıdır. Altarın ortasında veya sizin duracağınız yerde belirgin ve size has bir 
işareti olabilir, görmek için dikkatlice bakın. 

https://www.tragna.com.tr/courses/aen/


Altar’ın hemen yanına ÇEKMECELİ DOLABINIZI yerleştirin. Bu dolap daha sonra 
çalışmalar yaptıkça kullanacağınız sembolleri, araçları, kişisel eşyalarınızı içlerinde 
tutacağınız çoklu çekmeceli bir dolap olmalıdır. 

Bu ilk çalışmaya has olarak, kendinize bir ASA yapmanız gerekir. Asanız da, altarınız ve 
çekmeceli dolabınız gibi, size hastır ve üzerinde yine sizin sembolünüzü taşımalıdır. 

Eğer siz kendi sembolünüzü oluşturamıyorsanız, Ozan Saki size özel olmak üzere, 
sembol olarak da kullanabileceğiniz bir korunma tılsımı yapabilir. TILSIM için sitede tılsım 
yazılı bölüme başvurmanız yeterlidir. Başvurduktan sonra bir gün veya en geç bir hafta 
içinde tılsım elinizde olur. 

Piramitin giriş katında başka neler istiyorsanız, onları da, ilk 7 çalışma sırasında birer 
birer ekleyin. Örneğin kütüphane veya ışıklar ya da koltuklar olacak mı? Çalışırken 
kullanmak üzere bitkileriniz veya iksirli şişeleriniz olacak mı? Tablolarınız var mı? Ve 
lütfen hatırlayın, koyduğunuz her şey, size sizi anlatır. Çoğunlukla hiç umulmadık şeyler 
ortaya çıkar. Örneğin açılış şifresini bilmediğiniz bir sandık! Bu tür bir şeyle 
karşılaşırsanız, açmaya uğraşmayın, zamanla onu açacak şifreye sahip olacaksınız. 

İlk 7 günlük çalışmanızın tamamı, Sıfırıncı Kat’ın piramitte inşasıdır. 

Kurduğunuz alarm öter ötmez, astral planda durun, 7 kez nefes alıp-
verirken, AEN mantrasıyla piramitinizin kapısını açın ve KUN mantrasıyla piramitinizin 
kapısı kapayarak astral alandan çıkın. 
Astral alanda çalışma yaparken her seferinde piramidinize giriş AEN ve piramidinizden 
çıkış KUN ile yapılır ve bu mantralar olmaksızın asla giriş ve çıkış yapmayın. 
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