
Aen Mantrası 
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. 
  

Aen mantrası uygulamasının genel şekli şu şekildedir ve 30 defa okunur 

• 6 sn Nefes Al 
• 6 sn Nefes Tut 
• 36 Sn Aennn Ver 
• 6 sn Nefes tut 
İlk Başlayanlar için aşağıdaki şekilde uygulayınız. 
• 4 sn Nefes Al 
• 4 sn Nefes Tut 
• 16 Sn Aennn Ver 
• 4 sn Nefes tut 



Üç ay sonra ise 
• 5 sn Nefes Al 
• 5 sn Nefes Tut 
• 25 Sn Aennn Ver 
• 5 sn Nefes tut 
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