
Sicil ve size ait mühür yaratımı 
Sicil kişinin astral alanda kullandığı bir tanımlama aracıdır. Sicil kişinin herzaman 
kullandığı ismin harflerinin, Tisan sembolleri ile karşılığı ile yapılır. Latin Harflerinin, Tisan 
dilindeki karşılıkları aşağıdaki gibidir. 

 

Sicil nasıl yaratılır.  
Öncelikle kişinin ismi net olarak belirlenmelidir. Kişi halk arasında kullandığı, yani 
kendisine hitap edildiği isim en büyük enerjiye sahiptir. Dolayısıyla etki alanı bu isimin 
zikredilmesi ile oluşur. İlk önce isim Tisan Sembolleri ile belirlenir. 

Örnek olarak ismimiz ÖMER olsun. ÖMER isminin Tisan Sembolleri ile yazılımı Soldan 
sağa değil Sağdan sola olarak yazılır. Yani latin harfleri olarak ÖMER yerine REMÖ 
olarak Tisan sembolleri ile yazılır. 

 

  



Sicil yapılacak olan ismin Tisan Sembolleri ile karşılığını belirledikten sonra kişi bu 
sembollere iyi odaklanması gereklidir. Astral alanda bu semboller ile kendini tanımlaması 
için Astral çalışmada kendi çalışma alanında her sembolü tekrar tekrar gözden geçirmesi 
şarttır. Bunun nedeni ise örnek 4 sembolden bir başka birleşik ve kendine özgü bir 
sembol yaratmasıdır. 

Yine örnek olarak: 

 

Bu olabilir. Ve başka bir sembol de çizilebilir. Bu sembolü çizmek için acele etmemek 
gereklidir. Astral çalışmalar içinde veya kişinin güncel hayatı içinde bu konuya odaklanıp 
kendi düşüncesine göre bir sembol hazırlaması zaman alabilir. Önemli olan ortaya çıkan 
sembolün kişide bıraktığı etkidir. Sembol hazırlandıktan sonra kişi “Tamam bu beni ifade 
ediyor” diyene kadar pek çok farklı çizim denenmelidir. 

Sonrasına belirlenen Sicil, Tragna için kullanılan – QUADRA MAG NATNOGN 
– Elemental yönetici tılsım da orta alan yerleştirilir. 
  

  



 

Bu tılsım astral alandaki tüm çalışmalar da kullanılmalıdır. Hem koruyucu hemde 
güçlendirici olarak kabul edilir. Bu tılsım aynı zaman güncel hayat için bir gümüş yüzük 
haline getirebilir. 

Bu tılsımın şarj edilmesi için UTA çalışması yapılmalıdır. UTA çalışması mantralarda 
nasıl yapılacağı anlatılmışdır. Bu çalışma için eğer tılsım kişi tarafından hazırlandıysa ve 
gümüş bir kolye olarak varsa kişi boynuna takarak çalışmaya başlamalıdır. Çalışma 
esnasında tılsım göğüs kafesinin birleştiği noktada olmalı ve orta noktası tam o bölgede 
olmalıdır. UTA okunurken enerjinin göğüs kafeinin birleştiği noktada yoğunlaşması söz 
konusu olacaktır. Tılsım bu noktada ısınmaya başlar. Ve astral alanda o bölgede yoğun 
bir ışıma oluşur. Bu ışıma UTA okunurken büyük ve tüm bedeni kaplar. UTA nın 
okunması esnasında ALTAR noktasının da üst kısmında ve tepede Piramit üst noktası ile 
tılsım arasında bu ışıma artar ve tüm alanı kaplar. Bu ışıma tılsımı şarj eder. UTA 
bittiğinde astral alandaki tılsım yoğun – gümüş bir parlaklık içinde olur. 

Güncel yaşamda tılsım kolye olarak veya gümüş yüzük olarak kullanılacaksa 30 günde 
bir şarj edilmelidir. Çünkü gümüş bir enerji temizleyicidir. Çevrenizdeki tüm enerji emer 
ve sizi güçlü kılar. Ama bu sırada üzerinde biriken yoğun “-” enerjiyi de ancak UTA ile 
şarj ederek düzenleyebilirsiniz. Ve biriken “-” enerjiyi kendinize uygun hale getirerek 
kullanabilirsiniz. 
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