
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 10 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  



Uta Mantrası – 32 Kez Tekrarlayın 

 

Gözlerinizi kapatın. Nefes uygulaması ve Aen mantrası nı 10 şer kez tekrarladıktan sonra 
Astral Piramide girin. Girdikten sonra alanınızı kontrol edin ve sonra Astral piramidin içinde 
merkez noktaya kadar çıkın. Piramidin merkezi yerden piramit yüksekliğinin 1/3 oranında 
yukarısıdır. (Mısır piramidlerinin kral odası) Astral plandaki görüntünüze bu bölgede yeniden 
odaklanın. Görüntünüz reel daha farklı görünebilir. Kendinizi bağdaş kurmuş şekilde veya 
ayakta görebilirsiniz. Bu bölüm bir evvelki Dion çalışmasında merkezde yaratılan enerjinin 
kullanımını anlatır. 

Burada UTA ile çalışırken piramitin tabanında her iki köşenin ortasından karşı duvara bir 
enerji hüzmesi gidecek. Bu 4 adet olacak. Orta noktası ise çalışmanın yapılacağı noktadır.  Bu 
enerjiye son olarak piramitin üst noktasından 5. enerji hüzmesi  eklenir 

“UTA” piramidin en üst noktasından gelen enerji ile, piramidin diğer yan yüzeylerinden gelen 
enerjinin sizde toplanmasını sağlar. Burada enerjinin toplanması sağlanırken elinizdeki 
sembol tamamen ışık demeti haline gelir. Sembolün dairesi bir küre olduğu için enerjiyi 
tamamen kendi içine alır ve ışık topu haline gelir. 32. u okumada elinizde bulunan ışık topunu 
Astral görüntünüzün alın (Ajna) çakra noktasına kadar yükseltin. Alın bölgesinde ısınmalar 
olacaktır. Enerjinizin yükselmesi astral alanda güç sağlar. 



Uta okunurken dikkat edilmesi gereken “U” ve “TA” nın farklı iki tonda okunmasıdır. “U” 
ince ton başlarken “TA” kalın tonda okunur. “A” ne kadar kalın seste olursa etkisi daha 
kuvvetli olacaktır. Okuma süresi başlangıç için 16 saniye olduğu için ses tonu iyi 
ayarlanmalıdır. 
Uta’ nın okunması esnasında alın noktanız da yoğun baş ağrısı olabilir. Bu ağrıların nedeni 
nefes uygulamalarının yoğunluğudur. 

U-ta mantra tekrarı 32 kez yapılacaktır. 

• 4 sn nefes alın 

• 4 sn tutun 

• 16 sn U-ta oku 

• 4 sn nefes tutun 

  

  



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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