
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 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. 

Uygulama şekli ise 

• 4 sn Nefes Al 
• 4 sn Nefes Tut 
• 12 Sn Aennn Ver 
• 4 sn Nefes tut  

 



Ki-on! Mantrası 

“Ki-on”, zihnin düşünmesi engelleyerek her olanı düz bir şekilde görmeye yarar. Kişiyi duygulardan 
arındırarak sadece olanı görmesini sağlar. Kişinin veya olayın gerçek yansımasını bu mantra ile 
görmeye başlar. 

Piramitin içine girdikten sonra ilk olarak çalışma masanıza doğru ilerleyin. Üzerinde daha evvelden 
materyalleri gözden geçirin. Öncelikle defterinizi bulun ve defterde 11. sayfayı açın. 

Sayfanın üst orta yerine ilk önce Ki-on mantarasını sembolunu ve altına yazısını ekleyiniz 

                                                  

Bu işlemi yaptıktan sonra siz ait olan ASA nızı alın ve altar bölgesine doğru ilerleyin. 

 

  



Tragna mantralarından, Ki-on önemli mantralardan biridir. Amacı kişinin beynini tam olarak 
durdurmaktır. Zihnin kendi kendisine konuşmasını engeller, zihinsel frekansı yükseltir. Zihnin durması 
pek çok olayda netlik kazandırır. Daha net düşünmeyi öğrenmenize yardımcı olur. 

Okunuşu sırasında beş duyu iyice keskinleşir. Okuma süresi tamamlandığında çevrede her olanı çok 
daha net algılayabilirsiniz. Görü yeteneği artmaya başlar. Kendi üstünüzde oluşan enerji duymadığınız 
konuşmaları ve göremediğiniz olayları görmenize yardım edecektir. Bu mantra kişiyi boyut 
atlamalarına hazırlar. Boyut kavramı ise reel yaşam içinde kendinizi yeniden tanımlamaktır. Bu durum 
ilk başka agresif biri olmanıza yol açsada bir süre sonra daha kontrollu olmanın yolunu açar. 

 

Formunuz la beraber Altar a gidin. Altar üzerinde formunuzla karşı karşıya bağdaş kurarak oturun. 

Kendi formunuz ile aranızda bir enerji bağı oluşturun. İyice odaklanın 

Ki-on okuyun. 

 

Kion’un kendi tekrar sayısı 1200’dür. Kion okuması esnasında ek olarak kişisel ismin sayısal değerleri 
eklenir. 

Sayısal değer Tragna içinde kullanılan Tisan harfleri ile belirlenir. Her kişinin belirli bir sayısal değeri 
vardır. Bu sayısal değer ile “Kion” adedi birleşir. Adet hesaplanırken kişinin sayısal değeri bulunur ve 
Kion ile toplanır ve iki ile çarpılır. Mesela Kişinin isminin sayısal değeri 192 ise, (1200 + 192) * 2 = 
2784. Bu sayı her gün yapılmalıdır. Fakat bu teoridedir. Pratikte bu kadar mantranın söylenmesi 
imkansızdır çünkü kişi mantra zikrine alışıp, nefes açıldığı zaman bir mantra yaklaşık olarak bir 
dakikadan fazla sürmektedir. Yirmidört saatlik bir günde ise sadece 1440 dakika vardır. Bu yüzden 
günlük çalışma 50, 100, 200 vs, gibi kişinin yapabildiği adetle sınırlı tutulur ve bir kaç ayda bir kaç defa 
2784 adet tamamlanır. Adet belirlenir ve belirli bir sürece yayılır. 

“Kion” okunurken sadece “n” uzatılır. “Ki” ile başlayan süreç “n” ile biter. “Ki” zihnin yavaşlamasını ve 
durmasını sağlar. “n” titreşimi ise enerjiyi çevrenizde dalga halinde yayar. 

 
 

 

 

  



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 

 

  



Sayısal Değerlerin Hesaplanması 

Bir kişinin sayısal değerinin hesaplanması çalışmaların içinde zaman içinde önem kazanır. 
Kişisel mantralar tamamlandıktan sonra dizayn edilen uygulamalarda sayısal değer 
eklenecektir. Böylelikle yapılan çalışma tamamen kişiye özel hale gelir. 

Harflerin Sayıları 

Tragna sisteminde kullanılan harfler Tisan harfleridir. Bu harflerin belirli değerleri ise 
aşağıdaki gibidir. 

A – I 1 H 8 R 50 Z 1000 

B 2 J 23 S – Ş 60 Q 40 

C – Ç 3 K 9 T 70   

D 4 L 10 U – Ü 30   

E – İ 5 M – N 20 V 80   

F 6 O – Ö 30 X 90   

G – Ğ 7 P 40 Y 100   

Sayısal değer hesaplanırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta hecelemedir. 
Tisanda kural daima ilk önce sessiz sonra sesli gelir. Sayısal değer hrsabı sırasında isim 
ikişerli harflere ayrılır. 

İki tane sessiz yan yana geldiği zaman hece ayrılır. Aynı şekilde sesli içinde bu durum 
geçerlidir. 

Mehmet ismi olarak bir örnek yapalım. Mehmet hecesi Tisan a göre şu şekilde ayrılır. 

Mehmet ismi 

Me / h / me / t 

olarak hecelenir. Her harfin değeri belirlenir. 

M: 20, e: 5, h: 8, t: 70 

Me ise iki harften oluşur ve (20 + 5) / 2 olarak hesaplanır. Hesabı yapılırken Mehmet ismi 
4 gruptan oluşur. 

Buradan 

(12.5 + 8 + 12.5 + 70 ) x 4 = 412 

olarak Mehmetin sayısı belirlenir. 4 ile çarpılması ise 4 gruptan oluşmasındandır. Toplam 
sayısı 412 olarak belirlenir. 



Sayısal değerin ilk kullanıldığı çalışma “Kion” dur. Bu mantrada 1200 değer sahip olan 
“Kion” u kim okuyacaksa onun değeri eklenir. Örnek olarak verilen isim kullanılacaksa 

(1200 + 413) x 2 = 3226 adet 

şeklinde okunmalıdır. Bu rakam bir günde yapılamayacağı için belirli bir program 
belirlenir ve buna göre okuma yapılır. Eğer günde 50 defa okunacaksa 3226 sayısı 50 ye 
bölünür ve ona göre okunur. Ama tavsiyem şudur. Çalışmalar içinde 30 defa okumak en 
doğru adımdır. bu örnek sayıdan gidersek 108 gün demektir. Bu süreç çalışmaları 
güçlendirir ve sizin algınızı daha da yükseltir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


	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

