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Ya am n en zor sorular n  yan tlayacak bir rehber Robin Norwood’un Neden Ben, 
Neden Bu, Neden imdi adl  kitab  hem kad n hem erkek okuyucular  Ruhun 

krall n n derinliklerine bir yolculu a ç kar yor, “Bana ne oluyor?“, “Neden ac  
çekeriz“ veya “Bedenim bana ne anlatmaya çal yor?“ gibi en derin ve bizi en 

çok rahats z eden sorulara devrimci bir bak  aç s  sunuyor. Neden Ben, Neden 
Bu, Neden imdi –derin bir ruhsal kitap fakat ayn  zamanda da çok pratik- bu 
sorulara do rudan yan t buluyor ve somut örneklerle tasvir ediyor. Böylelikle, 

yazar u ba l klara aç kl k getiriyor: • Bireysel ve Ailevi Karma • Duygusal 
ba l l klar n zorunlu do as  • Ebeveynlerimizi nas l seçeriz ve do umumuzun 

sonuçlar  • Geçmi  ya amlar m z ve günümüzdeki problemler • Dönü üm yolu olan 
ba ml l k Robin Norwood anss zl kla kar la mam z n arkas ndaki ruhun amac n  

farketmemizi ö reterek kendi kaderimizle i birli i yapmaya, daha etkili bir hayat 
ya amaya ve kalbimizin derin yaralar n  iyile tirmeye bizi yetkili k l yor.

240 Sayfa, Meta Yay›nlar›

Neden Ben, Neden Bu, Neden imdi
R o b i n  N o r w o o d

Edgar Cayce nin insanlar  hayretler içinde b rakan gerçek ya am öyküsü, 
ola anüstü kehanetleri, ruhsal konularda yapt  derin aç klamalar  ve 
trans halindeyken önerdi i t bbi tedavi yöntemleri onu yak ndan tan m  bir 
yazar n kaleminden anlat l yor. -Edgar Cayce nin ya am öyküsü bana on iki 
ya mdayken ilham vermeye ba lad . Gelece in t p yolu onun iyi etüt edilmi  t bbi 
sezgileriyle, ya am boyu yapt  çal malarla ve örnek al nacak ya am tarz yla 
ayd nlanacakt r.- Christiane Northrop, T p doktoru, Women s Bodies, Women 
s Wisdom adl  kitab n yazar . Bantam, 1994 -Güneyli bir dindar, medyom ve 
durugörü sahibi Edgar Cayce-ye ait bu biyografik eser ruhsal geli im tarihinin 
bir klasi i olmu tur.- Dr. Richard H. Drummond, Dubuque Üniversitesi Teoloji 
Okulunda Kar la t rmal  Dinler Profesörü (emekli). 

544 sayfa, Ruh ve Madde Yay nlar

Edgar Cayce
T h o m a s  S u g r u e

Okundu unda insan  a k nl a sürükleyecek olan bu kitap, bizi yak n geçmi ten 
uzak geçmi e do ru spiritüel bir yolculu a ç kar yor. Bu, kitap olmaktan çok, 

“Spiritüel bir Plan”, geçmi in kay tlar , gelece in plan d r. Bilimsel dünyan n 
basamaklar n  ç kacak olan okuyucu, Dünya’m z n popülasyonunda meydana 
gelmi  olan de i imleri anlayabilece i bir kap y  da aralayacak. Ruhsal alemi 

alg lama yetisini kazanm  bir ki i, hadiselerin ezeli karakterlerindeki geçip 
gidicili in anlam n  anlar. Onlar onun önünde tarihin ölü belgeleri gibi de il, 

capcanl  durmaktad r. Olmu  olan, onun önünde bir ekilde, yeniden boy gösterir.
Geçip gidici tarihten, ezeli ve daimi olana giri  yapar.

272 sayfa, Ruh ve Madde Yay nlar

Aka ik Kay tlar
R u d o l f  S t e i n e r

Hepimiz unutulmu , fark edilmemi  veya geli memi  geni  bir envantere sahibiz. 
Hatal  kullan m ya da önemsememeyle kaybolmayan bu özellikler çocukça 
dü lem veya hayal olarak inan l rlar. Aksine, biz ya land kça gizlenirler ve 
can s k c  –bazen i kence eden- hale bürünürler. Bir Ya am n z Daha Olsa’da 
ünlü terapist Robert A. Johnson ve uzatmal  yard mc s  ve arkada  Jungcu 
psikolog Ordinaryus Profesör Jerry M. Ruhl ke fedilmemi  umutlar m z n miras n  
anlamam za, kendimiz ve ba kalar yla orta ya  ve sonras  dönemlerde bar  
içinde olmam z  sa lama ve anlamada bizlere basit ve etkili bir dille yard mc  
olmaktalar. Bir Ya am n z Daha Olsa d  etkenler görünürde de i tirilemese 
bile fark ndal m zda ya anmam  hayallerimizin bizi dü  k r kl klar ndan 
kurtarabilece imizi anlat r. Bu kitap pi manl  güçlü bir bilince çeviren ve d  
ya am m zdaki psi emizin gizli parçalar n  birle tiren son derece gerçekçi bir 
plan.

200 sayfa, Meta Yay nlar

Bir Ya am n z Daha Olsa...
R o b e r t  A .  J o h n s o n ,  J e r r y  M .  R u h l



S E V G ‹ L ‹
OKUYUCULAR

K END M ZE A T bilinmeyen gölgelerin, sorgu ve yarg lar ndan ar nma ve 
özgürlük zamanlar  geldi. imdiye kadar sebep-sonuç etkilerinden kadere ait 
yorumlar ç karken, art k bu seçimlerde sorumlu olan benlerin hesap verme 

zaman . Suç ve cezan n olmad , ruhumuzun dü ünceli üretimlerle tarif edilmeye 
çal ld  e itim zamanlar  da bitiyor. 

Özgürlük ruhun hedeflerinde devrelerin sonunda yapt  sentezle maddeyi 
kendine benzetiyor, yani özgürle tiriyor. Madde, bilimin ve kendine ait s rlar n e itici 
fonksiyonu kalmad nda ruhla vedala yor. Madde de, ruh da i ini yapm  oluyor. 
Döngüler yine bizi yeni s çrama anlar na ta yor. nsanl k ailesi, tüm felsefelerin çözüm 
bulmaya çal t  anlay  ya amaya ve uygulamaya karar verdi. Bu anlay  ve duygu kime 
aitti? Hangi devrede ortaya ç k yordu? O ana kadar olu an bilgi hangi tatbikatlar n  
kapsard ? Cesaretle yüzle tiklerimiz yeterli özgürlük alemi ve bilgisi yaratm  m yd ? 
Tüm bu sorular, keder ve umutsuzlu un kalmad  ve bildi imiz anlamda da mutluluk 
getirmedi i için, yeni bir konu ma dilini devreye sokmam z gerekiyor.

Bu dilde birle ik anlamlar var, gölge yan m z uzakla m , dünya anan n hayat nda 
daha çok sorumlu bir nefes tüketir oldu. Gelece in anda oldu u, gelecekte yap lmas n  
istedi imizi an n içinde milisaniyelere s d rd m z geni , ölçüsüz gerçeklik ya amaya 
ba l yoruz. 

Bu yeni halin uyumunda kavray m z ara ara gölgeden k aramaya ihtiyaç duysa da, 
gölgenin bu devrede ö reticili i, örtülü gerçekler kalmad  için, bakt m z hakikatin 
art k gözümüzü kama t rmayaca n  içten biliyoruz. 

Anlad m z  anl yoruz; Devre sonu bilgi  ve kayna n merhamet tesirleri 
birle erek içimize ak yor. Sevgiyle, efkatle bilinmeyen örtümüz s yr l yor. Üstümüzden 
al n yor. Tüm ç plakl  ile ruhun ihti am  rüzgarlar n  sal yor. Ayd nl k ve hafiflik ile 
kelebe imsi duygular tüm bedenleri sar yor. Bilincimizin yönünü çeviren bu de i im; 
bedeni, DNA’y , hücresel varl m z  da de i tirdi i için duygular dünyas  da alg lar nda 
fark etmedi i ince nüanslar  deneyimlemeye ba l yor. Sadece içte de il, d ta da 
duygular n idrak alanlar ndan geni lemeler ba l yor. 

te olanlar bunlar... Takvimin özgürce anla laca  zaman dilimleri ba l yor, kayg  
keder ve endi enin çal t rmayaca  okuma anlar  ba l yor. Okudu umuz gerçekler 
ruhlar n hedefini, planlar n gücünü ve yaratana ula mak için koydu umuz mesafeleri 
anlat yor. Yanl  anla malar, söz veri ler iptal edilip, özgürce duaya ve eyleme dönü üyor. 

Ate in haz rlad , suyun hat rlad , havan n, rüzgar n getirdi i anlay  tesirleri Dünya 
anan n bereketli rahmine iniyor. Gaia imdi özgürce nefes al p yol almaya ba l yor. 

Yeni duygular m zla, s amad m z bu mekandan, kalplerden bir nida yükselip “Rab 
içimizdeki  bize bah et. O nuru bize tan t. Anlay m zla yol alal m,” dedi imizde 
özgürlü ün tüyden hafif o dev heyula kap lar  aç l yor. Kim kar layacak bizi biliyor 
musunuz?

Kollar  her iki yana aç lm  kozmosu kucaklayan sevgi dolu anne hasreti.
“Ve biz her zamanki yaramaz, haylaz çocuk.”

Ruh ve Madde Yay nlar
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Olaylar n Da l m nda Adaletsizlik mi Var?

BR TARAFTAN dogmatik spiritüalist meslekler ustalar nca halledilemeyen, 
di er taraftan da Ademci* materyalistlerce içinden ç k lamayan 
meselelerden biri de insanlar n ba ar l  olmak için harcad klar  çabalara 

ve hatta gösterdikleri yeteneklere ra men ço unlukla ho  olmayan hayat artlar  
alt nda ya amak zorunda kalmalar d r.

A kabiliyetli bir insand r, çal kand r, temiz huyludur, sever ve sevilir. B ise 
yeteneksizin biridir, haylazd r, tembeldir ve bencildir. Bununla beraber hayattaki 
bütün ba ar lar onu arar, bulur. Öncekinin büyük gayretlerine ra men elde 
edemedi i bir saadet, ikincisine beklenmeden gelir. Bunlar n ikisi de ayn  i in 
pe ine dü mü  olsa o i  A’ya s rt n  döner, B’ye do ru alabildi ine ko ar. Ve sanki 
bu da yetmiyormu  gibi beklenilmeyen zamanlarda gelen felaketler hep A’y  arar 
ve onun elinde ve avucundakileri silip süpürmeye çal r. B’ye bugün bir miras, 
servet, yar n beklenilmeyen büyük kârlar, öbür gün zengin bir evlilik vb. getiren 
talih, A’n n günün birinde atadan kalma kulübesini yak p kül eder, di er bir gün 
be  on kuru luk kazanc n  bozar veya kendisine destek olan bir dostunu veya 
akrabas n  al p götürür. Bunun sebebi nedir ve görünürde lay k görünmeyen 
bir adama talih daima gülerken, lay k bir adama neden s rt n  çevirmi  
bulunmaktad r? lk bak ta burada büyük bir adaletsizlik var gibi görünür.

Nitekim A’n n bu hallere tahammülü, onun ancak bilgelik yolundaki bilgisi 
ile orant l d r. E er o, evreni idare eden yüksek kanunlar n s rlar na az çok 
nüfuz edememi se, bu hayat onda tahammül b rakmaz. Ve günün birinde zorla 
ya atmak istedi i sabr  tükenir, etraf na ikayetli ve isyanl  sözler savurmaya 
ba lar. Kendisi de dahil olmak üzere her varl a dü man kesilir. Ve herkese kar  

* Ademcilik: Yirminci yüzy l n ba nda Rusya’da ortaya ç kan bu edebiyat ç r , simgecili e (sembolizme) 
kar  bir tepki olup e yay  sanki Adem’in gözüyle görüyormu  gibi mistikçilikten uzak bir kavray la 
kavrayarak, gerçek anlam nda kullan lm  kelimelerle anlatmak yoludur. Bu ç ra Dorukçuluk da denir. 
(RM)

Talih Meselesi
Dr. Bedri Ruhselman

DUYURU
Üstat Ergün Ar kdal’ n varislerinin ba latm  oldu u tespit ve telif davas  
uyar nca, Realite yaz lar n  hukuki i lemler sonuçlan ncaya kadar dergimizde 
yay nlayamayaca m z  üzülerek okurlar m za bildiririz.

Ruh ve Madde Yay nlar
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güvensizlik gösterir. Nihayet 
bütün insanlardan kaçmak 
arzusuna dü er. Çünkü 
herkes ona sanki fenal k 
yapmak 
için 
yarat lm  
gibi gelir. 
Ona göre 

tabiat n kanunlar  ac mas zd r, 
haks zl k her tarafta hüküm 
sürmektedir. Dünyada adalet yoktur. 
Evrende iyilik de il, fenal k hakimdir. 
Ve nihayet en korkunç ve tehlikeli 
fikirler bu kötümserli i takip eder: ona 
göre iyiler de il, kötüler ya amaya lay k 
say l r. Ve bir an gelir ki o, bu karanl k 
dü üncelerinin içinde büyük bir 
bo lu a do ru yürüdü ünü duyar ve 
bu bo lukta ilerledikçe etraf n n daha 
çok karard n  hisseder. En sonunda 
simsiyah bir gece onun bütün varl n  
ve güzel yetilerini uyu turur ve bir 
hayat tecrübesi bu ekilde yar  yar ya 
ziyan olur. 

Ona bütün bu olaylar n varl k 
nedenini ö retecek ve onu 
uçurumlarla dolu olan bu karanl k 
alanlardan kurtaracak k nerededir? 
Ne dogmatik dinler, ne me hur 
birtak m isimlere dayanan felsefi 
meslekler, ne de bilimsel ve ahlaki 
yapt r mlar bu tezahürleri mant ksal 
ve kanaat verici bir ekilde aç klamaya 
ba ar l  olamam lard r. Burada 
görülen haks zl klar , adaletsizlikleri 
aç klamak için ileri sürülen fikirler 
st rap çeken ruhlar  teselli etmek öyle 

dursun, 
büsbütün belirsiz 

yollara yönlendirmi  
ve st rab n uurlu 

anlam n  ifade 
edememi tir. Ist rab n yüksek ve 
derin manas n  anlayamayan ruhlar 
onun hakiki sebeplerini göremezler: 
tehlikeli yollarda, cinayetlere, 
intiharlara ve daha binbir çe it fenal a 
kendilerini b rak rlar. Çünkü teselli 
yolunda i ittikleri birçok kuram 
onlar , çekmekte olduklar  a r 
st raplar n n kendileri için büyük 

saadetler haz rlad na samimi olarak 
inand ramam t r. 

Dünya Deneyimleri Kar s nda 
Saadet ve Felaket Kavramlar

GÖRÜNÜ TE adaletsizce ve 
hatta zalimane olan bütün bu 

e itsizliklerin ve talihsizliklerin insan 
kafas nda fenal k kavram n  yaratt  
üphesizdir. E er bütün varl klar ayn  

derecede ve ekilde ya am  olsalard , 
ortada fenal  belirleyecek bir ölçüt 
kalmazd . Fakirin en büyük st rab  
kendini bir zenginle k yaslad  zaman 
belirir. Ve dünyada yoksulluktan ba ka 
hayat ekli bilinmeseydi yoksulluk bu 
kadar st rapl  olmazd . 

 5
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Fakat ne olursa olsun, bugün 
dünyada bir iyilik bir de kötülük 
kavram  hakimdir. Bunlar daha önce 
söyledi imiz gibi insanlara özgü bir 
anlay  meselesi olmakla beraber büyük 
realite de erine sahiptirler. Bunlardan 
birincisi saadetle, ikincisi de felaketle 
ilgilidir. O halde saadet ve felaket 
nedir ve hakiki de erleriyle bunlar  
nas l irdeleyebiliriz? 

Yolda giderken kafama bir ta  
dü se ve beni yaralasa bu olay benim 
için iyi mi, yoksa fena m  olur? 
Hemen fena diyeceksiniz. Fakat 
sevgili okuyucular m aras nda bu 
karar  verenler kendilerinin aceleci 
olduklar na inanabilirler. yilik ve 
kötülük hakk nda karar m z  verirken 
ve kendimizi mesut veya felaketzede 
olarak dü ünmeden önce nedensellik 
ilkesi ile beliren olaylar zincirindeki 
art arda gelen halkalar n birbirine 
ba l  olduklar n  unutmamak gerekir. 
Burada zihnimize gelmesi gereken 
iki sorunun cevab n  vermek zorunda 
kal r z: lk önce acaba bu ta  benim 
kafama neden dü tü? kinci olarak, bu 
ta n kafama dü mesi ve onu yarmas  
benim hayat artlar mda ve çevremle 
olan ili kilerimde ne gibi sonuçlar 
do urdu? üphesiz, bu sorular n 
cevab n  verebilmek bizim için 
ço unlukla mümkün olmaz. Fakat bu 
cevaplar  do ru olarak verebildi imiz 
anda görürüz ki o ta n kafama 
dü mesi ve beni yaralamas  benim 
faydalanmam için gerekliydi. 

yilik ve kötülük kavramlar  her ey 
gibi rölatiftir. Kötülük, kendisinden 
daha çok kötü veya daha az iyi 
olaylara oranla de er kazan r. Hiç 
unutmayal m ki bize uzaktan ideal bir 
saadeti getiren iyili e kavu tu umuz 
zaman, e er o iyilik bizi daha uzakta 

belirmeye ba layan daha büyük bir 
saadetten yoksun b rak rsa, bizim için 
fenal k halini al r. Fakat bu ikinci 
a amada bulunan daha yüksek iyilik de 
son ve mutlak de ere sahip de ildir. 
Nitekim ona da ula t ktan sonra di er 
yeni arzular ve saadetler pe inde 
ko maktan kendimizi alamay z. Ve bu 
hal durmadan böylece sürüp gider. 
Kötülük hakk nda da ayn  dü ünce akla 
gelir. lk hamlede felaket getirdi ini 
dü ündü ümüz kötü bir olay n daha 
sonra öncekinden daha çok felaketli 
bir sonuçtan bizi korudu unu 
gördü ümüz anda o olay bizce iyilik 
haline geçer. 

Bunlar  göz önüne ald ktan sonra 
yukar daki sorular m z n cevaplar n  
vermeye çal al m: E er yolda 
giderken ba ma ta  dü meseydi ve 
yaralanmasayd m tedavi edilmek 
için evime veya bir doktorun 
muayenehanesine gitmeyecektim. Bu 
da ya doktorun muayenehanesinde 
tan aca m de erli ve bana ba ka 
alanlarda faydal  olabilecek bir dost 
insanla kar la abilmeme imkan 
vermeyecekti ya da evdeki yoklu um 
s ras nda meydana gelebilecek bir 
felaketi önleyebilmeme engel olacakt  
veya yoluma devam etti im takdirde 
beni bekleyen daha büyük bir felaketin 
sonuçlar na maruz kalmak tehlikesine 
dü ecektim. Bunlar akla ilk gelen 
olas l klard r. Halbuki hayatta böyle 
binlerce olay n birbirini takip etti i, 
birbirini do urdu u muhakkakt r. 
Ve her olay n istikameti bizim 
bildi imiz veya bilmedi imiz bir iyilikle 
sonuçlan r. Çünkü do ada esas olan 
ey tekamüldür ve evrenin varl  bu 

büyük amac n bir arac  olmak içindir. 
Tekamülde ise kötülük söz konusu 
olamaz.
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Biz çok cahil kimseleriz. Ve 
tabiat kanunlar n n gereklerini 
ve zorunluluklar n  idrak etmi  
olmaktan çok uzaktay z. Bundan 
dolay , olaylar zincirini nedensellik 
ilkesi bak m ndan ileriye veya geriye 
do ru takip edebilmek, bizlere ço u 
zaman nasip olmaz. Bu zincir birçok 
yerinden kopmu  görünür. Ve baz  
halkalar  yerinde göremeyince onlar n 
büsbütün yoklu una hükmederiz ve 
yerlerine yanl  halkalar eklemeye 
çal r z. Bütün bu hareketler 
bizim görgüsüzlü ümüzün ve 
deneyimsizli imizin sonucudur. 
Ve i te biz bu görgüsüzlü ümüzü 
ve deneyimsizli imizi telafi etmek 
için dünya deneyimlerine girmi  
bulunuyoruz. Dünya deneyimlerinde 
ya ad kça anlayaca z ki bizim 
iyilik ve kötülük dedi imiz eyler, 
zannetti imiz gibi ne hakiki saadeti, 
ne de felaketi getirmez. Ve yeryüzünde 
ola an kabul etti imiz saadet ve 
felaket kavramlar  buradaki her ey 
gibi yaln z buraya aittir. Ve dünya 
hayat  ile son bulacakt r. Fakat 
öylesine son bulacakt r ki biz onlar n 
hay rl  sonuçlar ndan ölmez faydalar 
sa layarak sonsuz hayat m za devam 
edece iz. Ve bir zamanlar bize 

gözya lar  döktüren ac  olaylar n, bizim 
için ne kadar gerekli olduklar n  ve ne 
kadar büyük ve sonsuz saadetlere yol 
açm  bulunduklar n  sakin ve mesut 
bir tebessümle hat rlayaca z. Ruhlar n 
evrendeki varl klar n n amac  etkin 
bir faaliyettir. Çabas z faaliyet olmaz. 
Yorulmadan, yani st rap çekmeden 
bir çaba gösterebilmenin s rr , maddi 
alemlerdeki deneyimlerle ö renilir. 
O halde st raptan kurtulman n çaresi 
st rab  ö renmektir.

Ba ar s zl klar Kar s nda 
Giri imlerin De eri

A, zay f ve c l z ruhunu 
kuvvetlendirmek için, daha do rusu 
pi mek için olaydan olaya girecek, 
onlar aras nda yuvarlanacak ve 
yo rulacakt r. Onun buna ihtiyac  
vard r. Bundan dolay , bir insan n 
di er bir insana göre ac  hayat artlar  
içinde ya amas  bir talihsizlik eseri 
olamaz. E er burada bir talihsizlik söz 
konusu olursa, o da bu i in yüksek 
sebeplerini görmemek ve onu bir 
talihsizlik saymakt r. Bilge insan bütün 
bu üzüntülü ve yorucu olaylar n 
ihtiyaçtan do ma birer zorunluluk 
oldu unu kabul eder ve bir boksörün 
yedi i yumruklara ra men seve seve 
dövü mesi gibi, dünya olaylar n n 
kendisine savurdu u hat r  say l r 
yumruklar  yiye yiye o olaylara galip 
gelmeye çal r. Boksörün rakibinden 
kaçmakla veya pasif olarak ba n  onun 
yumruklar  alt na uzat p beklemekle 
hiçbir üstünlük sa layamayaca  
gibi, olaylardan kaçmakla veya onlar 
kar s nda at l kalmakla da hayat 
mücadelesine ait fikirlerde maalesef 
ne klasik spiritüalizm ne de klasik 
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materyalizm bize ortalama olan do ru 
yolu gösterememi , ya sa a ya da sola 
kaçm t r.

O halde giri imlerden 
korkmayaca z. Her giri imin 
sonucunda ba ar s zl k mümkündür. 
Fakat bu ba ar s zl klar bizi 
amaçlar m zdan uzakla t rmak 
öyle dursun, aksine ona yakla t r r. 

Böyle olunca ba ar s zl klardan da 
korkmayaca z. Yeter ki her bir 
giri imimiz vicdan m z  en ufak bir 
ölçekte bile incitebilecek kötü amaçlara 
yöneltmesin. Bundan dolay , iyi niyetle 
giri ilmi  her giri im ruhumuzun 
kuvvetlenmesi için zorunlu olan bir 
faaliyet at l m d r. Sonuçta ortaya 
ç kacak ba ar lar ya da ba ar s zl klar 
ikincil meselelerdir. Burada as l mesele, 
bu ba ar l  veya ba ar s z sonuçlar n 
bizi daha yüksek ruhsal durumlara 
ula t racak yeni giri imlere yöneltmeye 
arac  olmas d r. 

yi niyetle yap lm  bir giri imimiz 
e er ba ar s zl kla sonuçlanm  ise, 
bu ba ar s zl k bize yeni giri imlere 
giri memiz için bir k rbaç darbesi 
olmal d r. Üstünlük bu ekilde sa lan r. 
Ve kuvvetli ruhlar böyle yeti ir. Fakat 
önemle tekrar ediyorum: Burada 
üstünlü ü ve kuvveti sa layan tek unsur 
iyi niyettir. Ve iyi niyeti belirleyen 
ruh yetisi de vicdand r. u halde 
vicdan n sesi ile hareket eden ve bu 
hareketiyle ba ar s zl a dü en her insan 
hakikatte ba ar l  olmu tur, denilir; 
e er ba ar dan maksat ruhun zaferi 
ise. Çünkü daima söyledi imiz gibi; 
ruhu zafere ula t ran ey ba ar l  veya 
ba ar s z ortaya ç kan sonuçlar de il, 
o sonuçlara ula mak için harcanan 
emeklerdir. Sonuçlar n ikincil olan 
rollerini ise birkaç sat r yukar da 
söylemi tik. 

Tekrardo u  Kar s nda
Talih Meselesi

O HALDE, A’n n hayattaki 
ba ar s zl klar n n, onu yeni 

giri imlere yöneltmek ve maddi 
sars nt lar kar s nda kuvvetlerinin 
felce u ramas n  önlemek gibi yararlar  
vard r. Ruhlar, önceki hayatta elde 
edilememi  güçleri madde aleminde 
çe itli yollardan telafi etmeye ihtiyaç 
duyarlar. Önceki hayat n  refah içinde 
geçirmi  fakat onu iyi kullanamam  ve 
o hayat ndan yenik ç km  bir ruhun 
zay f taraflar  çoktur. Refah yolu ile 
sa lanamayan bu zaferin yoksulluk 
ve yoksunluk yolu ile sa lanabilmesi 
genellikle çok daha kolay olur. Burada 
sa’n n bilge bir sözünü tekrarlamadan 

geçemeyece im: “Zenginin cenneti 
kazanmas , devenin i ne deli inden 
geçmesi kadar zor bir i tir.” Bu sözün 
anlam nda imkans zl k içkindir fakat 
bunu imkans z olarak kabul etmekten 
çok imkans zl k derecesinde zor diye 
yorumlamak uygun olur. Biz kim 
taraf ndan gerçekle irse gerçekle sin, 
iyi niyet ve ruh zenginli i ile gösterilen 
her çaban n, yap lan her fedakarl n, 
hatta pek az ölçekte dahi olsa, ruhu 
yükseltici ve saadete kavu turucu 
sonuçlar do uraca na inan yoruz. Bu 
sonuç da ruhun besledi i amaçlardaki 
iyili in ve gösterdi i çabalar n 
derecesiyle orant l d r. Yoksul geçen 
bir hayatta ba ar n n daha kolay 
elde edilmesi u sebeptendir: Fakir 
insan n fedakarl k yapmas  ve maddi 
faydalar ndan ayr labilmesi dünya 
zevklerine gömülmü  bir insan nkinden 
daha kolay olur. Bundan ba ka, darl k 
içinde ya ayanlar n kar la t klar  
güçlükler ve ba ar s zl klar onlar  
daha fazla giri imlere ve faaliyetlere 
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yönlendirir. Fakat bu hal zenginlerin 
dünya hayat ndan zafer kazanarak 
ç kamayacaklar n  ifade etmez. Aksine, 
al nan sonuçlar n iyili i, gösterilen 
çabalar n fazlal  ile uygun oldu unda, 
e er zengin bir adam hayattan zafer 
kazanarak ç kabilecek kadar devaml  bir 
çaba harcayabilme gücünü göstermi se, 
onun elde edece i sonuçlar n 
büyüklü ü fakirinkinden üphesiz çok 
daha fazla olacakt r. Paras z bir adam n 
eline geçen on kuru un be ini ba kas na 
vermesi yan nda, bin liras  olan bir 
adam n be  yüz liras n  ba kas na 
vermesi ruhsal cevherler üzerinde daha 
çok belirgin dönü ümler ve sars nt lar 
meydana getirebilir. Ve onun içindir ki 
birincisi kolay, ikincisi güç bir i  olur.

Fakat baz  ruhlar n dünyadaki 
tekamüllerinde refah yolunu tercih 
etmeleri, bu yolun gelecekte sa layaca  
parlak zaferler yan nda tehlikeli 
birçok dü ü leri de haz rlayabilir ve bu 
dü ü ler zaferin parlakl  oran nda 
karanl k olur. Ne yaz k ki birçok ruh 
ya refah hayat n çekimine kap larak, 
ya da yüksek seviyelere daha çabuk 
varabilmek sevdas na dü erek kendi 
kuvvetlerinin üstünde zengin ve 
tehlikeli bir dünya hayat  deneyimini 
göze al rlar ve onlar n bu karar  
kendilerini büyük yuvarlanmalara 
aday k lar. Böyle yanl  veya ölçüsüz 
dü ünceyle bir dünya hayat n  seçmesi 
yüzünden deneyimlerini ba ar yla 
bitiremeyen bir ruhun, ikinci hayat nda 
hatas n  anlayarak düzeltece i ve 
ba ar s n  sa lamak için uzunca 
olmakla beraber daha emin bir yolu, 
yani st rapl  ve üzüntülü deneyimleri 
içeren bir dünya hayat n  tercih etmesi 
do ald r. Bundan dolay , yukar daki 
örnekte söz konusu olan A, dünyaya 
böyle inenlerdendir. Belki B de A’n n 

önceki hayat nda oldu u gibidir. Ve 
gelecek hayatta o da A’n n yapt  
gibi hatas n  anlayacak ve onun bu 
hayat ndaki yoksullu u seve seve kabul 
edecektir. Bu sözler, birçok gözler 
önünde kapal  duran yo un perdenin 
arka taraf nda geçen hikayelere aittir. 
Ayn  hikayelerin perde d nda geçen 
k s mlar  ise örne imizin ba nda 
nitelendirdi imiz ekilde yalan yanl  
yorumlara maruz kalan yoksulluk ve 
uçar l k tablolar  ile süslenmi tir. 

Demek ki bizim takdir etti imiz 
anlamdaki talihlilik ve talihsizlik 
meselesi böylece perdenin d  taraf nda 
do ar ve orada biter. Nitekim perdenin 
arkas na ba m z  uzat p bakt m z 
zaman talihli zannetti imiz B’nin feci 
sonucunu ve talihsiz zannetti imiz 
A’n n da mesut hayat n  görünce 
burada vermi  oldu umuz hükümlerin 
ne kadar yüzeysel oldu unu anlamakta 
gecikmeyiz. 

Bu dü üncelerle talih kavram n  
mezara gömmü  oluyoruz. Ruhun 
hayat nda bir talihsizlik meselesi söz 
konusu olamaz. Esasen varl m z ba l  
ba na bir talih eseridir. Talihsizlik 
kavram n  do uran st rap duygular , 
bizim maddeye olan esaretimizin 
bir sonucudur ki ruhumuzun 
kuvvetsizli inden ve gerili inden h z n  
al r. Ruh kuvvetlendikçe, maddi olaylara 
hakim duruma girdikçe st rap duygusu 
zay flamaya ba lar. Ve bu hal devam ede 
ede bir an gelir ki art k st rap, bir daha 
dirilmemek üzere geçmi in karanl k 
sayfalar na gömülmü  bir kadavradan 
ibaret kal r. te, yolumuz budur ve 
tekrar dünyaya gelmekteki büyük 
amaçlar m z n birisi de budur.            r

Dr. Bedri Ruhselman’ n Ruh ve Kainat adl  eserinin 
3. cildinin 850-855 ve 863-867. sayfalar ndan 
Türkçele tiren: Neslihan Kosova.
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HABER YAPMAM Ç N bana pek çok hikaye 
gönderilir ama bu hikayelerin baz lar  
gerçek olamayacak kadar iyidir. Örnek: 

bir Rus arkeoloji ekibi taraf ndan ke fedilen 10 
metreden uzun bir dev insan iskeleti. Haberde 
resimler ve internet adresleri de verilmi ti; umut 
vaat eder görünmekteydi. Ama linkleri ara t r nca 
bir çember olu turacak ekilde birbirlerini 
açt klar  ortaya ç kt . Ard ndan, resimler 
incelendi inde herkesi kand racak nitelikte 
Photoshop i leminden geçtikleri anla ld .  

Pjotr Garjajev adl  bir Rus (yine) bilim 
adam n n bir DNA molekülünden mor ötesi 
(ultraviyole) foton –yani k!- biçiminde ç kan 
haberle meye müdahale etti ine ili kin bir 
makale geldi inde yine geçen hafta ya ad m z 
türden olaylarla kar la may  bekledim. Zira, 
bu bilim adam  bir organizmadan (kurba a 
embriyosu) ç kan haberle meyi bir lazer n  
ile yakalam  ve daha sonra bunu, ba ka bir 
organizma DNA’s na (bir semender embriyosu) 
yönlendirip bu embriyonun bir kurba a olarak 
geli mesine neden olmu tu!

Ama bu yaln zca ba lang çt . Dr. Garjajev, bu 
haberle menin yaln zca tekil hücreler içinde veya 
bir hücre ile di eri aras nda meydana gelen bir 
ey olmad n  iddia ediyordu. Organizmalar n 

bu “ k” ile ba ka organizmalarla “konu tu unu” 
ve bunun, telepati ve DDA’y  aç klayabilece ini 
iddia ediyordu. Ve görünen o ki insanlar zaten 
kendi DNA’lar na dayanan kendi kablosuz 
internetlerine sahiptiler. Vay!

Bu deneyi içeren bilimsel dergiyi bulmaya 
çal t m. Bulabildi im tek ey, ayn  hikayeyi 

DNA: 
Gelece in 
nterneti

Dan Eden

1. Bölüm



A U S T O S  2 0 1 2  •  1 1

kelimesi kelimesine, ama hiç bir 
referans olmaks z n yay nlam  olan 
bloglar ve di er web siteleriydi. 
Derken, Fritz-Albert Popp’un (Resim 
1) çal mas na rast geldim. te o 
zaman, az önce okuduklar m son 
derece makul gelmeye ba lad .

Resim 1:

Fritz-Albert Popp

Fritz-Albert Popp kansere bir çare 
ke fetti ini sanm t . Ke fetmemi  
oldu undan emin de ilim. Y l 
1970 idi ve Almanya’daki Marburg 
Üniversitesinde teorik biyofizikçi olan 
Popp, radyoloji dersi vermekteydi: 
elektromanyetik (EM) radyasyonun 
biyolojik sistemlerle etkile imi. 
imdilerde yayg n olarak kanserlerle 

ve lösemi ile ili kilendirilen cep 
telefonlar  ve mikrodalga kuleleri gibi 
eylerden dolay  endi elenmek için 

daha çok erkendi. Popp’un dünyas  
çok daha küçük idi.

Neredeyse özde  olan iki molekülü 
incelemekteydi: insanlar için en 
öldürücü kanserojen maddelerden 
biri olan çok halkal  (polisiklik) bir 
hidrokarbon, yani benzo(a)piren ve 
onun (moleküler yap s ndaki küçücük 
bir farkl l k haricinde) ikizi olan 
benzo(e)piren. Bu neredeyse özde  iki 
molekülü bu kadar farkl  k lan eyin 
ne oldu unu tam olarak anlamak 
çabas yla her iki molekülü de mor ötesi 

kla ayd nlatt .

Neden Mor Ötesi I k?

A LEXANDER GURW TSCH adl  bir 
Rus biyolo un 1923’te so anlar 

üstünde çal rken yan yana iki bitki 
kuartz cam saks lara kondu unda 
birinin köklerinin kom u bitkinin 
köklerini uyarabildi ini, ama silikon 
cam saks lara konulduklar nda 
uyaramad n  ke fetti i deneyleri 
nedeniyle Popp, özellikle mor ötesi 

kla çal may  seçmi ti. Saks lar 
aras ndaki tek fark, silikonun 

n mor ötesi dalga boylar n  
filtrelemesi ama kuartz n filtrelemeyip 
geçirmesiydi. Gurwitsch, so an 
köklerinin birbirleriyle mor ötesi k 
arac l yla haberle ebildikleri teorisini 
olu turmu tu. (Resim 2) 

Resim 2. Enerjinin bütün titre imleri 
elektromanyetik tayf n birer parças d r. Bunlara 
elektrik enerjisi, s , ses, k, radyo dalgalar  ve 
radyoaktif dalgalar dahildir. Mor ötesi (ultraviyole-
UV) k çok k sa bir dalgaboyu ile elektromanyetik 
enerji tayf n n yaln zca çok küçük bir k sm d r.

Popp’un ke fetti i ey, kanser 
üreten molekül olan benzo(a)
pirenin mor ötesi  emdi i ve 
sonra bunu tamamen farkl  frekansta 
yeniden yayd yd ; bu molekül bir 

k “bozucu” idi. nsanlara zarar  
olmayan benzo(e)piren ise mor ötesi 

n de i meden içinden geçip 
gitmesine izin vermekteydi. Popp bu 
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farktan dolay  a rd  ve mor ötesi 
k ve di er bile enlerle deneylere 

devam etti. Baz s  kanserojen olan 
37 farkl  kimyasal üzerinde bu 
testi gerçekle tirdi. Bir süre sonra, 
hangi maddelerin kansere sebep 
olabilece ini tahmin edebilir hale 
gelmi ti. Her durumda, kanserojen 
olan bile enler mor ötesi  al p 
emmekte ve frekans n  bozmakta veya 
de i tirmekteydi.

Bu bile enlerde bir ba ka tuhaf 
özellik daha vard : kanserojen 
maddelerin her biri a ancak belirli 
bir frekansta - mor ötesi aral kta 380 
nm (nanometrede)- tepki vermekteydi. 
Popp, kansere yol açan bir maddenin 
neden k bozucu olabilece ini merak 
etmeye devam etti. Özellikle insan 
biyolojik tepkileri üzerine yaz lm  
bilimsel literatürü okumaya ba lad  
ve “foto-tamir” denilen bir fenomenle 
ilgili bilgilere rastlad .

Foto-tamir

B YOLOJ  LABORATUVARI 
DENEYLER NDEN iyi bilindi i gibi; 

bir hücreye mor ötesi k tutacak 
olursan z DNA’s  da dahil olmak üzere 
hücrenin yüzde 99’u tahrip olurken, 
ayn  hücreyi ayn  dalga boyunda ama 
çok daha zay f yo unlukta ayd nlatacak 
olursan z tahribat  tek bir günde 
neredeyse tamamen tamir edebilirsiniz. 
Bilim adamlar  foto-tamir ad n  
verdikleri bu fenomeni bu güne dek 
anlamam t r ama reddeden de yoktur.

Popp ayr ca xeroderma 
pigmentosum hastalar n n (Resim 
3) foto-tamir sistemi çal mad  
için güne   tahribar n  tamir 
edemedi inden en sonunda cilt 

kanserinden öldüklerini de ö rendi. 
Ayr ca, foto-tamirin en etkili olarak 
yaln zca 380 nm’de, yani kansere yol 
açan bile enlerin tepki verdi i ve 
bozdu u ayn  frekansta i ledi i olgusu 
ise Popp’u çok a rtt .

Resim 3. Bir 
xeroderma 
pigmentosum 
hastas .

Popp’un mant k s çramas  yapt  
nokta buras yd . Kanserojenler yaln zca 
bu frekansa tepki vermekteyseler, bu 
bir biçimde foto-tamir ile ba lant l  
olmal yd . Öyleyse bu, bedende foto-
tamirden sorumlu bir tür k olmas  
gerekti i anlam na gelirdi. Bir bile en 
bu  kal c  biçimde engelledi i 
ve bozdu u için foto-tamir art k 
i leyemedi inden kansere yol aç yor 
olmal yd . Mant kl  görünmekteydi ama 
do ru muydu acaba?

Bedenin ‹çindeki I k

POPP ÇOK A KINDI. Bir makale yazd  
ve sayg n t p dergilerinden biri 

bunu yay nlamay  kabul etti. Bundan 
k sa bir süre sonra, Bernhard Ruth adl  
bir ö renci Popp’a ba vurup doktora 
tezini incelemesini istedi. Popp da 
ona, insan bedeninden k yay ld n  
gösterebilirse tezini inceleyece ini 
söyledi. Bu tan ma, Popp aç s ndan 
büyük anst  çünkü Ruth, çok ba ar l  
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bir deneysel fizikçiydi. Bu fikrin 
saçma oldu una emindi ve Popp’un 
hipotezini çürütmek için derhal 
bir deney tasarlamaya giri ti. ki y l 
sonra,  foton be foton saymak 
için bir foto-ço alt c  kullanan ve 
büyük bir röntgen sayac n  and ran 
bir makina in a etmi ti. Bugün bile, 
bu alandaki en iyi araçlardan biri olan 
bu makine çok hassas olmal yd  çünkü 
Popp’un a r  zay f n mlar oldu unu 
varsayd  eyi ölçecekti.

Uluslararas  Biyofizik Enstitüsü 
laboratuvar nda çekilmi  eski bir 
dokümenter filmde, Dr. Popp ekmek 
kutusu boyutlar nda bir bölmeyi açar. 
Plastik bir kutu içine bir bitkiden yeni 
kesilmi  bir parçay  ve bir kibriti koyup 
karanl k bölmeye yerle tirir ve k 
geçirmeyen kapa n  kapat r. Foto-
ço alt c y  çal t r r ve bir bilgisayar 
ekran nda bir imge görünür. Kibrit 
çöpü siyah iken yapraklar n ye il, 

ldayan silüeti aç kça görülmektedir. 
Dr. Popp heyecanla, “Bugün art k 
biliyoruz ki insan esasen bir k 
varl d r.” (Resim 4)

Resim 4. Foton yayan taze yapraklar

1976’da salatal k filizleriyle ilk testlerini 
gerçekle tirmeye haz rd lar. Foto-
ço alt c , bu filizlerden yay lmakta 
olan fotonlar n veya k dalgalar n n 

a rt c  bir biçimde yüksek yo unlukta 
oldu unu gösterdi. I n, fotosentez 
etkisi ile ilgisi olabilir diyerek bir 
sonraki testi, karanl kta filiz verebilen 
bitkilerle, örne in patates ile yapmaya 
karar verdiler. Bu kez, filizler foto-
ço alt c ya yerle tirildi inde, daha 
da yo un bir k kaydedildi. Dahas , 
inceledikleri canl  sistemlerdeki 
fotonlar o güne dek görmü  olduklar  
herhangi bir eyden çok daha 
tutarl yd lar.

Popp, do adaki k üstünde 
dü ünmeye ba lad . I k, bütün 
bitkilerde mevcuttu ve fotosentez 
s ras nda kullan l yordu. Bitkilerle 
beslendi imizde bu fotonlar  al p 
onlar  depoluyor olmal y z, diye 
dü ündü. Örne in, brokoli yiyip 
sindirdi imizde bu, karbondioksite ve 
suya ve de güne ten ve fotosentezden 
depolanm  a ayr r. Karbondioksiti 
ç kartmakta ve suyu atmaktay z; bu 
durumda k, bir elektromanyetik 
dalga olarak depolan yor olmal d r. 
Bedene al nd nda, bu fotonlar n 
enerjisi çözülür ve en dü ükten 
en yükse ine dek elektromanyetik 
tayf n tamam ndaki frekanslara 
da l r. Bu enerji, bedenimizdeki 
bütün moleküller için itici kuvvettir. 
Herhangi bir kimyasal tepkimenin 
olu abilmesinden önce en az ndan 
bir elektron, belirli bir dalga boyuna 
ve yeterli enerjiye sahip bir foton 
taraf ndan aktive edilmelidir. Nobel 
ödüllü biyokimyac  Lehninger, canl  
hücredeki baz  tepkimelerin 37 
santigrat s ya kar l k gelenden çok 
daha h zl  meydana geldi ini yazar. Bu 
aç klama, bedenin kimyasal tepkimeleri 
kas tl  olarak elektromanyetik 
titre imler (biyofotonlar) arac l yla 
idare etti ini dü ündürmektedir.
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Fotonlar (I k) Hücredeki
Her eyi Denetler

FOTONLAR bedendeki süreçleri, 
her bir çalg y  toplu sese dahil 

eden bir orkestra efi gibi harekete 
geçirir. Farkl  frekanslarda, farkl  
i levler görürler. Popp, hücredeki 
moleküllerin belirli frekanslara yan t 
verdi ini ve fotonlardan kaynakl  
bir titre im aral n n bedenin di er 
moleküllerindeki frekans çe itlili ine 
yol açt n  buldu.

Bu teori, imdilerde Vinca Nükleer 
Bilimler Enstitüsü, Çoklu Disiplinler 
Ara t rma ve Mühendislik Merkezinin 
yöneticisi olan Dr. Veljko Veljkovic 
taraf ndan da desteklenmi . Dr. 
Veljkovic, hücre biyologlar n  daima 
a rtm  olan soruyu sormaya cesaret 

etmi ti: Organizmadaki on binlerce 
farkl  molekül türünün, kendi 
hedeflerini tan malar n  sa layan 
nedir? Canl  süreçler, belirli moleküller 
aras ndaki seçici etkile imlere 
dayanmaktad r ve bu, en basit 
metabolizmadan tutun da duygunun 
en ince nüans na dek geçerlidir. Adeta, 
karanl kta ve çok ama çok büyük ve 
de kalabal k bir balo salonu içinde bir 
arkada n z  bulmaya çal mak gibidir.

Resim 
5. Bir 
hücrenin 
içeri i.

Bir hücrenin geleneksel resmi (Resim 
5) bugün bile, suda erimi  yüzen bir 
torba dolusu molekülü and r r. Ve 
ans eseri –rastgele çarp malarla- 

birbirlerine toslayarak bu moleküller, 
uygun biyokimyasal tepkimelerin 
meydana gelebilmesi için birbirlerine 
tam olarak uyup kilitlenen tamamlay c  
biçimlere sahiptir. Bu “kilit ve anahtar” 
modeli, her bir molekülün temasa 
geçmelerinin ard ndan bir di erine 
uymak üzere biraz ekil de i tirmesine 
izin veren daha esnek (ve gerçekçi) bir 
“endüklenmi  uyum” hipotezi ile elden 
geçirilmi tir ama ana fikir yine de ayn  
kalm t r.

Bu modelin, enzimlerin denk 
dü en etkilenebilir maddeleri 
nas l tan yabildiklerini, ba kl k 
sistemindeki antikorlar n belirli 
yabanc  i galcileri nas l yakalay p 
silahs zland rd klar n  aç klad  
varsay lmaktad r; listeye uzatacak 
olursak, proteinlerin farkl  e  
proteinlere nas l yana abildiklerini, 
proteinleri çevirmek için ribozomlar 
halinde nas l düzenlediklerini, gen 
yaz l m n  kontrol etmek için belirli 
nükleik asitlere nas l ba land klar n  
veya genetik mesaj  çe itli biçimlerde 
de i tiren di er çoklu molekül 
komplekslerini de. Ancak, tek bir 
hücrede bile her bir saniyede meydana 
gelmekte olan binlerce, hatta yüz 
binlerce tepkimeyi dü ündü ümüzde, 
bu “mekanik” model son derece 
yetersiz görünür.

Bunun yerine önerilen uydu: Her 
bir molekül, tamamlay c  molekülün 
alan n  “duyumsayan” kendine has 
bir elektromanyetik alan yayar. Adeta, 
hücresel ortamda bir “dans” vard r 
ve moleküller, ritme uygun hareket 
etmektedir. Müzik ise biyofotonlar 
taraf ndan sa lanmaktad r.
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“Veljkovic ve Cosic, moleküler 
etkile imlerin yap s n n elektriksel 
oldu unu ve moleküllerin boyutu 
ile k yasland nda büyük kalan 
mesafelerde gerçekle tiklerini 
önerdiler. Daha sonralar  Cosic, 
dinamik elektromanyetik alan 
etkile imleri fikrini sundu, yani 
moleküllerin kendilerine has 
hedeflerini veya hedeflerin, 
molekülleri elektromanyetik rezonans 
arac l yla tan d klar  fikrini. 
Ba ka bir deyi le, moleküllerin 
birbirlerini yaln zca ‘görme’sini ve 
‘i itme’sini sa lamakla kalmay p –
zira elektromanyetik dalgalar n hem 
foton hem de fonon durumlar  
mevcuttur- ayr ca, birbirlerine uzak 
mesafelerden tesir edebilmelerini 
ve (tamamlay c  olacak ekilde) faz 
d  titre ip kaç n lmaz bir biçimde 
birbirlerine çekilir hale gelmelerini de 
sa layan belirli elektromanyetik dalga 
frekanslar  yaymaktad rlar.” (Gerçek 
Biyoenformasyon Devrimi: proteinler ve 
Nükleik Asitler Birbirlerine Terennüm mü 
Ediyor?, makalenin orijinali
report@i-sis.org.uk  web adresinde 
bulunabilir.)

“Her hücrede her saniyede 
yakla k 1.000.000 kimyasal tepkime 
olmaktad r. Kimyasal tepkime 
ancak tepkiyecek molekül bir 
foton ile hareketlendirildi inde 
meydana gelebilir... Bir tepkimeyi 
hareketlendiren foton alan na geri 
döner ve daha çok tepkimeye haz r 
haldedir... Bir k okyanusu içinde 
yüzmekteyiz.”

Popp’un verdi i isimle “biyofoton 
malar ”, enformasyonun 

organizman n di er ucundaki pek 
çok hücreye aktar lmas  için ideal bir 
haberle me sistemi sa lamaktayd . Ama 
u önemli soru hala yan tlanmam t :  

I k nereden geliyordu?
Hayli zeki bir ö renci, bir ba ka 

deney yapmak için Popp’u ikna etti. 
DNA örneklerine etidyumbromit 
uyguland nda, çift sarmal n baz 
çiftleri aras na yerle ip DNA’n n 
çözülmesine sebep oldu u 
bilinmekteydi. Bu ö renci, bu 
kimyasal  uygulad ktan sonra örnekten 
ç kan  ölçmeyi önerdi. Popp, 
etidyum konsanstrasyonu büyükse daha 
çok DNA’n n çözüldü ünü ama n 
yo unlu unun daha güçlü oldu unu 
gördü. Tersine, daha az kullan rsa, 
daha az k yay lmaktayd . Ayr ca, 
DNA’n n –baz lar  belirli i levlerle 
ba lant l  görünen- geni  bir frekans 
aral nda n yayd n  da anlad . 
DNA bu  depolad ysa, çözülüp 
ayr l rken daha çok k yaymas  do al 
olacakt .

Bu ve di er incelemeler, n 
ve biyofoton mas n n en elzem 
kaynaklar n n DNA oldu unu Popp’a 
kan tlam t . DNA, bedenin ba  akort 
çatal  gibiydi. Belirli bir frekansta 
titre ti inde, belirli moleküller onu 
izleyecekti. Ayr ca, mevcut DNA 
teorisindeki kay p halkaya, yani insan 
biyolojisinin tamam ndaki en büyük 
mucizeyi; tek bir hücrenin nas l tam 
geli mi  bir insana dönü ebildi i 
sorusunun aç klamas na varm  olma 
ihtimalinin de fark ndayd .

     (Devam Edecek)
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B‹LG‹ yüksek sorumluluk ta r. çindeki enerji yüklü taneciklerde yarat l n 
özü ve yasalar vard r. Yarat l  a maz bir irade ile kendini tekrar ederek 
sonsuzla r. Yolculu u sonsuzlu ad r. Yasalarda öze ba l  olarak bu 

devrimci süreçte yeni alanlar ve anlamlar n ortaya ç k n  denetler. te bu 
sorumluluk hiçbir ekilde ihmal edilemez. Ruhsal hiyerar ide sorumluluk 
sistemlere mal olabilir. Sistemlere kar  yap lan hatalar ise kolay kolay affedilmez. 
Çünkü yarat l n özüne ait yüksek bilgiyi dikkate almamak ve onu unutmak, 
hatad r. Hata ve sorumluluk, devreden ya da en küçük birim plandan sorumlu 
olanlara aittir. Yani hangi boyutta olursa olsun uurun oradaki tüm faaliyet 
gösteren ruhsal varl klardan daha geni se ve sorumluluk ald ysan, o mekan n 
yarat l la ve yolculukla ilgili a r sorumluluklar  o varl a aittir. 

Teolojik aç dan bakarsak, dinler tarihi ve tüm yarat l  öykülerinde bu motif 
çokça i lenir. En çok da kitapl  semavi dinlerde görülür. Rab, hata i leyen 
peygamber ve halklar n  e itmek için türlü yöntemler dener. Biz buna üç boyut 
ortam nda sebep ve sonuçlar  itibar  ile cezaland rma diyoruz. nsan olarak bunu 
kendi de erlerimize göre söylüyoruz. Asl nda ahlaki bir düstur gibi görünse 
de özünde yasan n düzeltme gücünü kullan m ndan ba ka bir ey de il. Yasa 
ilahi irade yasas  olunca düzeltmeler realitemizin seviyesi göre anlay lar koyar. 

te ikayetler ve i te Rab’den sadece canlar m za gelecek zarardan dolay  
duydu umuz korku. Arkas nda derin bilinçalt ndan ald m z tetiklemeler ise 
devre sonlar  eve birlikte dönememe korkusu, ac s .

Az önce yukar daki sat rlarda, yeryüzü okullar nda çok örne ini görüp 
tarihle tirdi imiz olaylardan yuvarlak olarak Rab cezaland r r, dedik. Tüm 
ya anm  örnekleri buraya s d ramay z ama bir-iki tanesinden bahsedebiliriz.
Yakup Peygamber’e kadar bedensel özlerimizdeki kusursuzluk ve DNA’m zdaki 
mükemmellik devam ederken, sonras nda kesintiye u rar. DNA düzeltmeleri 
için ölüm kavram  ile kar la r z, iyile tirmeler için do maya ba lar z. Yakup 
Peygamberin M s r’a gidi i, insanl n okul olarak yeni bir döneme ba lamas n  
anlat r. Küçük bir plan n terbiyesi gibi görünürken, asl nda bu alegorik hikayeler 
ya an rken, insanl k ailesi son dönem planlar na örnek olur. Ayn  ekilde 
M s r’dan ç k , geni leme vaatleri ve cezaland rma teknikleri ile DNA’lar 
yeryüzünün her taraf na ta n r. As l örne imiz Musa’d r. M s r’dan ç k  bilgi 

Bilgi Sorumlulu unu
Birlikte Ta ›r

A. Cemal Gürsoy

B R L E T R E N  B L G
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olarak al r. Sorumlulu u üstlenir. 
Süper gelecek yüklenen kavim 
yine de istenen zamanda istenen 
olgunlu a eri emez. Musa on emirle 
dönünceye kadar, Harun’a emanet 
eder. Döndü ünde kar s nda 
alt n buza y  bulur. On emrin ta  
levhalar n  k rar. Terbiye ve yasaya 
dönü  için kan dökülür. Geçmi  
okullar n hikayelerinde bize çok büyük 
dersler vard r. Ama bizim alaca m z 
en büyük ders, burada bilgiden 
sorumlu olan Musa’n n kabahatli 
tutulaca d r. Ruhsal plan, Musa’ya bu 
ortam n olu mas na izin verdi i gerekli 
önlemleri almad  için sorumlu tutar. 
Musa bu hatalar n telafisini daha 
sonraki enkarnasyonlar nda düzeltmek 

için çok çal r. Anlat m n özündeki 
dikkat çekici ders, e er bulundu unuz 
ortamda sizin uurunuz yarat c  yasaya 
ilahi irade yasalar na uymayan ortamlar 
olu uyorsa, bunu düzeltmek sizin 
sorumlu unuz. 

Ba ka bahaneler üretmeye gerek 
yok. Negatif enerji geli imde yasay  
delerek ö retme, birlik ve yarat c  
fonksiyonunu yerine getiremez oldu u 
anlarda, o sorumlulu u üstlerine 
alanlar o fiziki ortam n görünmeyen 
mantal enerjileri ile süptil boyutta 
de i tirmekten sorumludur.   
Gördü ümüz gibi negatif enerjinin de 
e itme, düzeltme görevi vard r. Ama 
denge bozulup tek yönlü çal maya 
ba lay nca; o ortam n sorumlusu, 
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ö retmeni, yol göstericisi, peygamberi 
müdahale etmek zorundad r. 

Teolojik pencereden bakt m zda 
inceledi imiz konu daha incele ebilir. 
Yine ayn  öyküye ba l  olarak Süleyman 
Mabedinin Nabudkadnezar taraf ndan 
y k l ndan sonra. Babil' de do an, 
Nehamya peygamber örne i vard r. 
Rab’bin ad na hareket etmesi ve 
ad›n› bir dünya i inde gereksiz 
kullanmas›ndan ötürü o olaydan 
sorumludur.

Günlerce oruç tutup a lar, Rab’den 
özür diler bu unutma eyleminden 
dolay  af diler. Babil’de do mas na 
ra men o süreci düzeltmek için 
kavmine ans verilir. Tabi ki Tevrat 
da yazan bu öyküleri k saltarak 
anlat yoruz. Bir önceki Musa 
örne inde yüksek ruhsal planlar n hata 
yapt  için, sebep sonuçlar n yüklerini 
Musa’ya yüklemesi var. Nehamya 
örne inde önceden gelece e kontrat 
düzenleyip düzeltme için izin iste i var. 
Bu dinsel hat rlatmalardan günümüze 
gelelim. Bulundu umuz ortamlardan 
sorumluyuz. Bilgi ald  isek yolculu un 
kurallar  ile ilgili hat rlatma yap ld  
ise, hatalar m z n sonuçlar ndan 
korkmadan yüzle memizi getirir. 

Zaman enerjisinin yorumlar nda, 
hayat  anlamakta yeni uyan lar 

ya yoruz. Bu uyan  temas  sadece 
maddesel organizasyonlar  de il, farkl  
arac  sistemlerini de kaps yor. Ruh ve 
madde aras ndaki unutma projesi dahil 
olmak üzere hayat  genel bir bak la 
görecek fark ndal klara giriyoruz. 
çinden geçti imiz dönemde, ruhun 

var etti i varl  yeniden organize 
edecek teknikleri kullan yor olmas . 
Son dönemde etraf m za bakal m; 
hiçbir sebebi yokken ortaya ç kan 
öfke, iddet krizlerine, yak nlar m z n 
halledemedi i olaylar dizisinin 
artmas na. Bir f nd k kabu unu 
doldurmayan nedenlerden dolay  
tüm manyetik enerjilerini, psi ik 
enerjilerini bo altmas  ve tekrar ayn  
merkezi dolduramamas  gibi sonuçlar  
ya yoruz.

Bir nedeni olmadan ortaya ç kan 
öfke, iddet kavram  bize C. Gustav 
Jung’un kavramsal e  zamanl l k 
bilgisiyle uyu uyor. Nas l m ? Jung 
e zamanl l klar  “bir nedene ba l  
olmayan kesi meler” diye örneklemi ti. 
Bu geçi  a amalar nda benzeyen bu 
yönler bize hat rlamam z gereken 
bilincimizdeki özgür, geni , derin 
fark ndal klar  da kapsayacak m ?

Neden olmas n? Uyan n gidi  
yönü, e  zamanl  olarak özgürce 
kullanaca m z, farkl  yasaya yani 
detaya sahip olamayan birim yasalar  
bize bilgi ile özgürce yeni alg lar 
getirmiyor mu?

Sorumluluk korkusu olmadan 
bilgiden yeni bir vazife anlay  
olu turarak ya amak... çinde mutluluk 
denen subjektif alg  bile olmadan...

Art k deneyimleme zaman . Zaman; 
ba ml l n  ve örtünü kald r! Ba ka 
biçimde görmeye anlamaya ba lad k. r

Bulundu umuz 
ortamlardan 
sorumluyuz.
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S A D I K L A R  P L A N I ’ N D A N  A L I N T I L A R

drak Halleri
Celse: 18, 16.09.1962

ÖZ, kendi ruhi zaman  içinde muhtelif realiteler ya ar. Bu realitenin 
müsebbibi, d  realitesiyle olan alakas n n muhtelif kademelerde 
bölünmesinden has l olan idraklerdir. Ruhi realite ile d  realite, 

tamam yla farkl  ve birbirinden seviye itibar yla çok yüksektir. Dolay s yla 
d  realitenizin anbean d  uurunuzda meydana getirmi  oldu u yeni 
tohumlar, ancak bu tohumlar  muhtelif seviyelerden ve zaviyelerden 
çevreleyecek yeni idraklerle öze intikal edebilir. Buradaki idrakten, bunu 
kastetmi tik. Anbean de i en realiteyi, birbirinden tefrik edebilecek aç k bir 
dima , muhakeme, tahayyül ve nihayet bunlar n da üzerinde olan dar uur, 
ruhi zaman ve ruhi realitedeki ilave tertip ve düzenlemeleri temin eder. 

te iç ile d  aras ndaki düzenin ta y c lar , aradaki irtibat  ve muvasalay  
sistemli bir ekilde temin eden husus; bu d  realitenin uurunuza ekti i 
tohumlar  çevreleyen idraklerdir.

Öyleyse, sizin içinizde buldu unuz, yahut içinde bulundu unuz idrak 
haliniz, as l idrak hali de ildir. Siz, d  realitenin muhtelif usarelerini, onu 
kamufle eden idraklere sahipsiniz. Halbuki, ruhi realitenizdeki idrakler, 
bunlar n küll-i azam n  içine ald  gibi, daha evvelki ula m  oldu u 
idraklerin yekununun da sonucudur. Bunun için yeryüzünde insanlar, ruhi 
realitelerinin, ruhi zaman n müsaade etti i nispette, esas idraklerini d ar ya 
aksettiremedikleri için tökezler, topallar ve katastroflara dü erler.

Bedenli halinizde iken daha -ilmi tabirimizle- maddi bir vasatta ekran 
vazifesi görürken, iç realitenin d ar  aksetmesini temin edecek bir cehdi 
göstermek büyüklüktür. Onun için, yeryüzünde idrakli insanlar  parmakla 
gösterirsiniz. Bunlar, büyük cehitkarlard r.               r

has l: meydana gelen. elde edilenlerin hepsi.
intikal: geçi . anlama, kavrama.
küll-i azam: pek büyük, çok büyük. en büyük k s m.
muvasala: ula m, eri im.
müsebbip: sebep olan, meydana getiren.
usare: s k lan eylerden ç kan su, öz.
zaviye: aç . anlay , görü .
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SONRA bir çiftçi söz ald , bize, Çal maktan 
söz et dedi.
Ve El Mustafa yan tlad :

Yeryüzüne ve onun ruhuna ayak uydurabilmek 
için çal yorsunuz.

Çünkü aylakl k yeryüzünün mevsimlerine 
yabanc la mak demektir. Sonsuza do ru gururlu 
bir kabullenmi lik ve soylu ad mlarla ilerleyen 
hayat n geli iminin d na ç kmak demektir.

Çal t n z zaman ak p giden saatlerin 
f s lt lar n  içinde müzi e dönü türen bir ney'e 
benzersiniz.

Yeryüzünde her ey belli bir uyum içinde ark  
söylemekteyken, hangi biriniz ç k p da sa r ve 
dilsiz bir kam  parças  gibi sessiz kalabilir?

Kim bilir kaç kez çal man n bir bela ve i in de 
bir u ursuzluk oldu u söylenmi tir sizlere.

Oysa ben sizlere diyorum ki, çal t n z zaman 
yeryüzünün en uzak dü ünün, do du u gün 
sizin ad n za ayr lan bir parças n  doldurmu  
olursunuz.

Kendinizi i inize vermekle de gerçekte hayat  
ve ya amay  seviyor olu unuzu ortaya koyars n z.
Hem, sar ld n z bir i in arac l yla hayat  
sevmek, onun içinin derinliklerinde saklad  
gizeme yak nla abilmenizi sa lar.

Ama e er çekti iniz ac lara bakarak 
üretkenli in bir bela, kör g rtla  doyurman n da 
aln n za yaz lm  bir büyü oldu unu söylerseniz, 
sizlere, akan al n terinizden ba ka hiçbir eyin bu 
yazg y  silip atamayaca n  duyururum.

Sizlere hayat n kapkara oldu u da söylenmi tir. 
Ve sizler de gerçekte zay f kimselerce söylenmi  
olan bu sözleri kendi zay fl n z için de dilinize 
dolay p, yinelemektesiniz.

Ben de size diyorum ki, hayat, ancak h zl  
geli iminden yava lat lmaya kalk ld nda 
kapkara olur.

Ve bu h zl  geli im bilgiden yoksunsa kör olur.
Ve her bilgi, içinde eylem yoksa bo unad r.
Ve her eylem içinde sevgi yoksa bo tur.
Sevgiyle dolu olarak çal rsan z, ilkin 

kendinize, sonra birbirinize sonra da Tanr 'ya 
ba lanm  olursunuz.

Çal› mak 
Üzerine
Halil Cibran
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Sevgiyle dolu olarak çal mak nedir? 
Bir de bu var.

Dokudu unuz kuma , sanki yaln z 
en sevdi iniz kimse giyecekmi çesine 
yüre inizden çekti iniz ipliklerle 
dokuyabilmek,

Kurdu unuz yap y , sanki içinde 
yaln z en sevdi iniz oturacakm ças na 
özenle ve sevgiyle kurabilmek,

Serpti iniz tohumlar  ve onun 
ürünlerini, sanki yaln z en sevdi iniz 
yiyecekmi çesine sevgiyle ekip 
biçebilmek,

Bütün yapt klar n za kendi 
can n zdan yükselen bir soluk 
katabilmek.

Ve tüm kutsanm  ölülerin, 
çevrenizde yapt klar n z  
gözlemlemekte olduklar n  bir an bile 
olsun akl n zdan ç karmam  olmak.

Uykunuzda konu uyormu ças na 
u sözleri yineledi inizi çok 

duymu umdur; ''Mermeri 
i lerken, kendi ruhunun eklini 
o ak ta n içinde bulan kimse, 
topra  i leyen kimseden daha 
yücedir".

Gökku a n  yakalayarak 
bir kuma n üzerine onun 
renklerinden insan  çizebilen 
kimse, ayaklar m z  donatan 
kimseden daha üstündür.'

Oysa u ö le vakti ve uykuda 
de il de olanca uyan kl mla 
sizlere diyorum ki; esen yel, 
dev ç narlara, çimenlerin en 
boysuzuna konu tu undan daha 
tatl  bir dille konu maz.

Gerçekte büyük olan, o rüzgar n 
u ultusunu kendi sevgisiyle kar t r p, 
bundan daha ho a gidecek bir ark  
yaratabilendir.

Çal mak, sevginin göze görülebilen 
eklidir.

E er i inize sevgiyle de il de 
isteksizlikle sar lm san z, o zaman 
i inizi b rak n ve tap na n kap s  
önüne çöreklenip sevgiyle çal anlar n 
önünüze atacaklar  sadakalar  
toplayarak geçinin, daha iyi.

Çünkü e er ekme i içine sevgi 
katmadan, ilgisizce pi irirseniz, 
yiyecek olanlar n ancak yar  açl n  
giderebilecek ac  bir ekmek yapm  
olursunuz.

E er üzümlerinizi içine a z tad  
katmadan, kinle dam tm san z, 
arab n zdan içecek olan n kadehine 

zehir ak tm  olursunuz.
Ve e er, meleklere özenircesine 

ark  söyleyip de gerçekte içinizden 
ark  

söylemeyi 
sevmek 

geçmiyorsa, 
insanlar n gecenin ve 

gündüzün 
seslerini 

duyacak 
kulaklar n  
t kam  
olursunuz.  

               r

nternetten 
al nm t r.
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HAYATTA neyin içine girerseniz girin, yakay  kapt r rs n z. Örne in, 
hayatta hiçbir eyi ona yakay  kapt rmaks z n yapamazs n z. Geçenlerde 
gazetecili e ba layan biriyle konu uyordum. Ona, “Bu harika ama 

yapt n i e yakay  kapt racaks n,” dedim. Ba ka bir adam i  hayat na at ld ndan 
söz etti. Ona da “Harika ama bir süre sonra bu yapt n i e yakan  kapt racaks n,” 
dedim. Diyelim ki üçüncü bir adam da sanatç  olmak istedi ini söyledi. Ona da 
ayn  eyi söylerdim: “Harika, ama bir süre sonra yapt n i e yakay  kapt racaks n.” 
Yakay  kapt rmak eklindeki bu ifade ne anlama gelir? Hayatta bize sunulan i  her 
ne olursa olsun, özde le memeyi uygulayabilseydik, bu i lere yakay  elbette ki 
kapt rmazd k. Mesle e yeni ba lam , serbest çal an bir gazeteciysem, gazetemde 
benim haberlerimin de il de ba ka gazetecilerin haberlerinin kabul edilip 
yay nlanmas  beni mutlaka öfkelendirir. Bunlar hayattaki tuzaklard r. Ama yakay  
kapt rmak zorundas n zd r. Kapt rmad kça hiçbir i e yaramazs n z çünkü aksi 
takdirde hayat hakk nda hiçbir ey ö renmeyeceksiniz. 

Çal ma’n n, hayat n amac n n hepimizi uykuda tutmak ve uyanmam z  
engellemek oldu unu söyledi ini bilirsiniz. Hayat n sürekli de i mesi ve 
düzelmemiz için hiçbir eyin yap lamay  bu nedenledir. Bir an için öyle iken 
bir sonraki an böyledir ve bizler, kitlesel olarak hipnotize edilmi  insanlar gibi, 
ba m z  sürekli bir o yana bir bu yana çevirmekteyiz çünkü elimizde de ildir. 
Bir eyi do ru biçimde ay rt etmek çok zordur. Yapabilece imize, bir konuda 
herkesten daha çok bilgi sahibi oldu umuza hepimiz yürekten inan r z ve 
böylece, hayat n hipnotizmine yakay  kapt r r z.

Bize söylenen iki farkl  ey vard r: hipnotizm ve telkine aç kl k. Son birkaç 
y ld r s kça söz edilmesine ra men, bunlar n aras ndaki fark  görmek için hiç 
kimsenin çaba harcad n  sanm yorum. Bu nedenle, konuya olabildi ince basit 
yakla al m. Telkine çok aç k oldu unuzu hiç gözlemlediniz mi? Kimi insanlar, ilan 
panolar ndaki reklamlar n hipnotizm etkisi yaratt n  söyler. i mi  ve a r yan 
aya n zla kuyruktaki yerinizi al rs n z ve “A r yan ayaklar filanca merhemi 
neden kullanm yorsunuz?” sorusunu görürsünüz ve o merhemi denemeye karar 
verirsiniz. Bu hipnotizm midir, yoksa telkine aç kl k m d r? Hipnotizm de ildir, 
telkine aç kl kt r. Örne in, kendimi iyi hissetmedi im bir anda kar mdaki ki i 
bana, “Her zamankinden genç görünüyorsun,” der. Bu hipnotizm midir, yoksa 
telkine aç kl k m d r? Elbette ki telkine aç kl kt r. Ve telkine aç kl ktan hareketle 
eyleme geçmeye ve tepki vermeye ne kadar yatk n oldu umuz konusunda 
muhtemelen hiçbir fikrimiz yoktur. Hipnotizm ise tamamen farkl d r. imdi, 
hipnotizmin -telkine aç kl ktan farkl  olarak- neleri içerdi ini dü ünüyorsunuz? 
Mesle imin ilk y llar nda hipnotizm uygularken, bir kad n  ipnotize etti imde 
do rudan bir hipnotik transa girmi ti. Kad n n gerçekten ipnotize oldu unu 

Hayat n Hipnotizmi
Maurice Nicoll
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görebiliyordum. Ona öyle demi tim: 
“Uyand nda, uyand n andan 
tam iki dakika sonra hap racaks n” 
ve kad n bunu aynen yapt . imdi, 
benzer bir eyi bir ki iye telkin 
edemezsiniz. Telkine aç kl a belli 
bir noktaya kadar direnebilirsiniz, 
ama gerçekten ipnotize edilirseniz, 
anlayabildi im kadar yla, hiçbir ekilde 
direnemezsiniz.

kinci uur durumunun, yani 
sözde uyan kl k durumunun asl nda 
bir hipnotik durum oldu u ve bu 
durumda olmam z için kasten ipnotize 
edildi imiz eklindeki temel fikre 
dönelim. Kendimize dair edindi imiz 
baz  kanaatlerin asl nda hipnotizm 
oldu unu söylemek istiyorum. Bir 
insan öyle diyecektir: “Yapabilece ime, 
iradeye sahip oldu uma, tam uurlu 
oldu uma ve Gerçek Ben’e sahip 
oldu uma eminim.” Bu söylediklerinin 
bir yan lsama oldu unu söylemek ona 
en büyük sald r  olacakt r. Hipnotizmin 
incelemesi i te bu noktada devreye 
girer. imdi, kendini gözlemlemenin 
gücü ve Çal ma’n n gücü arac l yla 
herkesi incelikle tuza na dü üren 
bu hipnotizmi görebilecek ve 
böylece bunun tesirinden biraz 
olsun s yr labileceksiniz. nsanl k 
için kaç  umudu bu Çal ma’d r 
ve Çal ma’n n fikirlerinin ki inin 
kendisine uygulanmas yla 

ba lar. Bu ise sizi, 

nsanl a ait olan hipnotizmden 
a ama a ama kurtarmaya ba lar. 
Bu Çal ma’n n amac n n uyan kl k 
durumu olarak adland r lan bu garip 
uyku durumundan uyand rmak 
oldu unu elbette ki duymu sunuzdur. 
G., bir keresinde aç kça unlar  
söylemi ti: “Hayat n hipnotik gücü 
öylesine korkunçtur ki insanlar  bu 
hipnotizmden uyand rmak için güçlü 
panzehirler dü ünmeliyiz.” Eklemek 
istedi im tek bir ey var: Çal ma 
sizi seçerse, dü ündü ünüz ki i 
olmad n z ve kendinize atfetti iniz 
erdemlili in do ru olmad  gibi 
eyler birdenbire ola anüstü bir 

biçimde aç a vurulursa, nsan’ n 
sözde uyan kl k durumu olarak 
adland r lan bu hipnotik uykudan 
uyanmaya ba layacaks n z. uurlu 
nsanl k Çemberi, sürekli olarak bizi 

bu hipnotik uykudan uyand rmaya 
çal maktad r. K sacas , Çal ma, 
derinlemesine dald m z ve 
çok mutsuz oldu umuz bu uyku 
durumundan bizleri uyand rmay  
amaçlamaktad r.           r

Yazar n Gurdjieff ve Ouspensky Ö retisi 
Üstüne Psikolojik Yorumlar adl  kitab n n 4. 
cildinden haz rlayan: 
Neslihan Kosova.
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B LYAY VAKFI 
KONFERANSLARI

ARTIK CANLI YAYINDA!
UZUN YILLARDAN BER  VAKFIMIZDA GERÇEKLE T R LMEKTE OLAN 

SALI KONFERANSLARININ
NTERNET ÜZER NDEN CANLI OLARAK ZLEYEB L RS N Z.

 
1950'LERDEN BU YANA SP R TÜEL B LG Y  YAYMAYI VAZ FE ED NEN 

B LYAY VAKFI VE MT A DERNE ,
GÜNÜMÜZ TEKNOLOJ LER N  KULLANARAK

VAZ FES NE DEVAM ETMEKTED R.
 

KONFERANSLARIMIZI ARTIK DÜNYANIN HER YER NDEN
http://new.livestream.com/bilyay
BA LANTISINI KULLANARAK,

HER SALI TÜRK YE SAAT YLE 19.30'DA CANLI OLARAK ZLEYEB L R,
D LERSEN Z KAÇIRMI  OLDU UNUZ KONFERANSLARI DA AYNI 

ADRESTEN TAK P EDEB L RS N Z.
 YAYINLARIMIZ KES NT S Z VE REKLAMSIZDIR.

 
Y  SEY RLER!

 
 

NOT: YAYINLARIMIZLA LG L  STEK, ÖNER  VE ELE T R LER N Z  
BEKL YORUZ.

D U Y U R U

Metapsi ik 
Tetkitler ve lmi 

Ara t rmalar 
Derne i

nsanlar  
Birle tiren 

Bilgiyi Yayma 
Vakf
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K ARMA görü leri hayli çe itlidir. Kan tlar 
ne göstermekte? Bu ömürdeki olgular ve 
olaylar ile geçmi  ömürlerdeki olgular 

ve olaylar aras nda do rudan, mekanik hiçbir 
karmik ili ki yoktur. Sindirilmemi  travmatik 
olaylar sonraki ya amlarda fobilere, sorunlara 
ve komplekslere neden olur. Geçmi  ya amlar 
ayr ca, derinlere kök salm , kat  tutumlara ve 
görü lere de neden olabilir. Karmik örüntüler 
do a yasalar  olarak de il de psikolojik ve e itici 
kal plar olarak mevcutturlar. 

Determinist görü leri bir kenara b rakabiliriz. 
Geçmi  ya amlardan olu umlar n ve eylemlerin 
su götürmez biçimde kökle medikleri de, su 
götürmez biçimde etkili olmad klar  da aç kt r. 
Tam tersine, A eyleminin daima B karmik 
yans lamaya sahip oldu u gibi determinist bir 
görü  saçmal kt r; tabi ki bilgisayarla m  olmu  
insanüstü bir düzenin parças  olma hissinden 
ho lanan insanlar  tatmin edebilir. Niyet ne 
olursa olsun, gerçek eylemin karmay  belirledi i 
görü ünü de bir tarafa b rakabiliriz. Bir sonraki 
ya ama neyi ta yaca m z  belirleyen ey 
psikolojik tepkimizdir. Ne de olsa bir ya amdan 
di erine giden ruh varl m zd r ve psi ik tepkiler 
ise anlamsald r, yani bir deneyimin etkisi asla 
do rudan de ildir de daima bizim yorumumuza 
dayal d r.

Karma ile ilgili di er fikirlerin hepsi az çok 
do ru gibidir. Kendimizi, ister yaln z ba m za 
veya ba kalar yla olsun, kendimizin yarg lad  
ölçüde bir yarg  yetkisi söz konusudur. Zihin, 

Karma
Hans Ten Dam
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kendi mekan ndad r. nsanlar, Musa’n n 
veya Rab’bin huzuruna ancak böyle 
bir dü ünce yaratt klar nda ç karlar. 
Kendimizi, bazen dar olan kendi 
bak  aç m zdan hareketle kendimiz 
yarg lar z. Kendimizi kabul edersek 
ancak kendimizi fethederiz. D  
yarg çlar mevcuttur ama fazla mesai 
yapmazlar. Aynaya bakmam z için bizi 
s k t rabilir, hatta ölümden sonra bizi 
bir sahte-varolu  içine hapsedebilir 
veya reddedemeyece imiz bir ya am 
plan  önerebilirler. Ama hiç kimse 
zorlanmaz.

Karma, en iyi genel terimle, geçmi  
ya amlardan ta d m z her türden 
borç olarak tan mlanabilir. Bu 
durumda, aktif varl klar için de bir 
terime ihtiyac m z vard r: Burada 
dharma terimini önerdim. Karman n 
ertelenebildi i fikri do rudur, t pk  
karmaya dair bir insan bak  aç s  
veren di er fikirler gibi. Karmik 
mekanizmalar aynen ya am m z 
içindeki mekanizmalar gibi i ler. Tek 
fark, ya am n gözden geçirili inin 
ve ya am n ön-zlemesinin ya am 
s ras ndaki ço u derin dü ünce ve 
plandan çok daha güçlü olmas d r.

Yine de her gün dönüp ya am m za 
bakabiliriz ve her gün ya am m z n 
geri kalan n  haz rlayabiliriz. Ya am 
plan m z  az çok unutmu  oldu umuz 
için daha az özgürüzdür. Ama 
yeni inisiyatifler alabilir, tutumlar  
de i tirebilir ve yeni do rultular 
seçebiliriz. Bu desteklemeler her 
zaman iyile tirme de ildir, çünkü 
do umdan önce genellikle daha iyi 
bir genel inceleme yapm zd r ve 
daha iyi ak l hocalar m z olmu tur. 
Bununla birlikte, önceki bir ya amdan 
bir deneyime a r  tepki verirken 

do umdan önce fazla aceleyle karar 
vermi  olabiliriz ve imdiki ya am 
s ras nda akl m z ba m za gelebilir. 
Bu, h zla ve duygusall kla tekrardo an 
insanlar için özellikle geçerlidir. 
Bedenlenme haz rl klar m z n 
ötesine her zaman geçebiliriz. Bugün, 
ya am n z n geri kalan n n ilk günüdür.

Karma ve dharma, canl l k arac na 
ba lant l , muhtemelen eterik 
potansiyellerdir. Psi ik bedenimiz 
içinde özgürüz, kendimiziz; elbette, 
kendimize dair dar görü lü bir alg m z 
oldu u zamanlar haricinde ki bu da 
bir dereceye dek kendi seçimimizdir. 
Durum her ne olursa olsun, bu beden 
de i imi ketleyen hiçbir ey içermez. 
Yeniden yöneltim, psi ik bedenimizi 
otomatik bir ekilde ve derhal 
de i tirir. Ama canl l k arac  ve fiziksel 
bedenimiz, parçam z olmalar na 
ra men, onlar  derhal ve istedi imiz 
an de i tiremedi imiz için z t dü eriz. 
Karma ve dharma, içimizdeki eski 
yükler ve eski güçlerdir. Geçmi  
bir ya amdan tan d m z biriyle 
kar la mak kendi ba na ne karmik 
ne de dharmiktir. Karmik ve dharmik 
etkenler, o kar la maya bizim neler 
getirdi imizdir. Ve di er ki inin bize 
yönelik olarak neler getirdi i.

Karmik ve dharmik yükler edilgen 
veya etkin olabilirler. Bedenimizde veya 
auram zda yerle ik olabilirler. Terapi 
s ras ndaki katarsis, karmik bir yaray  
iyile tirir veya karmik bir yumruyu 
çözüp da t r. Her kabullenme ve 
bo altma an , karmay  çözümler. 
Geçmi  bir ya amda zarar verdi imiz 
birine kasvetli bir vazife duygusuyla 
yard m etti imizde karmay  öder miyiz 
yoksa siler miyiz? Bir sonraki ya am 
gözden geçirmesinde, en iyi ihtimalle 
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daha az suçluluk hissedebiliriz ve 
di er ki i yard m m z  takdir etti inde 
geride kalm  herhangi bir negatif 
enerjiyi salmak bizim için daha da 
kolayd r. Ba kalar yla ili kilerimiz 
derinle ti inde, onlar  daha çok 
özümseriz ve onlar da bizi daha çok 
özümser. Ama etkile im her ne olursa 
olsun, her birimiz kendi “evimizin 
i iyle u ra makta”y zd r. Karma ve 
dharma içimizdedir, bize “elimizden, 
aya m zdan daha yak nd r.”

Çabucak geri dönece imize veya 
dönmemiz gerekti ine dair köklü 
bir kan , geri dönecek olma 
ans m z  kesinlikle art r r. Son 

dü üncelerin vb. önemine dair 
fikirler güçsüz, güvensiz insanlar  
korkutan güçlü dinsel geleneklerden 
ve kurumlardan kaynaklan r. Pek 
çok inanç, genellikle de dinsel 
olanlar ; son dü üncelerimizin, 
ölme tarz m z n veya cenazenin, 
veya yak lman n türünün ölümden 

sonraki durumumuzu ve bazen de 
bir sonraki ya am m z  etkileyece i 
fikrini içermektedir. Burada da 
zihin, kendi mekan ndad r. Ona 
ikna olmu sak, olan ey beklentimize 
uyumlan r. üphesiz ki pek çok insan 
son dualar n  etmeksizin bedenlerini 
terk etmek üzere olduklar nda pani e 
kap l r ve daha da ço u bunu hiç 
umursamaz. Cehenneme gidece imize 
ikna olmu sak oraya gidebiliriz; 
en az ndan rüya varolu un bir 
dönemi olarak. Çocuklar m z do ru 
gömme törenlerini yerine getirmeyi 
ba aramad klar  için lanetlendi imize 
ikna olmu sak bu durum, zihin 
huzurumuzu te vik etmez.

On alt nc  yüzy lda talya’da yaln z bir 
kad n, civar köylerin halk  taraf ndan 
cad  olarak bilinmektedir. Hayvanlar n 
ve hiç görülmemi  bir ekilde -ya çal nm  
veya sat n al nm - bir bebe in kan yla 
i renç ritüeller yapmakta ve gençli ini 
korumaktad r. Bu ritüeller onu ancak 
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daha ya l  ve çirkin hale getirir. Sonu 
yak nla t nda pani e kap l r ve 
papaza, günahlar n n ba lanmas  
için yalvarmaya ba lar. Adam onun 
günahlar n  ba lamay  reddeder; ne de 
olsa kad n karanl n çocu u, eytan’ n 
hizmetkar d r ve ebediyen lanetlenmi tir. 
Kad n büyük bir korku içinde, kendisinin 
kötü olaca n  bilerek ölür. Cehenneme 
gitmemesine kar n korkusu onu karanl a 
yöneltir ve bilincini yitirmesine yol 
açar. Daha sonra gerekti i gibi yeniden 
do mas na ra men bu ya am  tamam  
sindirilmemi  halde kal r. Bir regresyonda, 
deneyimleri tekrar yüzeye ç kar ve en 
sonunda, günahlar  ba lan r.

Sizce, kad n n günahlar n  ba layan 
kimdir? Ritüelleri ve görevleri elifi 
elifine gerçekle tirmekte ba ar s z 
olman n bizi bir sonraki ya amda 
lanetlendi i fikri ya dar kafal l kt r ya 
da dümdüz terörizmdir. Baz  Kabalac  
ve Tibet fikirleri daha az sadist ama 
lanetlenenlerin cehennemde cay r 
cay r yan lar n  balland rarak anlatan 
eski moda vaizler kadar totaliterdir. 
Fanatikler bugün bile s rf heyecan 
için, spor olsun diye veya hatta bir 
ara t rman n parças  olarak deh et 
verici ve ac mas z uygulamalar  
sürdürmektedirler. Ne de olsa, 
insanlar n i kenceye nas l tepki 
verdiklerini ara t rmak için insanlara 
i kence yapabilirsiniz. Pek çok insan, 
dü ünmeyi ve hissetmeyi imkans z hale 
getiren ko ullarda ölür. Çocuklar yla 
birlikte gaz odas na yollanan bir 
annenin s rf ölüm an nda zihni huzur 
içinde olmad  diye sonraki ya am nda 
eza görmesi ne beter bir ey olurdu!

Ritüller, törenler huzur ve düzen 
sa layabilir; bizleri vicdanl  hale getirir; 
ve günlük ya am n ko u turmas  

içinde kolayca yitirdi imiz hisleri 
korumaya al r. Ruhsal sadakati ifade 
edebilirler. Ya am ço u kez öyle kaotik, 
zorlu, sert veya iç karart c d r ki zihin 
huzurunu sa layan törenler önemlidir. 
Ama törenler bask lama araçlar  da 
olabilirler. Din, sa duyunun ve normal 
nezaket kurallar n n ötesindedir ve 
bu nedenle, dinsel güç er ya da geç, 
incelikli bir ekilde totaliterli e ve 
en sonunda sömürüye, zorbal a, 
engizisyona ve deh ete dönü ebilir. 
Pek çok dinsel ve ruhsal dü ünce akla 
s maz, totaliter ve hatta ac mas z 
çarp tmalara sahiptir. “Dönmez ve 
do ru klubün aktif bir üyesi olmazsan 
belki de binlerce bedenlenmeden 
olu an yeni bir döngüye ba lamak 
zorundas n.” Normalde akl  ba nda, 
iyi niyetli insanlar n böye tehditler 
savurduklar n  duymu umdur. Bu, 
ekmek yerine ta * da b rak n, küf 
vermek demektir.

Bunlar n hepsinin yaln zca tesadüf 
oldu u iddias nda de ilim. Belirli bir 
gruba kar  yo un ki isel nefret duyan 
baz  insanlar, geçmi  bir ya amda o 
grupla kötü deneyimler ya am t r. 
Samiriyeli oldu u geçmi  ya am nda 
Yahudiler taraf ndan a a lanan, 
hor görülen Yahudi kar t  örne ini 
dü ünün. Sadist zenci tacirlerle bir 
köle gemisinde uzun y llar geçirmek, 
sizi kolayl kla zencilerden nefret eden 
biri haline getirebilirdi. Ku kusuz, 
pek çok feministin erkeklere duydu u 
nefret de sebepsiz de ildir. Ama 
bireysel dinami i kitlesel fenomeni 
aç klamak üzere geni letmek 
tehlikelidir. Kitlesel fenomen, ki isel 
karmik dü ümlerin sonucu de ildir. 
Birkaç ya amda erkeklerin kötü 

* Yeni Ahit, Luka 11:11’e at f.
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muamelesine u ram  birinin, bir 
sonraki ya am nda erkek dü man  
haline gelmesi anla labilir. Yine de 
bu ilkel bir tepkidir; anlay  ve ak l 
sa l  eksikli ini göstermektedir. 
Burnunda si il ç kan biri insanlar  
döverse, burunlar  si illi insanlar n 
hepsinin ayn  eyi yapmas  yine de 
do ru de ildir. Bu, si iller için geçerli 
oldu u gibi cinsiyet, rk veya herhangi 
bir grubun veya kültürün üyesi olmak 
bak m ndan da geçerlidir.

Baz  ezoterizmci yazarlar hastal , 
geçmi  ya amdan gelen karma olarak 
görür. Ba ka bir yazar ise sedef 
hastal n n, anoreksiyan n, meme 
kanserinin, Down sendromunun 
vb. karmik kökenlerini aç klayan 
Douglas Baker’d r (1977). Bu yazarlar 
görünürde kazara olan her eyin bir 
nedenden dolay  meydana geldi ini 
varsaymaktad r. Bu hastal klar gerekli 
bile olabilir. 

Hiç bir deneysel kan t m z yok. 
Bu alanda  ara t rma yapmak, belirli 
bir hastal  olan insanlar  geriye 
götürerek ve bir kontrol grubu ile 
k yaslay p benzerlikleri ve farklar  
belirleyerek mümkündür. Ancak, 
belirgin bir ili ki bulunmas  muhtemel 
de ildir. Steiner bize, sanayile me 
dönemi proleterlerinin hüsran ve 
nefretinin bir sonraki ya amda verem 
ile sonuçland n  söyler. nsanlar 
nefret hislerini pek çok farkl  yoldan 
sürdürür veya sindirir. Bir madende 
bo ularak ölen biri, nefretini 
bo az nda veya gö sünde tutabilir. 
Açl ktan ölen bir di erinin ise imdi 
mide-ba rsak sorunlar  olabilirdi.

Son olarak, geçmi  ya amlardan 
yetenekler gibi pozitif sonuçlar  
sonraki ya amlara ta d m z fikri çok 
daha az yayg nd r ve daha az i lenmi tir 
ve genellikle do rudur.                      r

Yazar n Tekrardo u u Ke fetmek adl  kitab ndan yap lan 
al nt y  çeviren: Yasemin Tokatl .



A U S T O S  2 0 1 2  •  3 1A U S T OO S  2 0 1 2  •  33 11

HAYATIN ak nda baz  bo luklar, hiçbir eyle me gul olmad n z anlar, 
dakika veya daha uzun süreler s kça gerçekle ir. Peki, siz ne yapars n z? 
Hemen kendinizi oyalayacak bir eyler bulursunuz ve zaman n z  

geçirmek için aptalca bir ey icat ediverirsiniz. Bu çok s k kar la lan bir 
durumdur. Tüm insanlar, en gencinden en ya l s na, zamanlar n n büyük bir 
bölümünü s k lmamaya çal arak geçirirler. En çok nefret ettikleri ey s k nt d r. 
S k nt dan kaçman n yolu ise aptalca davranmakt r.

Ama bunu yapman n daha iyi bir yolu var: hat rlamak.
Biraz zaman n z oldu unda, bir saat veya birkaç dakika, kendi kendinize unu 

söyleyin: “Sonunda kendime konsantre olabilece im, kendimi toparlayabilece im, 
hayat m n amac n  yeniden ya ayabilece im, kendimi Hakikat ve Sonsuz’a 
sunabilece im bir vakte kavu tum.” D  ko ullar sizi ba ka bir ey yapmaya 
zorlamad  her seferinde bunu yapmaya özen gösterirseniz, yolunuzda çok 
h zl  ilerledi inizi fark edeceksiniz. Gevezelikle, bo  eylerle, uurunuzu alçaltan 
eyler okumakla zaman n z  harcamak yerine -burada kötünün iyisi olas l klar  

s ral yorum, çok daha ciddi boyutlardaki di er aptall klardan söz etmiyorum- 
kendinizi serseme çevirmek yerine, zaman harcamaya çal mak yerine -ki zaman 
zaten k sad r ve hayat n z n sonunda size sunulan ans n dörtte üçünü yitirdi inizi 
fark etti inizde daha da k sad r, i  i ten geçtikten sonra iki kat zaman ay rmaya 
çal san z da hiçbir i e yaramaz- l ml , dengeli, sab rl , sakin olmak ama size 
sunulan f rsat  da asla bo a harcamamak, yani size sunulan bo  anlar  gerçek bir 
amaç do rultusunda kullanmak en iyisidir.   

Yapacak bir eyiniz olmad nda huzursuzlan rs n z ve en iyi ihtimalle oraya 
buraya ko u turursunuz, arkada lar n z  görürsünüz, yürüyü e ç kars n z; 
burada hiç yap lmamas  gereken eyleri a z ma bile alm yorum. Bunun yerine, 
gökyüzünün alt nda, denizin kar s nda veya a açlar n alt nda oturun, sizin 
için hangisi mümkünse (burada hepsine birden sahibiz) ve bu eylerden birini 
yapmaya çal n; neden ya ad n z  anlamaya çal n, nas l ya aman z gerekti ini 
ö renmeye çal n, ne yapmak istedi inizi ve ne yapman z gerekti ini dü ünün, 
içinde ya ad n z cehalet, yalan ve ac dan kaçman n en iyi yolunun hangisi 
oldu unu dü ünün.         r

Mirra Alfassa (Anne) 1878’te Paris’te do du. Ruhsal geli imine uzun y llar içsel olarak reh-
berlik etmi  olan Sri Aurobindo ile 1914’te tan t . 1920’de Sri Aurobindo’ya kat ld . Kas m 
1926’da Sri Aurobindo A ram  kuruldu unda, onun tüm maddi ve ruhsal sorumlulu u Sri 
Aurobindo taraf ndan Anne’ye emanet edildi. Anne’nin yakla k 50 y l süren rehberli inde 
a ram, büyük ve çok-yönlü bir ruhsal birlik olarak geli ti. 1952’de Uluslararas  Sri Aurobindo 
E itim Merkezini kurdu ve 1973’te dünyadan ayr ld . The Mother (Anne) olarak da bilinir. 

Collected Works of the Mother eser dizisinin 3. cildinden (Questions and Answers, s. 250-51) yap lan al nt y  çeviren: 
Tufan Göbekçin.

Kendi Kendini An msama
Mirra Alfassa (Anne)
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H‹Ç DÜ ÜNDÜNÜZ MÜ; amanlar n 
giysileri niçin rengarenktir? Afrika 
halklar , farkl  k talarda ya ayan pek çok 

yerli kabile, Hintliler, Perulular da rengarenk 
giyinirler. K z lderililerin ve Yörüklerin kilimleri, 
duvar yast klar  da rengarenktir. Günümüzde 
bu kültürlerin temsilcisi olan halklar niçin 
rengarenk giyindiklerinin çok da bilincinde 
olmasalar da aman atalar m zdan miras olarak 
devrald klar  eski bir bilgeli i ya at p, renklerin 
ifa verici özelliklerinden faydalan yor olabilirler 

mi? 
Kök boyalarla boyanm  duvar kilimleri, 

hal lar ve duvar yast klar yla dö enmi  bir odada 
bulundunuz mu hiç, bilmiyorum. Böyle bir 
odada bulunmak do al bir ifahanede bulunmak 
gibidir. Her rengin yayd  do al titre imler 
alan  ve o alanda bulunan ki ilerin enerji alan n  
yükler, canland r r ve insan kendini iyi hisseder.

Geçen gün hastanede yatan kanserli bir han m 
için ifa yapmam rica edildi. Han m  tan yan ve 
kendisi de ifa e itimleri alan arkada mla birlikte 
gittik. Yan mda, ifada kulland m kristallerimi 
ve renkli kuma lar m  da götürdüm. yi ki de 
götürmü üm. Odaya girdi imde duvarlar n 
gri rengi ve yataktaki çar af n beyazl ndan 
ba ka bir renk görememek üzücüydü. Odan n 
enerjisi dura an, a r ve rahats z edici idi. 
Önce, pencereleri aç p adaçay  yakarak odadaki 
dura anla m  enerjiyi temizledik. Kristallerle 
ortam n enerjisini dengeleyip ifa yapt k. ifa 
s ras nda rengarenk kuma lar m  hastan n 
akralar  üzerinde tutarak ve baz lar n  odan n 

çe itli yerlerine koyarak, renklerin titre imleriyle 
de hastan n alan n  ve oday  yükledik. Odadan 
ç karken, odan n enerjisi gerçekten de de i mi ti. 

Ne yaz k ki hastanelerin, evlerin, ofislerin 
duvarlar  bilinçsizce seçilen renklerle boyanm  
durumda. Oysa mekanlar n renkleri de enerji 
alanlar m z, dolay s yla fiziksel ve ruhsal 
sa l m z üzerinde do rudan etkili. 

Renkler de sesler gibi titre imsel bir dalga 
yoluyla yarat l r. Sesler de renkler de bir dalga 
yap s na ve de bir titre im frekans na sahiptir. Ses 

Renklerle 
ifa

Fadime Emir
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ve renkli k birbirinden çok farkl d r. 
Ses, hava veya evinizin duvarlar  gibi 
maddesel malzemelerden geçerek yol 
alan boylamsal bir bas nç dalgas d r. 
Sesler bo lukta(aç klama: Black hole 
hums B flat) mevcut de ildir. Renkli 

k ise, hareket yoluna dik olarak 
titre en bir elektromanyetik dalgad r. 
Bo lukta da yol alabilir.

Tüm Renklere htiyac m z Var!

RENK sa l k için olmazsa olmaz bir 
artt r. Enerji alanlar m zdaki tüm 

renklere ihtiyac m z vard r. E er enerji 
alan m z berraksa, ihtiyac m z olan 
renklere cezboluruz. Farkl  renklerin 
üzerimizde genel etkileri vard r.  
Örne in k rm z  renk duygular m z  
uyand r rken mavi renk, duygular m z  
serinletir ve sakinle tirir. Evinizi, 
büronuzu veya ifa odan z  dö erken 
renk seçimlerinizi bu etkilere göre 
yapabilirsiniz. Her bir ya am alan n n 
amac n  net biçimde belirledikten 
sonra, amac  destekleyen bir rengi 
seçebilirsiniz.

Her hastal k belirli akralar n i lev 
bozuklu uyla ili kili oldu undan 
ve de i leyi i bozulan akralar n, 
eksikli ini çekti i renkle beslenmesi 
gerekti inden, renk farkl  hastal klar n 
tedavisinde de kullan l r. Örne in az 
çal an tiroidi olan biri mavi renge 

ihtiyaç duyar. Ancak tiroit a r  
çal yorsa a r  mavi alm t r ve alan  
genel olarak dengeleyen ye ile ihtiyac  
var demektir.

MS (multipl skleroz) hastalar  
k rm z  ve turuncuya ihtiyaç duyar. 
Çünkü en kötü etkilenenler kök 
ve kas k akralar d r. Kök ve kas k 
akralar ndaki enerjetik düzensizlik bu 

renklerin titre imleriyle yüklendikçe 
iyile meleri h zlan r. Bir ifac  MS 
hastas  mü terisinin k rm z  çoraplar 
giymeye ba lamas ndan sonra 
daha h zl  bir iyile me gösterdi ini 
anlat r. Hiperaktif çocuklar n ve baz  
psikiyatrik hastalar n odalar n  maviye 
boyaman n onlar  sakinle tirdi i 
bilinmektedir.

Tüm kanser hastalar  alt n 
rengine ihtiyaç duyar çünkü tüm 
kanserler, auran n alt n renkli yedinci 
düzeyinde bir y rt l p aç lma eklinde 
görülür. Kanser hastalar , kanserin 
bedende yerle ik oldu u bölgeyle 
ilgili akran n rengine de ihtiyaç 
duyar. Mesela karaci er ve pankreas 
kanseri olan hastalar, mide akras n n 
alan n s ras yla ikinci ve dördüncü 
düzeylerindeki renkleri olan sar  ve 
eftali rengine de ihtiyaç duyar.

Çimen ye ili ve gül k rm z s  aurik 
alan n ikinci ve dördüncü düzeylerinde 
kalp akras n  yükleme ve dengeleme 
bak m ndan hastalara yard mc  olur. 
Kalp akras  ifan n merkezidir çünkü 
tüm ifa enerjileri, enerjiyi alacak 
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ki inin bedenine do ru giderken kalp 
akras n n merkezinden geçmelidir. 
ifa için, ihtiyaç duyuldukça odadan 

odaya ta nabilecek, arkalar  halojen 
ayd nlatmal , renkli ve büyük cam 
paneller de yapabiliriz. Her bir büyük 
panel, her bir akran n renginden 
olacak ve aurik alan böylece o rengi 
kana kana içebilir.

Herhangi bir rengi, ac l  ki isel 
bir deneyiminizle ili kilendirmi  
olabilirsiniz. Bu durumda o renk, o 
deneyimle ili kili olacak ve üstünüzde 
farkl  bir etkide bulunacakt r. Sizde 
naho  deneyimleri tetikleyen bir 
renk varsa, o deneyimin duygusal 
enerjilerinin sal verilmesine yönelik 
çal ma yapmak gerekir. Ye il elma 
yedi i zaman migren a r s  ba layan 
ve ye il renkten hiç ho lanmayan 
bir dan an m olmu tu. Sebeplerine 
indi imizde ilkokula gitti i y llarda 
s ra s ra ye il elma yerken elmadan 

ç kan kurtçuk nedeniyle elmay  
f rlatm  ve bilinçd  düzlemde ye il 
elma-kurtçuk e le mesi nedeniyle ye il 
renge kar  da ho lanmama eklinde 
bir tav r geli tirmi ti.

Belirli renkleri sever ve 
di erlerinden nefret ederiz. Renkle 
ili kimiz, enerji alanlar m zda neler 
oldu unun da bir ifadesidir. E er 

kök ve kas k akram z k rm z  ve 
turuncuyla az yüklüyse, bu durum 
fiziksel ya ama iste ine dair enerjimizi 
ve duyumsall m z  azaltt m z 
anlam na gelir ve biz bunun böyle 
sürmesini de isteyebiliriz. Bu durumda, 
duygusal ve fiziksel sa l m z için 
alan m zda k rm z ya ihtiyac m z 
olabilir. Ama ayn  anda, onlarla ilgili 
ki isel deneyimlerimizden ötürü 
bu renkleri ço altmaktan kaç n yor 
olabiliriz. K rm z  ve turuncu giymeyi 
ya da ta may  reddederiz çünkü bu 
enerjileri art rmaktad rlar. Bu enerjiler 
alanlar m z içinde yükseldi inde, 
ya ant m z n ili kili olduklar  
alanlar yla ilgili olabilecek duygusal 
meseleleri de ortaya ç kart rlar.

Renklerin ifas !

• K rm z : Yeryüzüyle ba lant n z  
art r r ve fiziksel dünyada ya ama iste i 
gibi temel ya am gücü dürtülerine 
kuvvet verir. Yükler, korur ve kalkan 
olur. Birinci (kök) akra bölgesindeki 
tüm organlar için iyidir. Ya ama 
iste ini, ya am gücünü artt r r.
• Kestane: Tutku ve iradeyi bir araya 
getirir.
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• Gül rengi: Ba kalar na duyulan güçlü 
aktif sevgiyi getirir, sevmenize yard m 
eder. Kalp ve akci er sorunlar  için çok 
ifa vericidir. 

• Pembe: Ba kalar na duyulan 
yumu ak, teslimiyetçi sevgiyi getirir.
• eftali: Yumu ak, teslimiyetçi, 
geni leyen hafif bir ruh getirir.
• Turuncu: cinsel enerjinizi yükler 
ve ba kl k sistemini güçlendirir. 
kinci (kas k) akra bölgesindeki tüm 

organlar için iyidir. H rs n z  artt r r.
• Sar : Daha çok zihinsel netlik, bir 
uygunluk duygusu verir. Üçüncü akra 
bölgesindeki tüm organlar için iyidir. 
Zihni temizler.
• Ye il: Denge ve bir taml k duyusu 
getirir. Ben iyiyim, sen iyisin ve dünya 
iyi. Kalp ve akci er gibi dördüncü 
akrayla ba lant l  organlar için iyidir. 

• Mavi: Huzur, hakikat ve sessiz 
düzen getirir. Hakikati söylemenize 
yard m eder, duyarl l  artt r r, içsel 
ö retmeni güçlendirir. Be inci akra 
bölgesindeki tiroit gibi organlar için 
iyidir. Ruhsal ameliyatlarda yaralar  
da lamakta kullan l r.
• Lacivert: Güçlü bir amaç duygusu 
getirir.
• Çivit mavisi: ruhsal alg lamay  açar, 
co ku hislerini getirir. Ruhsal ya am n 
daha derin gizemlerine ba lanmam za 
yard m eder. Alt nc  akra yak n ndaki 
her organ için iyidir.
• Mor: Ruhsall kla bütünle menize ve 
ruhsall a do ru hareketlenmenize 
yard m eder, asalet, liderlik ve sayg  
duygusu getirir.
• Lavanta: Ya ama kar  tasas z 
bir tutum getirir. stilac  
mikroorganizmalar  temizler ve 
ar nd r r, bir hafiflik duygusu getirir.

• Beyaz: Safl n za ba lanman za 
yard m eder ve alan n z  geni letir. 
Ruhsal geni lemeyi ve ruhsal düzeyde 
ba kalar na ba lanmay  getirir; d ar  
akan enerji verir. Ac y  azalt r, beyin 
için iyidir.
• Alt n: Daha yüksek zihni, mükemmel 
ba lant y , anlay  güçlendirir. Büyük 
bir güç duygusu getirir. Tanr ’yla ve 
içinizdeki ruhsal kuvvetle ba lant  
kurman za yard m eder.
• Gümü : Süprüntünün d ar  
at larak temizlenmesinde lavanta 
renginin hemen ard ndan kullan l r, 
mikroorganizmalar n ar nd r lmas nda 
çok güçlüdür. Daha h zl  hareket 
etmenize ve daha iyi ileti im kurman za 
yard m eder. Ruhsal ameliyatlarda 
yaralar  da lamak için kullan l r.
• Platin: stilac  mikroorganizmalar  
temizler ve ar nd r r, gümü  rengi 

ktan bile güçlüdür.
• Kahve: Yeryüzü ve topraklanmayla 
zengin bir ba lant y  güçlendirir.
• Siyah: çinize çekilmenize ve 
merkezde kalman za yard m eder. Tam 
huzur getirir. E er iyi kullan rsan z, 
içteki yarat c  kudretlere girmenize 
yard m eder. Sizi, tezahür etmemi , 
tezahüre do may  bekleyen, ya amla 
kaynayan kaynak olan bo lu a getirir. 
Sizi lütufla doldurur. Ölümle ba a 
ç kmaya yard mc  olur. Kemikleri 
iyile tirmek için iyidir. 

Sabahlar  Giyecek Bir ey 
Bulam yorsan z

BAZEN as l ihtiyac m z olan 
renkleri giymek istemeyiz. O 

dü ük enerjili durumu korumak için 
bunu yapabiliriz. Özellikle depresif 
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durumlarda neredeyse her gün ayn  
renk giysileri giyme e ilimi vard r. Bir 
ki i sürekli ayn  renklerdeki giysileri 
giyiyorsa, ba ka renklerden giyeceklere 
yönelmesi yarar na olabilir.

Dolab n z  aç p da giyecek bir ey 
bulam yorsan z, orada olmayan bir 
renge ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. 
Enerji alan n z giydi iniz renge de 
tepki verir. Genelde, eksikli ini 
duydu unuz veya o gün kendinizi 
uyumlu hissetti iniz renkte giyinirsiniz. 
E er daha çok fiziksel enerjiye 
ihtiyac n z varsa, o gün k rm z  
giyebilirsiniz. Ancak öfke, enerji 
alan n  koyu k rm z  yapar. E er 
kendinizi k zg n hissediyorsan z ve i e 
k zg n gitmek istemiyorsan z, k rm z  
giymeseniz daha iyi olur. Öte yandan 
k rm z , negatif enerjiyi uzakla t rarak 
alan n z  korudu u gibi sizi negatif 
enerji emmekten de korur. Sizin veya 
çevrenizdekilerin giydi i renkler de 
ruh halinizi etkiler.

E er hastaysan z ve pijamalar n z n 
rengi o anki ihtiyac n za uygun de ilse, 
ho unuza giden renkteki giysilerinizi 
görmek ve renklerini özümsemek için 
onlar  yatt n z odada görece iniz 
bir yere asabilirsiniz. Farkl  renklerde 
pijamalar edinebilirsiniz. Sorun 
ya ad n z organ n ba l  
oldu u akran n renginde 

veya ho unuza 
gidecek ve 
sizi enerjiyle 

yükleyecek olan renk neyse o renkten 
bir metre pamuklu kuma  ald r p 
yata n z n ba na, ayakucuna asabilir 
veya üstünüze örtebilirsiniz. Renkli 
ampuller ve büyük ye il bir spot da 
çok i e yarar. Çiçekler de ortam n z  
ne elendirmek üzere kendi renklerini 
ekler. 

Mümkünse do al liflerden yap lm  
giysileri tercih edin. Bunlar n 
enerji alan  üzerinde güçlendirici, 
destekleyici ve güçlü bir pozitif etkisi 
vard r. Pamuk, ipek, keten, ka mir ve 
yünlüler en iyisidir. Bunlar n kar m  
olan kuma lar da iyidir. Giysilerinizi 
al rken etiketine mutlaka bak n ve 
do al lif oran n n sentetikten daha 
çok olmas na dikkat edin. Geçenlerde 
bir ma azada bakt m tüm kazaklar n 
etiketleri özenle kesilmi ti. Böylece 
neden yap ld  anla lm yordu. Elbette 
ki almadan ç kt m. 

Petrol yan ürünlerinden yap lm  
kuma lardan sak nmak gerekir. 
Bunlar akrilik, polyester, lycra, 
asetat, rayon, viskoz  ve naylondur. 
Bu sentetik kuma lar insan enerji 
alan n n do al enerji ak na müdahale 
ederler. Mesela naylon çoraplar 
bacaklardaki yukar  a a  enerji 
ak na ciddi biçimde müdahale eder. 
Fikrimce, günümüzdeki birçok kad n 
hastal yla da alakal d rlar. Zorunlu 

oldukça naylon çorap giymenizi 
öneririm. Yün, ipek ve 
pamuklular  tercih 

edin. Sa l n z d  
görünü ünüzden 

daha önemli, 
de il mi?  r

Yararlan lan Kaynak: 
Barbara Ann Brennan, 
I n Do u u, Meta 
Yay nlar .
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A K I

Çalkant l  Zamanlar
Varl k: Emmanuel

Bu çalkant l  zamanlar n anlam  nedir?

Hayat n amac n  gözden kaç rma e ilimindesiniz.
Ki inin kendi gerçek inançlar n  ke fetmesi,
iç gözlem yapmas , kendi n n pe inden giderek
onu payla mas  için kriz ve tehlike zamanlar ndan 
daha iyi bir ortam yoktur.
ç hesapla ma ve geli im için

ne mükemmel bir zemin.

nsanl k sürecinde ve geli iminde
ayd nlat lmas , umut ve
hakl  bir gurur duygusu verilmesi gereken
daha çok ey var.
Bu, sonuçta dünyay  fethediyor ve
bütüne zarar  dokunuyor gibi görünen aptall klara odaklan r.
Okulunuz var oldukça
zalim, sald rgan ve çocuksu hareketlerin
devam edece i gün gibi ortada.
Ama insanl n yaln zca bunlardan ibaret oldu una inanmak için
fazla neden yoktur.

Dünyan z n sa duyulu bir yer oldu u
dü üncesine kap lmay n.
Elbette de ildir.
O bir mücadelenin yans mas d r.
Kendi varl n z da
nezaketi ve dürüstlü ü kucaklayan
bir uura yükselinceye dek
elbette nazik ve adil de ildir.

Kaynak: Pat Rodegast ve Judith Stanton, Emmanuel’in Kitab , Meta Yay nlar
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GEORGE Ivanovic Gurdjieff (1877-1949) Alexandropol'de do du ve Kars'ta 
rahiplik ve hekimlik e itimi ald . 20 y l kadar Uzakdo u ve Orta Asya'da 
bilgeli i arama yolunda büyük ara t rmalar yapt . Edindi i bilgilerin 

sentezini yap p ezoterik psikoloji konular  üzerinde ö reti sistemleri kurdu 
( nsan n Uyumlu Geli imi Enstitüsü). nsan n kendini nas l hat rlayabilece i ve 
kendini nas l bilece ine dair Dördüncü Yol ad n  verdi i ekol çal mas  ile çok 
önemli bir kap  açt . 

Gurdjieff'in de i ik ehirlerde yapt  ilk konu malar ndan özlü 
dü üncelerinden baz lar , ö rencileri taraf ndan Paris yak nlar ndaki Prieuré'deki 
çal ma evinin duvarlar nda yer alm t r. 

Duvar yaz lar ndan örnekler:
1. Kendini her zaman ve her yerde hat rla.
2. Buraya kendinle, sadece kendinle mücadele etmenin gereklili ini zaten 

anlad n için geldi ini hat rla. Bu yüzden sana bu f rsat  veren herkese 
te ekkür et.

3.  Bir insan n ula abilece i en yüksek durum yapabilme durumudur.
4. Bir insan  di erlerinin söyledikleriyle de erlendirme.
5. Di er insanlar , kendinizi onlar n yerine koyarak yarg lay n. O zaman nadiren 

yan lacaks n z.
6. Sadece, ba kalar na ait olanlara özen gösteren ki i bir eylere sahip olabilir.
7. Ancak kendisini ba kalar n n yerine koyabilen ki i adil olabilir.
8. Sadece aylak olmayana yard m edin.
9. Do u'nun anlay n , Bat 'n n da bilgisini al n; sonra ara t r n.
10. E er kötü oldu unu bildi iniz halde yine de yap yorsan z, telafisi zor bir 

günah i liyorsunuz demektir.
11. Sevgiyi önce hayvanlar üzerinde uygulay n.
12. Ben çal may  seveni severim.
13. uurlu sevgi kar l nda ayn s n  do urur. Duygusal sevgi tam tersini do urur. 

Fiziksel sevgi ise türe ve kutupsall a dayan r.
14. Her dine sayg  gösterin.
15. Mekanik inanç aptall kt r. Duygusal inanç köleliktir. uurlu inanç ise 

özgürlüktür.

Çal ma Evi Duvar Yaz lar : 
Aforizmalar
Derleyen: Seyhan Okan
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16. Umut korkulu oldu unda 
zay fl kt r; umut ku kulu 
oldu unda korkakl kt r; umut cesur 
oldu unda kuvvettir.

17. Kendisini “yar n” hastal ndan 
kurtarm  olan ki inin, buraya elde 
etmeye geldi i ey için bir ans  var 
demektir.

18. Aktif çal maya harcanan enerji 
u veya bu biçimde tazesiyle 

de i tirilir. Fakat pasif çal maya 
harcanan enerji tamamen yitirilmi  
demektir.

19. Kendi üzerinizde çal mak için bir 
istek uyand rman n en iyi yolu, her 
an ölebilece inizi fark etmektir. 
Fakat önce bunu zihninizde nas l 
tutaca n z  ö renmelisiniz.

20. Ba kalar na ö reterek siz de 
ö renirsiniz.

Kaynak: Gurdjieff, G.I., Gerçek 
Dünyadan Manzaralar. Ruh ve 
Madde Yay nlar , 2003.
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B‹RKAÇ YIL ÖNCE Papa 10. Pius taraf ndan 
Amerika’daki Katolik dinleyicilere 
Ruhçuluk hakk nda ders vermesi için 

delege olarak atanan Londral  Dr. Godfrey 
Raupert temel olarak öyle demi tir: “Psi ik 
fenomen konusunu bir kenara at vermek art k 
mümkün de ildir. Bütün dünyadaki bilim 
insanlar  onu kesin ve gerçek bir güç olarak 
tan m t rlar ve onu rafa kald rmak tehlikeli bir 
politikad r. Sonuç olarak Papa benden konuyu 
Katoliklere anlatmam  istedi… Kilise bu ruhsal 
fenomenler gerçe ini ve onlar n d sal zekalar n  
kabul etmi tir, asl nda daima kendi gerçe ini 
kabul etmi ti. imdiki problem bu zekan n 
tabiat n  ke fetmektir. imdi bütün dünyada 
devrim meydana getirebilecek yeni ke iflerin 
e i indeyiz. Henüz fenomenlerin aç klanmas  
zaman  de ildir. Konu daha iyi bilininceye dek 
yarg lar m z  ask ya almal y z. Ruhçuluk çal mas  
yenidir ve bundan dolay  da tehlikelidir… Konu 
hakk nda k smi bir bilgi ölümcül tehlikelere 
sebep olabilir.” (Obsesyon veya posesyonla 
sonuçlanabilir).

“Orada eski zamanlarda eytani posesyon 
oldu u gerçe i konusunda hiç üphe yoktur. 
Kilisenin (Katolik) bu olas l  tan mas , eytan 
ç karma haz rl  kurallar nda vard r,” Bu 
ifade New York, St. Patricks Katedrali Rektörü, 
Monsenyor Lavelle’in ifadesidir.

Julian Hawthorne önde gelen gazetelerden 
birinde öyle yazm t r: “Her gün binlerce 
kötü zihinli ve kötü i  yapan erkek ve kad n 
ölmektedir. Onlar n canlar ndan ve ruhlar ndan 
ne gelir? Onlar buraya geri gelmeyi isterler… 
f rsatlar ndan elde ettikleri cesaret ve frekans 
birçok ekilde gösterilmi tir… ki savunma fiili 
bize aç kt r. Bu davetsiz ziyaretçilerin kayna n  
kesebiliriz ve kap lar  kapatabiliriz. 

Ruh obsesyonu hakk ndaki görü lerini ifade 
eden Dr. Axel Gustafson dikkatine çarpan 
vakalar  naklederken öyle der: “ ntikam dolu 
ki ilerin ruhlar  ölümden sonra belli artlar 
alt nda ya ayanlar n içine girme ve posede etme 
gücüne sahiptirler.”

Ölüler 
Aras nda 
30 Y l
Dr. Karl A. Wickland

2. Bölüm
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Michigan, Kalamazo Yüksek 
Okulu’ndan Prof. Herbert L. Stetson, 
Chicago Üniversitesi’nde verdi i bir 
derste öyle demi tir: “Cin ( eytan) 
obsesyonu bir mit de ildir; hastal k 
s kl kla cin posesyonuna ba l d r. 
Cinlere inanç yayg nd r.”

Amerikan T p Birli i Zihin 
Çal malar  Departman ’ndan Dr. E.N. 
Webster, “Delili e yol açan ruhlar  
s kl kla görürüm,” demi tir. “Bazen 
onlar n seslerini bile duyar m. Ümitsiz 
deli olarak bahsedilen ç lg n ki iler, 
s kl kla ruh veya ruhlar kalabal n n 
bunalt c  kontrolü alt nda kalm lard r. 
Böyle ki ilerin incelenmesinde beyinde 
veya sinir sisteminde hiçbir fiziksel 
düzensizli in olmad n  s kl kla 
görürüz.”

Prof. William James, Proceedings 
S.P.R.’de [Psi ik Ara t rma Derne i’nin 
(Society For Psychical Research) 
Proceedings adl  süreli yay n ] öyle 
yazm t r: “Cin teorisi benim görü üme 

göre kesinlikle vard r. Ki i böylesi bir 
olas l ktan üphe etmeye yetecek kadar 
cahil  ve kör olmak için gerçekten de 
‘bilimsel’ olmal d r.”

James H. Hyslop, Amerikan Psi ik 
Ara t rmalar Derne i Dergisi’nin 
editörü iken öyle yazm t r: “Orada 
birçok delili in temelinde yatan 
ve iyile tirilebilir olan obsesyon 
gerçe inin delilleri artmaktad r. T p 
dünyas  uyanmal  ve bu probleme 
dikkat sarf etmelidir, yoksa t p bu konu 
üzerindeki kontrolünü kaybedecektir.”

Prof. Hyslop’un son kitaplar ndan 
biri olan “Öte Alemle Temas”ta unu 
buluruz: “Ya ayanlar  etkileyen kötü 
ruhlar n mevcudiyeti Yeni Ahit’te 
aç kça ö retilmi tir ve doktrin orada 
aç kland  ekliyle Eski Ahit’te 
vurgulanm t r… Obsesyon terimi 
psi ik ara t rmac lar taraf ndan 
ruhlar n ya ayanlar üzerindeki 
anormal tesirlerini belirtmek için 
kullan lm t r… Etkili tedaviler çok 
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fazla zaman ve sab r gerektirir, s ra 
d  bir psikoterapinin kullan m n  
gerektirir, obsede eden etkenle temas 
kuracak psi iklerin müdahalesi gerekir, 
böylece etken varl n sal verilmesi 
veya yapt  zulümden vazgeçmesi 
için onlar n e itilmesini gerektirir… 
Kitapta ba ka ekillerde kar la t m 
her bir ki ilik çözülmesi ve paranoya 
vakas  bu metodu meydana getirmi tir 
ve zihinsel, fiziksel fenala ma 
belirtileri ile ilgili yabanc  etkenlerin 
mevcudiyetini kan tlam t r. Herhangi 
bir ne ter ve mikroskop uygulamas  
kadar pratik bir de eri olan geni  bir 
sahada ilerlemenin tam zaman d r.”

Dr. Hereward Carrington, “Modern 
Psi ik Fenomen”de öyle beyan eder: 
“ u kan tlanm t r ki…ruhsal obsesyon 
en az ndan modern bilimin art k 
reddedemeyece i bir olas l kt r, orda 
onu destekleyen birçok çarp c  gerçek 
vard r. Böyle olunca onu incelemek 
zorunlu hale gelir –sadece akademik 
görü  aç s ndan de il ama u anda 
yüzlerce ve binlerce birey bundan 
dolay  ac  çekti i için ve onlar n 
rahatlamas  hemen ara t rmay  ve 
tedaviyi gerektirir. Bir kere gerçek 
obsesyonun geni  ara t rma-inceleme 
sahas n n büyük teorik olas l klar  
önümüzde aç ld nda, ki bu ilgi 
gerektirir, modern ayd nlanman n 
ustal , sabr  ve psikolojik anlay  bunu 
teçhiz edebilir.”

Bilim tarihinde daha önceden 
hiçbir zaman, halk taraf ndan oldu u 
kadar t p insanlar  ve resmi görevliler 
taraf ndan da, zihinsel ve sinirsel 
hastal klar n tedavisi konusuna bu 
kadar ilgi olmam t r. statistikler 
delili in her yerde alarm verici boyutta 
artt n  gösteriyor, ama t p insanlar  
zihinsel fenala man n sebepleri 

konusunda farkl  dü ünmektedirler 
ve bilim henüz i levsel delili in kesin 
sebepleri bilgisine sahip de ildir. 
ngiltere’den Dr. Winslow, “Bütün 

dünya k sa süre sonra ç ld racak”, 
demi tir.

Nörologlar ve ak l hastal  
uzmanlar n n büyük ço unlu u 
delili in aktif ve temelde yatan 
sebebinin düzeni bozulan sinir 
sisteminde yatt  inanc ndan 
ho lan rlar ama çok az  hakiki sebebi 
bilmektedirler.

Philadelphia, Pennsylvania’dan, 
Sa l k ve Hay r leri Bürosu’nun 
Direktörü Dr. W.M.L. Coplin öyle 
demi tir- “Delilik birçok vakada beyin 
yap s nda alg lanabilir herhangi bir 
de i imden kaynaklanmamaktad r. 
Hastan n beyni bir mikroskop alt nda 
incelendi inde, tamamen akl  yerinde 
bir ki inin beyninden hiçbir farkl l k 
göstermez. Bundan dolay  delilik kan 
zehirlenmesinden, basil (bakteri) 
tabiat nda süptil bir organizman n 
etkisiyle  meydana gelebilir… Bir ey 
delili e sebep olmaktad r ama o nedir, 
bunu bilmiyoruz.”

New Jersey Morris Plains Ak l 
Hastanesi Müdürü Dr. Britton D. 
Evans, öyle beyan etmi tir: “Beyin 
tümörü veya beyin ate i zihni 
etkilemeyebilir. Bir adam n beyninde 
problem olabilir ve hala normal bir 
zihne sahip olabilir.”

Sayg de er Alman ak l hastal klar  
uzman  ve bir histeri otoritesi Dr. Th. 
Ziehen öyle yazm t r: “Birçok i levsel 
nevrozlarda orada do ru bir s n rlama 
yerine nevrozlarda halen daha do ru 
bir s n rlama ve tan m yoktur. Patolojik 
anatomi bize yard m etmez, histerinin 
hiçbir tek ekilli ve harici sebebi 
gösterilemez.”
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Roosevelt Hastanesi doktoru ve New 
York Üniversitesi T p Uygulamalar  ve 
Sinir Sistemi Hastal klar  Profesörü Dr. 
William Hanna Thomson, Tuke’un 
Psikolojik T p Sözlü ü’ne at fta 
bulunarak öyle ifade etmi tir: “Bu 
büyük ansiklopediye katk da bulunan 
birçok profesör, uzman ve Büyük 
Britanya, A.B.D, Fransa, Almanya, 
Macaristan, Belçika, Danimarka, sviçre 
ve Rusya’dan ak l hastanelerinin 
de erli müdürleri vard r. Yazarlar n 
kleptomani, alkoliklik, kronik 
mani vs. makalelerinde patalojik 
anatomi hakk nda tek bir kelime 
bile yoktur (çünkü bunlar n hiçbiri 
bulunamaz). Melankoli, do um 
sonras  ç lg nl k, katatoni, dönü ümsel 
ç lg nl k, cinayetsel ç lg nl k ve sara 

ile ilgili ç lg nl k gibi konularla ilgili 
makalelerde de durum ayn d r: 
bunlar n hiçbirinde patolojik anatomi 
hakk nda tek bir kelime bile yoktur, bu 
ç lg nl k ekillerinden hiçbiri beyinde 
bir kazada ölen sa l kl  bir adam n 
sa l kl  beyninden farkl  bir patolojik 
veya hastal kl  durum göstermez.” 

Ayn  zamanda öyle demi tir. 
“Beyinde hiçbir de i iklik üretmeyen 
ç lg nl klar n aç klamas  için kan 
zehirlenmesinin yönüne bakman n tam 
zaman d r.”

New Jersey Eyalet Hastanesi 
taraf ndan rapor edilen tedavilerin 
büyük bir yüzdesinin Trenton’daki 
ç lg nlar n hastal kl  di lerinin, 
bademciklerin ve hasta organlar n 
ç kar lmas yla iyile tikleri 



duyurulmu tur. Trenton metodunun 
bir tekrar  olarak, Dr. R.S.Copeland 
öyle yazm t r: “Bu tedavinin üzerine 

kurguland  hipotez,  ç lg nl n 
bir kan zehirlenmesi veya bedenin 
baz  parçalar ndaki basil enfeksiyonu 
oldu udur. E er bu do ruysa, vaka 
çok ileri gitmedi inde, enfeksiyonlu 
dokunun ç kar lmas n  zihinsel 
rahats zl n yok olu u takip edecektir.”

Di erleri kadar A.B.D. taraf ndan 
da derlenen istatistikler, ç ld rma 
say s ndaki art n genel nüfus 
art ndan fazlal n  gösterdi inde, 
çürümü  di in ve hastal kl  bademci in 
bu zamanda di  bak m  ve cerrahi 
bak m bu kadar yayg nken, zihinsel 
rahats zl n asli sebebi olmas  
ayk r  görünmektedir. Halbuki, 
di  hekimli inin az bilindi i ve 
uyguland  ve insanlar n çürük 
di lerle ya ad  zamanlarda, ç lg nl n 
imdikinden daha az etkili oldu u bir 

gerçektir.
Trenton raporlar n  gözden 

dü ürme giri imi olmaks z n, 
deneyimimizin birçok zihinsel 
düzensizlik vakas nda, hastan n kötü 
çürük di i olmas na ra men, di e 
herhangi bir dikkat sarf etmeden önce 
obsede eden ruhun ç kar lmas  ile 
zihinsel dengenin tamamen restore 
edildi inin gösterildi i beyan edilebilir.

Obsede eden ruhlar n ac ya duyarl  
olduklar  bulunmu  oldu undan, 
Trenton Hastanesi taraf ndan 
duyurulan kürlerin , en az ndan 
k smen, di sel ve cerrahi müdahaleyle 
ç kar lan davetsiz ruhlar n ç kar lm  
olmas na ba l  olabilece ini önermek 
mecburiyetindeyim.

Anormal Psikoloji’nin ruhçu 
hipotez üzerindeki ara t rmac s  
Dr. F.E.Williams (New York City, 

Ulusal Zihin  Sa l  Komitesi T bbi 
Direktörü) taraf ndan kaydedilen 
“Sava  Nevrozu” veya kabuk oku 
-kendini hasta gibi gösterme vakalar  
hariç- belirtilerin ço u heyecan 
verici sebep olarak öldüklerinin 
fark nda olmayan ölü askerlerin 
ruhlar n n obsesyonu veya posesyonu 
oldu unu önermektedir. Bu, 
“hezeyan, halüsinasyonlar, endi e 
halleri, i levsel kalp düzensizlikleri, 
felç, çarp nt , yürüyü  bozukluklar , 
kas lmal  hareketler, st rap, anestezi, 
hiperestezi, körlük, konu ma 
bozukluklar  vs..” ile gösterilmektedir.

Sava  nevrozu ile ilgili ruh 
hipotezi iddetli elektrik tedavisinde 
h zla iyile en hastalar vas tas yla 
kan tlanm t r –(obsede eden varl klar  
serbest b rakmak olabilir mi?- , “Dr. 
Vincent taraf ndan kurguland  
gibi, Dr. Willams, aylard r psikiyatrist 
kontrolünde olan hastalar  birkaç 
saatte tedavi etti ini ve onlar n 
etrafta yürümelerini ve merdivenleri 
t rmanmalar n  sa lad n  beyan 
etmi tir.

Yukar daki teori öyle beyan eden 
Dr. Williams taraf ndan onaylanm t r: 
“Bu nevroz mekanik oka maruz kalm  
mahkumlar aras nda nadirdir… ayn  
zamanda mekanik oka maruz kalm  
yaral lar aras nda da… merkezi sinir 
sistemi ve beyinde meydana gelen 
iddetli yaralanmaya kabuk okundaki 

belirtiler e lik etmemektedir…  Ba ar  
mekanik taraftan ziyade psikolojik 
tarafta yatmaktad r… Kabuk okundan 
önce te his konulmal  ve tedavi 
ba lamal d r; di er türlü bu obsesyon, 
sabitlenmi  bir psiko-nevroza dönü ür.”

Gazeteler geçenlerde New York 
City’den Frank James isimli genç bir 
adam n vakas n  rapor etmi lerdir, 10 
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ya ndayken motorsikletten dü tükten 
sonra yard msever, efkat dolu ve 
itaatkar bir çocukken aksi, küstah bir 
o lana dönü mü tü, tasdikli bir h rs z 
ve suçluya dönü mü tü. Çocuk islah 
evinde bir süre kald ktan ve Sing Sing 
Hapisanesi’nde 5 y l geçirdikten sonra 
ümitsizlik içinde bir ç lg n oldu u ilan 
edilmi ti ve Eyalet Ak l Hastal klar  
Hastanesi’ne gönderilmi ti. Buna 
ra men Frank James kaçm t  ve 
kovalayanlar onu yakalamaya çal rken 
kafas na bir lobut ile vurulmu tu ve o 
uurunu kaybetmi ti ve bir hastaneye 

götürülmü tü.
Ertesi sabah çocuk s rad  bir 

ekilde de i mi  halde uyanm t : o 
nazik ve hürmetkard , hiçbir dengesiz 
bir zihin i areti göstermiyordu ve o 
zamandan itibaren en küçük bir suç 
e ilimi bile göstermedi. Makale öyle 
bitiyor: “O lan n beyin mekanizmas na 
tam olarak ne oldu u t p insanlar  
taraf ndan anla lmam t r.”

Böyle bir eyde zehirlenme(kan) 
nas l aç klanabilir?  Ba a gelen bir 
darbe farz edilen zehirlenmenin 
kökünü kurutmu  ve zihin dengesini 
yeniden kurgulam  olabilir mi? 
Bizim görü  aç m zdan basit aç klama 
öyledir ki, o lan n dü ü ü okunu 

takiben suçlu bir obsede edici ruh 
çocu un kontrolünü eline ald  ve 
adam n kafas na lobut ile gelen darbe, 
ona e lik eden ac  ile birlikte, obsedör 
ruhun ç kar lmas na sebep oldu.

Ak l hastanesi kurumlar nda 
uygulanan hidroterapiye atfedilen 
ba ar , özellikle iddetli su ak nt s  ve 
sürekli bir banyo ile birlikte, obsedör 
varl klar n ç kar lmas  olarak kabul 
edilebilir, ki onlar böyle tedavilerden 
rahats zl k hissederler.

Dr. Prince, Anormal Psikoloji 
Dergisi’nde öyle yazm t r: “E er 
zihin mekanizmas n n temelinde 
yatan sa l kl  ilkeleri tesis edeceksek, 
deneysel oldu u kadar klinik olarak 
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da bütün ara t rma metotlar n n 
bulgular n  ili kilendirmeliyiz ve bütün 
uzman ara t rmalar  taraf ndan elde 
edilen sonuçlara dikkat sarf etmeliyiz.”

Normal ve anormal psikolojinin 
konusuna yap k bütün bat l fikirleri 
ve saçmal klar  giderdikten sonra, 
ayr ca tüm nöro-patojenik psikozlar n 
yan  s ra febril ve idyopatik psikozlar , 

tuhafl klar  saf d  b rakt ktan sonra; 
hala zihinsel anormallik vakalar n n 
büyük ço unlu unda bir kal nt  
mevcuttur.

Tan nm  ve önde gelen otoriteler 
olan ak l hastal  uzmanlar , delili in 
sebebinin dü ünen insan n, ki isel ve 
popüler önyarg dan ba ms z olarak, 
sonuca götüren herhangi bir teoriyi 
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ara t rmak için yeterli oldu unu kabul 
etmezler. Yüzle ti imiz durum ciddi bir 
durumdur ve onunla ancak çok geni  
bir ho görü ve özgürlük ba a ç kabilir. 
Delilik asl nda zihinsel veya psikolojik 
rahats zl n bir tezahürü oldu undan 
dolay  –psi ik bir nevroz- oldu u için 
hastal k belirtilerini ele alan bilim dal  
etiyolojiyi (nedenbilim) anlamada 
bir rehberlik sunmal  ve zihinsel 
patolojinin bir sonucuna ula mada 
yard mc  olmal d r.

Bununla birlikte bu öneri sadece 
normal ve anormal psikolojinin 
ara t r lmas n  ve çal lmas n  
gerektirmez ama önceden tam bir 
aç klamaya sahip olmak için, insan 
dualitesinin -madde ve ruh, fiziksel ve 
ruhsal- tan nmas n  ima etmektedir.

Akli dengesizlik bir leke de ildir; 
toplumun bu derde yakla m  i renme 
de il, anlay l  olmal d r ve görünenle 
görünmeyen alemler aras ndaki 
kar l kl  ili ki tan nmal d r.

Ruh obsesyonu bir gerçektir-
do al bir kanunun bir sapmas d r- ve 
ço unlukla kan tlanabilir. Bu sözde 
delili in veya anormalli in bu amaç 
için e itilmi  psi ik bir hassas ki iye 
geçici olarak yans t lmas yla yüzlerce 

kez kan tlanm t r ve bu metotla 
psikozun sebebinin cahil ve ha ar  bir 
ruh oldu u tespit edilebilmektedir 
ki bu varl klar n kimli i s kl kla 
do rulanabilir.

Bu metotla ve psi i e zarar 
vermeden, kurban  oldu u kadar 
ruhsal aleme hükmeden kanunlar  
aç klama yoluyla varl  da ruhsal 
karanl k halinden kurtarman n 
mümkün oldu u kan tlanm t r.

Görülür ve gözükmez alemler 
aras ndaki kar l kl  ileti im do al 
bir ayr cal kt r ve arac  olarak faaliyet 
gösterebilecek belirli bir psi ik halde 
bulunan bir ki i vas tas  ile tesis 
edilir, onun vas tas  ile dezenkarne 
zekalar gelebilir ve fiziksel planla ili ki 
kurabilir. Çe itli temas fazlar nda 
ara t rma için en k ymetli olan  uursuz 
transt r, bu yolla görülmez alem ve 
dezenkarne zekalar n zihinsel durumu 
ile direkt ileti im tesis edilebilir, o 
varl klar n ilerlemi  mi yoksa cahil mi 
olduklar  tasdik edilebilir.

Cahilce psi ik deney yapmak, 
gerekli ön uyar lar ihmal edildi inde 
ve konuya hükmeden kanunlar 
anlay nda k tl k oldu unda incitici 
olabilir; t pk  günlük hayattaki 
kanunlar n görmezden gelinmesinin 
tehlikeli olabilece i gibi. Bir eyin 
yanl  kullan m  hiç üphesiz yanl t r.

Psi ik ara t rma özellikle bilimin 
hüküm sahas na aittir: sa duyu ve ay rt 
etme bu tarz deneysel çal malarda 
aslidir, ayn  zamanda dahil olan 
kanunlara hakimiyeti gerektirir. 
Bilimsel ara t rma bu artlar alt nda 
Ruhsal Bilim’in ara t r lmas nda paha 
biçilmez bir etken haline gelir.          r

30 Years Among Dead  adl  kitaptan al nt y  çeviren: 
Burak Erker

Görünür ve 
gözünmez alemler 

aras ndaki kar l kl  
ileti im do al bir 

ayr cal kt r.
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1850’L  y llardan günümüze kadar yap lan telepati ara t rma 
sonuçlar , konuyla ilgili anlay lar m zda de i ime yol 
açmaya devam etmektedir. Özellikle son y llarda modern 

bilimin ula t  sonuçlar, telepati konusuna çok farkl  aç lardan bakabilme 
imkan n  bize sa lad . Yüzy l m z n ba nda telepati deyince iki veya daha fazla 
say da insan n birbirlerinin duygu ve dü üncelerini anlamalar  olarak gayet sade 
bir ekilde aç klan yordu. Fakat art k bu tan m n telepati için oldukça yetersiz 
oldu u anla l yor.

Telepatinin Avrupa’da ilk olarak gündeme geli i 1700’lü y llar n sonlar na 
do ru gerçekle ti. Bu olay, 1750 ve 1759 y llar  aras nda teoloji, felsefe 
ve hukuk ö renimi gören fakat sonra t p alan nda kendini yeti tirmek 
için Viyana Üniversitesi’ne kayd n  yapt ran Alman Doktor Franz Anton 
Mesmer’in manyetizma ile ilgili çal malar  sonucunda olu mu tur. Mesmer 
insanlar n birtak m evrensel güçleri birbirlerine aktararak baz  rahats zl klar n 
giderilebilece ini savunmu  ve bu enerji ak na da Manyetizma ad n  vermi ti. 
Gerçekten de o dönemlerde t bb n iyile emez fikrine ula t  birçok hastay  te his 
ve tedavi etmeyi ba arabilmi tir. Fakat hayat n n geri kalan , kendisine yönelen 
arlatanl k suçlamalar n  savunmak zorunda kalmakla geçmi tir. 

Bu çal malar esnas nda manyetizörler süjelerini hipnozun bir türü olan 
somnambül denilen bir çe it transa sokuyorlar ve bu esnada hastaya birtak m 
enerjiler aktar yorlard . Fakat operatörler beklemedikleri bir eyle kar la t lar; 
hastalar  trans esnas nda operatörlerinin ne dü ündüklerini alg layabiliyorlard . 
Do rudan bir telepati ile kar la lm t  fakat çok az insan manyetizma ile 
u ra t  için, bu çal malar bir süre sonra unutulup gitmi ti. Ta ki 1850’li y llarda 
ortaya ç kan, önce Spiritüalizm sonra Metapsi ik ara t rmalar dönemine kadar. 
Metapsi ik konularla ilgilenen bilim adamlar  bundan yakla k 150 y l önce 
telepati ve di er psi ik konularda oldukça etkileyici ve sonuç getiren deneyler 
yaparak ara t rmalar nda ba ar l  oldular. Bu çal malar n  belgeleyerek, pek çok 
eser yay nlayarak bu konuyu hemen hemen sonuçland rd lar. Yani telepatinin 
ispat dönemi o y llarda bitmi tir diyebiliriz. 

1900’lü y llara geldi imizde bu türden fenomenleri tan yan, deneyleyen fakat 
bunlar n sebebini herhangi bir ruhsal faaliyet olarak görmeyen, insan  psi ik bir 
yap dan yoksun tan mlayan baz  bilim adamlar  ise di er ekollerden koparak 
konuyu materyalist aç dan de erlendiren parapsikoloji alan nda çal malar n  
devam ettirdiler.

Telepati Ara t rmalar
Nusret Sefa Y›lmaz
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Parapsikoloji birçok paranormal 
olay  kapsam  alt na al yor fakat bunlar  
“ruh” ve “psi e” kavram ndan ba ms z 
bir ekilde aç klamaya çal yordu. 
Sonralar  olu turan “PSI” enerjisi 
kavram yla bu bo lu u doldurmaya 
çal t lar. Dolay s yla parapsikologlar 
laboratuvarda yapm  olduklar  
say s z deneylerle telepati ve benzeri 
fenomenleri okült alan n d ar s na 
ç kar yor fakat bunlar n aç klamas na, 
nedenlerine, nas l ortaya ç kt klar na 
gelince pek ba ar l  olam yorlard .

Telepati konusundaki çal malar nda 
da bu böyle olmu tur. Elbette ki 
ald klar  sonuçlarla o dönemlerde 
parapsikolojik çal malar da büyük bir 
ses getirmi tir. Özellikle telepatinin 
hangi artlarda daha yo un bir ekilde 
gerçekle ti i, sempatik ba n telepati 
üzerindeki güçlü etkisi, istatistik ve 

ihtimal hesaplar , telepatinin zaman 
ve mekanla ilgisi, telepatik yolla 
olu turulan trans, rüyada telepati, 
bitkiler ve hayvanlar üzerinde telepatik 
çal malar, parapsikolojinin ba ar l  
olarak dü ünüldü ü alanlard r. 
Fakat Duyular D  Alg lamalar n 
mekanizmas  konusundaki teoriler 
ya birçok parapsikolo un tart malar  
aras nda eriyip gitmi  ya da aç klamalar 
için son derece yetersiz kalan 
ara t rmalarla s n rl  kalm t r.

1930’lardan 1960’lara kadar bu 
böyle süregelmi tir. Ta ki Ruslar' n ve 
onlara ba l  Demirperde ülkelerinin 
bu dönemlerde konuyla ilgili 
ara t rmalar n  yo unla t r ncaya kadar. 
Ruslar' n bu konuda yapm  olduklar  
ara t rmalar ve sonuçlar  birçok bat l  
parapsikolog da büyük bir a k nl k 
etkisi yaratt . En uzak mesafelerde 
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telepati deneyleri, telepatik trans ve 
telepatik telkin konular , hayvanlara 
gönderilen telepatik telkin çal malar  
ve askeri alanlarda yapm  olduklar  
gizli çal malar  ile Ruslar konuyla 
ilgili dünyadaki liderliklerini uzun bir 
dönem kimseye kapt rmad lar.

Fakat gerek Rusya ve ona 
ba l  ülkelerde gerek Bat ’daki 
parapsikologlar, bundan yakla k 
100 y l önce Metapsi ik biliminin 
ortaya koyduklar  gerçeklerin ispat  
pe indeler ve önlerinde materyalist 
realitenin getirmi  oldu u engeller 
var oldu u müddetçe, pek de 
ilerleyecekleri görünmüyor. 

Metapsi ik ara t rmac lar  ile 
parapsikologlar  birbirinden yollar n  
ay rmalar na neden olan en önemli 
özelliklerden biri de öte alem 
ara t rmalar d r. Parapsikologlar 
hiçbir zaman bu konuya de inmek 
istememi lerdir. Oysa metapsi ik 
çal malar n da büyük bir oranda 
ileriye yönelik önünü açan konu bu 
olmu tur. Fizik ötesi dünyan n yasalar  
anla ld kça fizik yasalar ve paranormal 
olaylar daha geni  bir çerçevede 
anla lmaya, ard ndan da farkl  
türlerden fenomenlerin ortaya ç k p 
incelenmesine sebep oldu. Örne in 
Ölüme Yak n Deneyimler, Beden D  
Deneyimler, regresyon çal malar , 
do um öncesi hayat  hat rlama 
çal malar  ötealemle irtibat v.s.

Sonuç itibariyle metapsi ik 
çal malar insan varl n  birçok 
yönüyle ele alarak, onu sadece dünyaya 
tesadüfen do mu  bir varl k olarak 
de erlendirmemi tir. Böyle olunca 
da bilgi edinme yöntemleri di er 
bilimlerden daha farkl  olmaktad r.

imdi telepatinin tan m ndan 
ba layarak bu anlay  farklar n  ve 

bunlar n nas l olu tu unu bir parça 
inceleyelim. Bir parapsikolo a göre 
telepatinin tan m  a a  yukar  
u ekilde olmaktad r: “Telepati 

dü ünceler aras nda do rudan 
do ruya ba lant  kurulmas d r. 
Bilinen duyular, ya da herhangi bir 
araç kullanmaks z n, her türden 
dü ünce ve duygunun zihinden zihne 
gönderilip, al nmas  tarz nda yap lan 
bir haberle medir.” Metapsi ik disiplin 
bu tan ma kat lmakla beraber unlar  
da eklemektedir: “ ki zihin veya ruh 
aras nda imaj, fikir, sembol tarz nda 
ortaya ç kan etki al  veri idir, insan 
zihninin ve psi ik varl n n zamanla 
yozla m  bir yetene idir. Telepati 
mantal seviyedeki birçok psi ik 
ve spirit olaylar n, fenomenlerin 
esas  olmas ndan dolay  önemlidir. 
Ruhsal irtibatlar -medyomsal celse 
çal malar nda oldu u gibi- derin 
telepatik bir birle medir. Telepati 
evrensel bir bilgi ileti im arac d r.” 

lk etapta telepati deyince herkesin 
akl na bir ki inin di er bir ki inin 
tüm dü üncelerini oldu u gibi kelime 
kelime alg lad  gelmektedir. Oysa 
bugün telepatinin mekanizmas  için 
ayn  eyleri söylemek biraz zordur. 
Telepatide kelimelerle de il, imajlar 
ve birtak m sembollerle dü ünce al  
veri i yap l r. E er kelimelerle telepati 
gerçekle seydi, iki farkl  kültüre ait 
insan n birbirini anlamas  çok zor 
olurdu. Oysa bunun yap lm  deneyleri 
vard r. Farkl  ülkelerden, birbirinin 
dillerini hiç bilmeyen ki iler de telepati 
deneylerinde oldukça ba ar l  oldular. 

Diyelim ki gönderici olan ki i 
kalem objesini seçmi tir. Bu ki i 
oturup kalem yaz s na bakm yor. 
Kalemin ekline bakarak o objenin 
zihninde uyand rd  sembol veya imaj  
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gönderiyor. Al c  olan ki i ister ngiliz 
olsun ister Frans z oda göndericinin 
zihnindeki imaj  yakal yor.

Bu konuyu dünyada konularla ilgili 
ün yapm  psi ik hassas Ingo Swann, 
“DDA” kitab nda kendi ba na gelen 
deneylerden yola ç karak çok güzel 
anlatm . Yapm  oldu u durugörü 
deneylerinde önce kendisinden uzakta 
veya kapal  bir yerdeki nesneleri 
anlatmas  isteniyor, ilk denemelerde 
%20-%30’luk bir ba ar  elde ediyordu. 
Daha sonra gördü ü resimleri 
anlatamad n , onlar  imajlar eklinde 
alg lad  için çizmek istedi ini 
belirtiyor ve bu ekilde çizim yaparak 
ba lad  deneylerde de %80, %90’lara 

varan bir ba ar  yakal yordu. Dolay s yla 
imge ve imajinasyon yetene i tüm 
psi ik yeteneklerin odak noktas n  
olu turmaktad r.

Telepati ruhsal bir yetenek oldu u 
için u anki zaman ve mekan n hiç 
bir s n rlamas na maruz kalmaz. 
Örne in Einstein’ n ünlü teorisine 
göre h z bir zaman ve mekan ili kisidir. 
Dü ünce h z  u ana kadar bilinen 
h zlardan yani k h z ndan dahi daha 
h zl d r. imdi bizden yakla k 8 k 
y l  uzakl kta bulunan Alfa Zentrum 
y ld z na çok güçlü bir n  buradan 
yollam  olsa idik, bu k oraya 
yakla k 8 y l sonra var rd . Diyelim 
ki orada bulunan bir dostumuz ile 
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telepati denemesi gerçekle tirsek, 
bizim dü üncelerimiz dü ündü ümüz 
anda orada olmaktad r. Fakat k 8 
y l sonra oraya varacakt r. Nitekim 
Apollo 13 uzay uçu lar  esnas nda 
ba ar yla gerçekle en telepati deneyi, 
bu teorinin asl nda pratik olarak bir 
ispat d r. Çünkü burada art k yak n 
mesafeler söz konusu de ildir. 

Telepatik ileti im herhangi bir 
zaman ve mesafe tan mamaktad r. 
Asl nda hiç bir psi ik yetenek zaman 
ve mekan tan maz çünkü psi ik 
yeteneklerimiz beyne ait özellikler 
de il psi eye ait, ruha ait özelliklerdir. 
Asl nda her ey ruhsal do an n bir 
yans mas d r. DDA (Duyular D  
Alg lama) fizik duyular n bir uzant s  
de ildir, fizik duyular ruhsal do an n 
bir uzant s d r. Alg lama dokunma 
duyusu eklinde ba lay p ruhsal 
alg lamaya kadar uzan r.

Dolay s yla telepati bizlerin dar 
bilinç yüzeyinde gerçekle en bir 
fenomen de ildir. Alg lad m z 
herhangi bir duyular d  enformasyon 
öncelikle bizim bilinç d  dedi imiz 
alanda tezahür eder. Orada bir tak m 
de i imlere u rayarak, örne in 
sembollere bürünerek bilinç alan m za 
ç kar ve bu ekilde bir DDA elde 
etmi  oluruz. Aynen sezgilerimiz gibi. 
Sezgilerimizin de i leyi  mekanizmas  
buna benzemektedir. Bize ula an 
herhangi bir bilgi bilinçalt nda bir 
süre bekler. Bazen çe itli yorumlara 
bürünebilir ve bizim bilinç alan m zda 
bo  bir alan yakalad nda o bilgi 
hemen bilinçüstüne ç k verir. Fakat 
sezgileri telepatiden ay rt eden en 
önemli husus; telepatide herhangi iki 
insan n birbirleriyle gerçekle tirdikleri 
bilgi veya duygu al veri i söz konusu 
iken; sezgiler bizim üst bilincimizden, 

ruhsal dünyadan veya rehber 
varl klardan gelmektedir. 

te telepatlar n veya yüksek psi ik 
hassasiyete sahip medyomlar n 
kolay bir ekilde telepatik alg lamay  
gerçekle tirebilmeleri onlar n 
bilinçalt nda yer edinen tesiri 
bilinçüstüne çok az bir yorumla ve 
rahat bir ekilde geçirebilmeleriyle 
mümkün olmaktad r. 

Her birey d  dünyadan say s z 
enformasyon edinir ve çok az ki i 
bunlar  oldu u gibi, sembolsüz 
yorumlayabilmektedir. Ve bu 
kimselere de psi ik insan veya hassas 
ki i demekteyiz. Baz  medyomlar 
bu yetenekleri sayesinde öte 
alemdeki varl klarla da ileti ime 
geçebilmektedirler. Onlarla telepatik 
bilgi al veri i imkan  vard r. Hatta 
bedensiz varl klarla telepatik ileti ime 
geçmenin bedenli varl klardan 
daha kolay bir ekilde gerçekle ti i 
belirtiliyor. Çünkü kar daki varl  
maddeye ba layacak herhangi 
dünyasal bir arac  bulunmamaktad r. 
Fakat bu parapsikolojinin de il, 
metapsi ik ara t rmac lar n konusudur 
ve medyomluk ba l  alt nda 
incelenmektedir.

Ruhsal dünyayla telepatik olarak 
ba lant  kurabilmemizin ötesinde 
asl nda telepati ruhsal dünyan n 
ileti imi veya ana lisan d r. Bugün 
metapsi ik bilimin ula t  ilginç 
konulardan biri de bu olmu tur.

Metapsi ik bilimi ötealem 
ara t rmas na devam ederken, bilim 
adamlar  da bu arada hücreler 
aras  telepatinin mevcudiyetini 
kan tlam lard r. “Telepati Hücrede 
Ba lar” isimli bir makaleyle de bu 
bulu lar n  kamuoyuna duyurdular. 
Geçti imiz y llarda Rus bilim 
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insanlar  iki farkl  odac a koyduklar  
ayn  tip hücrelerin birbirleriyle 
aralar nda herhangi bir ba  olmadan 
haberle ebildiklerini ke fettiler. 
Pratikteki bu ke fin teorik sonucu 
asl nda tüm hücrelerin, birbirleriyle 
mükemmel bir ekilde telepatik olarak 
haberle iyor olmalar d r.

Hücrede görünen bu telepatik 
ileti imin son y llarda kuantum 
ara t rmalar yla beraber ataomalt  
düzeyde de gerçekle ti i ispatlanm t r. 
Birbirine z t yönlere gönderilen iki 
foton, birbirinden k y l  uzakl kta 
da olsalar birbirleriyle ili kilerini 
yitirmiyorlar. Fotonlardan biri 
yönünü de i tirdi inde di eri de 
yön de i tiriyor. Bunlardan herhangi 
birinin herhangi bir özelli i ölçülmeye 
karar verildi inde, ayn  özellikleri 
evrenin bir ba ka yönündeki e i de 
sanki birbirleriyle haberle iyorlarm  
gibi ayn  anda ayn  özellikleri 
sergilemektedir. Evrende ktan 
daha h zl  bir eyin olmad  kabul 
edildi inden, aradaki ba n ne oldu u 
bir türlü çözülemiyordu. Fakat bu 
“lokal olmayan” ba lant lar n zaman 
ve mekan  a an özelliklerinin esrar  
1960’l  y llarda John Bell taraf ndan 
matematik yoluyla ispatlan p, 1980’li 
y llarda da deneylerle gösterilen 
“madde ötesi uzak etki”, atomalt  
alanda gerçekle iyordu. 

Bu esrarengiz telepatik ili kinin 
daha kolay anla labilmesi için, 
atomlardan ba layarak hiçbir kütlenin 
kendi ba na buyruk olmad n n kabul 
edilmesi gerekiyor. K saca her eyin 
birbirleriyle ba lant l  ve “bir” oldu u 
kesin. Burada kan tlanm  olan ey, 
tam anlam yla bir devrim. 

Görüldü ü gibi evrende her ey 
asl nda birbirleriyle ba lant l  ve 

birbirleriyle birlik içerisindedir. Hiç bir 
ey bu bütünsel enerjiden kendini ay rt 

edemiyor.
Zaten telepatinin de bizlere en 

üst düzeyde anlatmak istedi i budur. 
Yoksa iki insan n zihninde bir tenis 
maç  gibi dü üncelerin oradan oraya 
aktar lmas  de il. Çok daha yüksek 
seviyede insanlar aras nda, insanlarla 
hayvanlar, insanlarla bitkiler aras nda, 
hücrelerle hücreler, atomlar aras nda 
yani tüm varl ksal alanlarda bir birli in 
mevcudiyetini göstermesidir. 

Sonuç olarak bundan yakla k 150 
y l önce ba layan telepati ara t rmalar  
her ne kadar uzun bir geli im süreci 
göstermi  olsa da; bizler hala telepati 
hakk ndaki anlay lar m z  geli tirmeye 
devam etmekteyiz. Metapsi ik, 
parapsikoloji ve modern bilim 
alanlar n n ara t rmalar  devam ettikçe 
de yeni yeni anlay lara ula abilmemiz 
içten bile de il.           r
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Yay nlar
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- Ergün Ar kdal, Tüm Yönleriyle Medyomluk, Ruh ve 
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CS MLER N bir tekinsiz ev vakas n n 
oda ndaki ki inin hemen yak n nda 
hareket etti i bir vakay  inceleme 

zahmetine katland ysan z, makro PK (psikokinezi) 
etkilerini gözlemlemek hiç de zor de ildir. 
Gözlemlemek derken, cisimlerin hareketi 
gerçekle ti inde orada olmay  ve söz konusu 
ki inin e yalar  itmedi inden, çekmedi inden 
veya f rlatmad ndan emin olabilmeyi kast 
ediyorum. Zira bu tarz olaylar, do rudan söz 
konusu ki iye bakmaktayken veya onunla 
konu maktayken meydan gelme e ilimindedir. 
TKPK’nin (“tekrarlanan kendili inden 
psikokinezi” anlam nda kullan lan k saltma) 
inceleme alan m zda çal an pek çok ki i 
taraf ndan pek bilinmiyormu  gibi görünen 
bu ba  özelli i, önemli rol oynamaktad r 
çünkü TKPK olaylar , söz konusu ki iler için 
ilgi çekme i levine sahiptir. Kan tsal bak  
aç s ndan bak l nca TKPK olaylar n n bir di er 
avantaj  ise, odak ki inin önünde hareket eden 
cisimlerle hiçbir somut temas  olmad  deneyler 
olu turabilmenizdir.

Tekinsiz ev veya poltergeist vakalar n n sonuç 
verici bir inceleme yap lamayacak kadar geçici, 
k sa süreli oldu una dair genel bir kan  vard r. 
Tam aksine, TKPK, mikro PK de dahil olmak 
üzere psikokinezi incelemesinin en kolay biçimi 
olmal d r. Öyleyse, umut vaat eden bir vaka 
ortaya ç kt nda (vakan n gerçekten umut vaat 
etti ine dair kendiniz ikna etmek için tan klarla 
yap lacak bir iki telefon görü mesinden sonra) 
neden atlay p olay yerine gidilmez? Mesele 
nedir? Akl ma dört neden geliyor: yolculuk 
için yeterli para yoktur, döndü üzde size kimse 
inanmayacakt r, tembellik veya psi’den korkmak. 
Bunlar aras nda yaln zca birincisi gerçek neden 
olabilir.

TKPK vakalar n n tuhafl , sanki büyük 
ölçekli cisimler için geçerli bir Heisenberg 
belirsizlik ilkesi i lermi cesine, cisimlere 
do rudan bakman n hareketlerini önlemesidir. 
Bu kural n görünü e göre tek istisnas  vard r ama 
yaln zca görünü te. TKPK sergileyen odak ki iye 

Tekinsiz
Ev Vakalar
William G. Roll
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bakmaktayken, onun yak nlar nda 
ve de görü  alan n zda olan bir cisim 
hareket etmeye ba larsa, o ki inin cisim 
ile hiç bir somut temas  olmad ndan 
emin olabilirsiniz.

Kentucky eyaletinin Olive Hill 
kentinde John Stump ile birlikte 
12 ya ndaki Roger Callihan’a 
do rudan bakmaktayken bir kaç 
cismin hareket etti ini gördük. En 
etkileyici eyi, numara yapmak için 
bir ey kullan yor mu diye görmek 
için Roger’ n pe inden evlerinin 
mutfa na gitti imde, mutfak masas  
havaya f rlad , 45 derece yan yatt  ve 
çevresinde duran dört iskemlenin 
üstüne dü üp dört aya  k r ld nda 
gözledim. Bu olay oldu unda Roger 
tam o anda arkas n  dönmü  bana 
bakmaktayd . Lavabo ile masa aras nda, 
masadan otuz santim kadar uzaktayd . 
Odada ba ka kimse yoktu.

Dü ünebildi im tek metodolojik 
sorun, video kayd n n da do rudan 
bakma ile ayn  etkiyi olu turuyor 
görünmesi: kamera çal rken ve 
odak ki i bunu bildi ince hiç bir ey 
meydana gelmez. Odak ki i video kayd  
yap ld ndan haberdar olmad nda 
bir eyler meydana gelecek midir? 
Bilmiyorum. Bir keresinde, hayli aktif 
bir TKPK olay n n oda ndaki ki i 
oradayken kameram  kullan lmayan 
bir laboratuvar ekipman n n içine 
saklam t m ama laboratuvar müdürü 
kay t yapmama izin vermemi ti.       r

Dr. William G. Roll, poltergeist vakalar yla 
ilgili kitaplar yla tan nmaktad r:  The 
Poltergeist (Yaramaz Ruhlar), Unleashed: Of 
Poltergeists and Murder: The Curious Story of 
Tina Resch (Zincirinden Kurtulmu : Yaramaz 
Ruhlar ve Cinayet Üzerine; Tine Resch’in Tuhaf 
Vakas ).

Rhine Enstitüsünün internet sayfas nda yay nlanan 
makaleyi çeviren: Yasemin Tokatl
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DO U FELSEFES NDEN SÖZ AÇILDI INDA 
genellikle yaln zca denge hakk nda 
konu ulur; ortalama bir ki i veya Bat  

felsefesine daha a ina olan biri için yin ve yang 
kavram n  anlamak daha kolayd r. Oysa yin ve 
yang’ n üstünde ve de bütün dinlerin, bak  
aç lar n n, fikirlerin vb. üstünde wu ji (u-ji) yer 
almaktad r: nötrlük, yani iyi veya kötü olmama 
hali. Meseleyi incelemek, çal mak ve tart mak 
için uzun zaman harcamad n z takdirde wu ji 
meselesini ele almak çok zordur. Ulu orta söz 
etmek de tehlikeli olabilir çünkü evrende iyi 
veya kötü olmad ndan söz etmek genellikle 
ak llar  kar t rmaktad r. Dolay s yla, insanlar n 
akl n  kar t rmamak için bu kavramdan pek söz 
etmeyiz.

Diyelim ki bir durumu anlatmak için yin ve 
yang’  kullan yoruz. A ki isinin dövü  sanatlar n  
çal maktan ho lanmakta ve her gün sabahtan 
ak ama dek al t rma yapmaktad r. B ki isi ise A 
ki inin deli oldu unu dü ünmektedir: “Bütün 
zaman n  dövü  sanatlar na harc yor! Ya amay  
unuttu! Hayat n  bo a harc yor!” imdi, bu ey, 
yani dövü  sanatlar  kendi ba na hiç bir eydir. 
Yaln zca, dövü  sanat d r bu. A ki isi bunu 
yapmak ister. B ki isi bunu istemez. Kim hakl d r? 
Kim haks zd r? Dövü  sanatlar  kendi ba na hiç 
bir eydir.

Ö le yeme imi daha uzun bir sure içinde 
yemek istersem -belki de keyifle oturup 2 saat 
yemek yiyece imdir- ba ka biri zaman m  bo a 
harcad m  söyleyebilir: “Bir hamburger al p ye 
de i inin ba na dön!”  ve yemek yeme; bunlar n 
her ikisi de iyi veya kötü içermez. Baz lar  gün 
boyunca bilgisayar oyunu oynaman n gözleriniz 
ve s rt n z için kötü oldu unu söyler ama bu, 
oyun oynamakta olan ki inin, ba ka birine k yasla 
kötü veya daha kötü bir insan oldu u anlam na 
gelmez. Bu, ki inin zaman n  nas l geçirmek 
istedi i ile ilgili bir meseledir.

Her birimiz bu yeryüzünde ya yoruz ve 
ço umuz, %100 iyi veya %100 kötü diye bir eyin 

Anlat lmas  
Zor Olan 
Kavram: 
Wu Ji
Jet Li
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olmad n  bilmektedir. Ancak, halk 
taraf ndan tan nan bir ki i oldu um 
için herhangi bir ey yapt mda, 
bunun illa ki kendim için olmas  
gerekmez. Oynad m filmleri pek 
çok çocuk ve genç izliyor ve insanlara, 
kurallara veya yasalara uymalar  
gerekti ini göstermem gerekiyor: e 
zaman nda gitmelisin... nsanlara nazik 
davranmal s n... Kurallara uymal s n... 

Ama kurallar n kendilerini 
dü ündü ünüzde bunlar illa ki iyi 
veya kötü de ildir. Yaln zca, belli bir 
bölgedeki insanlar n ço unlu unun 
“do ru” oldu unu dü ündükleri 
eylerdir. Ama bir ülkenin kurallar n n, 

ba ka bir ülkede do ru kabul 

edilmeyebildi ini dü ününüz. Bu, 
neyin do ru neyin yanl  oldu unun 
ço unluk taraf ndan yorumlanmas d r. 
Genellikle, kurallara daima uymaya 
gayret ederim. Bir eyin (kurallara 
uyman n) di er bir eyden (kurallara 
uymamaktan) daha iyi oldu unu 
insanlara gösterme sorumlulu una 
sahip oldu umu biliyorum ama 
kurallar asl nda, insanlar n do ru 
oldu unu dü ündükleri eyin yaln zca 
bir yüzdesidir, %100’ü de ildir, 
yaln zca bir dengelemedir. Kendi 
içlerinde, kurallar iyi veya kötü 
de illerdir; yaln zca kurald rlar, o 
kadar.

Oysa kurallar n ötesinde -“do ru” 
ve “yanl ” olarak dü ünülen eyin 
ötesinde- ba ka bir ey vard r. “Bu 
kural do ru” demekle, hatta bir 
kural olu turmakla ancak bir nokta 
olu turmu sunuzdur: yin ve yang 
olu turursunuz. Bir eyin iyi olmad n  
veya kötü olmad n  söyledi inizde, 
yin ve yang olu turursunuz. Bir bak  
aç s  ve etraf nda, o bak  aç s n n 
döndü ü bir nokta yarat rs n z.          r

www.jetli.com web sayfas ndan çeviren:
Yasemin Tokatl
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Ç M ZDE hissetti imiz duygular herhangi bir alandaki performans m z n iyi ya 
da kötü olmas n  belirler.
Duygular m z n ço u, yani belli eylerle kar la t m zda hissetti imiz belli 

duygular küçük ya larda ö renilmi tir ve hepsi de otomatik olarak çal r. E er 
duygular m za hakim olmak istiyorsak, öncelikle onlar  gözlemlemeyi ö renmemiz 
gerekir. Tabi ki onlar  gözlemledikten sonra negatif duygular üzerinde 
çal mak gerekir. Bu elbette, k sa vadeli bir süreç de ildir. Çünkü duygular m z 
dü üncelerimize oranla çok h zl  çal r ve onlar  her zaman yakalayamay z. 
Ama ruhsal geli im yolunda tüm duygulardan olumlu yönde yararlanmam z 
mümkündür. E er kendi içinizde olumsuz duygulara kar  bir alarm mekanizmas  
kurarsan z, duygular n z  çok iyi birer gösterge olarak kullanabilirsiniz. Burada 
u basit ilkeden hareket etmeniz yolunuzu çok k saltabilir: içinizde herhangi 

bir rahats zl k ya da negatif duyguya yol açan her durum, üzerinde çal man z 
gereken bir durumdur. Bunu söylerken, elbette sizin için gerçek tehlike içeren 
durumlar  hariç tutuyorum. Gerçek anlamda hayati bir tehlikeyle yüz yüze 
kald n z durumlar kesinlikle kendinizi kötü hissetmeniz gereken durumlard r. 
Bu durumda hissedece iniz bir korku ya da endi e çok normaldir ve son 
derece sa l kl d r. Böyle bir tehlike durumunda hissedece iniz korku sizin 
hayat n z  kurtarabilir. Ama ya am içerisinde hiçbir tehlike yokken hissetti iniz 
korku ya da endi e duygular , kesinlikle üzerinde çal man z ve dönü türmeniz 
gereken duygulard r. Elbette, yaln zca fark nda olarak duygular n z  bir anda 
de i tiremezsiniz. Ama de i tirmeye kalk madan önce duygular  fark etmeyi 
ö renmeniz gerekir. E er duygular n zla ilgili iyi bir fark ndal k durumunu 
yakalayabilirseniz bir süre sonra onlar  de i tirmenin yollar n  da bulabilirsiniz. 
Öfke, üzüntü, k rg nl k, kin, nefret, k skançl k, kibir, a a l k vb. negatif duygular 
fark edilmeli ve kendi üzerinde çal mak isteyen ki i bunlar  kabullenmelidir.

Elbette, baz  duygular  de i tirebilmek için bu konuda uzman birinden yard m 
alman z gerekebilir. Çünkü baz  olumsuz duygular bilinçd n n derinliklerinde 
baz  köklere sahiptir. Hatta baz  negatif duygular m z geçmi  ya amlar m zdan 
bile kaynaklanabilir. Bu durumda bu tip duygu al kanl klar n  de i tirmek için 
yard ma ihtiyac m z vard r. 

Ama ba lang çta, en az ndan duygularla “özde le memeyi” ö renirsek o zaman 
belli oranda duygular m z  kontrol alt na almaya ba layabiliriz. Çünkü

Ruhsal Geli im ve
‹çsel Fark›ndal›k

Re at Güner - Duygu Güner

3 Bölüm
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gündelik ya am içerisinde her duygu 
haliyle özde le mi  ve bir olmu  bir 
durumday zd r. Pozitif duygularla 
özde le menin genellikle pek 
bir sak ncas  yoktur. Ama negatif 
duygularla özde le mek bizi önemli 
ölçüde k s tlayan bir durumdur. Bu 
nas l olabilir? Yani duygularla bir 
olmamay  nas l ba arabiliriz, diye bir 
soru akl n za gelebilir. Duygular n za 
d ar dan bakmay  becerebilirseniz 
e er o zaman asl nda kendi bilincinizin 
duygulardan ayr  oldu unu ve 
duygular n sizin için birer “nesne” 
oldu unu fark edebilirsiniz. E er 
duygular n z  hissedebiliyorsan z o 
zaman siz duygular n z de ilsiniz 
demektir. Duygular n za böyle 
d ar dan bakmay  ö rendi inizde 
onlar  durduramasan z bile, en 
az ndan onlarla özde le memeyi ya da 
onlar n sizi tamamen kontrol alt na 
almas n  engelleyebilirsiniz.

Olumsuz Dü ünceler

GÜNLÜK YA AM ÇER S NDE 
zihnimiz aral ks z olarak bir eyler 

üretir. Zihnimizde bitip tükenmeyen 
ve hiç durmayan bir dü ünce faaliyeti 
vard r. Zihnimiz genellikle rastgele 
ve otomatik bir biçimde oradan 
oraya z play p durur. Ve genelde 
zihnimizdeki dü üncelerin fark nda 
olmay z. Ve elbette, duygular m z gibi 
dü üncelerimiz de negatif yönlere 
kayabilir. Yani olumsuz ve y k c  
imgeler zihnimize hakim olabilir. 

Ruhsal geli im yolunda ilerlemek 
için dikkat etmemiz en önemli 
eylerden biri dü üncelerimiz ile ilgili 

bir fark ndal k kazanmakt r. E er bu 
konuda yeterli fark ndal a ula r ve 
baz  zihinsel egzersizleri yaparsak, o 
zaman zihnimizde geli imimize engel 
olan dü ünceleri kontrol alt na almaya 
ve onlar  daha olumlu, daha yarat c  
ve daha verimli bir duruma do ru 
yönlendirmemiz mümkün olabilir. 

Özde le meler

TÜM ruhsal geli im yollar n n 
istisnas z olarak vurgulad  

en önemli konulardan biri de 
özde le medir. Günlük ya am 
içerisinde ister istemez çe itli 
rollere bürünmek ve ya am n çe itli 
gereklerine göre belli i ler ya da 
u ra larla özde le mek zorunda 
kal r z. te, kendi içimizde fark nda 
olmam z gereken en önemli eylerden 
biri de özde le melerimizdir. 
Çünkü özde le ti imiz eyler bizim 
öz varl m z  perdeler ve ruhsal 
yönde geli imimize engel olur. 
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Özde le melerin fark na var p 
onlardan s yr ld kça daha fazla 
kendimiz olmaya ba lar kendi 
içimizdeki gerçek yetenekleri daha 
fazla aç a ç karabiliriz.

Gölge

GÖLGE KAVRAMI ilk kez psikiyatrinin 
babalar ndan Carl Gustav Jung 

taraf ndan ortaya at lm t r. Jung’un 
bu kavramla anlatmak istedi i ey 
asl nda kendi içimizde, bilinçalt m zda 
var olan, ancak asla kendimize 
konduramad m z baz  olumsuz 
özelliklerdir. Gölgeyi tespit etmenin 
en kolay yolu en nefret etti iniz 
ki i ya da ki ilik özelliklerini tespit 
etmektir. Kendi içinizde asla olmas n  
istemedi iniz ve bundan kaç nmak 
için büyük bir çaba harcad n z 
eyler gölgeyi olu turur. Bu oldukça 

detayl  bir konu oldu u için imdilik 
bu konuyla ilgili daha fazla aç klama 
yapmayaca m. Ama bununla ilgili 
olarak özellikle sizi fazlaca rahats z 
eden ki i ve ki ilik özelliklerini 
tespit edip bunun sizi neden bu 
kadar rahats z etti i konusunda 
dü ünebilirsiniz. Bu konudaki en 
önemli ad m öncelikle içimizdeki 
negatifliklerin oldu u gibi kabul 
edilmesidir.

çimizde Fark nda Olmad m z 
Olumlu Yanlar

BURAYA KADAR kendi içimizde 
fark na varmam z gereken baz  

olumsuz yanlar üzerinde durduk. 

imdi, biraz da olumlu özelliklerin fark 
edilmesinden söz edelim:

Hepimizin içinde u an tam 
olarak fark nda olmad m z ya da 
göremedi imiz pek çok yetenekler 
ve uygun bir çabayla geli tirilebilecek 
pek çok özellikler mevcuttur. 
Hiçbirimiz u an dünya üzerindeki ilk 
hayat m z  ya am yoruz. Bundan önce 
yeryüzünde defalarca bedenlendik 
ve bu hayatlar m z içerisinde pek 
çok tecrübeler ya ad k. Bunlar  tam 
olarak hat rlayamasak da, bütün 
bu tecrübelere ait izler bizim bilinç 
alan m z n derinliklerinde her zaman 
duruyor. Ayr ca hepimiz kolektif bir 
bilinç alan  içerisinde ya yoruz. Bu 
alan içerisinde tüm insanl n bugüne 
kadar ya am  oldu u tüm deneyimlere 
ait izler mevcut ve orada çok büyük bir 
bilgi birikimi var.

çimizdeki yetenekler ve kaynaklarla 
temas kurabilmemizi engelleyen 
en önemli faktörlerden bir tanesi 
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s n rlay c  inançlar m zd r. Hepimizin 
bilinçalt nda genellemelere dayal  
pek çok s n rlay c  inanç mevcuttur. 
Bu inançlar bizim yeteneklerimizin 
üzerinde bir perde olu turur ve 
böylece kendi içimizde her zaman 
duran baz  kaynaklar n fark nda 
olamay z.

Kaybetti iniz bir e yay  ararken bu 
e ya gözünüzün önünde olmas na ve 
durdu u yere defalarca bakman za 
ra men göremedi iniz zamanlar 
olmu tur. Aynen buna benzer 
bir biçimde kendi içimizde her 
zaman orada durmas na ra men 
göremedi imiz çe itli yetenekler ve 
kaynaklar vard r. Bunlar  görmeye 
ba lad m z andan itibaren bizim 
için var olmaya ba larlar ve ancak 
bundan sonra onlardan yararlanmaya 
ba layabiliriz.

Ruhsal geli im yolunda ilerlerken 
kendi içimizdeki baz  olumsuz 
özelliklerle mücadele etmek kadar 
kendi içimizdeki olumlu niteliklerin 
fark na varmak da çok önemlidir. 
Hatta belki de olumsuz özellikleri 
fark etmekten daha bile önemlidir. 
Çünkü kendi içimizdeki pozitif 
yanlar  güçlendirdikçe negatiflikler 
kendili inden yok olup gider. Ve asl na 
bakarsan z, bizim içimizde kötü ya 
da yarars z hiçbir ey yoktur. Her ey 
olmas  gereken yerde çal t  sürece 
hepsi yararl d r.

te, size kendi içinizde fark na 
varabilece iniz olumlu özelliklerden 
birkaç :

• Hepimiz e siziz ve her birimizden 
yaln zca bir tane var.

• Hepimiz herhangi bir konuda çaba 
gösterdi imiz sürece geli meye 
devam edebiliriz.

• Hepimiz duyu organlar m z ve 
beynimiz çal t  sürece yeni eyler 
ö renmeye devam edebiliriz.

• Hepimiz çok yarat c y z. Beynimiz 
gün boyu binlerce dü ünce üretiyor.

• Hepimiz ayn  evrenin çocuklar y z.
• Hepimiz sonsuzlu un bir parças y z 

ve sonsuz bir potansiyele sahibiz.
• Hepimiz içine do du umuz zaman 

diliminde bundan önceki tüm 
geli melerden yararlanabilme 
imkan na sahibiz.

• Hepimiz kolektif bilinç alan na 
girme ve oradan bilgi alabilme 
yetene ine sahibiz.

• Hepimiz kendi içimizde olanlar  
görebilme ve onlar  istedi imiz gibi 
de i tirme yetisine sahibiz.

• Hepimiz bir iradeye ve seçme 
özgürlü üne sahibiz.

• Hepimiz u anda yarat l a katk da 
bulunuyoruz.

• Hepimiz sevmeyi ba arabiliriz.
• Güne  tüm canl lara oldu u gibi 

bize de hayat veriyor.
• u anki halimiz evrenin imdiye 

kadarki evriminin bir sonucu.
• Hepimiz kar l ks z verme 

potansiyeline sahibiz.
• Hepimiz zihnimizi istedi imiz 

do rultuda programlayabiliriz.
• Hepimiz isteyebilir ve istedi imiz 

eyleri yaratabiliriz.
• Hepimiz güzelli i görebilir, takdir 

edebilir ve güzel eyler yaratabiliriz.
• Hepimiz sonsuz bir himaye 

ve yard m alt nda ya am m z  
sürdürüyoruz.

• Evet, bu böyle, çünkü hepimiz birer 
RUH varl y z.

              r
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S E M B O L L E R D E N  S E Ç M E L E R

Spiral

“ nsan ruhu asli vatan n  bulmak ve saf fikirleri tema a edebilmek yolunda hep 
bir yükseli  halindedir.”

Platon

PEK ÇOK tradisyonda rastlanan bir 
semboldür. Spiral, sözlüklerde, 
“merkezi bir ba lang ç noktas  

çerçevesinde, merkezden gitgide 
uzakla arak dönen, kapal  olmayan e ri 
veya bir düzlem, bir koni, bir silindir 
(ki bu durumda e riye helis veya 
helezon da denir) üzerinde dolanan, 
birbirine ba l  yaylardan olu an e ri” 
olarak tan mlan r. Tan m ndan da 
anla labilece i gibi, spiralin en önemli 
özellikleri, sonu olsa da olmasa da 
bir ba lang ç noktas ndan ç kmas , 
dairesel hareket göstermesi ve –ister 
yatay olarak geni lesin, ister dikey 
olarak hareket etsin- dairelerinin 
hiçbirinin di eriyle özde  olmamas d r 
(dikey yükselen spiralde her halka 
öncekinden daha yüksektir).

Sembole do ada, salyangoz gibi kimi 
kabuklularda; koç gibi baz  hayvanlar n 
boynuzlar nda; sarma k gibi kimi bitkilerde; ku lar n uçu lar nda; y lan n 
çöreklenmi  veya bir nesneye sar lm  biçimlerinde; girdapta, hortumda; 
galaksilerin ço unun biçiminde; baz  y ld zlar n, gezegenlerin, Dünya’n n 
ve Ay’ n uzaydaki hareketlerinde ve DNA moleküllerinin yap s nda 
(kromozomlar çift spiraller halindedir) rastlan r. M s r hiyerogliflerinde 
salyangozla temsil edilen spiral Alt n-Oranl ’d r). Kimilerince, evrensel bir 
yasan n üç boyutlu alemdeki biçimsel tezahürü olarak kabul edilen sembole, 
tradisyonlarda bazen tek, bazen çift, bazen de üç spiral olarak rastlan r.        r

Po tohumunun hareketini gösteren bir 
tasvir. lk yedi çizgi, kelam n ilk yedi 
vibrasyonunu temsil etmektedir.
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Etkinlikler
B‹LYAY VAKFI ve MT‹A DERNE ‹

• SALI KONFERANSLARI (Saat: 19:30-21:00)

07 A USTOS Rüyalar, Gerçeklik ve Bilinçd   ................................. Re at GÜNER

14 A USTOS Enerji Alanlar   ............................................................ Juanita PUDDIFOOT

21 A USTOS Bayram Tatili

28 A USTOS Duyu D  Alg lamalar ve Ya am m zdaki Yer  ........... Gültekin Ç LEKAR

Yer: Hasnun Galip Sok. Pembe Ç›kmaz› Zarifi Apt. No: 4/6 Beyo¤lu / ‹ST. • Tel: (0 212) 243 18 14–249 34 45 • 

Faks: (0 212) 252 07 18 • E-posta: bilyay@bilyay.org.tr • www.bilyay.org.tr • www.bilyayakademi.net

ANKARA RUHSAL ARA TIRMALAR DERNE ‹

• SALI KONFERANSLARI (Saat: 19:30-21:00)

Konferanslar hakk nda bilgi almak için lütfen Ankara Ruhsal Ara t rmalar Derne i'yle 

temasa geçiniz.

Yer: Sa l k-2 Soka  No: 65/10 K z lay - ANKARA • Tel: (0 312) 434 05 24 • Faks: (0 312) 325 60 42  •

E-posta: aradposta@yahoo.com • www.arad.gen.tr

‹ZM‹R RUHSAL ARA TIRMALAR DERNE ‹

Yaz s caklar  nedeniyle Temmuz ay nda konferans düzenlenmemi tir.

Yer : Mimar Sinan Mah. 1408 Sok. Hac bey Apt. No:6/10 Alsancak- ZM R

Tel: 0232 464 00 17  E-posta irader@irad.org * www.irad.org

Kat l m ücretsizdir. Yerimiz s n rl  oldu undan etkinliklerimize kaydolmak için lütfen 14:00 - 17:00 satleri aras  4640017 No'lu telefonumuzu 

aray n z.

ADANA RUHSAL ARA TIRMALAR DERNE ‹

Cumartesi günleri Kendini Bilme çal› malar› yap›lmaktad›r. Çal› malara kat›lmak için 

lütfen kay›t yapt›r›n›z.

Yer: Ramazano¤lu Cad. Kutlu Apt. K:1 D:2 01130 • Tel: (0 322) 454 60 29 

E-posta: adrad@adrad.org • www.adrad.org

NOT: TÜM ‹LLER‹M‹ZDEK‹ ETK‹NL‹KLERE G‹R‹  ÜCRETS‹Z VE SERBESTT‹R.

GEÇ KALINMAMASI R‹CA OLUNUR.



12. Gezegen: Zecharia Sitchin ................................ 23 TL
300 Soruda Deneysel Ruhçuluk: 
     Alparslan Salt, Özgü Elvan Y lmaz .................. 15 TL
Agarta: Rene Guenon ............................................ 12 TL
Aka ik Kay tlar: Rudolf Steiner.............................. 13 TL
Ate  Üstünde Yürüyenler: Joel Andre ..................... 5.5 TL
Ayurveda: Roy Eugene Davis ................................. 11 TL 
Bagavatgita “Rab’bin Ezgisi” ................................... 11 TL 
Bat k K ta Mu'nun Çocuklar : 
     James Churchward ........................................... 13 TL
Beyaz Kartal/Güzel Hayat› Yaratmak ......................... 6 TL 
Bilinmeyen Gücümüz: Dean I. Radin ...................... 21 TL 
Ça¤lar Boyu Uçan Daireler ......................................... 9 TL 
Çocuklara Öyküler: Yavuz Keskin .............................. 6 TL
Çocuklar n Unutulan Dili: Lillian Firestone .......... 17 TL
DDA–Evren Dili: Ingo Swann ................................. 11 TL 
Dinlemenin Zen’i: Rebecca Z. Shafir ...................... 19 TL
Dünya Tarihçesi Ke if Seferleri: Zecharia Sitchin .... 22 TL 
Edgar Cayce: Thomas Sugrue  ................................ 25 TL 
Enerjiler: John G. Bennett ........................................ 8 TL 
Enki'nin Kay p Kitab : Zecharia Sitchin ................ 21 TL 
Enneadlar: Plotinos ................................................ 16 TL
Eon: Jean E. Charon .............................................. 11 TL 
E zamanl›l›k: Allan CombsMark Holland ............. 10 TL 
Fallar: Walter B. Gibson–Litzka R. Gibson ............ 9 TL 
Geçmi  Ya amlar›n›z› ‹yile tirmek:
     Roger J. Woolger .............................................. 20 TL 
Gelece¤in Felaketleri: Alparslan Salt ........................ 7,5 TL 
Gerçek Varl k Ruhtur: Leon Denis ............................ 8 TL
Gurdjieff ve Ouspensky Ö retisi Üstüne 
     Psikolojik Yorumlar: 1.Cilt, Maurice Nicoll ....... 30 TL     
                                     2.Cilt, Maurice Nicoll ....... 30 TL
Günlük Sofroloji: Jean Yves Pecollo ........................ 10 TL 
Herkes ‹çin Ötealem Rehberi: G.M. Roberts ............. 13 TL 
Her ey Mümkündür: Roy Eugene Davis ................ 10 TL 
Hinduizm: Swami Nikhilananda ........................... 15 TL 
Hint Kökenli Dinlerde Karma ‹nanc›n›n 
     Tenasüh ‹nanc›yla ‹li kisi: Dr. A. ‹. Yitik ............. 8 TL 
‹çsel Gerçeklik: Paul Brunton .................................. 10 TL 
‹ki Dünya Aras›nda: F. Wiedemann ....................... 14 TL 
lahi Kar la malar: Zecharia Sitchin ..................... 22 TL

‹nsan›n Gerçe i - Kendini Bilmek: P. D. Ouspensky 25 TL
‹pnoz ve Ötesi: Lee Pulos .......................................... 9 TL 
‹sa Ke mir'de mi Öldü?: S. Obermeier ..................... 8 TL
‹sis ve Osiris: Plutark ........................................... 13,5 TL
Kader Sorunu: Leon Denis ..................................... 13 TL
Kay›p Diyarlar: Zecharia Sitchin ............................ 18 TL 
Kay p K ta Mu: James Churchward ....................... 18 TL 
Kendini Bilen Evren: A. Goswami ........................... 22 TL 
Kozmik Sempati: David Spangler ............................ 17 TL
Kozmik ifre: Zecharia Sitchin   ............................. 19 TL
Kriya Yoga Felsefesi ve Uygulamas›: 
      R. Eugene Davis ............................................. 5,5 TL 
Kutsal Tesirler: J. G. Bennett ................................. 8,5 TL 
Küresellik: Cengiz Cevre ........................................... 7 TL 
Meta Ansiklopedi: Alparslan Salt-Cem Çobanl  ..... 40 TL
Ne ‹çin Ya ›yoruz?: J. G. Bennett ............................. .8 TL
Otopsi Roswell Olay›: Y. Tokatl›................................. 9 TL

Ölüm Sonras›: Colin Wilson ................................... 22 TL 
Ötealem Deneyleri: Dr. Gary Schwartz ..................... 19 TL 
Ötealeme Geçerken Gördüklerimiz: 
     Sir William Barrett ............................................. 8 TL 
Parapsikoloji ve Felsefe: David Ray Griffin ................. 9 TL 
Psikosentez: Will Parfitt ........................................ 10,5 TL 
Ruhlar Kitab : Allan Kardec ................................... 30 TL 
Ruhsal Alemin I ›¤›: Silver Birch ............................ 10 TL 
Ruhsal Alemin Sonsuz ‹mkanlar›: A. Pauchard .............. 6 TL 
Ruhsal Dünyadan Mesajlar 1: Dr. K. Nowotny ................10 TL 
Ruhsal Dünyadan Mesajlar 2: Dr. K. Nowotny ............. 11 TL 
Ruhsal Dünyadan Mesajlar 3: Dr. K. Nowotny ........... 10 TL 
Ruhun Güçleri: Leon Denis ..................................... 8 TL 
Rüyalar: Sevda Yücesoy.......................................... 15 TL 
Sevinç ve Güzellik Alemleri•
     Kader Bilmecesi: A. Pauchard .............................. 7 TL 
Semboller Ansiklopedisi: Alparslan Salt ...........................30 TL 
Tanr›lar›n ve ‹nsanlar›n Sava lar›: Zecharia Sitchin 20 TL 
Tanr 'n n Eczanesinden Sa l k: Maria Treben ........ 20 TL
Tekrardo¤u  1. Cilt .................................................. 12 TL 
Tekrardo¤u  2. Cilt .................................................. 13 TL 
Tekrardo¤u  3. Cilt .................................................. 13 TL
Tekrardo¤u u Ke fetmek: Hans TenDam ................. 28 TL 
Türkiye'de 1958 Öncesi Al nan Ruhsal Tebli ler:
      Derleyen ve Türkçele tiren Alparslan Salt ....... 24 TL 
Umut Habercileri: Paola Giovetti ............................ 12 TL 
Uzay Gemilerinde: George Adamski ......................... 9 TL 
Ünlü Bir Medyomdan Astrolojik Aç klamalar:
      John Willner .................................................... 22 TL 
Vizüalizasyon: Ursula Markham ............................ 10 TL 
Yeni Ça¤ Toplumunun ‹htiyaçlar›: J. G. Bennett............ 8 TL 
Yeni Çocuklar ve Ölüme Yak›n Deneyimler: 
     P.M.H. Atwater ................................................... 17 TL
Yüce Alemleri Bilmek: Rudolf Steiner...................... 13 TL 
Zaman Ba larken: Zecharia Sitchin ....................... 20 TL

*****

Ruh ve Madde Dergisi (Her ay yay›nlan›r) .................... 5 TL 
(Yurt içi abone: Y›ll›k) .............................................. 60 TL 
(Yurt içi abone: Y›ll›k Ö¤renci) ................................. 52 TL 
(Yurt d› › abone: Y›ll›k) .........................................75 Euro
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 19 ............................. 10 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 34 ............................. 12 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 35 ............................. 14 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 36 ............................. 16 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 37 ............................. 18 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 38 ............................. 20 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 39 ............................. 22 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 40 ............................. 24 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 41 ............................. 26 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 42 ............................. 30 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 43 ............................. 34 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 44 ............................. 40 TL

Ruh ve Madde Yay›nlar› 
Fiyat Listesi



Aslan Halk : Murry Hope  ....................................12 TL
Astral Seyahat Teknikler:
     Nusret Sefa Y lmaz  ........................................22 TL
Bir Ya am n z Daha Olsa:
     Robert A. Johnson, Jerry M. Ruhl ................... 15 TL
Ç›lg›n Sarkaç: Itzhak Bentov .................................. 18 TL  
Dikkat: Ruh E iniz Ç kabilir!: Janet Cunningham, 
     Michael Ranucci ................................................... 12 TL 
Diyet ile Romatizma Tedavisi: J. V. Belle ....................... 11 TL 
Dünya'ya Mektup: Elia Wise ................................... 16 TL
Emmanuel’in Kitab›: Judith Stanton, Pat Rodegast 18,5 TL  
Excido: Aysun Bitir .................................................... 10 TL  
Göksel ve Yersel I ›nlar: Wilton Kullmann .................. 10 TL 
Hiçlik Denen Yer: Zeynep Camat ...........................  14 TL 
I n Elleri: Barbara Ann Brennan............................ 23 TL  
‹çten D› a De¤i im Teknikleri: U. Markham .................. 11 TL  
‹çten Ya amak: Sri Aurobindo ve Anne ....................... 13 TL   
Kainat n Masal : Zeynep Zahal Camat .................... 14 TL
Kendinizi Güvende Hissedin: William Bloom ........... 13 TL  
K yamet Kitab : Zeynep Zahal Camat ..................... 10 TL 
Koruyucu Mele iniz Konu uyor: Jonathan Cainer .... 13 TL 
Küçük Mucizeler: Judith Leventhal ........................ 11 TL
Mandala: Helga Fiala ............................................ 18 TL
Masumiyete Dönü : J. M. Schwartz ......................... 16 TL 
Mong: Hendrick Vannek ....................................... 10 TL 
Neden Ben, Neden Bu, Neden imdi: 
     Robin Norwood ................................................ 14 TL
Psi ik Korunma: Fadime Emir ................................ 15 TL 
SQ: Ruhsal Zekam›zla Ba¤lant›
     Kurmak: D. Zohar–Dr. I. Marshall ................... 19 TL 
Strese Son!: Alix Kirsta ............................................ 20 TL 
Tui Na Çocuk Masaj›: M. Mercati ....................... 18,5 TL 
Zararl› I ›nlardan Korunma: W. Kullmann .................. 11 TL 

Meta Yay›nlar› 
Fiyat Listesi

Seçti¤iniz kitaplar› web sitemizden %20 indirimle sipari  edebilirsiniz:
www.ruhvemadde.com



Tekrardo u u Ke fetmek dünyan n önde gelen uzmanlar ndan biri olan Hans 
TenDam taraf ndan kaleme al nm  geçmi  ya am hat rlamalar na k tutan bir 
rehberdir. Bu kusursuz çal ma dünyan n her kö esinden derlenen sürükleyici 

hikayeleri ve vaka kay tlar n , ruh ve beden ili kisiyle ilgili a rt c  teorileri 
içermektedir. Ç r açan bu çal ma tekrardo u la ilgili; en son ara t rmalar ,

geçmi  ya am hat rlamalar  ve paranormal yetenekler aras ndaki ili kiyi, geçmi  
ya am hat rlamalar  vakalar n , karma, do um öncesi ve ölüm sonras  olaylar , 

geçmi  ya am terapisine yönelik rehberlik tekniklerini 
ve di er tüm sorular  içermektedir.

456 sayfa, Ruh ve Madde Yay nlar

Tekrardo u u Ke fetmek
H a n s  T e n D a m

Bu kitap, 1936 y l ndan 1958 y l na kadar uzanan deneysel neo-spiritüalizmin 
olu um sürecinde, kurucusu olan Dr. Bedri Ruhselman’ n operatörlü ü 
sayesinde, medyomlar arac l yla yap lan ruhsal irtibat celseleriyle yüksek ruh 
âlemlerinden al nm , ayd nlat c , de erli ruhsal tebli leri içermektedir. Fakat 
bunlar  okuyabilmelerinde esas olarak iki s k nt  ba  göstermekteydi: Biri kaynak 
sorunuydu,di eri de dil sorunuydu; kaynaklar edinilse bile, zaten anla lmalar  
büyük bir çabay  gerektiren bu tebli ler 1940’l , 50’li y llar n Türkçesiyle yaz lm  
olmas ndan dolay , Osmanl ca ifadelerin aras na s k l p kal nmaktayd . te, 
elinizdeki bu kitap her iki sorunu da çözmü  bulunmaktad r; orijinal metinlere 
ula larak eldeki tüm ruhsal tebli  kaynaklar  de erlendirilmi  ve bu tebli ler 
günümüz Türkçesine uyarlanm t r. Kitapta ayr ca, bugüne dek hiçbir yay m 
organ nda yay mlanmam  ruhsal tebli ler de bulunmaktad r.

416 sayfa, Ruh ve Madde Yay nlar

Türkiye'de 1958 Öncesi Al›nan 
Ruhsal Tebli ler

Psi ik çal malar içinde belki de en çok merak edilen konu lardan bir tanesi astral 
seyahattir. Astral seyahat insan bilinci nin ve potansiyelinin ne denli geni  ve 

ilginç boyutlara sahip oldu unu gösteren en önemli yeteneklerden biridir.
Bu konuya ait yap lan çe itli ara t rmalar, deneysel göz lemler ve bireysel 
deneyimler, bilincin beden d na ta abil di ini ve farkl  mekanlara ait alg  

deneyimleri ya ayabildi i ni ve bunun do rulanabildi ini göstermi tir.
Kitapta hem konu ile ilgili tarihçe ve ara t rmalar hem de astral seyahati kendi 

kendinize deneyimleyebilmeniz için yayg n olarak kullan lan pek çok tekni e yer 
veriliyor.

 Bir bilgiyi do rulaman n en iyi yolu onu deneyimlemek tir. Ruhsal gerçekler 
deneyimlenmedi i sürece kitap sayfala r n n aras ndaki sözcüklerden ibaret kal r. 

Elinizdeki kitapta verilen uygulamalar  sab rl  bir ekilde uygularsan z siz de beden 
d na ta abilir ve bilincinizin bedenle s n rl  olmad n  fark edebilirsiniz.

204 sayfa, Meta Yay nlar

Astral Seyahat Teknikleri
N u s r e t  S e f a  Y l m a z

Bir enerji alan na sahip oldu umuz ve bu alan n çevre ile sürekli etkile imde 
oldu u fikri asl nda her devirde bilinen bir gerçektir. Baz lar m z bu etkileri daha 
fazla hisseder,baz lar m z ise daha az. Ancak ne olursa olsun hepimiz sürekli bir 
enerji al veri i içinde ya ar z. te bu al veri  içerisinde zaman zaman kendi 
enerji alan m z  korumam z gereken durumlar olabilir. Aksi halde enerjimizi çabuk 
tüketebilir ve çe itli rahats zl klarla kar  kar ya kalabiliriz.
Yazar n geni  bir ara t rma sonucu olu turup kendi deneyimleriyle 
zenginle tirdi i bu çal ma, hem ifac l k konusuyla ilgilenenler hem de gündelik 
ya am içerisindeki herkes için bir ba ucu kitab  niteli indedir.

212 sayfa, Meta Yay nlar

Psi ik Korunma
F a d i m e  E m i r


