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S E V G ‹ L ‹
OKUYUCULAR

Son dönemin olayları, baskıları bizi Yukarıya tam teslimiyet ve 
ilahi olana güven konusunda sınamaya devam ediyor. dünyasal 
düzlemde her yönden baskılar şuurda, vicdanlarda, akılda, varlıkta 

uyanışın artması için giderek artıyor. Şu an sıkı sıkıya bağlı kaldığımız 
mevcut sistemlerin, inanışların, anlayışların değişmemesi yönünde 
direnç gösteriyoruz. Aynı devekuşu gibi başımızı toprağa gömerek 
görmediğimiz şeyleri yok sayma yönüne gidiyoruz. oysa gerçek tüm 
çıplaklığı ile ortada duruyor. Aynı kalma direncimiz değişecek ve yeni 
gelecek anlayışlara karşı korkumuzdan kaynaklanıyor. oysa diğer 
yandan zamanın baskısıyla her şeyi bir an önce elde etmenin telaşını da 
görüyoruz. 

Yeni gelen neslin en belirgin özelliği sabırsızlıkları ve her şeyi bir 
an önce elde etmeyi istemeleri. Barbara Ann Brennan’ın bu sayımızda 
paylaştığımız yazısında dediği üzere, “Sabırlı olmak, ilahi plana imanın 
doğrudan ifadesidir. Her şeyi olduğu gibi, bu şekilde yaratılmış 
olduklarını kabul etmektir. Ve ayrıca, var olan her şeyi kendi dönüşüm 
çabanızla değiştirebileceğinizi de kabul etmektir. Sabırsızlık, son tahlilde, 
yapmak istediğinizi yapamayacağınıza inandığınızı gösterir. Kendinize ve 
ilahi plana olan iman eksikliğinin bir göstergesidir. Fizik planda tezahür 
ettirmek istediğinizi ortaya koymak zaman alabilir.”

Yukarıya, ilahi sistemlere olan iman “Canım zaten her şey nasıl olsa 
sisteme uygun gidiyorsa benim bir şey yapmama gerek yok,” demenin 
çok ötesindedir. eğer biz ilahi olanın yansıması, onun temsilcisiysek 
aksine daha çok harekete geçerek onu yansıtmanın çabasını 
göstermemiz gerekir. ilahi olan bizden eylemle, hareketle yansır. 

Bir şeyi seçmemek de bir seçimdir. o zaman sebep-sonuç döngüsü 
içinde değişmemeyi seçmenin sonuçlarını da yaşarız. Şu an insanlık 
olarak çektiğimiz ıstırap bunun acısıdır; değişmeye, dönüşmeye karşı 
gösterdiğimiz direncin kendisidir. 

Artık gömdüğümüz başımızı topraktan çıkarma, gönül gözüyle görme, 
şuurlarda uyanma ve harekete geçme zamanıdır... Sabırla, ama içsel 
bir dinamizmle dönüşmemiz gerçekleşmesi yazgımızdır... Asli zamanın 
içine doğru idrak rüzgarları ile hızla dönüşümün içine çekiliyoruz. Bu 
rüzgarın etkisini arkamıza alarak şimdi olmak zamanı, şimdi dönüşme 
zamanı. 

Ruh ve Madde Yayınları

Sayıların Gizemi
R a f e t  G ö k h a n  A y y ü c e

Nümeroloji eski uygarlıklardan bize aktarılan kadim bir kendini bilme ve yaşama 
sanatı rehberidir. Şakra sistemini ve reenkarnasyon yasasını temel alan modern 
nümeroloji, Ayurveda, Ebced, Kabala ve Pisagor ekolü gibi değişik köklerden 
beslenir. Harflerin önceki hayatlardan getirilen fıtrat özelliklerine ve doğum 
tarihindeki sayıların ise bu hayatta gerçekleştirilmesi hedeflenen unsurlara işaret 
ettiğini savunan Anadolu Nümerolojisi akımı hem Doğu’daki hem de Batı’daki 
değişik uygarlıkların nümerolojilerini kendi bünyesinde sentezlemektedir. Bu kitap 
hem konunun uzmanları hem de yeni başlayanlar için vazgeçilmez bir klavuz 
niteliği taşımaktadır.

Ruh ve Madde Yayınları, 248 sayfa

Şamanik Yolculuk
S a n d r a  I n g e r m a n

Kitap aynen geleneksel şamanların yüzyıllarca yaptıkları gibi yolculuk yapmayı 
keşfedebilmeniz için interaktif bir öğrenim deneyimi sunmaktadır. Bu kitaptaki 
açıklamalar ve eşlik eden CD ile şamanın yerli kültürlerdeki orijinal rolü, erk 
hayvanlarınız ve diğer ruhsal öğretmenleriniz ile tanışıp birlikte çalışma, 
görünmez gerçekliğin üç bölümü olan Aşağı Dünya, Yukarı Dünya ve Orta 
Dünyada yolculuk yapma ve modern kültürümüzde başarılı şekilde yolculuk 
yapabilmenin anahtarları anlatılmaktadır.

Meta Yayınları, 88 sayfa

Başka Yaşamlar, Başka Benlikler
R o g e r  J .  W o o l g e r

Oxford mezunu, sertifikalı bir Jung’cu analist olan Dr. Roger Woolger, 
reenkarnasyonla iş birliği yapan yeni bir psikolojinin oluşumuna, yaşamlarımızı 
radikal bir şekilde dönüştürebilecek ve şifalandırabilecek olan geçmiş yaşam 

regresyonunun dramatik gücüne birinci elden bir bakış sunuyor. Devrim yaratacak 
türden terapötik bir tekniği kolayca anlaşılır ve sürükleyici bir şekilde açıklayan 

Başka Yaşamlar, Başka Benlikler kişisel gelişim ve kişisel aydınlanma konusunda, 
kişinin bütününe (beden, zihin ve ruh) eğilen alternatif bir yol sunuyor.

Ruh ve Madde Yayınları, 399 sayfa

“REENKARNASYONA İNANIP İNANMAMAN HİÇBİR ŞEY FARK ETTİRMEZ.
ŞUURDIŞI ZİHİN, DOĞRU ŞEKİLDE DAVET EDİLDİĞİNDE, NEREDEYSE
HER ZAMAN BİR GEÇMİŞ YAŞAM ÖYKÜSÜ ORTAYA ÇIKARACAKTIR.
ŞUURLU ZİHİN SON DERECE KUŞKUCU BİLE OLSA, ŞUURDIŞI ZİHİN 
GERÇEKTEN CANI GÖNÜLDEN İNANIR!”

Hayranlık uyandıran bu kışkırtıcı kitapta, Oxford mezunu, sertifikalı bir Jung’cu analist 
olan Dr. Roger Woolger, reenkarnasyonla iş birliği yapan yeni bir psikolojinin oluşumuna, 
yaşamlarımızı radikal bir şekilde dönüştürebilecek ve şifalandırabilecek olan geçmiş 
yaşam regresyonunun dramatik gücüne birinci elden bir bakış sunuyor. Başka Yaşamlar, 
Başka Benlikler şaşırtıcı derecede olumlu duygusal ve fiziksel sonuçlar doğuran, 
heyecan verici yeni bir psikoterapi tekniğini gözler önüne sermektedir. Reenkarnasyona 
ister gerçek, isterseniz sembolik bir fenomen olarak inanabilirsiniz, bir şey değişmez.

Dr. Woolger, hem Batı biliminden hem de Doğu spiritüelliğinden yararlanarak 
danışanlarının en derin anılarını ve sırlarını nasıl açığa çıkarttıklarını gösteriyor: Bunlar, 
çoğu kez kişinin, yaşamdan yaşama sürekli tekrarladığı kendine karşı yıkıcı döngülerden 
oluşan anılardır. Ayrıca geçmiş yaşamlarından miras kalmış güvensizliği, depresyonu, 
suçluluğu, tutukluluğu, aile sorunlarını ve fiziksel hastalıkları nasıl aştıklarını da gösteriyor. 
Devrim yaratacak türden terapötik bir tekniği kolayca anlaşılır ve sürükleyici bir şekilde 
açıklayan Başka Yaşamlar, Başka Benlikler  kişisel gelişim ve kişisel aydınlanma 
konusunda, kişinin bütününe (beden, zihin ve ruh) eğilen alternatif bir yol sunuyor.

‘’GEÇMİŞ YAŞAM TERAPİSİNE  İLİŞKİN VAZGEÇİLMEZ BİR BAŞVURU KAYNAĞI 
VE GERÇEKTEN İLGİNÇ BİR BAKIŞ. ÖZELLİKLE KONUNUN  ‘İÇ YÜZÜNÜ BİLEN’ 
BİRİ TARAFINDAN ELE ALINMASI ÇOK CEZBEDİCİ.’’
                                     D. Scott Rogo, Body, Mind & Spirit

ISBN 978-975-6377-53-6

Şamanik Yolun Çalışma Kitabı
L e o ,  R u t h e r f a r d ,  M A

Şaman bir ayağıyla günlük hayatın içinde yürürken diğer 
ayağıyla spiritüel alemde olabilen kişidir. Bu kitap hem 

kırmızı yoldan hem de mavi yoldan yürümenize yardımcı 
olarak sizi yönlendirecek, size yardım edecek çok çeşitli 

egzersizler ve seremoniler sunuyor.

Ruh ve Madde Yayınları, 256 sayfaISBN 975-6377-55-0
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ölüm ve Anlamı
Dr. Bedri Ruhselman

tarafından derlenmiştir.

İ l â H î  N İ z A M  v e  K â İ N A T ’ T A n  S e Ç m e L e R

BEDEN öLÜnCe ne olur? insanların yine yanlış olarak dezenkarnasyon 
dedikleri ölüm gerçekleşince beyin hücrelerinin varlıkları bedenlerini, 
yani enkarne oldukları beyin hücrelerini terk ederler. Fakat dağılmazlar. 

Çünkü artık bedeni terk etmesi gereken varlık onlar üzerindeki tesirini 
bedenini bıraktıktan sonra bile kaldırmaz. o varlıkların manyetik alanlarına 
göndermeye devam ettiği tesirleriyle onları spatyomda1 da daima bir arada tutar 
ve tesiri altında bulundurur. doğal olarak onlardan da tesir alır. Spatyomun ilk 
zamanlarında, bir varlığın kendi ruhundan gelen tesirler dışında, yukarıdan, 
aşağıdan ve çevreden gelen bütün tesirler ve bağlantılar kesilir. o yalnız 
kendi varlığı ve bilinçaltının özellikle son hayatına ait izlenimleri içinde 
kuşatılır. Ve bu sırada beyin hücrelerinin varlıklarıyla sürekli olarak ilişkide 
olduğundan o varlıklarda da var olan dünyaya ait izlenimleri toplayarak onlardan 
kompozisyonlar yapabilir. Bu faaliyet de genellikle çok ıstıraplı olmasına 
rağmen kendisine gerekli olan denetimi yapma olanağını verir. Bu denetimle 
gerekli olan sonuçları elde ettikten sonra tekrar kendisine yukarılardan ve 
çevreden tesirler gelerek uyandırılması ve anlayışının arttırılması sağlanır. o 
zaman hakiki varlığını anlayabilecek duruma girer. Bu sırada doğal olarak 
beyin hücrelerinin varlıkları da kendilerine göre tekâmüllerini2 yapmış olurlar. 
Böylece uzun birtakım uygulamalara ve süreçlere tabi tutulup yeniden dünyaya 
girme hazırlığını tamamladıktan sonra kendisine, dünyadaki tekâmülüne en 
elverişli olan geniş bir olanak alanı içinde hayatının şekillerini ve koşullarını 
seçim hakkı verilir. Bu alanın, yani kendisine sunulan seçim alanının genişliği 
onun anlayışına göre kazandığı özgürlük derecesine bağlıdır. eğer anlayışı çok 
darsa bu alan da onun için çok dar olur ve bazı durumlarda da hemen hemen 
hiç yok denecek kadar kendisine az bir seçim alanı bırakılır. eğer anlayışı bütün 
dünyayı kapsamına alacak kadar genişlemişse o zaman da onun, dünyada tekrar 
bedenlenmesine ve uygulama yapmasına gerek kalmaz. işte böylece o kendi seçim 
özgürlüğü derecesine göre dünyadaki çevresini hazırladıktan sonra, tesiri altında 
bulundurduğu beyin hücreleri varlıklarını -manyetik alanlarına tesir ederek- ana 

1 Spatyom bedenden kesin olarak ayrılan ruhun geçtiği mekândır. Bu mekân ruhun imgelemelerine ve 
serbest düşüncesine göre en uygun biçimleri oluşturacak bir yapıdadır. mTiAd
2 Tekâmül, sözlük anlamı olgunlaşma, gelişim ve evrim olan bir terimdir. deneysel spiritüalizmin temel 
ilkelerinden biri olan tekâmül ya da ruhsal tekâmül, bu alanda ruhsal gelişim anlamında kullanılmaktadır. 
Kısaca ruhların madde evrenindeki görgü ve deneyimini arttırarak şuurunu ve bilgisini genişletmesi olarak 
tanımlanır. mTiAd

rahminde oluşacak bir ceninin beynini 
kurmak üzere o annenin bedenine 
sevk eder. Ve daha önce açıkladığımız 
süreç yeniden, yeni koşullar altında 
tekrar başlar.

* 
*
 *

Fakat hiç unutulmasın ki bütün 
bu işlerin ilahi düzene uygun olarak 
yürümesi şart olduğundan bunu 
sağlayan yüksek tesirlerin ve yönetici 
enerji karmaşıklarının3 daima 
denetimi ve gözetimi -her yerde olduğu 
gibi- burada da vardır.

Şunu da belirtmek isteriz ki daima 
insanı yöneten varlığın tesiri altındaki 
beyin hücreleri varlıkları elbette ona 
sonsuza kadar bağlı kalmayacaklardır. 
Çünkü onlar da bu sayede birer 
insan bedenini bağımsız olarak 
yönetebilecek gücü kazanabilmek için 
kendilerine gerekli olan hazırlıkları 
yapmaktadırlar. Ve hazırlıklarını 
tamamladıkça birer birer kendilerini 
o varlığın tesirinden ayıracaklar 
ve bir beyin hücresi olmaktan 
kurtulacaklardır. Bunların da bağımsız 
birer insan varlığı hâline girebilmeleri 
için dünyadan ayrılıp dünya dışı çeşitli 
ara ortamlarda uygulamalar geçirmesi 
gerekmektedir. Ancak böylece bir 
insan bütününü yönetebilecek duruma 
geldikten sonra, yine bir insanın 
beyin hücrelerinin manyetik alanlar 
sentezine tesir ederek dünyadaki 
tekâmüllerini insan hâlinde, yani insan 
bedeni aracılığıyla yapmaya başlarlar.

* 
*
 *

Bu bilgilerden sonra insan varlığının 
bedenlenmesi ifadesini bu geniş 

3 içinde aynı cinsten birçok öge bulunan, birbirine 
az çok aykırı birçok şeyden oluşan, mudil, 
kompleks. mTiAd

anlamda anlamak ve ete girme demek 
olan enkarnasyon kavramı gibi dar 
bir çerçeve içinde düşünmemek 
gerekir. enkarnasyon ifadesi, zorla 
hücreler içine sevk edilerek onlara 
bağlanan daha basit varlıklar hakkında 
kullanılabilir. Fakat insan varlığı için 
doğru değildir. 

öyleyse insanın bir bedenle olan 
ilişkisi, onun beyin hücrelerinin 
manyetik alanına egemenliği ve bu 
araçla bütün organizmasına tesirlerini 
göndermesi şeklinde olmaktadır. Bu da 
o söz ettiğimiz toplanma noktasından 
varlığın, bedene göndereceği 
tesirlerinin büyük bir kısmı ile 
sağlanmaktadır. Tesirlerin az bir kısmı 
da beden dışındaki noktada az çok 
serbest olarak daima bulunmaktadır.

* 
*
 *

Bedendeki tesirler, bedeni yöneten 
varlığın denetimi altında ve yüksek 
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* 
*
 *

madde bileşimlerinin çeşitli 
değişimlerinin ve üst değerler 
almalarının, maddelerin gelişiminde 
ne kadar büyük roller aldığını 
açıkladık. Ruhun evrenle bağlantısının 
tek amacı tekâmül olduğuna göre, 
ruha hizmet eden varlığın bu 
değişimlerden yararlanması ve bunun 
için de sayısız madde bileşimleriyle 
karşılaşması zorunlu olur. madde 
bileşimlerinin sayısız kürelerde, 
sayısız şekilleri ve dereceleri vardır. 
Bir kürenin, özellikle yeryüzü küresi 
gibi madde oluşumları çok zengin 
olan kürenin olanaklarından başka, 
yine sayısız diğer kürelerin madde 
bileşimlerine ait olanak zenginlikleri 
ruhların tekâmüllerine yarayan bol 
malzemelerdir. Fakat bir varlığın 
bu malzeme bolluğundan layıkıyla 
yararlanabilmesi için birbirinden çok 
farklı ve dereceleri çok değişik olan bu 
sayısız bileşimlerde yaşadıktan sonra 
onları değiştirmesi ve üst kısımlara 
geçebilmesi, kendi bulunduğu 
alt aşamada kullandığı madde 
bileşimlerini bırakması gerekir, aksi 
hâlde yukarı bileşimlere ulaşamaz ve 
basit durumunda kalır. oysa onun 
aslında bu madde bileşimlerinde 
uygulama yapmasının amacı daima 
yukarılara ulaşmak ve böylece hizmet 
ettiği ruhun maddelerle olan tekâmül 
aşamalarının tamamlanmasını 
sağlamaktır. öyleyse bir varlık, 
ihtiyacına göre ilk önce bir kürenin 
maddelerinden kurulmuş bedenle 
sıkı bağlantıya geçecek, kendi süptil4 
titreşimleriyle onun her zerresine 
egemen olacak ve onu, bağlı olduğu 
ruhun ihtiyaçlarına göre kullanarak 

4 Süptil, yoğunluğu az ve ince olan anlamında 
kullanılır. mTiAd
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tekâmül gereklerine göre bedenin 
bütün fizik, fizyolojik, biyolojik ve 
ruhsal işlevlerini yerine getirirler. 
Burada hiçbir şey zerre kadar 
aksamaz. Bu tesirlerin işlevleri, 
evrenin genel işlevinden ayrı 
değildir. onun büyük uyumu içinde 
gerçekleşir ve o uyumun dışına 
çıkamaz.

Zaten ilahi düzen bütün 
evrenin durum ve hâllerini o 
kadar mükemmel bir uyum içinde 
düzenlemiş, o kadar düzgün bir 
mekanizmaya bağlamıştır ki bütün 
sonsuz görünüşlerine rağmen, evren 
olayları bir tek yürüyüş hâlinde 
akıp gider. Bu hakikati görebilenler 
için, bir tek beden ve bütün 
evren birbirinden ayrılmayan iki 
mekanizmadır.

* 
*
 *

Bütün varlıklarıyla birlikte evrenin 
her zerresine bir sürü tesir gelir. 
milyarlarca zerrenin oluşturduğu 
bir cisme, milyarlarca cismin 
oluşturduğu bir güneş sistemine, 
milyarlarca güneş sisteminin 
oluşturduğu bir nebülöze ve sayısız 
nebülözlerin oluşturduğu bir âleme, 
sonunda hidrojen realitesi dışında 
yine sayısız âlemlerden oluşmuş 
evren bütününe gelen tesirler 
karmaşığının bir zerresini bile insan 
anlayışı layıkıyla kavrayamaz.

işte ilahi düzenin evrendeki 
gerekliklerini yerine getiren, bu 
gereklikler içinde evrenin uyumunu 
kuran ve onu kucaklayan bu tesirler 
birliğidir ki bütün hareketleri 
ve durumları meydana getirir ve 
ruhların evrenle ilişkisini ve tekâmül 
akışının zorunluluğunu açıklar.
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değer ve mekanizmaları sayesinde, 
daha uygun bileşimlerle beslenmeye ve 
zenginleştirilmeye ihtiyacı vardır.

Bir dünyadaki bedenlenmeler 
serisinde, varlığın ölümleri ve 
doğumları sürüp gittikçe sonunda 
o dünyadaki işi biter. Böylece orada 
sonsuza kadar terk edilmesi gereken 
bedene ait üst tesirlerin miktarı son 
defa olarak azaltılırken, diğer taraftan 
ve aynı zamanda kazanılması gereken 
başka bir âlemin bedenine ait tesir 
miktarları ve değerleri çoğaltılır. 
demek ki ruhun tekâmülüne hizmet 
eden varlık dünyadaki son ölümüyle 
o ortamdan ayrılacak ve olanakları 
çok bol ve kapsamlı bir üst ortama 
geçecektir. öyleyse nasıl bir ruhun 
tekâmülü için evrendeki onun süptil 
maddesel aracının, yani varlığının 
kaba bir kürede doğuşu bir gerek 
ve zorunluluk ise ruhun sonraki 
tekâmülüne hizmet edebilmesi için bu 
süptil varlığın işine yaramayacak hâle 
gelmiş olan kaba ortamları terk ederek 
ihtiyaç duyduğu daha üst ortamlara 
geçmesi de o kadar kuvvetli bir gereğin 
zorunluluğu olur.

* 
*
 *

Bir insanın ölümüyle sonuçlanan 
bütün şekiller ve hâller, hastalıklar, 
felçler, cinayetler, kazalar, doğa 
olayları sadece bu gereğin 
zorunluluklarını, o varlığın sonraki 
gelişim ve tekâmülüne en uygun 
gelecek tarzda yerine getirmek 
içindir. Bu hakikati 
öğrendikten sonra artık 
ölümü ve ölüme 
sebep olan 
durumları 
birer 

felaket saymanın hiçbir anlamı 
kalmaz. Buradaki bütün dava, 
ölüm denilen bu alt ortamdan üst 
ortama geçiş sırasında insanın alt 
ortamdayken, yani dünyadayken 
kendisinden beklenen işleri layıkıyla 
bitirmiş olması ve başarıyla hayatını 
geçirirken kendisine tek rehberlik 
eden vicdanının yüksek realitelerinden 
ayrılmamış olması gerekir. Böyle 
yaptıkça hem o yüksek realitelere 
uymakla doğru yolu kaybetmemiş 
olur hem de vicdanının böylece daha 
ileri gelişimlerini sağlayarak onun 
güçlenen rehberliğinden o oranda 
çok faydalanmış olur. öyleyse dünyada 
vicdan, tekâmül yolunda insanların en 
güçlü dayanağı ve kurtarıcısıdır.         r

İlâhî Nizam ve Kâinat’ın günümüz Türkçesine 
uyarlanmış baskısından alınmıştır.

bu sayede o küredeki kaba madde 
bileşimlerinden ve bu bileşimlerle 
diğer bedenler arasındaki ilişkilerden 
doğacak olay titreşimlerini anlayışı 
kanalıyla ruha gönderecektir 
ki onun bedenle olan bu 
bağlantısını insanların 
enkarnasyon diye 
isimlendirdiklerini 
daha önce 
söylemiştik.

Varlığın, 
bedende işi 
bittikten sonra 
artık orada 
kalmasına 
gerek ve 
ihtiyaç yoktur. 
Çünkü 
bu, kendi 
tekâmülü 
aleyhine 
olur. Bundan 
dolayı işi bitince 
varlık, bedeni terk 
edecek ve başka 
madde bileşimleri 
olanakları içine girecektir. 
işte bir varlık, bir bedenin 
bütün olanaklarından faydalandıktan 
sonra ondan daha üstün başka bir 
madde karmaşığı koşulları içinde de 
uygulamalara girişmek zorundadır. 
Fakat bu hâlin gerçekleşebilmesi 
için onun, ilk madde karmaşıkları 
koşullarından ayrılması, bedenini 
terk etmesi gerekir ki buna da 
insanlar dezenkarnasyon ya da ölüm 
demektedirler.

* 
*
 *

ölüm, ilahi düzenin uyumu altında, 
belirli bir andaki değer farklanmasının 
miktarsal bir ifadesidir. Yani bir dünya 

bedeni, dünya hayatı boyunca hizmet 
ettiği ruha, kendisinden beklenen 
hizmeti gereği kadar gördükten sonra 
artık onun o ruha araçlık yapma 

amacı ortadan kalkmış olur. 
Bunun sonucunda da o 

bedendeki değerlerin 
azalması gerekir. 

Çünkü ilahi düzende 
gereği kalmayan 

bütün süreçlere 
son verilmesi 
zorunludur. işte 
bu zorunlulukla, 
kendisinin 
canlanmasına 
sebep olan 
varlık karşısında, 
bütün işlevlerini 
tamamlayıp 

artık işe yaramaz 
hâle gelmiş dünya 

bedenine yukarıdan 
inen tesirler, yani 

değerler kesilir. Bu 
tesirlerin kesilmesiyle 

onun bileşimlerindeki 
hareketlerin bir kısmı 

silinmeye başlar. Bu sırada aşağıdan 
gelen tesirlerin de müdahalesiyle o 
beden artık eski şeklini ve durumunu 
koruyamaz. Parçalanmaya ve dağılmaya 
başlar ki bu hâlin nitel olarak 
görünüşü ölümdür. Ve bu da beyindeki 
hücre varlıklarının bedenlerini terk 
etmeye başlamasıyla gerçekleşir. Çünkü 
beyindeki hücrelerin bedenlerini terk 
edişleri, bu hücrelere egemen olan 
varlığın bedenle olan ilgisini kesmesi 
demektir.

dünya hayatı boyunca bu bedenden 
yararlanmış olan varlığın, sonraki 
gelişim ve tekâmül aşamalarına devam 
edebilmek için daha üst tesirlerin 
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ve böylece hayata verdiğiniz tepkileri 
değiştirebilirsiniz. Tutum değişimi, 
hayatın sizi etkileme tarzını değiştirir. 
Tutumlar, bizi dışsal şeylere 
bağlamakta ve bize öğretilen tutum 
türlerine göre onları önemli ya da 
önemsiz kılmaktadır. Böylece önemsiz 
şeylere bağlanıp kalır ve onları -sanki 
tüm hayatımız onlarmışçasına- önemli 
sayarız ve asıl önemli olan şeyler göz 
ardı ettiklerimizdir.”

Bay ouspensky’nin bu bağlamda, 
Çalışma’nın doğrultusunu ve 
manasını anlamaya başlamış bir kişi 
için Çalışma’nın ne anlama geldiğini 
vurguladığı açıktır. Kişi kendiyle 
başlamalıdır. değiştirilmesi gereken 
işte bu “kendi”dir. Çalışma dışsal 
şeyler hakkında değil, içsel şeyler 
hakkındadır; kişinin kendindeki 
şeylerle ilgilidir ve bu nedenle, 
kendini gözlemlemeyle başlar. Kendini 
gözlemlemeyle başlarken, size -yani 
nasıl biri olduğunuza- vurgu yapar. 
Hayat, Çalışma’nın öğretisine göre, 
içinde her şeyin meydana geldiği 
karmaşık bağlantıları olan muazzam 
bir mekanizmadır. Çalışma işte bu 
yüzden hayattan, olup biten şeylerden, 
insanların size nasıl davrandığından 
tüm vurguyu çekip alarak sizin ne tür 
bir kişi olduğunuza ve sizin şeyleri nasıl 
aldığınıza kaydırır. Şimdi, siz olarak 
adlandırılan bu şey hakkında onun 
edinilmiş çağrışımlar ve tamponlardan 
oluşan bir kitle olduğunu, edinilmiş 
tutumlar ve dolayısıyla da hayata 
verilen edinilmiş mekanik tepkilerden 
oluşan bir kitle olduğunu öğretir. Bu 
tutumlar, bu tepkiler değiştirilebilir. 
Tipik tarzınızla tepki vermeniz 
gerekmez. olağan şartlarda olduğu 
gibi kendinizi çökmüş, negatif ya 
da şiddetli hissetmeniz gerekmez. 

Sizi bunları yapmaya iten psikolojik 
makinenizdir. Hayatın üzerinizde her 
zaman sahip olduğu ve sizin de olduğu 
gibi kanıksadığınız etkiyi sürekli 
yinelemesine izin vermeyebilirsiniz. 
Hayatı her zamanki gibi alma 
alışkanlıklarınız, lokal olarak edinilmiş, 
damgalanmış bir makineye sahip 
olmanızdan kaynaklanmaktadır. Ama 
her şeyi ne kadar mekanik aldığınızı 
gözlemlemeye ve mekanikliğinizi fark 
etmeye başlarsanız ve sonunda her şeyi 
ne kadar mekanik olarak aldığınızı ve 
böyle yapmak zorunda olmadığınızı 
kavrayacağınız ani içgörü parıltıları 
yaşarsanız, bunu değiştirebilirsiniz. 
Sonrasında, Çalışma’nın ne hakkında 
olduğunu -yani kendini değiştirme 
hakkında olduğunu- görmeye 
başlarsınız. Gerçek şu ki insanlar 
“kişiliğin” ne anlama geldiğini 
görmezler. Kişilik, sizin edinilmiş 
yanınızdır ve pasifleştirilmesi gereken 
şey -yani hayatı, insanları ve kendinizi 
mekanik tarzda alışınız- işte budur. Bu, 
her şeyde kendi haklılığından gayet 
emin olduklarından dolayıdır ki pek 
az insanın layıkıyla karşılayabileceği 
önemli bir hakikattir. Çünkü Bu 
Çalışma’ya yeni biri getirildiğinde, 
öncelikle şunu düşünürüm: “Bu kişi 
kendini görebilir mi ve kendi üzerinde 
çalışmaya başlayabilir mi? Yoksa 
hayatta, tutumlarında ve kendine 
biçtiği değerde kristalleşmiş1 mi?” Kişi, 
Çalışma’ya getirilen yeni kişilerin nasıl 
konuştuğuna dikkat eder, bu kişileri 
alışılageldikleri gibi konuşmaya teşvik 
eder ve sonunda, ya onların kendilerini 
hayatın onlara yaptığı şeyden asla 
ayıramayacaklarını ya da bir ölçüde 

1 Yazar bu kelimeyi saflaşmak, berraklaşmak 
anlamında değil, katılaşmak, sertleşmek anlamında 
kullanmaktadır. (ç.n.)
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BAY oUSPenSKY bir keresinde, 
şiddetli adil bir adam 
olarak tarif edilen biri 

hakkında konuşuyordu. Açık 
açık şunları söylemişti: 
“Her şey için nihai 
çözümlerin bulunduğuna 
inanıyor. Bu onu şiddetli 
kılıyor. Her şeyin dönüp 
değiştiğini, insan’ın 
yapamayacağını ve 
nihai çözüm diye 
bir şeyin olmadığını 
fark edemiyor. nihai 
çözümler olsaydı, hayat 
hayat olmaktan çıkardı. 
ölüm olurdu. Hayatın bir 
devridaim makinesi olduğunu 
anlamalısınız. Aynı problemler 
tekrar tekrar gündeme gelir 
ve insanlar bunları çözmeye, 
nihai çözümler bulmaya çalışır 
ama hiç kimse bulamaz. nasıl 
bulabilirlerdi ki? Hayatın temel 
problemlerinin çözümsüz olduğunu 
fark etmeliyiz. Tüm problemlerin 
tek bir çözümü vardır ve o da tutum 
değişikliğidir.” Ben de “Kişinin 
her zaman kendinden başlaması 
gerektiğini mi kastediyorsunuz?” diye 
sormuştum. Şöyle yanıtladı: “evet 
çünkü hayatı değiştiremezsiniz. öyleyse 
neden hayattan, başka bir kişiden 
başlayıp ilk önce onu değiştirmeye 
çalışacaksınız ki? Ama kendinizi 

Çözümler Bulmak
Dr. Maurice Nicoll
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gözlemleme hakkında herhangi bir 
şey biliyorsanız, kendinizde zaten 
bu izlenimin merkezlere tam olarak 
geçebilmesinden ve tam mekanik 
etkisini yaratabilmesinden önce 
bir zaman boşluğuna -bir aralığa- 
sahipsinizdir. Kendini gözlemleme, 
gelmekte olan izlenim ve onu alışıldığı 
şekliyle kabul edip ona tepki gösteren 
yere yerleşmesi arasında küçük bir 
oda, küçük bir boşluk ve zaman açar. 
Kendini gözlemleme, bir insanda bir 
içsel hayat oluşturmaya başlar. insan 
bu yolla ergeç bir Şuur gelişimine 
uğrar; yani Şuur, izlenim ile tepkinin 
arasına girmeye başlar. insanın 
kendisi, izlenimler olarak gelen dış 
hayat ve merkezlerdeki “ben”lerde ve 
rulolarda yer tutmuş olan psikolojik 
makinesi arasında durmaya başlar. Kişi 
araya girer. daha sonra hayatı -yani 
izlenimleri- şuurlu almaya başlar ve 
böylece, hoşlanmamayı durdurabilir. 
Çözüm, çoğu zaman bunda -yani 
mekanik hoşlanmamayı durdurmakta- 
yatmaktadır.

Bir sonraki nokta, kendinizde bu 
duraklamayı, yeni bir yerdeki bu anlık 
şuuru edindiğinizde, hoşlanmadığınız 
şeyden hoşlanmaya bile başlayabilir 
oluşunuzdur. daha önce de söylendiği 
gibi, kuvvet kaybının ve negatifliğin 
yaygın kaynağı olan mekanik 
hoşlanmamayı -hoşlanmadığınız 
kişinin izlenimini, kendiniz olarak 
kabul ettiğiniz edinilmiş makineyi 
tam olarak harekete geçirmeden önce 
yakalayarak- durdurabilirseniz, kendi 
üzerinizdeki bu çalışma sizi bu oktavda 
bir sonraki notayı seslendirebilme 
olasılığına -yani o ana dek çok kolayca, 
sürekli olarak, hiç karşı koyamadan, 
otomatik olarak hoşlanmadığınız 
şeyden artık hoşlanmaya başlamanıza- 

ayrılabileceklerini ya da daha da 
ileriye gidip varlıklarını gerçekten 
değiştirmeye başlayabileceklerini 
anlayabilir.

Şimdi, bir insan yapışıp kaldığı 
şeyin ne olduğunu gözlemleyemeyecek 
kadar kendine yapışmışsa, muhtemelen 
kendini göremez, o zaman, dışsal 
olarak çalışmak için -yani Çalışma’ya ve 
onun dışsal disiplinine hizmet etmek 
için- iyi ev Sahibi seviyesinde olup 
Çalışma’yı dışsal olarak yapabilecek 
olsa da Çalışma’yı içsel olarak yapamaz. 
Bunu sadakatle yapan birine ise, o ana 
dek kendisi olarak almış olduğu şey 
hakkında Çalışma’nın gücü tarafından 
başlangıç niteliğinde bir içgörü, bu 
onu yaralamayacak biçimde aşama 
aşama sunulabilir. Aşama aşama, 
diyorum çünkü içsel hayatı olmayan 
biri, kendinde değer verdiği ve gurur 
duyduğu her şeyden ansızın mahrum 
bırakılacak olsaydı, tamamen dağılırdı. 
Hayatta bu temellerden başka hiçbir 
şeye sahip olmadığı için kendinin daha 
yüksek bir seviyesinin vizyonu ve her 
şeyin farklı düzeni karşısında çökerdi.

 Şimdi, çözümler bulma 
sorununa dönelim. Çalışma, her 
şeyin çözümünün ergeç sizde 
-sizin yaklaşımınızda- olduğunu 
öğretmektedir. Birçoklarının henüz 
anlamadığı hoşlanma ve hoşlanmama 
sorununu ele alalım. öncelikle 
size, kendinizden başlamanız 
ve hoşlanmamayı durdurmanız 
gerektiği söylenir. Ve belirtildiği 
gibi bu yapılabilir. nasıl? mekanik 
olarak hoşlanmadığınız bir kişinin 
izleniminin merkezlerde düşme 
eğiliminde olduğu yere dikkat edip 
onunla özdeşleşmeyerek bunu 
yapabilirsiniz. evet, izlenim girer ve 
tipik tepkisini uyandırır. Ama kendini 
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taşıyacaktır. Kişi, kendini olduğu 
şeyden değiştirmelidir. mekanik 
hoşlanmamaya devam ederseniz, 
kendinizi değiştiremezsiniz. Hayata, 
insanlara verilen bütün mekanik 
tepkiler, sizi tam olarak olduğunuz 
yerde tutar. Kendi üzerinizdeki 
çalışmaya, başkalarıyla ilgili çalışmanın 
da eşlik etmesi gerektiğini hatırlayın. 
Çalışma, şuurlu çalışma demektir, 
yani mekanik olarak davranmamak 
anlamına gelir. Bu noktada diyebilirim 
ki en büyük yanılgıya kapılan erkekler 
veya kadınlar, daima başkalarını 
gözettiklerini ve önceliği onlara 
verdiklerini papağan gibi sürekli 
söyleyenlerdir; sanki kişi, sürekli 
olarak her gün yenilenmesi gereken 
en yüksek şuurlu çabayı gerektiren 
böyle bir şeyi alışkanlıkla, mekanik 
yapabilirmiş gibi. Hoşlanmadığınız 
şeylerden hoşlanmaya başlamak için 
tanıdığınız bir kişiyle işe başlayın. 
öncelikle, hoşlanmamayı durdurun. 
daha sonra neler olduğunu kendiniz 
görün.

Şimdi, kendinizi ele alın. 
Biriyle anlaşmazlığa düştünüz. 
Çözüm nedir? Şuurlu çalışmayı 

gerçekten arzuluyorsanız, nereden 
başlayacaksınız? Karşınızdaki kişiyle 
mi? elbette ki hayır. Bu kendi 
hatanızdır, öyleyse kendinizle 
başlamalısınız. Karşınızdaki kişide değil 
de sizdeki sorun nedir? Çözüm sizinle 
ve sizin içinizdedir. Bu Çalışma’da 
her şeyin tersine çevrilmesi gerekir. 
Bu sizsiniz, karşınızdaki kişi değil. 
Kişi kendi sorunlarının çözümlerini 
insanların yeni düzenlemelerinde, 
başkalarında, başka şeylerde aradıkça 
negatif olacaktır. Sonuç olarak, 
zihni ölü olacaktır; yani doğru 
düşünemeyecektir. negatif duygular, 
zihnin doğru biçimde çalışmasını 
engeller. Bunun yerine, bir kişi negatif 
suçlamalara yönelir; bu ise düşünme 
değildir. insanların hayatlarını bu 
belirsiz negatif atışmalarla harcaması 
ne tuhaf değil mi? Hayır, kişi kendi 
sorunlarının hepsinde kendiyle 
başlamalıdır. Siz olarak aldığınız 
şeyden başlayın ve üstünkörü bir 
biçimde kendiniz olarak aldığınız bu 
şeyi gözlemleyin. mutsuzluğunuzun 
kaynağı olduğunu sandığınız kişiyle 
başlamayın. o zaman, Çalışma’nın, 
kendine bir kez bakanları anında taşa 
çeviren, kin ve her türden negatiflikle 
dolu medusa’yı öldürmek zorunda 
kalan Perseus’un ezoterik mitine 
benzediğini göreceksiniz. Perseus 
ona bir aynayla bakarak -yani her şeyi 
tersine çevirerek- ve böylece, onu 
kendinde görerek öldürmeyi başarmış 
ve Pegasus’u, ezoterik sembolizmde 
zihin anlamına gelen atı ondan 
kurtarıp üstüne binmiştir.                 r

Yazarın Gurdjieff ve Ouspensky Öğretisi Üstüne 
Psikolojik Yorumlar adlı kitabının 3. cildinden 
alınmıştır.

 BiLYAY VAKFI,  
mTiA deRneĞi Ve 

RUH Ve mAdde YAYInLARI 
FACeBooK’TA!

değerli okurlarımız,
Bugüne kadar BiLYAY Vakfı ve mTiA derneği olarak, merkezimizdeki 

konferanslar, Bilyay Akademi seminerleri, diğer özel çalışmalarla sizlere 
ulaşıp Ruh ve madde dergisi ve yayınladığımız kitaplar aracılığıyla sizlerle 
hep iletişim içinde olduk. 

Artık günümüz etkili iletişim araçlarından interneti ve sosyal paylaşım 
sitelerini kullanarak da bize ulaşıp duyuru, etkinlik ve taze haberlerimizi 
takip edebileceksiniz. 

Böylece, sizlerle var olan iletişimimizi daha yakın ve sürekli bir hale 
getirip dilek, öneri ve beklentilerinizi öğrenme şansımız olacak.

dilerseniz internetteki facebook gruplarımızı
BİLYAY VAKFI ve MTİA DERNEĞİ
http://www.facebook.com/groups/bilyay/
THE DIVINE ORDER AND THE UNIVERSE
https://www.facebook.com/pages/The-divine-order-and-
the-Universe/290702101086360
RUH VE MADDE KİTAP KULÜBÜ
http://www.facebook.com/groups/205985712775099/
adreslerinden ziyaret edebilir, ÜYe olabilirsiniz.

Bu gruplarda periyodik olarak anketlerimiz, ödüllü sorularımız ve bazı 
sürprizlerimiz de olacak. Katılımızı bekliyor, ilginize teşekkürler ediyoruz.
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Kare açı kalıbı oluşturması, bu sayı 
“dönüşümü” bazılarınca “arınma ve 
temizlenmeyi” bazılarında “testten 
geçmeyi” ifade ettiği için, önemli bir 
dönemeç olarak görülüyordu. Bir 
döngüden diğerine geçmeyi ifade 
eder. Bazılarına göre 13 sayısı yeni 
gelen ve henüz bilinmeyen, bozgun ve 
tahriple başlayan yenilikler yüzünden 
endişe duymayı ifade eder. Bazılarına 
göreyse mecazi anlamda bir şeyin 
ölümü ve yenilenmesi, hasat ile 
ilişkilidir. Çok önemli değişiklikleri, 
geçişi ifade eder. Bazıları bu tarihler 
civarındaki zorlanmaların daha 
ziyade ruhsal anlamda yaşanacağı 
yönünde görüş belirtirken, bazılarıysa 
büyük dünyevi stresler yaşanacağını 
düşünüyor. Transit Ay Büyük Kare’yi 
27 nisan’da tetikliyordu. Hemen iki 
gün sonrasında, 29 nisan tarihinde 
Boğa burcunda güneş tutulması 
gerçekleşiyordu. oldukça aktif 
zamanlardı! Ama tutulma sonrasında 
bir rahatlama sürecine girdik.

Şubat ortasından başlayan, mayıs 
ortalarına kadar uzanan zorlu bir 
zaman dilimi vardı. Sert ve şiddetli, 
kışkırtıcı etkiler vardı. dünyada, pek 
çok astrolog tarafından dikkat çekilen 
önemli bir zaman aralığındaydık. 
Bu konuda bilinçli hareket etmemiz 
önemliydi. Her zaman altını çizerek 
belirttiğim gibi, gezegensel etkiler 
bizim irademiz üzerinde değildir. 
Gezegenler bizi yönetmezler. Bize 
durumları ve potansiyelleri gösterirler. 
Seçim bize aittir. Körü körüne 
ilerlersek, karşılaşacağımız sonuçlar 
bellidir. Astrolojik verilere endişe ve 
vesvese ile yaklaşmak yerine, uyandırıcı 
ve farkındalık yaratan boyutuyla 
yaklaşırsak, ondan ziyadesiyle istifade 
edebiliriz. 

Yılın ilk günlerinden itibaren etkin 
olan mars-Jüpiter-Uranüs-Plüton 
arasındaki Büyük Kare açı kalıbının 
stresli etkilerin üstesinden gelmemize 
yardımcı olacak Jüpiter-Satürn-Kiron 
arasındaki Büyük Üçgen açı kalıbı, 
nisan ayının 20’li tarihlerindeki 
gerginlikleri aşabilmemiz için bize yol 
gösteriyordu ve çıkış sunuyordu adeta! 
Su elementi burçlarda oluşan bu Büyük 
Üçgen açı kalıbı, zorlu testlerden 
geçtiğimiz bu süreçte, affedicilik, 
empati, merhamet ve şefkatin önemini 
bir kez daha hatırlamamızı, bizi içten 
içe tüketen hırslarımızdan, öfke 
ve nefretlerimizden uzaklaşmamız 
gerektiğini işaret ediyordu. Kızgınlık, 
nefret, affedememe ve intikam alma 
eğilimi baskın olanlar bu dönemde 
daha fazla zorlandılar. Bu dönemde 
sağlıklı ve sağlam kalmamız için 
öncelikle öfke, nefret ve kıskançlık gibi 
bizi düşük frekansta tutan duygulardan 
uzak kalmayı, hoşgörü ve affediciliği 
öğrenmemiz gerekiyordu.

22-23 nisan tarihlerinde 13 derece 
öncü burçlarda bu Büyük Kare açı 
kalıbı, sonbaharda 8 ekim 2014 
tarihinde 15 derece Koç burcunda 
oluşacak ateşli ay tutulmasıyla 
da bağlantılı. Bu şartlarda, gerek 
ekonomik, gerek uluslararası ilişkiler, 
gerekse özel insan ilişkileri konusunda 
8 ekim civarındaki günlerde ikinci bir 
kriz dalgası yaşanması ihtimali güçlü 
gözüküyor. Genelleme yaparsak: yılın 
en gergin ayları nisan ve ekim olarak 
görülüyor.

14 Aralık’ta Uranüs-Plüton 
karesi altıncı kez kesinleşiyor. Bu 
tarihler civarında da önemli stres 
ve gerginlikler yaşanabilir. öte 
yandan, bu tarihler civarında Uranüs 
Alderamin yıldızıyla birleşiyor. 

1 6  •  R U H  v e  m A d d e

NiSAn ayında Jüpiter uzun bir müddet Sirius yıldızı ile kavuşum yaptı. 
Sirius, büyük sonuçlar doğuracak küçük hareketleri ifade eder. Jüpiter 
Sirius ile kavuşumdayken Uranüs’e kare ve Plüton’a karşıt açıda 

olacağından, fanatik ve obsesif durumlara, isyankar çıkışlara ve yıkıcı sonuçlara 
sebep olabilirdi.

22-23 nisan tarihlerinde gökyüzünde bu yılın en sert etkilerini ifade eden 
Büyük Kare açı kalıbı oluşacağından dolayı tarihler, pek çok astrolog tarafından 
yılın en stresli günleri olarak tanımlanıyordu. Gezegenlerin 13 derecede Büyük 

Plütonik 2014,
dönüşüm Yılı

Öner Döşer

2. Bölüm
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icatlara 
da atıfta 
bulunuyor. 
Ayrıca, bu tarihler 
civarında Uranüs’ün Alpheratz 
yıldızıyla birleşiyor olması Jüpiter ile 
birlikte okunduğunda, inançlarımızla 
ilgili konularda aydınlanma ve 
farkındalık kazanacağımızı gösteriyor.

23 ekim tarihindeki güneş 
tutulması Venüs ile birleşiyor. Bu 
tutulma sanat ve sanatçılarla ilgili 
konuları vurguluyor. müzik, resim, 
film gibi alanlarda güzel gelişmeler 
yaşanabilir. Sanatçılar kendilerini 
her zamankinden fazla göstermek, 
ifade etmek isteyebilirler. Görüşlerini 
sanatlarına güçlü bir biçimde 
yansıtabilirler. Venüs ile birleşen bu 
tutulma, zorlu bir dönemin sonunda 
SeVGi enerjisinin baskın geleceğini 
gösteriyor. Sevgi, insan gelişimini 
engelleyen korkunun panzehiridir. 
Sevgi, evrendeki en büyük iyileştirici 
ve şifa vericidir. depresyonu ve 
kötümserliği ortadan kaldırabilecek 
en önemli şey, sevgi alışverişidir. 
Sağlığımızı korumanın, bireysel ve 
toplumsal olarak şifalanmanın en 
güzel yollarından biri, sevgi bağımızı 

güçlendirmektir. Sevgi alışverişinin 
yarattığı yüksek frekans, yaşamsal 
enerjinin frekansını olumlu yönde 
etkiler. Bunu unutmamalıyız!

Arınma, Sadeleşme ve  
Şifalanma Zamanı!

 

EKonomiK anlamda basitleşme 
ve sadeleşme isteniyor. Azla 

yetinmeyi öğreneceğiz. Aslında 
astrolojik haritamızın yapısı gereği 
bunu yapabilme yeteneğimiz var. 
Tevekkül, teslimiyet ve maneviyatın 
bize hiç de yabancı olmadığı 
astroloji haritamızda da görülüyor. 
Şimdi tam da bu değerlerin, daha 
doğrusu cevherlerin ortaya çıkacağı 
sürece girmiş bulunuyoruz. 2012 yılı 
Şubatı’nda neptün’ün Balık burcuna 
geçişi tekamül sürecinde önemli bir 
aşamaya eriştiğimizi, bir nevi arınma, 
sadeleşme ve basitleştirme sürecine 

Alderamin dişil ile dengelenmiş eril 
enerjiyi, barışçıl gücü ya da gücün 
barışçıl amaçlar için kullanımını temsil 
eder. Barış ve huzuru sağlama amaçlı 
güç kullanımına şahit olabiliriz Aralık 
ayında…

Hızlı ilerleme ve Başarı Şansı 
Veren Zamanlar

29 niSAn’dA Hamal yıldızıyla 
birleşen, neptün ile altmış 

derecelik uyumlu açı yapan Boğa 
burcundaki tutulma sonrasında 
giderek rahatlayacağımız bir 
sürece giriyoruz. Bu tutulma mistik 
konularda ve ruhsal temalarda 
önemli vurgu yaratıyor. Hamal yıldızı 
otomatik olarak problemlerin fiziksel 
çözümlerine yönelme potansiyelini 
arttırır, kişinin hayallerine ulaşmak 
için iradi biçimde sıkı çalışması 
karşılığında başarı şansını arttırır. 5 
mayıs’ta kesinleşecek mars-Plüton 
karesinin gergin etkilerini atlattıktan 
sonra tansiyon giderek düşüyor. 
19 mayıs’ta mars direkt hareketine 
dönüyor. mars’ın direkt hareketine 
dönüşü diadem yıldızı ile kavuşmakta 
iken oluyor. Bu kavuşum, bir şeyler hak 
ettiği yere oturuncaya kadar, bir şeyleri 
feda etmek gerekeceğini gösteriyor.

Şubat ayı ortalarında başlayan ve 
mayıs ayı ortalarına kadar devam 
edecek stres ve gerginlikler, mayıs 
ortalarında etkinleşecek Jüpiter-
Satürn üçgeninin olumlu etkisi ile 
de rahatlıyordu. Bu uyumlu açıyla 
dengeye geldik, planlı büyüme 
şansı yakaladık. mayıs ayının ikinci 
yarısından sonra rahatlama iyice 
belirginleşti. 24 mayıs civarındaki 
günler finansal konular, yatırımlar, 

alım satımlar açısından iyi 
değerlendirilebilir zamanlardı.

4 Haziran’da mars-Plüton karesi 
son kez kesinleşiyor. Bu stresli tarihler 
civarından sonra Haziran ayının 
devamında daha rahat ilerliyoruz. 
Temmuz ayı başlarında mars-
Jüpiter karesi ve ardından Temmuz 
ortalarında etkinleşen mars-Venüs 
karesi var. Biraz stresler var, ama 
bunun ardından Temmuz ayının 
geri kalanında rahat ilerliyoruz 18 
Temmuz civarında özel ilişkilerde 
biraz gerginlikler olsa da, mars-Jüpiter 
altmışlığının destekleyici etkileriyle 
20 Temmuz sonrasında girişeceğimiz 
işlerde hızlı gelişmeler kaydedebiliriz.

Ağustos ayı geneli rahat akıyor, 
ama mars’ın 3 Kasım 2013 tutulması 
derecesini tetikleyeceği Ağustos 
ortaları ve mars-Satürn kavuşumunun 
stresli etkileri Ağustos ayı sonlarında 
gerginlikler yaşanabileceğini 
gösteriyor. eylül ayı sonlarında ve 
ekim ayı başlarında ateş elementi 
burçlarında mars-Jüpiter-Uranüs 
arasında oluşacak Büyük Üçgen açı 
kalıbı iyimser, cesaretli ve gelişimci 
adımlar da atma zamanlarında 
olacağımızı gösteriyor. 25 eylül’de 
etkinleşecek Jüpiter-Uranüs üçgeni, 
hızlı gelişmeler kaydedebileceğimiz, 
yenilikler yapabileceğimiz zamanlarda 
olacağımızı gösteriyor. 1-10 ekim 
tarihleri arasında Jüpiter-Uranüs 
üçgeni çok etkin olacak. Bu civarda 
Jüpiter dubhe yıldızı ile birleşiyor 
olacak. Bu, dişil enerjinin çok aktif 
olacağı bir süreç! Bu tarih aralığında 
gerçekleşecek tutulma sert etkiler 
içeriyor, ama buna mukabil iyileştirici, 
şifalandırıcı enerjiler de işbaşında 
olacak… eylül-ekim aylarında etkin 
olacak Jüpiter-Uranüs üçgeni keşif ve 
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ülkeler ispanya, Yunanistan ve Suriye. 
Buralarda kargaşalar olabilir.

oRTAdoĞU: Askeri 
hareketlenmeler, sert ve şiddetli 
olaylara açık. Suriye’de esad rejimi 
finale yaklaşıyor. Aralık sonu ve ocak 
başlarından itibaren sıkıştırıcı etkiler 
devrede olacak. Bu açıdan mart ve 
nisan ayları en gergin ve belirleyici 
zamanlar olarak görülmekte. mısır’da 
yine bazı stres ve gerginlikler olası.

AVRUPA: ispanya, italya, Yunanistan 
astroloji haritaları gergin etkiler alıyor. 
ekonomik zorlanmalar görülüyor. 
euro bölgesinde kriz 2014 yılında daha 
da belirginleşiyor.

ABd: Ülkenin ekonomisi kötüye 
gidebilir. iç güvenlik konusuna daha 
fazla önem vermeleri gerekecek. 
dramatik olaylara, düşmanlıklara ve 
güç çekişmelerine açık bir yıl. nisan 
ayında gökyüzünde oluşacak Büyük 
Kare açı kalıbı ABd astroloji haritasını 
tetikliyor. ABd için ekonomik ve 
politik açıdan çok stresli zamanlar var 
önümüzdeki aylarda.

2014’te Türkiye’yi neler Bekliyor?

TRAnSiT mars Türkiye astroloji 
haritasında yerleşimde bulunduğu 

pozisyonundan geçiş yapacak ve bu 
alanda uzun zaman kalacak. Bu durum, 
iç gerginliklere işaret etmekte. mars’ın 
bu alandan uzun geçişi, yılbaşından 
itibaren Temmuz ayı sonlarına 
kadarki süreçte doğal afetlerde artış, 
madencilik, tarım sektörü ve meskun 
mahallerde kazalar, yangınlarda artış 
riskine işaret edebilir. mars’ın bu tür 
geçişlerinde provokatörlük, iç kargaşa 
olasıdır. 

Türkiye astroloji haritasının 
Yükselen burç derecesinden geçiş 
yapmakta olan Jüpiter, yılın ilk 
yarısında zorlanmaların yanı sıra, 
bazı önemli gelişme fırsatlarıyla 
karşılaşacağımızı da gösteriyor. Halkın 
inisiyatif alma ve gücünü ortaya koyma 
arzusu artacak. Transit Jüpiter’in 
astroloji haritamızda Sirius yıldızı ile 
birleşen Plüton ile kavuşacak olması, 
kendimizi yeniden yapılandırma 
ve büyük etki yaratma gücümüzü 
tetikleyecek.  

Yılın ikinci yarısı parasal açıdan 
daha olumlu gözüküyor. Ticari konular 
ve işletmecilik, turizm gibi alanlarda 
başarı şansı yüksek. özellikle de 16 
Temmuz’da Jüpiter’in Aslan burcuna 
geçişinin ardından bu olasılık artıyor. 
Ağustos ayı sonlarında turizmde 
hareketlenme görebiliriz. eylül ayı 
boyunca ve ekim ortasına kadarki 
süreçte güzel gelişmeler yakalayabiliriz.

Sonbahar ayları sanatsal konular 
ve sanatçılar açısından çok önemli 
gözüküyor. Sanatçılar daha fazla öne 
çıkabilir. Benzer şekilde gençler de. 
Satürn’ün Türkiye astroloji haritasının 
gençler ve sanatçılarla ilişkilendirilen 
5. evinde ve Akrep burcunda hareket 
edecek olması, bizden olanlar-
olmayanlar ayrımcılığına dikkat 
çekiyor. Bu geçiş eğlence yerleri, 

girdiğimizi haber vermekteydi. 
Aslında her şeyin ne kadar basit 
olduğunu, ama bizim onları ne kadar 
karmaşık hale getirdiğimizi anlama 
zamanlarındayız. Bütün kaos sadece 
basit şeylerin algılanmasında ortaya 
çıkan bir kafa karışıklığı. Bu tam bir 
basitleştirme, sadeleştirme, hırsları 
azaltma, teslimiyet ve tevazuu ortaya 
koyma zamanıdır…

etkin doğal Afetler Riski

Y IL genelinde etkin olmaya devam 
edecek Uranüs-Plüton karesi, 

bu ikiliyle gergin açılar yapacak olan 
Jüpiter, mars, Venüs, Güneş ve merkür, 
bazı tarihlerde gökyüzünde stresli 
T-kare ve Büyük Kare açı kalıplarını 
oluşturacak. Güneşmerkezli gezegen 
dizilimlerine de baktığımızda, 
jeomanyetik alanda etkin türbülanslar 
oluşacağını tahmin etmek mümkün. 
Bu bağlamda Aralık ayı sonlarından 
itibaren dikkat çekici dizilimler 
oluşuyor ve hemen ocak başlarında 
da devam ediyor. Şubat ayının 20’li 
tarihlerinde de yine dikkat çekici 
güneşmerkezli gezegen dizilimleri 
var. mart ayı sonları ve nisan ayı 
genelinde de hem yermerkezli, hem 
de güneşmerkezli etkin gezegen 
dizilimleri var. Yılın bu ilk dört aylık 
döneminde eğer güneş aktivitesi 
de fazla olursa, bunun jeofiziksel 
yansımaları da olabilir. Gezegen 
dizilimleri, güneş patlamaları (Koronal 
Kütle Atılımları) ve Jeomanyetik 
fırtınalar ardı ardına geldiğinde, etkin 
doğal afetler görülebiliyor (her zaman 
olmasa da). Yıl sonunda da eylül 
sonları ve ekim ayı yine etkin doğal 
afetler bağlamında dikkat çekiyor. 

özellikle de ekim ortaları. etkin 
güneşmerkezli gezegen dizilimlerinin 
tarihlerini maksimum kitabımda 
verdim. Arzu eden okuyucu, bu 
tarihleri kitapta bulabilir.

Temmuz sonlarına kadarki süreçte 
ülkemiz astroloji haritasının 4. evinde 
uzun dönem hareket edecek olan 
mars, olumsuz hava koşulları, sert ve 
şiddetli rüzgarlar, yangınlar, deprem 
aktiviteleri gibi doğal afetler riskine 
işaret ediyor.

Japonya astroloji haritası gergin 
etkiler alıyor. Aralık sonlarından 
itibaren, bir iki aylık yakın süreçte 
etkin doğal afetlere açık gözüküyor. 
özellikle deprem!

ABd astroloji haritası halihazırda 
gergine etkiler alıyor, ama özellikle 
nisan ayı çok dikkat çekiyor. Bu 
dönemde ekonomik, politik açıdan 
da türbülanslar yaşanabilir, ama 
etkin doğal afetler riski de oldukça 
fazla. Çünkü Uranüs ABd astroloji 
haritasının dip noktasından geçiyor 
ve Plüton ABd astroloji haritasının 8. 
evindeki gezegenleri tetikliyor.

Bunlar sürekli takip ettiğimiz 
haritalar. diğer ülkelerin haritalarını 
da takip ederek bu türde tahminler 
yapılabilir. 

2014’te ortadoğu, Avrupa, 
ABd’yi neler Bekliyor?

EKonomiK anlamda zorlu 
bir yıldayız. Sosyal ve politik 

kargaşa döneminde olduğumuzu 
ifade eden Uranüs-Plüton karesi 
2015 yılı ortalarına kadar en etkin 
sürecinde olacak. Bu sürecin en kritik 
noktasında nisan 2014 ve sonra da 
ekim 2014 duruyor. Kriz yaşayacak 
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tiyatrolar gibi sanatsal mekanlar 
açısından olumsuz gelişmelere açık 
gözüküyor.

Genel olarak ele aldığımızda, 
Türkiye’de bazı iç gerginlikler, 
çekişmeler ve kutuplaşmalara açık bir 
yıldayız. Ama yine de genel olarak 
yükselişteyiz ve bu yükseliş bazı 
olumsuzluklara rağmen devam edecek.

Hangi Alanlarda Başarı Şansı 
daha Yüksek?

DÜnYA geneli için 2014 yılını 
özetlersek: dünya ekonomisi 

kötüye gidiyor. Bankacılık ve 
sigortacılık sektörlerinde zorlanmalar 
görülebilir. Borsada sert iniş çıkışlar, 
altın ve gümüş fiyatlarında spekülasyon 
yaşanabilir. işsizlik oranında artış, 

daha fazla ayaklanma ve sivil itaatsizlik 
riski var. Kadın hakları konusunda 
daha aktif bir yıldayız. ekstrem hava 
koşulları ve doğal afetlerde artış 
görülebilir. Alternatif güç kaynaklarına 
yönelişte hızlanma, teknolojide, 
uzay keşiflerinde ve tıp alanında 
hızlı gelişmeler bizi bekliyor. Sosyal 
medyanın kullanımında daha da 
yaygınlaşma bekleyebiliriz. Krize 
rağmen gelişecek sektörler: tıbbi 
malzemeler, beyin cerrahisi, alternatif 
şifa ve terapi uygulamaları, teknoloji, 
uzay bilimleri, güvenlik sektörü, medya 
ve yayıncılık, özel televizyonlar.

Umarım dönüşüm enerjisinin çok 
etkin olacağı bu PLÜToniK yeni 
yılda daha iyi bir “dünya düzeni” 
oluşumunda hepimiz pozitif yönde 
katkılarda bulunabiliriz!                     r

24 niSAn Çarşamba akşamı “Yoğun Hafıza mekanları:  Savaş Alanının 
Ruhları” adlı özel konferansı ile marion Boom’u  Bilyay merkezinde 
ağırladık. 

Savaş Alanları gibi bazı mekanlar bize diğer mekanlara oranla daha derinden 
dokunur. Çevremizde yoğunca mevcut, hatta kimi zaman az çok gizemli bir ortam 
hissederiz. Geçmişteki yoğun savaşların enerjisini hissettiklerini bildiren insanlar 
var. marion’un bu konferansında odaklandığı nokta, “Bu nasıl mümkün olabilir, 
bizleri nasıl etkiler?” konusundaydı.

dinleyicilerle, yoğun hafıza ve savaşların ruhlarını anlattı. 100 sene önce 
Avrupa’da 1. dünya Savaşı’na dair kuzey Fransa’daki Savaş Alanlarını ziyaret 
edenlerin ve Savaş Alanlarının çevresinde yaşayan yerel halkın tecrübeleri 
hakkında konuştu. Türkiye’deki deneyimleri, örneğin Çanakkale Savaşı vb. 
etkilerini paylaştı.

Bu anlamlı ve özel konuşmasından dolayı marion Boom’a teşekkür ediyoruz. 
ilerleyen sayılarımızda bu konferanstaki konuşmasından derlenen bir makaleyi 
dergimizde paylaşacağımızı da şimdiden duyurmak isteriz.                              r

H A B e R

marion Boom ile 
“Yoğun Hafıza mekanları” 
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Ve sonra kendimi, zorlukları 
beslediğim yerden, manzaranın bana 
sunduğu armağanları takdir etmeye 
çektim. Algımı arazinin ilahi sağlığını 
görmeye doğru değiştirmem gerekti.  

Algımızı değiştirmek ve yeryüzü 
ve yaşam ağındaki her şeyin ilahi 
sağlığını görmek üzerine daha 
önce de yazmıştım. Bunu yaparken 
hissedebildiğim fiziksel bir değişim 
olduğunu görüyorum.  Güçlüklere 
karşı arazinin sağlığını algıladığım 
zaman üçüncü gözümün açıldığını 
hissediyorum. Ve gizli görüşümle 
gördüğüm her şey değişiyor. 
Bu, yalnızca görüneni değil ama 
görünmeyeni de gören bir çift gözüm 
daha olması gibi. Bu diğer çift gözle 
ağaçlar, bitkiler ve tüm canlılardaki 
gücü görüyorum. Ve üçüncü gözümle 
görürken, yansıttığım her şeyi 
değiştirebiliyorum. Son derece hayret 
verici.

Geçtiğimiz birkaç ayda kendimi 
doğanın ilahi Zekasına daha fazla 
teslimiyet içinde hissettim. Tüm 
hücrelerimde Santa Fe’nin ruhunun ne 
yaptığını bildiğini hissediyorum. onun 
arazinin değişimine ve şekillenmesine 
izin verişine güveniyorum. Rasyonel 
düzeyde, olup biten her şeyi 
anlayamıyorum. Fakat evrim sürecine 
güvenim ve inancım var.

Çevreyi korumak için eylemde 
bulunmayı sürdürmemiz gerekiyor. 
Fakat bunu spiritüel çalışmamızı 
güçlendirme ile harmanlamamız gerek.

Spiritüel çalışmamızın anahtar 
bölümlerinden biri de canlı olan her 
şeydeki güzellik, ilahi güç ve ışığa 
odaklanmak.

Çoğumuz ilahi olana dokunabilmek 
ile egosal durumlar olan endişe, korku 
ve öfke arasında gidip geliyoruz. 

Kendiniz ve dünya için olanlar 
hakkındaki algınızı değiştirmek 
için daha çok görünmez duyunuzu 
kullanmayı deneyin. Yeryüzüne ve 
dünyaya ışık yansıtmanızın yolu belki 
de benim yaptığım gibi, üçüncü 
gözünüze odaklanmak ve onu açmak 
olabilir.

Çünkü dünyanın bizim yansımamız 
olduğunu biliyoruz. Görünmez 
görüşünüzle yansıttığınızın 
görüntüsünü değiştirdiğinizde 
yaşamınızı ve yaşam ağına bağlı her 
şeyi değiştirmiş olursunuz. 

Üçüncü gözüm açık halde 
yürürken, şartlanmış zihin hakkında 
da derinlemesine düşündüm. Gelecek 
nesillerin sevgi ve ışığı bizden daha 
kolay algılayıp yansıtabileceğini merak 
ettim. Tüm güçlükler ve değişimlerin 
ortasında sevgi ve ışık için araç olmak 
için çok çalıştığımızı hissediyorum. 

Fakat gerçekten de bilinçte bir 
evrim olacak ve insanlar günlerini 
güzellik, ilahi ışık ve sevgiyi algılayarak 
geçirecekler mi? Bu tarz bir yaşamın 
meydana geldiğini genişlemiş algı 
duyumla kesin olarak görebiliyorum.

Şimdilik çalışmamızı yapıyor ve 
ilahi olanı deneyimlemek ile yalnızca 
zorlukları gördüğümüz ve korku, öfke 
ve üzüntü hallerine girdiğimiz düalite 
hali arasında gidip geliyoruz.

Bir arkadaşımla birlikte bir 
uygulama tasarımı üzerinde 
çalışıyorum. ilk versiyonunu test 
ediyorum ve iki saatte bir bana uyarı 
vermeye programlı bir cihazım var. 
Uyarıyı çan sesleri ile veriyor. Ve 
çan seslerini duyduğumda yapmam 
gereken şey, durup ne hakkında 
düşündüğüme bakmak.

Gün içinde çan seslerini duymayı 
sevdiğim zamanlar da var ama 

enerjiyi
dönüştürün

Sandra Ingerman

Y ALnIZCA görünen dünyaya 
odaklandığımızda spiritüel yolumuzdan 
çıkmak çok kolay. Şartlanmış zihin ve 

kolektif, dış dünyada meydana gelen travma ve 
dramaya çekiliyor ve bunlara cezboluyor. 

Şartlanmalarımızla bu denli hipnotize olmak 
zorluk yaratıyor. Yalnızca güçlükleri algılamak 
yerine yaşamın sunabileceği güzelliklerine 
odaklanmak, pek çoğu için mücadele 
gerektiriyor. 

Yoğun bir çalışma gününden sonra kurumuş 
dere yatağımda yürüyüş yapıyordum. Zihnimi 
boşaltmak ve stresten arındırmak için bir yola 
ihtiyacım vardı. Geçmişteki yazılarımda da yazmış 
olduğum gibi, yürüyüş yaptığım kuru dere yatağı 
benim için sihirle dolu bir yer. Aynı yerde 18 
yıldır yürüyüş yapıyor olmak ve ayaklarımın 
yeryüzüyle derinden bağlantısını hissetmek 
benim için şifalandırıcı bir merhem. Ve yıllar 
boyunca, bana hem yolumda rehberlik eden hem 
de görünmeyenin gücü ve yaşamın büyüsünü 
anımsatan pek çok işaret aldım.

doğada yürüyüş yapabileceğim böylesine 
tanıdık bir yerim olmasa nasıl merkezimde 
kalırdım gerçekten bilemiyorum. dostum 
haline gelen ağaçları ziyaret edebiliyorum, kızıl 
kristalimsi kayaları seyredebiliyor ve kuşların 
şarkılarını dinleyebiliyorum. Burası yalnızca 
mesajlar aldığım bir yer değil aynı zamanda da 
bir rahatlama yeri.

Yaşadığım yer olan Santa Fe’de kuraklık var. 
Bildiğimiz gibi, gezegenin her yeri iklimdeki aşırı 
uçta değişimleri deneyimliyor.  Ve eğer yalnızca 
araştırmalara inanacak olursak, değişimler 
artacak. Hala dengeyi davet edebilme gücümüz 
olduğuna ve insan davranışlarının gezegen 
üzerindeki etkilerini değiştirebileceğimize 
inanıyorum.

Yürüyüş yaptığım sırada kuraklık ve bu 
arazinin kaderi ile ilgili olarak endişelenmeye 
başlamaya engel olamadım. Gelecek ile ilgili ve 
bu büyüleyici güzellikteki manzarada yürüme 
zevkini daha ne kadar sürdürebileceğim 
hakkında düşüncelerimin içinde kayboldum.
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cihaza haykırdığım ve onu duvara 
çarpmak istediğim zamanlar da var. 
Günün stresi içinde kaybolduğumda 
durmak ve bilinç durumum hakkında 
düşünmek istemiyorum.

Kendimden emin olarak 
söyleyebilirim ki bu sürekli uyarıya, 
geçmiş yıllara göre çok daha 
olumlu tepki veriyorum. Spiritüel 
uygulamalarıma odaklanmamın 
hayatımı daha bilinçli yaşamamı 
sağladığını gerçekten anlayabiliyorum. 
Ve ışık ve sevginin enerjilerini 
beslemek için düşünce ve duygularımı 
yeniden çerçevelemem gerektiğinin 
bana anımsatılmasını istiyorum. Kendi 
hayatımda, tüm yaşamda ve yeryüzünde 
büyümesini istediğim enerjiler 
bunlar. Ve büyümesini istediğiniz 
enerjileri beslemeniz gerekir.

Aynı zamanda fark ediyorum 
ki alarm nedeniyle (hafif tabirle) 
huzursuz hissettiğimde hemen 
bakabileceğim  moralimi düzelten 
bir sözcük, cümle ya da fotoğraf  
varsa huzursuzluğum yalnızca birkaç 
saniye sürüyor. Çevremde böyle 
görseller bulunması düşünce dizimi 
değiştirmeme gerçekten yardımcı 
oluyor. 

Bilincinizi değiştirecek sözcük, 
cümle veya bir fotoğrafı yanınızda 
bulundurmayı lütfen düşünün. 

Bunu gün boyunca yapmak önemli 
çünkü stresli zamanlarda algımızı ve 
bilincimizi değiştiremiyorsak, o zaman 
spiritüel çalışmamızın bize nasıl fayda 
sağladığını kendimize sormamız 
gerekir.

Günün bir bölümünü sevgi ve ışık 
yayarak, bir bölümünü de çalışma 
hayatında, yapmamız gereken ufak 
işleri yaparken ve gün içinde oradan 
oraya koştururken doğal olarak 
ortaya çıkan streslerden dolayı öfke 
durumuna geçerek geçiremeyiz. 
Yalnızca kendimize uygun zamanlarda 
spiritüel bir durumda olamayız. 

Uygulamanızı sürekli hale getirmek 
için yollar bulmanız önemli. Spiritüel 
çalışmama odaklanmamı sürdürmemi 
sağlayacak, görebileceğim bir şeye 
sahip olmanın benim için son 
derece gerekli olduğunu fark 
ettim.

Kendinizi sabote eden, 
engelleyici düşünceler 
ve hüsran yerine size 
sevgi ve ışık yaymayı 
hatırlatan ve 
bunun için ilham 
veren, yanınızda 
taşıyabileceğiniz 
bir şey bulun.

Kullandığınız 
sözcükleri ve 
düşüncelerinizi 
sizi olumlu 
bir sonuca 
götürecek biçimde 
değiştirmeyi 
öğrendikçe 
uygulamanızın nasıl 
güçlendiğini ve istikrarlı 
hale geldiğini fark edin.

Kolektifte inanılmaz 
miktarda korku, öfke ve hüsran 

var. Kendi negatif enerjilerimizle 
besleyerek biz de bu kolektif enerjileri 
artırıyoruz. Ve parçası olduğumuz 
kolektif enerjiden de etkileniyoruz.

Size veya kolektife hizmet etmeyen 
enerjilerden arınmak için bir seremoni 
üzerine meditasyon ya da şamanik 
yolculuk yapmak için zaman ayırın. 

Size hitap eden bir elementi 
kullanabilirsiniz. eğer hava elementi 
size hitap ediyorsa, o zaman tütsü 
yakabilir ve kendinizi salıvermeniz 
gereken şeylerden arındırabilirsiniz. 
Lütfen salıverdiğiniz enerjileri 
niyetiniz ile sevgi ve ışığa dönüştürmeyi 
hatırlayın.

eğer ateş size hitap ediyorsa, 
o zaman size hizmet etmeyen 
enerjileri bir şöminenin içinde 

yakacağınız ateşin alevlerine 
bırakabilirsiniz. Ya da bir 

mumun alevine konsantre 
olabilir ve ateşin, 

dönüştürülmesi 
gereken enerjileri 

dönüştürmesine 
izin verebilirsiniz. 
Ayrıca 
meditasyon ya 
da şamanik 
yolculuk 
yapabilir ve 
kendinizi 
arındırmak 
için olağan dışı 

alemlerde de bir 
ateş seremonisi 

yapabilirsiniz.
dönüştürülmesi 

gereken enerjilerden 
kendinizi arındırmak 

için su kullanabilir ve suya 
akan bu enerjileri niyetle sevgi 

ve ışığa dönüştürebilirsiniz. 

enerjiyi dönüştürürken, toprağa 
bırakmaya ihtiyaç hissettiklerinizi 
gömmek de çalışmak için bir yol. 
onunla saygı ile onurlandırarak 
çalıştığınızda, toprak bu enerjileri 
verimli bir toprak haline getirecektir. 

Sonraki adım ise dönüştürülmesi 
gereken ağır kolektif enerjileri 
temizlemek için meditasyon ya 
da şamanik yolculuk yapmak 
olacaktır. Bunu küresel bir topluluk 
halinde yaparken, pozitif değişimin 
gerçekleşebilmesi için eterlerde 
temiz bir alan yaratmış olacağız. Ve 
tüm düzeylerde daha rahat nefes 
alabileceğiz. 

Bu çeşit arınma seremonilerini 
düzenli olarak gerçekleştirmek 
için karar verin. Aynen kendimizi 
fiziksel olarak temizlediğimiz gibi 
spiritüel temizlik sürecine de düzenli 
olarak devam etmeliyiz. Böyle bir 
seremoninin spiritüel çalışmanızı ne 
kadar desteklediğini fark edin. Böyle 
enerjilerle tıkandığınızda spiritüel 
uygulamalarınızı sürdürmek zordur.

Bilincinizi yükselten bir müzik 
dinlemek isteyebilirsiniz. Bazıları derin 
bir spiritüel durumu desteklemek 
için şarkı söylemeyi ya da dans etmeyi 
faydalı buluyor. Kendiniz için uygun 
olan yöntemi bulun.

Kendinizi dönüştürün ve ilahi 
olanın ışığını tüm hücrelerinizin içine 
emin. Işığı içinize çekin. Işık yayın ki 
yeryüzünün içinde ve çevresinde aksın 
ve parlasın. Işık ağını sevgi ile besleyin. 
Parlak bir ışık ağını örerek oluşturmaya 
devam edelim.                                   r

www.sandraingerman.com web sitesinden çeviren: 
Simin Uysal Çetinkaya.

http://www.sandraingerman.com
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unutmuyor ve tam olarak farkında 
olmadığımız şeyleri bile kaydediyor. 
Şu an bildiğiniz ama hatırlamadığınız 
çok fazla şey var. Soruluncaya kadar 
sanki her şeyi unutmuş gibisiniz. Ama 
sorulduğu anda bilinçdışı cevabı ortaya 
çıkaracaktır.

Fakat öyle bazı anılar var ki, bunlar 
bilinçdışının daha derinlerindedir 
ve onlara normal bilinç halinde 
ulaşamazsınız. Hafif bir trans hali, 
normal bilinç halinde ulaşılamayan 
bazı anılara ulaşılabilmesini sağlar 
ve bu durumda anlarız ki, bilinçdışı 
hiçbir şeyi unutmaz, sadece onu bilinçli 
zihinden gizler. Ama hatırlamasak bile 
bilinçdışında varlığını sürdüren bu 
anılar bizi etkilemeye devam eder. Bu 
anılar, çeşitli durumlarda kendimizi 
tehdit altında hissetmemize sebep 
olabilir, strese ve korkuya yol açabilir, 
bizi güvensiz bir hale getirebilir, 

içimizde sebebini bilmediğimiz 
duygulara sebep olabilir vs.

Aslında bilinçdışı düzeyde çalışan 
sistemlerin hiçbiri kötü amaçlı değildir. 
örneğin “korku”nun amacı hayatı 
korumaktır. Kendini kötü hissetmek 
sizi bir şeyden uzak tutar. Ama bunun 
arkasındaki esas hedef korunmadır. 
Bilinçli olarak karşı koyamadığımız 
her ne varsa ardında mutlaka olumlu 
bir niyet vardır. Ama örneğin, hiçbir 
tehlike yokken hissedilen korku, 
endişe gibi duygular kişinin hayatını 
sınırlandırır ve gereksiz acılara yol açar.

işte bu noktada regresyon 
uygulaması oldukça hızlı çözümlere 
ulaşmamızı sağlayabilir. Bu yöntemi 
kullanan bir uzmanla çalışırsanız, sizi 
uygun tekniklerle problemlerinizin 
kaynağına yöneltir ve bu anılar 
üzerinde çalışıldığında problem büyük 
oranda hallolur.

HePimiZin aklından zaman zaman geçen sorular vardır: Acaba kişisel 
geçmişimiz sadece bilinçli zihnimizle hatırlayabildiğimiz şeylerden 
ibaret midir? Yoksa bilinçaltında taşıdığımız ama normal bilinç halinde 

hatırlayamadığımız anılara da sahip olabilir miyiz?
daha net bir biçimde soracak olursak dünyanın çok farklı yerlerinde yaşamış 

çeşitli insan topluluklarının inandığı gibi geçmişte yaşamış olabilir miyiz? Yani 
“tekrardoğuş” diye bir şey var mıdır? Bu soru bana göre bir “evet-hayır” sorusu 
değil. Çünkü bu konuyu çok farklı açılardan ele almak mümkün.

Günümüzde giderek yaygınlaşan bir uygulama yöntemi var. Bu yöntemin 
adı “regresyon”. Regresyon, “bir problemi çözmek için o problemi oluşturan 
esas sebepleri bulmak amacıyla geçmişe dönmek” anlamına geliyor. özellikle 

1970’lerden sonra yaygınlaşan ve gelişen 
“regresyon” çalışmaları henüz 

tartışmalı görülse de bu 
yöntemle problemlerine 

çözüm bulan, hatta 
normal yöntemlerle 
çözülemeyen bazı 
sorunları iyileşen çok 
sayıda insan var.

Hepimiz şu anda 
hatırlayamadığımız 
hatta hatırlamak 
istemeyeceğimiz 
çeşitli anılara sahibiz. 
Bu anıların bir 

kısmına bilinçli 
olarak erişebilsek 
de büyük kısmı 
“bilinçdışı”nın 
derinliklerinde 
saklı. Ama artık 
şunu biliyoruz 

ki, “bilinçdışı” 
hiçbir şeyi 

Geçmişimiz nereye Kadar 
Uzanıyor?

M. Reşat Güner
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Burada bazı ilginç durumlar ortaya 
çıkabilir. Çünkü bazı problemlerin 
kökleri daha derinlere uzanır ve 
regresyon çalışmaları sırasında 
bilinçdışı şimdiki yaşamınızın dışında 
“başka zamanlara” ait anıları da ortaya 
çıkarabilir.

örneğin belli bir durumda endişe ya 
da stres hisseden ve bunun sonucunda 
çaresizlik hissini deneyimleyen birini 
düşünelim. Böyle bir duygu üzerinde 
çalışıldığında kişi bu durumla bağlantılı 
bazı senaryoların içine girebilir. 
Kendisini eski bir zamanda çeşitli 
olayların içinde bambaşka bir kişi 
olarak görüp deneyimleyebilir. Bunlar 
regresyon çalışmalarında sürekli 
ortaya çıkan durumlardır. Ve böyle bir 
durumda deneyimledikleri o kişi için 
son derece gerçektir. o kadar gerçektir 
ki, bazen belli oranda bedensel acıları 
bile duyumsayabilir. Bu tip durumlarda 
ortaya çıkan öyküler genellikle kişinin 
seans öncesi yakındığı problemle çok 
anlamlı bağlantılar içerir.

Bu tarzda çalışmalar yapan 
regresyon uzmanlarının sayısı gün 
geçtikçe artmaktadır ve bu alanda 
tüm dünyadan uygulayıcıları bir araya 
getiren önemli bir kurum da vardır: 
“dünya Regresyon Uzmanları Birliği” 
(earth Association for Regression 
Therapy)

Regresyon çalışmaları gerçekten 
çok etkili çalışmalardır ve bu yöntem 
dünyanın pek çok ülkesinde başarılı 
bir biçimde kullanılmakta ve giderek 
yaygınlaşmaktadır.

Şimdi şu soruyu sormamız gerekiyor: 
Regresyon uygulamalarında ortaya 
çıkan ve problemlerin çözülmesini 
sağlayan bu “anılar” nereden geliyor? 
Bunlar gerçek anlamda “geçmiş 
yaşamlar” mıdır? Yoksa kolektif bilinç 

alanından gelen ve geçmişte yaşanmış 
çeşitli anıların yüzeye çıkması mıdır? 
Ya da kişinin bilinçdışının uydurduğu 
fanteziler midir?

Bunların tümü olasılık dahilindedir. 
Ancak burada somut gerçek, bu 
yöntemle genellikle başka biçimde 
çözülmesi mümkün olmayan sorunlar 
çözülmekte ve iyileşmektedir. Ve bu 
alanda meydana gelen tecrübe birikimi 
bize kesin olarak şunu söylemektedir: 
“Geçmişte birilerinin yaşadığı hayatlar 
bizleri etkiliyor.”

Konu hakkındaki anlayışımızı 
derinleştirebilecek başka bir olgu da 
“kendiliğinden hatırlama” olaylarıdır. 
Ülkemizde özellikle Adana, mersin 
ve Antakya bölgesinde yoğunlaşan 
bu türden vakalar dünyanın hemen 
her yerinde görülmektedir. Bu tip bir 
vakada çocuk 2-3 yaşına gelip düzgün 
cümleler kurmaya başladığı zaman 
geçmiş yaşamıyla ilgili şeyler anlatmaya 
başlar. daha önceki kimliği, ailesi ve 
yaşadığı yer hakkında detaylı bilgiler 
verir. Bunların araştırılması mümkün 
olduğu durumlarda bu bilgilerin 
doğrulandığı yüzlerce vaka vardır. Bu 
konuda önemli araştırmalar yapmış 
olan dr. Ian Stevenson ülkemizde 
de araştırmalar yapmış ve topladığı 
vakaları kitaplar halinde yayınlamıştır.

Bu tip vakaların bazılarında geçmiş 
yaşamını ve nasıl öldüğünü hatırlayan 
kişilerin şimdiki bedenlerinde 
geçmiş yaşamlarındaki ölüm şekliyle 
bağlantılı bazı “doğum izleri” de 
görülmektedir. örneğin, kurşunlanarak 
öldürüldüğünü hatırlayan bir kişide 
aynı yerde kurşun izleri bulunmaktadır. 
Bu türden vakalar geçmiş yaşama 
ait anıların fizik düzeyde bile etki 
yapabildiğini gösteren normal yoldan 
açıklanması güç ve ilginç durumlardır.

3 0  •  R U H  v e  m A d d e H A Z i R A n  2 0 1 4  •  3 1



H A Z i R A n  2 0 1 4  •  3 33 2  •  R U H  v e  m A d d e

Yine açıklanması güç başka bir 
durum da herhangi bir konuda 
olağanüstü yetenek sergileyen 
çocukların durumudur. Çok küçük bir 
yaşta, bazen hiçbir eğitim söz konusu 
olmadan herhangi bir alanda üstün 
yetenekler sergileyen pek çok örnek 
var. Günümüzde bu tip çocuklara 
rastlamak daha olası. Bu konu genetik 
vs. gibi etkenlerle açıklanmaya çalışılsa 
da bence iş o kadar basit değil. on 
üç yaşına geldiğinde sekiz dili hatasız 
biçimde konuşan bir çocuğun bunu 
genetik yolla getirmiş olma ihtimalini 
kabul etmek biraz zorlama olmaz mı? 
Herkes kendi çevresinde bir bebeğin 
doğup büyümesini gözlemlemiştir. 
Bebeklerin kendilerine has bir 
kimlikleri vardır. eğitim sadece bu 
temel kimliğin üzerine bir şeyler 
inşa eder. Ama çocuğun kendine has 
yetenekleri, orijinal duruşu hep var 
olmaya devam eder.

Bütün bu fenomenleri bir araya 
getirdiğimizde, geçmişimizin çok 
derinlere uzandığını söyleyebiliriz. 
Bedenimizdeki elementler yıldızların 
kalbinde doğmuş ve milyarlarca 
yıllık evrimin sonucunda canlı bir 
organizma içerisindeki yerini almıştır. 
diğer taraftan psişemiz yani içsel 
varlığımız, insanlığın dünya üstündeki 
milyonlarca yıllık geçmişini, atalara ait 
ırksal geçmişi ve büyük ihtimalle kendi 
geçmiş yaşamlarının anılarını içinde 
barındırır. Ve tüm bu anılar zaman 
zaman iç varlığımızın derinliklerinden 
göz kırparcasına kendilerini gösterir 
ve bize gerçek kimliğimize ait esintiler 
getirirler.

Ve en sonunda geriye tek bir 
şey kalır; hislerin, duyguların, 
düşüncelerin ve bedenin ardında 
sürekli var olan ve her şeyi sessizce 
izleyen farkındalık: bilinç…              r

25 mAYIS 2014 Pazar günü 
her iki kurumumuzun 
genel kurulları yapıldı. 

metapsişik Tetkikler ve ilmi 
Araştırmalar derneği 1950’de, 
insanlığı Birleştiren Bilgiyi Yayma 
Vakfı 1994’te; biri 64 yıl diğeri ise 
20 yıl oldu kurulalı.

Büyük bir vazife misyonu 
en büyük işini, görevinin ilk 
kademesini 2 nisan 2012’de İlâhî Nizam ve Kâinat adlı ruhsal alemin hediyesini 
yayınlayarak tamamlamıştır.

Şimdi her noktaya, coğrafyaya ve dillere çevirme ve olduğu gibi muhafaza etme 
zamanıdır. Vazife işaretini alan bilinçlerdeki, kalplerdeki hareket uyanıştır. Sadece 
tüm insanların bu sevgiyi, bilgiyi özümseyecek hale gelmeleri için gerçek anları 
beklemektedirler.

Vakfımız, derneğimiz kitap ile ilgili vazifesinde sosyal medya, internet, basılı 
kitap olarak her mecrayı kullanarak sorumlu varlıklara duyuru, tanıtım yapma 
işine devam etmektedir.

Genel kurullarımız genç kadrolara yönetim yollarını açarak yeni çağın vazife, 
sezgi anlayışına uygulama alanlarını da açmıştır. Gençlik ve kalpleri genç kalanlar 
bilgiyi direkt anlayacak yeni kitaplarla ve çalışmalarla Ruh ve madde Yayınları’nın 
yeni içerikleri ile daha geniş sahalar bulacaklardır. Rm bu yeni dönemde 
sorumluluğunu bu gençliğe odaklayarak bilgi yaymaya devam edecektir.

Ses ve görüntü sistemlerine yatırım yaparak artık daha çok etkinliği internet’ten 
canlı olarak izletmek için internet TV’ye doğru hazırlıklarımızı artırmaktayız.

Kitap ile ilgili geri dönüşler bizi sevindirmekte; tam zamanında gelmiş bu 
hediyeye övgü dolu bildirimler almaya devam etmekteyiz. 

Kitabın ingilizcesinin amazon.com’da satışı sürerken ispanyolca, Almanca 
çevirileri devam etmekte ve Rusça, Fransızca çeviri hazırlıkları sürmektedir.

Son günlerin için sevgi ile dolduracak vazife planlarının, vazifelilerinin yardım 
ve önderliğiyle tehir edilmiş zamanı kapatacak birliği yaşıyoruz. özgürleşmiş 
kalpleri de vazifeye çağırıyoruz. Aşk ile, teslimiyet ile, sevgi ile...

mTiAd ve BiLYAY
Yönetim Kurulları adına, 

A. Cemal Gürsoy

H A B e R

mTiAd ve BiLYAY  
Genel Kurulları Yapıldı 
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Refleksoloji 
nedir?
David F. vennells

OxFoRd enGLISH sözlüğünde 
refleksoloji, gerilimi almak ve hastalıkları 
tedavi etmek için ayaklardaki belirli 

noktalara masaj uygulanması; refleks ise, bir 
uyarana verilen istem dışı ya da otomatik hareket 
olarak tanımlanmıştır.

Bunlar güzel fakat genel tanımlardır; 
refleksoloji sanatı ve biliminin gerçek tanımının 
yalnızca yüzeyine değinmektedir. Aslında, 
“refleks” sözcüğünün tanımı oldukça yanıltıcıdır. 
Refleksologlar bir şeye karşılık olan bir “hareket” 
değil, daha çok belirli bir fiziksel, zihinsel ya da 
duygusal fonksiyonun artma, azalma veya yeniden 
dengelenmesi biçiminde başka bir uyaran ya da 
tepki ararlar. 

Bir düzeyde refleksolojinin amacı, tek 
kelimeyle ve öncelikle mümkün olduğunca hızlı 
ve kolay bir şekilde bedene ve zihne yeniden 
sağlık vermektir. Bu şekilde hasta, daha fazla 
bir tedaviye gereksinim duymaz ve yaşamdan 
yeniden keyif alabilir. elbette eğer refleksoloji 

her zaman kullanılabilseydi bu harika 
olurdu. Ancak kusursuz bir dünyada 
yaşamıyoruz ve refleksolojinin amacı 
da gerçekçi bir şekilde ilgilendiği 
her hasta üzerinde yapabileceklerini 
başarıyla gerçekleştirmektir.

Kimi zaman sadece hastanın 
şikayetlerinin şiddetini azaltmayı 
başarabiliriz ve bu düzelmeyi 
koruyabilmek için düzenli tedavilere 
devam etmemiz gerekebilir. Bu tür bir 
tedaviyi ancak hasta bu değişikliklerden 
memnun olursa başarılı olarak kabul 
edebiliriz. 

en önemli şey, rahatsızlığına 
karşı hastanın kendi tutumudur. 
Refleksolojinin en büyük etkilere 
sahip olduğu nokta da budur. Tedavi, 
dinleme, bazen de hastalarla konuşma 
yoluyla olumlu zihinsel ve duygusal 
nitelikleri teşvik etmek refleksologların 
onlara yardımcı olabileceği en iyi 
yollardan bazılarıdır. olumlu bir zihin 
refleksoloji almanın harika bir yan 
ürünüdür ve iyileştirme sürecindeki en 
önemli faktörlerden biridir. Bilimsel 
araştırmaların sonuçlarıyla da bir 
kişinin sağlığında olumlu bir zihnin 
etkisini doğrulayabiliriz. Kesindir: 
mutlu olmak size yarar!

Aslında, iyi bir zihinsel tutum 
kazandırmak refleksoloğun bir 
numaralı önceliği olmalıdır. Bunun 
nedenlerine daha sonra bakacağız, 
ama şimdilik mutlu bir zihnin oldukça 
yararlı bir şey olduğunu kesinlikle 
söyleyebiliriz. Bu dünyada o ya da 
bu şekilde şiddetli acılarla uğraşmak 
zorunda olan birçok kişi var, yine de 
birçok kişi bunu mutlu bir zihin, rahat 
bir zihin, tam da mutluluktan başka bir 
şey istemeyen bir zihinle yapar. Böyle 
kişiler sağlıklı mıdır? iyileşmeye ihtiyaç 
duyarlar mı?

Bu bir refleksoloji tanımı ya da 
anlayışıyla uygun mudur? “iyileştirme 
yolu” ile ilgili bir anlayışa doğru bir 
yolculuğa başlıyorsak, en başından, 
içimizdeki o şefkatli başkalarına 
yardımcı olma isteğinin gücünü ortaya 
çıkarmamız ve şekillendirmemiz için 
bir parça bilgelik geliştirmemiz gerekir. 
Bilgelik esastır. Teknik açıdan başarılı, 
şefkatli bir iyileştirici olabilirsiniz, 
ama bir parça bilgelik olmadan, 
eylemlerinizin birçoğu yanlış yöne 
saptırılabilir ve zamanınızla çabanız 
boşa harcanmış olur. Garip görünebilir 
ama bir şifacının en büyük amacı, 
“her şeyi ve en son amacı” iyi bir sağlık 
değildir. Refleksoloji nasıl Çalışır?

Refleksolojinin ilk ne zaman 
kullanıldığını söylemek gerçekten 
imkansızdır. Refleksolojiyle ilgili 
bilinen en eski kayda mısır, 
Sakkara’daki Ankmahor adlı mısırlı 
bir hekimin mezarının duvarında 
rastlanmıştır. Tarihi yaklaşık i.ö. 2330-
2500 yıllarına dek uzanan bu duvar 
resmi iki adamın ayakları üzerinde 
çalışan başka iki adamı gösterir. Yazıtta, 
hastalar «Beni incitme» derken, 
terapist «Sana öyle davranacağım ki bu 
yüzden bana şükredeceksin” karşılığını 
verir.

eğer ayak masajına refleksolojinin 
basit bir uygulaması olarak bakarsak, 
refleksolojinin insan ırkı kadar eski 
hatta belki daha eski olduğunu 
söyleyebiliriz. insanlarla yakından 
ilişkili olanlar da dahil olmak üzere 
belirli maymun türleri primitif 
türde bir ayak masajı uygular. 
elbette, bedenin iyileştirici güçlerini 
uyardıklarının bilinçli bir şekilde 
farkında değildirler. Bu sadece 
içgüdüseldir ve iyi hissetmeyi sağlar. 
Birçok kişi, kendi ayaklarına masaj 
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yapılmasından hoşlanır. Gevşetici ve 
hoş bir histir, birçok biçimde stresi 
alır. Ama, her ikisi de beden ve zihin 
için çeşitli nedenlerle yararlı oldukları 
halde, ayak masajıyla, refleksoloji 
arasında kesin bir fark bulunmaktadır. 

Refleksolojinin gerçekte nasıl 
çalıştığı konusunda iki temel düşünce 
okulu vardır. ne yazık ki günümüzde 
ikisinin de klinik açıdan doğru 
oldukları kanıtlanamamıştır. Ancak bu, 
refleksolojinin işe yaradığı gerçeğini 
değiştirmemektedir.

Çağdaş refleksolojinin annesi olarak 
görülen eunice Ingham›ın da arasında 
bulunduğu ilk refleksologların 
birçoğunun ileri sürdüğü ilk kuram 
ayağın vücudun çeşitli bölümleriyle 
sınırsız sayıda sinir ucuyla bağlantılı 
olduğudur. Ayaklarda alışılmadık 
biçimde çok sayıda sinir ucu 
bulunmaktadır; işte birçok kişinin 
ayaklarını gıdıklanma gibi fiziksel 
uyarıma karşı özellikle duyarlı 
hissetmesinin nedeni budur. Çeşitli 
sinir uçlarının bedenin «kuşaklarına» 
karşılık geldiği düşünülmüştür, hala da 
düşünülmektedir ve bu durum kuşak 
kuramı olarak adlandırılmıştır. dr. 
William Fitzgerald bedenin kafadan 
ayak ucuna ve buna karşılık gelen on 
el ve ayak parmağına giden on dikey 
kuşağa bölünebileceğini bulmuştur 
(bk. Şekil 1.). Belirli parmaklara 
uygulanan basıncın bedenin ilgili 
kuşaklar içinde kalan bölümleri 
üzerinde bir etkisi olacaktır. 

Ayrıca, sinir uçlarının insan 
anatomisinin haritasına karşılık geldiği 
de düşünülmüştür. Aslında, her iki 
ayağımızın tabanına birlikte bakarsak, 
insan bedeninin genel şeklini oluşturur 
gibi görünür: Başparmaklar, kafa ve 
boyunla ilişkilidir; küçük parmakların 

ayakla birleştikleri yerler, sağ ve sol 
omuzlar ve ayakların üst kısımları da 
omurganın sağ ve sol yanıdır. 

Bir yere kadar bu kuram da 
doğrudur, ama bunun kesin, 
doğru ve belirli bir kuram olduğu 
konusunda açık bir kanıt yoktur. 
Aslında, ayaklardaki sinir uçlarının 
sayısı ve karmaşıklığı ayakların hangi 
bölümünün bedenin hangi bölümünü 
etkilediğini açıkça belirlemeyi 
neredeyse imkansız hale getirir. 
Sinir sistemi oldukça geniş olduğu 
ve vücudun her yanını kapladığı 
için sadece tek bir küçük bölgede 
rahatlama ya da acı yaratmanın bütün 
üzerinde dramatik bir etkisi vardır. 

Bu konuda bilimsel sonuçlar 
olmamasına rağmen refleksoloji 
uygulamanın, basit bir ayak masajından 
öte, belirli bir şekilde ayaklara masaj 
yaparak uyarıma yol açmanın beden 
ve zihin üzerinde doğrudan ve olumlu 
bir etkisi olduğunu kabul etmek 
zorunda bıraktıracak kadar yararlı bir 
etkisi olduğuna dair vaka hikayeleri ve 
anekdotlardan elde edilen çokça kanıt 
bulunmaktadır. 

Bugünlerde birçok şifacı 
refleksolojiyi Çin tıbbıyla ilgili 
bilgilerle açıklamaktadır. Bu, bedende 
yaşam gücü enerjisini, chi’yi taşıyan 
birtakım görülmez enerji yolları 
ya da meridyenler olduğunu şart 
koşmaktadır. Bu yollar, olasılıkla 
stres yüzünden, bloke olduğunda, 
hastalıkla sonuçlanabileceği söylenir. 
Bazen bu blokajları açmak ve sağlıklı 
yaşam gücü enerjisinin serbestçe 
akışını uyarmak için akupunktur ya 
da akupresür kullanılır. Başlıca enerji 
yollarının büyük çoğunluğu ayaklarda 
başladığı ya da bittiği için, doğal 
olarak refleksoloji bunları bir şekilde 
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uyaracaktır. Ancak, tam bir refleksoloji 
tedavisi bile meridyenlerin tümünü 
uyarmayacak ya da tedavi etmeyecektir, 
çünkü bunların hepsi ayaklarda sona 
ermez, ayrıca başlıca olanların yanı sıra 
birçok ikincil yol da bulunmaktadır. 
Akupunktur ve akupresürün tüm 
beden üzerinde uygulanmasının 
nedeni budur. (Akupunktur geçmişi 
binlerce yıla uzanır, bu yüzden yalnızca 
ayakları tedavi etmek yoluyla en etkilisi 
olsaydı, bunun şimdiye kadar fark 
edilmiş olacağı düşünülebilir.)

Bazı Yeni Fikirler

HEm refleksolojinin hem de 
akupunktur ve diğer benzer 

terapilerin niçin işe yaradığı 
konusunda gerçekten bazı yeni ipuçları 
ve basit fikirler aramak zorundayız. 
Sinir uçları kuramı ya da kuşak 
kuramı ile yaşam gücü meridyenleri 

kuramından alınan olası bir açıklama 
aşağıda verilmiştir. 

doğu felsefeleri ve doğal tıp 
sistemlerinin birçoğunda sinir 
sisteminin zihinle beden arasındaki 
bağlantı olduğunu biliyoruz. Ayrıca, 
süptil içsel enerjilerin ya da Budist 
felsefede bilindikleri biçimiyle 
“rüzgarlar”ın, zihinsel ve fiziksel 
sağlığımızı yönettiğini de biliyoruz. 
Güçlü, açık ve iyi dengelenmiş süptil 
içsel rüzgarlar taşıyıp doğal olarak 
ürettiğimizde, fiziksel ve zihinsel 
sağlığımız da iyi olur. Bu fikirleri 
anlamak için, yaşam gücü enerjisinin 
ne olduğu ve yaşam için niçin bu kadar 
önemli, kritik olduğu konusunda temel 
bir anlayışa sahip olmak yardımcı 
olacaktır. 

Yaşam gücü enerjisinin, tüm yaşamın 
süptil temeli, her yaşam biçiminin 
doğum, yaşam ve ölüm döngüsünü 
destekleyen, besleyen ve ayakta tutan 
bir tür kozmik çorba olduğunu 
söyleyebiliriz. 
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dönüştüremiyor ya da çıkaramıyorsak 
sağlığımız bundan ters biçimde 
etkilenebilir. daha önce de ifade 
edildiği gibi, içsel yaşam gücü enerjisi, 
insan bedenindeki süptil kanallar ya 
da meridyenlerden geçer ve bunlar, 
örneğin stres yüzünden, bloke 
olduğu ya da dengesizleştiğinde, 

hastalıkla sonuçlanabilir. 
Birçok tamamlayıcı 

terapi, beden ve 
zihnin bu içsel 
enerjileri yeniden 
dengelemesi ve 
temizlemesine, 
bu şekilde de 
sağlığı ve iyiliği 
geliştirerek 
yardımcı olmaya 
çabalar; işte bu, 

refleksolojinin 
de bir iyileştirme 
tekniği olarak 
çalışma biçimidir.

Refleksolojinin 
içsel enerji 
sistemimizi yeniden 
dengeleme, 
temizleme ve 
yenileme yoluyla 
sağlığımız ve 
iyiliğimiz üzerinde 

büyük bir etkisi 
olabilir. içsel yaşam 

gücü enerjisi engellenmiş, 
durgun ya da dengesiz olduğunda, 
düzenli refleksoloji tedavileri, bu 
enerjinin niteliğini doğal olarak 
ve çaba harcamadan dağıtma, 
bedenimizin, zihnimizin ve çevrenin 
izin vereceği en sağlıklı düzeye 
yükseltme etkisine sahiptir. Bir 
refleksoloji tedavisi, aynı zamanda 
çoğunlukla hastalık tarafından kesilen 

ya da kısıtlanan evrensel yaşam gücü 
enerjisinin yeniden dengeli bir akışı 
sağlayacak biçimde enerji sistemimizi 
açma etkisine de sahiptir. Belki de 
kesin bir şekilde, bu yaşam gücü 
enerjisinin kesilmiş olmasının pek 
çok hastalığın nedeni olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Bu yüzden iyileştirme sürecinin 
büyük bir bölümü, hastanın bu 
evrensel yaşam gücüyle doğal 
ilişkisinden niçin uzak düştüğünü ve 
gelecekte bununla sağlıklı bir ilişki 
sürdürmek için nasıl çalışabileceklerini 
saptamaktır. Bazı kişiler için bu kendi 
dini ya da başka bir dini yeniden 
keşfetme ya da meditasyon, yoga veya 
Tai Chi gibi uygulamaları araştırma 
yoluyla kişisel bir spiritüel devrimi 
içerebilir. Yaşamla bu özel içsel 
ilişkiyi geliştirmek için dindar olmak 
zorunda değiliz. Bebeklerin mutlaka 
dindar olması gerekmez, ama onlar da 
kesinlikle özel bir yerden gelen özel, 
saf bir enerji taşırlar. Birçok tanınmış 
ve saygı gören spiritüel öğretmen, 
şifacı ve azizin de benzer bir enerji 
taşıdıklarından söz etmek ilginç 
gelebilir. 

Bilinçli enerji

iÇSeL ve dışsal yaşam gücü enerjisi 
uyum içinde olduklarında, aynı saflık 

düzeyine sahip olduklarında, aynı 
dalgaboyu/frekansta var olduklarında 
ve aynı varoluş alemi içinde 
bulunduklarında, oldukça benzer 
enerjilerdir. Tek fark, içsel yaşam 
gücü enerjisinin bilinç ya da «zihin»e 
sahip olması ve bundan ayrı biçimde 
var olamamasıdır. Bilinçle içsel yaşam 
gücü enerjisi arasındaki yakın ilişki 

modern fizik bize her maddenin 
farklı enerji frekanslarından yapıldığını 
söyler. Katı nesneler oldukça düşük ya 
da yavaş frekansta titreşen enerjiden 
yapılmıştır. Su, hava ve yaşam gücü 
enerjisi gibi daha az katı nesneler 
inanılmaz derecede hızlı titreşirler. 
maddenin molekülleri ve atomları 
içinde oransal olarak evrendeki 
gezegenler arasındakinden daha fazla 
boşluk olduğunu, bu yüzden de hiçbir 
şeyin göründüğü gibi olmadığını da 
biliyoruz. 

Budizm ve Vedik bilim gibi doğu 
felsefelerinin birçoğu, enerji kavramını 
bizden çok daha iyi kavramışlardır. 
onlar ayrıca kendini adamış birçok 
uygulamacının yaşadığı mistik ve 
spiritüel deneyimleri açıklayacak bir 
şekilde bu bilgiyi dinlerine de katarlar. 
Bu topluluklarda, bilim, din ve sanat 
ayrı ayrı şeyler değil, sadece aynı yaşam 
ağacının dalları olarak görülür.

doğu’nun Tanrı anlayışının bir 
yönü evrensel bir yaşam gücü enerjisi 
biçimindedir; yani tüm yaşamın tek 
gerçek kaynağı. Bitkilere, ağaçlara, 
hayvanlara, insanlara, gezegenlere, 
yıldızlara ve evrenlere yaşam nefesi 
veren enerjilerin hepsi, bu tek 
kaynaktan gelir. iyi bir fiziksel, zihinsel 
ve spiritüel sağlık sürdürmek ya da 
oluşturmak istiyorsak temas kurmamız 
gereken yaşam kaynağı budur. 

dua, meditasyon, doğada bir yürüyüş 
yapmak ya da şifa almak yoluyla 
bu enerjiyle temasa geçtiğimizde, 
kendimizi daha az “ayrı”, kendi 
içimizde giderek daha “bütün” ve 
kendimizi yaratılışın “bütün”ü içinde 
hissederiz. Bir birlik duygusu yaşarız. 
olayların mükemmel düzeni içindeki 
yerimiz ya da rolümüzün daha farkında 
olur ve aynı zamanda kendimizi kuşku 

veya özür olmaksızın olduğumuz her 
şey olma becerilerimiz konusunda 
emin, desteklenmiş, güvende ve açık 
hissederiz. Bu spiritüel ya da kişisel 
deneyimlerin iyileşmenin “özü” 
olduğunu ve birçok tamamlayıcı 
terapinin istenen bir yan ürünü 
olduklarını söyleyebiliriz. 

iki tür yaşam gücü enerjisi 
vardır: içsel ve dışsal. 
içsel yaşam gücü 
enerjisi, her canlı 
varlığın bedeni ve 
zihninde var olan 
süptil enerjidir. 
dışsal yaşam 
gücü enerjisi 
bitkiler, çiçekler, 
ağaçlar, kayalar, 
mineraller 
ve kristallerde 
vardır. Bu enerji 
çoğu kez Bach 
Flower Remedies, 
kristalle iyileştirme 
ve homeopaitk ve 
bitkisel ilaçlarda 
olduğu gibi 
iyileştirme amaçları 
için kullanılır. 
Sadece bir ormanda 
ya da deniz kıyısında 
yürümenin bile 
üzerimizde sakinleştirici 
ve iyileştirici etkisi olabilir. 
Bu yerlerde bulunan, kendi içsel 
enerjilerimizi «yükselten» çok sayıda 
saf, dışsal yaşam gücü enerjisi vardır 
ve bu bedenimizle zihnimizde 
karşılıklı bir etkiye sahiptir. Tersine, 
bu enerjilerin kısıtlanmış olduğu 
kentsel alanlarda ve stresli ortamlarda 
çokça zaman geçirirsek özellikle 
de bunları yukarıdaki durumlara 
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yüzünden, ağaçlar, kristaller, Toprak 
ya da diğer dışsal yaşam gücü enerjisi 
kaynaklarına karşı hissettiğimiz 
yakınlık ya da eşlik duygusunun tek 
nedeninin bunların bir kişisel karakter 
ya da zihne sahip olmaları olduğuna 
inanmak kolaydır. Ağaçlar, kristaller 
ve topraktaki gibi, dışsal yaşam gücü 
enerjisi zihin ya da bilince sahip 
değildir. Ancak, bu onları daha az özel 
ya da daha az kutsal “canlılar” yapmaz. 

Bu yüzden içsel enerjilerimiz ve 
zihnimiz ayrılmazdır. neredeyse tek 
olarak vardırlar ve oldukça yakın, 
birbirine bağlı bir ilişkiye sahiptirler. 
Aslında, genellikle fark etmesek 
de, düşünce ve duygularımız içsel 
enerjilerimize “biner”ler. iyi bir 
niteliği olan olumlu bir içsel yaşam 
gücü enerjisi taşırsak, bizim için 
olumlu zihin durumları geliştirmek 
kolay olur ve genellikle olumlu yaşam 
deneyimlerine çekilir ve sorunların 
daha kolay üstesinden geliriz. Aynı 
şekilde, bilinçli bir biçimde güven, 
iyilikseverlik ve bilgelik geliştirmeye 
çalışırsak, bu içsel enerjilerimizin 
niteliğini yükseltecek, bunun 
sonucunda da sağlımızı ve yaşamımızın 
başka birçok yönünü düzeltecektir. 

Antikle Çağdaşı Birleştirmek

SiniR sistemi, zihin ve içsel 
enerjilerimiz arasındaki bağlantıya 

geri dönecek olursak, refleksoloji 
uygulamasının sinir sistemini uyardığı 
ya da gevşettiğini söyleyebiliriz. Bu 
uyarım ve gevşeme aynı anda zihni ve 
içsel enerji sistemimizi etkiler. iyi olma 
potansiyeline sahipsek, sadece sinir 
sistemi aracılığıyla zihni ve içsel enerji 
sistemini tedavi ederek, uyararak, 

gevşeterek ya da “masaj yaparak” 
doğal olarak iyi bir sağlık yönünde yol 
alırız. doğru koşullar sunulduğunda 
bedenimiz herhangi bir şekilde 
bunu gerçekleştirme eğilimi gösterir. 
Refleksoloji ve diğer terapilerde 
yaptığımız şey sadece bu süreci 
teşvik etmek ve iç huzur, “boşluk” ve 
iyileşmeye yol açan diğer koşulları 
yaratmaktır. 

Yalnızca ayaklara masaj yapmaktan 
kaynaklanan fiziksel ve zihinsel 
sağlıktaki olumlu değişimleri görmek 
gerçekten şaşırtıcıdır. Bunun büyük 
bölümü, sadece refleksoloji tedavisi 
sırasında oluşturulan derin fiziksel ve 
zihinsel gevşeme nedeniyledir, çünkü 
bu kendi içsel iyileştirme becerilerimizi 
yeniden kazanmamız için gereken 
başlıca koşullardan biridir. iyi bir 
beslenme, düzenli egzersiz, sosyal 
ve çevresel koşullar, zihinsel tutum 
vb. gibi başka birçok koşul da vardır. 
Ancak, iyi bir sağlığın bu kadar kolay 
kazanılmadığı ya da korunmadığı 
zamanlar da vardır; bu durumda daha 
derin çözümler aramamız gerekir. 

Genel olarak konuşursak, iyi bir 
motivasyonla refleksolojinin her 
düzeyde daha bütün ve sağlıklı 
varlıklar olmamıza yardım ederek 
kendimizin ve başkalarının yaşam 
kalitesini geliştirmede büyük ölçüde 
yardımcı olduğunu görebiliriz. Bu da 
daha sonra doğal olarak çevremizdeki 
kişilere ve tedavi ettiklerimizin 
arkadaşlarıyla yakınlarına yarar sağlar. 
Bir hastaya yardım ettiğimizde, dolaylı 
olarak o hastanın yakın bir bağı ya da 
ilişkisi olan kişilerin hepsine de yardım 
ediyoruz demektir. Başkalarına yararlı 
olmak için ne özel bir fırsat.              r

david F. Vennells, Refleksoloji kitabından  
derleyen nusret Yılmaz.

11 mAYIS Pazar günü Bilyay Akademi aktivitesi içerisinde konuğumuz 45 
yıldır SeS (School of economical Science) bünyesinde Pratik Felsefe 
okulu okul müdürü olan Graham Skelcey idi. “Shakespeare, Vedanta 

öğretileri ve Ruhsallık” adlı özel seminerinde Graham, Shakespeare’in soneleri 
içerisindeki derin anlamları ve ruhsallıkla bağlantılı kısımları katılımcılarla 
paylaştı. metinlerin içindeki ruhsallığı Vedanta öğretisi ile karşılaştıran ve 
ruhsallıkla bütünleştiren bu sohbette hem Shakespeare’i başka bir yönden 
tanıdık, 

hem de  Hindistan’ın Vedanta öğretisinin bireysel potansiyelimiz, onu 
keşfetmek için bakılması gereken yön ve harcanması gereken çabanın yapısına 
dair söylediklerini keşfettik.

Graham Skelcey’in dahil olduğu okulun ilk dönemde ana konu ekonomiydi, 
ancak felsefeye ilgi çoğaldı ve 1950’lerde asıl çalışma konusu haline geldi. 
Başlangıçta esasen batı felsefelerinden ve Gurdjieff ve ouspensky öğretilerinden 
yararlanılmaktaysa da okul’un müdürlerinden biri Hindistan’da önde gelen 
üstatlardan birinden Advaita Vedanta öğretileri almaya başladığında felsefe 
derslerine yeni bir boyut katıldı; ve artık okul’un asıl öğretisinin merkezinde yer 
almakta. 

Shakespeare’i bambaşka bir açıdan deneyimlemek, satırların derinlerine 
dalmak ruhumuzu tazeleyen bir etki yarattı. ezoterik bilginin nasıl da satırların 
arasına örtülerek o zamanlardan bu zamanlara aktarıldığını görmek bizler için 
ayrıca bir farkındalık getiriyor.                                                                         r

H A B e R

Graham Skelcey ile 
“Shakespeare, Vedanta 
öğretileri ve Ruhsallık”
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kaynaklanır, ekolojik dengeyle sürekli 
yenilenir. Su akar da akar, akar da 
akar… Fakat barajı aniden ortadan 
kaldırmak da çare değildir. o zaman 
da tüm su birden boca olur, ortalığı sel 
götürür. Hani eninde sonunda nehir 
yatağına koyulacaktır, ama o zamana 
kadar ortalık birbirine karışacaktır. en 
güzeli kapakları yavaş yavaş ve dengeli 
açıp suyu akıtmaktır önce bir güzel. 
Sonra dengeyi bulunca akış, artık baraja 
ihtiyaç kalmaz ve o, ortadan kalkabilir. 
işte kapakların açıldığı ilk an, insanın 
yaşamla yani “live” ile yani ruhuyla 
bütünleşmesi; barajın tamamıyla 
ortadan kalktığı an da, insanın artık 
tamamen ruhun kendisi olarak akması 
halidir.

direndiğimiz, reddettiğimiz, kabul 
etmediğimiz, ötelediğimiz her şey 
ama her şey baraja koyulan bir taştır. 
Böyle biriktire biriktire içimizde Keban 
Barajı gibi büyük bir baraj yaratırız da 
hayran hayran seyrederiz bir de onu, 
tıpkı dünyadaki nice baraja hayranlıkla 
baktığımız gibi. Halbuki hiçbir baraj 
doğal değildir, doğanın parçası 
değildir. doğanın parçası olmaktan 
çıkıp, doğayla mücadele içine girmiş 
insanoğlunun ona can veren suyu 
kontrol etme çabasının ürünleridir; 
ruhuna kurduğu dev barikatların 

dünyadaki sembolleridir onlar… 
Ve “live” bu koca engelden 
akamıyorsa, yaşamı sunamıyorsa 

“evil” ortaya çıkacaktır…

Yani?

PeKi ne yapabiliriz, ruhlarımızdaki 
“evil”ı, “live”a dönüştürebilmek, o 

dev barajı aradan çekebilmek adına? 
Çok basit. onu oluşturduğumuz, 

ortaya çıkardığımız, 

inşa ettiğimiz yöntemin tam tersini 
işleteceğiz. direndiğimizi kabul 
ederek, reddettiğimizi kucaklayarak, 
kabul edemediğimizle el sıkışarak, 
ötelediğimizi beriliyerek ve hepsini de 
tek bir yolla; yani her şeye ama her şeye 
yüreğimizde gerçekten yer vererek… 
açacağız kapakları, kaldıracağız 
barajdaki taşları birer birer…

ne diyorsun Sen Kardeş?

“nASIL YAni? Şimdi hırsıza, 
uğursuza, katile, tecavüzcüye, 

kötülüğe mi yer vereceğiz kalbimizde? 
onları mı kucaklayacağız? Çok 
hayalcisin, çok polyanasın, karanlıkla 
böyle mücadele edilmez, geç bu 
işleri…” diyor içinizdeki ses değil 
mi? Çünkü o ses bugüne kadar 
“Savaş kötülükle, reddet onu, senden 
farklıysa ötele, sen çok erdemlisin; 
harikasın; iyisin ama kalan hepsi kötü,” 
diyordu. Ama dost gibi görünen o 
ses, bir yandan da “Salak, gerizekalı, 
öyle mi yapılır o, hiçbir şeyden 
anlamıyorsun…” gibi cümlelerle 
meydan dayağı da atıyordu bizlere. 
Aslında her türlüsünden besleniyordu 
bizden çünkü kendini gerçek 
zannediyordu. Halbuki o sadece 
suya muhtaç taşlık nehir yatağındaki 
rüzgarın uğultusundan başka bir 
şey değildi. nehir su dolu olsa serin 
serin, dolu dolu ruhumuzda yayılacak 
o rüzgar, böyle toz toprak içinde 
uğuldayıp duruyor içimizde…

Peki Ya Karanlık?

KÜÇÜKKen severek oynadığım 
bir oyun vardı, Prince of 

inGiLiZCede yaşam kelimesinin karşılığı “live”dir. Peki yaşam akamazsa, 
önünde bir engel varsa ne olur? “Live” tersine döner ve “evil” Türkçesiyle 
şeytan ortaya çıkar. işte şeytan yani aslında hepimizde gani gani var olan 

egomuz, yaşam enerjisinin geçemediği tıkalı olduğu bölgelerimizdir. Tıpkı gürül 
gürül akan bir nehrin önünde baraj yaptıktan sonra çevrenin aldığı hal gibidir 
egonun varlığı. nehrin suyu kesilince, geriye taşlarla dolu tabanı kalır. Sonra 
nehrin çevresindeki canlılık biter yavaş yavaş. Ama varoluş yok olmaz; sadece biçim 
değiştirir. Hayat her türlü devam eder çünkü… Ama su var, bolluk bereket dolu, 
canlılık dolu; ama su yok, kupkuru, kurak ve tükenmiş…

egoları yani “evil” yani şeytan tarafından yönetilen ruhların hali de böyledir 
işte. nehir akamadığı için içleri kurumuştur ve onlar da o kuruluğu gidermek 
için sürekli suyun peşinden koşarlar. önce bardak bardak dökerler, sonra şişe 
şişe, sonra kova kova, hatta tankerle su taşırlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bir 
türlü dolmayacaktır o nehrin yatağı. Sadece kısa bir süre nemlenecektir taşlar. 
Sonra yeniden geriye kalacaktır kuraklık... işte dünyadaki hırslar da bu şekilde 
ortaya çıkar. mala mülke sahip olmak istersiniz çünkü ruhunuzun boşalmış 
yataklarına gereken suyu böyle sağlayacağınızı zannedersiniz; şan şöhret güç 
peşinde koşarsınız çünkü tanker tanker su pompalama 
şansı verecektir size bu… Ama söyledim ya hani 
çok kısa sürecektir tatmini bunun. dere bir 
süre akar gibi görünecektir, ama suyu tanker 
tanker dökseniz de sonuç hep aynı olacaktır: Yatak 
kuruyacaktır ve bu daha fazla su bulma hırsı yaratacaktır.

nasıl Çözülür Bu Sonsuz 
döngü?

TEK çözüm barajın farkına 
varmak ve onu nehrin 

üzerinden yavaşça kaldırmak. 
Barajın arkasındaki gölet, 
insanın ruhundaki gerçek 
güçtür. Su asla 
bitmez, dağlardan 

Yüreğinde Yer Ver 
Varlığımıza...

Hasan Sonsuz Çeliktaş



beslenmek ister, kimisi de eyvallah ben 
böyle kalayım biraz daha der yoluna 
gider… Ama karanlık hiçbir şekilde 
size erişemez, siz ışık olduğunuz 
sürece… “eeee isa’yı öldürdüler 
işte…” diye itiraz etti zihniniz şu anda 
da… o ışığı bulduğunuz anda zaten 
ölümsüzlüğü de keşfedersiniz. en fazla 
bedeniniz ayrılır bu dünyadan, ama siz 
sonsuza kadar var olursunuz. Çünkü 
sonsuz varlığın sonsuz parçalarıyız 
hepimiz ve o anda yok ettiklerini 
sansalar da isa’yı, ama o hep var oldu 
ve hep var olacak da…

Hele Bir daha de Bakayım, 
Şu Yürekte Yer Verme meselesini 
Birader…

Hepimizin iki boyutu vardır bu 
dünyada. Bir insani halimiz, yani 
rollerimiz, şeklimiz şemalimiz, görünen 
yönümüz; bir de varlık boyutumuz… 
Hepimizin en temel arzusu da 
“görülmek”tir esasında. Birbirimizden, 
en çok da anne babamızdan isteriz 
ve bekleriz bunu. Ama bu beklenti 
hemen hiç karşılanmaz, bizler 
de bunun öfkesiyle yaşarız 
ömür boyu. Ben de bu 
öfkeyi hep içimde 
taşıdım, ama neden 
öfkelendiğimi hiç 
anlamamıştım. 
Taa ki eckhart 
Tolle’nin 
Varolmanın 
Gücü 

kitabında 
okuduğum 
“ebeveyn 
olmak” üzerine 
okuduğum şu 
satırlara kadar:

“Siz bir 
insansınız. 
Bu ne 
demektir? 
Hayatta 

ustalaşmak 
bir kontrol 

sorun değil, 
insan ve Varlık 

arasında denge 
kurmaktır. Anne, baba, eş, 

genç, yaşlı, oynadığınız roller, 
yerine getirdiğiniz fonksiyonlar, 

yaptığınız her şey; bütün bunlar, 
insan boyutuna aittir. onun da yeri 
vardır ve onurlandırılması gerekir 
ama gerçekten anlamlı, tatmin edici 
bir ilişki ya da hayat için tek başına 
yeterli değildir. ne kadar uğraşırsanız 
uğraşın, insan tek başına asla yeterli 
olamaz; bir de Varlık söz konusudur. 
onu dingin, farkında, uyanık bir 
bilinçte bulabilirsiniz ve o bilinç de 
sizsiniz. insan biçimdir. Varlık biçimi 
olmayandır. insan ve Varlık iç içedir.

Persia adında ve oyunun en zor 
bulmacasında prens kendi gölgesiyle 
karşılaşıyordu. ne yaparsanız yapın, 
gölgeyi yenemiyordunuz; istediğiniz 
kadar iyi dövüşün ne çare. Çünkü o 
sizdiniz ve sizi birebir taklit ediyordu. 
işte bulmacanın çözümü de buradaydı. 
Gölgeyi görünce prens otomatikman 
kılıcını eline alıyordu, ama siz o kılıcı 
yerine soktuğunuzda, karşınızdaki gölge 
de sizi taklit ediyordu. Sonra da gölge 
prensle bütünleşiyor, bir oluyordu. Bir 
bilgisayar oyununda karşılaşabileceğiniz 
en büyük farkındalıklardan birisiydi 
bu sahne ve aslında karanlık enerjiyle 
bütünleşmenin sırrını da içeriyordu. 
Yani savaşmanın hiçbir faydası yok. 
Ama kabulleniş her şeyi değiştirir…

Bu noktada Karışır Kafalar…

“ne YAni? Atatürk böyle 
düşünseydi, o zaman sen bu 

satırları yazabilir miydin? Bu ülke 
işgalden kurtulabilir miydi? Karanlık 
saldırıyorsa teslim mi olacağız?” diyor 
o ses şimdi de değil mi? evet, insanın 
hayatında kendisini savunmak zorunda 
kaldığı durumlar olabilir. Ama bunu 
yaparken içinizde karanlık değil de 
aydınlık varsa o zaman bu hareketiniz 
tüm her şeyi değiştirir.

Hz. isa kendisine işkence edenlere 
lanet okumadı onca fiziksel acı 
çekmesine rağmen; “onları affet ne 
yaptıklarını bilmiyorlar” dedi Yaradana. 
Çünkü onların bilinçsizce davranan, 
kim olduklarının farkında olmayan 
ruhlar olduğunu biliyordu o.

Atatürk, hayatı boyunca savaştı, fakat 
kalbinde nefret taşımadı “düşman”a 
karşı. Vaziyet bunu gerektirdiği için 
savaştı ve hatta, “Harp zorunlu ve 

hayati olmadıkça cinayettir,” dedi. 
Çanakkale Savaşları’ndan sonra 
“Bu memleketin topraklarında 
kanlarını döken ingiliz, Fransız, 
Avustralyalı, Yeni Zelandalı, Hintli 
kahramanlar! Burada, dost bir vatanın 
toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde 
uyuyunuz. Sizler, mehmetçiklerle 
yan yana koyun koyunasınız. Uzak 
diyarlardan evlatlarını harbe gönderen 
analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. 
evlatlarınız bizim bağrımızdadır. 
Huzur içindedirler ve rahat 
uyuyacaklardır. onlar bu toprakta 
canlarını verdikten sonra, artık bizim 
de evlatlarımız olmuşlardır,” diyerek 
“düşman”ı kucakladı. “Lanet olsun 
hepinize, ne işiniz vardı burada, 
geberdiniz gittiniz,” demedi. o dönem 
için yapılması gereken neyse onu yaptı 
yüreğini karanlığa teslim etmeden.

eylem Zamanı…

Y ÜReĞinde yer vermek demek, 
yan gelip yatmak değildir. 

Yapılması gerekeni yaparsınız, atılması 
gereken adımı atarsınız; fakat kalbiniz, 
ruhunuz ışık dolu, içsel nehriniz gürül 
gürül akarak yaparsanız bunu. işte 
esas o zaman yaratırsınız değişimi. 
“Karanlığa küfretmek yerine bir ışık 
yakarsınız.” Işığınızın ve nehrinizin 
o serin, ozon dolu havasından 
çevrenizdekiler de etkilenir. 
Ruhlarının toprağı kurumuş varlıklar 
takip etmeye başlar sizi ve öğrenmek 
isterler sizden nasıl başardığınızı, nasıl 
yaptığınızı, nasıl gerçekleştirdiğinizi… 
Anlatırsınız… Kimisi anlar ve kendi 
barajları üzerinde çalışır, kimisi henüz 
hazır değildir anlamak istemez, kimisi 
sadece sizden gelen ışık ve ozonla 
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insan boyutunda, iç tartışmasız bir 
şekilde çocuğunuzdan üstünsünüzdür. 
daha büyük, daha güçlü, daha bilgili, 
daha deneyimli, daha beceriklisinizdir. 
Bütün bildiğiniz sadece bu 
boyutunuzsa, sadece bilinçaltında 
olsa bile kendinizi çocuğunuzdan 
üstün hissedersiniz. Çocuğunuzun 
da kendisini aşağı hissetmesini 
istersiniz sadece bilinçaltında olsa bile. 
ilişkinizde sadece biçim olduğundan, 
çocuğunuzla kendiniz arasında bir 
eşitlik yoktur ve dolayısıyla elbette 
ki biçimsel olarak eşit değilsinizdir. 
Çocuğunuzu seversiniz ama sevginiz 
sadece insan boyutundadır, yani 
koşullu, sahiplenici ve aralıklı. Sadece 
Varlık boyutundayken eşit olursunuz ve 
ancak kendi içinizdeki biçimi olmayan 
boyuta ulaştığınız zaman ilişkinizde 
gerçek sevgiden söz edebilirsiniz. 
içinizdeki Varlık, bir diğerinin 
içindekini tanır ve çocuk sevildiğini, 
saygı gördüğünü, kabullenildiğini 
hisseder.

Sevgi, kendinizi başka birinde 
görmektir. o zaman karşınızdaki 
kişinin ‘başkalığı’ sadece insan 
boyutundaki bir illüzyon olarak 
kendini gösterir. Her çocuğun içindeki 
sevilme özlemi, aslında bu tanınma 
özlemidir; biçim seviyesinde değil, 
Varlık seviyesinde. eğer ebeveynler 
çocuğun sadece insani boyutunu 
onurlandırır ve Varlığı ihmal ederse, 
çocuk ilişkinin tatmin olmadığını, 
önemli bir şeyin eksik olduğunu 
hisseder ve dolayısıyla, çocuğun içinde 
ebeveynlere karşı bir öfke ve acı oluşur. 
‘neden beni tanımıyorsunuz?’ Acı ve 
öfkenin söylediği şey aslında budur.

Bir başkası sizi tanıdığında, bu 
tanıma Varlık boyutunu ilişkinin 
her iki ucundaki insan için daha 

fazla bu dünyaya çeker. dünyayı 
kurtaracak sevgi budur. Bunu özellikle 
çocuğunuzla ilişkiniz bağlamında 
anlatıyorum ama aynı prensip, elbette 
ki bütün ilişkiler için geçerlidir.”

Anne babamdan bu tanınmayı 
bekledim, ama göremedim hiç. 
Çünkü onlar da bilmiyorlardı ki 
bunu nasıl yapacaklarını… onlar 
da anne babalarından beklemişlerdi 
ve alamamışlardı, onların anne 
babaları da onlarınkilerden… Herkes 
birbirinden bekledi Varlığının 
görülmesini, ama kimse aslında 
onu tanımıyordu, bilmiyordu 
bile… Böylece insan boyutu olan, 
ama Varlık boyutunu tanımayan 
bir gezegen ortaya çıktı ve şu anda 
deneyimlediğimiz gerçekliği yarattık…

Ama artık siz biliyorsunuz çünkü az 
önce yukarıdaki satırları okudunuz. 
isteseniz de “yok bilmiyordum” 
bahanesine sığınamazsınız artık. 
“okudum ama anlamadım, daha 
doğrusu anlamak istemedim,” veya 
“Bana ne, ben böyle bir yaşama 
hazır değilim,” diyebilirsiniz çok çok. 
eyvallah! Ama şunu bilin ki insani 
boyutunuz her ne olursa olsun, Varlık 
olarak görülüyor ve yüreğimde yer 
alıyorsunuz benim. Zaten yüreğinde 
yer vermenin anlamı da budur. 
Görünenin ötesindeki görebilmek, 
dünyada insanca boyut her ne olursa 
olsun, arkasındaki boyuttaki Bir 
olan Varlığı görüp kucaklamaktır o. 
Reddettiğimiz, görmeyi istemediğimiz, 
kızdığımız, küfrettiğimiz, hayır ben 
değil o dediğimiz, ötelediğimiz, 
istemediğimiz… Her ne varsa da 
Varlık boyutunda, bizler tarafından 
kucaklanmayı bekleyen Varlığımızdır. 
evet, insani boyutta atmamız gereken 
adımlar, yapmamız gerekenler olabilir. 
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Fakat bunları Varlığı kucaklayarak 
yaptığımızda, eylemlerimizden tahmin 
edebileceğimizin çok ötesinde sonuçlar 
alabiliriz.

Yüreğimizde yer verdikçe, Varlığı 
kucakladıkça; barajımızın kapağı açılır, 
içimize “live”, canlı yaşam enerjisi 
dolar, ışığımız artar, parıldamaya 
başlarız ve en zifiri karanlığın içine 
doğru yürüsek bile bizden yayılan 
ışık karanlığı aydınlatır. ne kadar 
çok kişi önce kendi Varlığıyla, sonra 
çevresindeki Varlıkla kucaklaşır, dünya 
üzerine o kadar çok ışık yayılır. Böylece 
bir gezegen ışıl ışıl hale gelir, bilinçler 
değişir, farkındalıklar coşar, yaşam 
değişir, “evil” “live”a kavuşur; “live” 
“evil”ı içinde eritir…

işte yaşadığımız bugünler, tam da 
bu hali keşfedip yaşayabilmemiz adına 
muhteşem potansiyel taşıyor; bizlere 
ortalık zifiri karanlık gibi görünse 

ve bu karanlıktan ürksek de… Belki 
de evren içlerimizden yansıyan ışığı 
gösterebilmek adına karartmıştır 
bu kadar ortamı. Parlaklığı ve onun 
kaynağının kendimiz olduğunu azıcık 
bile fark edersek, devamını getirebiliriz 
ümidiyle sağlamıştır bize bu fırsatı…

“Her şey planın bir parçası… Sen 
kimsin?” diye soruyor sevdiğim bir 
filmin afişinde…

Ben Bir Varlığım… Hepimiz Bir 
Varlığız... Ve o Varlık içimizde ve 
birbirimizde yüreklerimizde yer almayı 
bekliyor onca zamandır…

Şimdi baraj kapaklarının açılma ve 
kurumuş topraklarımızın Varlığımızın 
suyuyla doyma vakti…

işte o zaman değişecek ve 
güzelleşecek her şey…

 Hadi o zaman, Şimdi yüreğinde yer 
ver Varlığımıza…                               r
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öğrendiğinde, yuvaya vardın demektir. 
Yuvaya varmak, budur işte.”

Testler

KendiniZi kendi gerçek yolunuza 
adadığınız ve kendi yaşamınızın 

merkezi önceliğini anladığınız 
zaman, yaşamınızda işleyen bütün 
sürecin farkına varacaksınız. Bu 
yaşam süreci sizin kişisel gerçekliğinizi 
değiştirecektir. Kişisel gerçekliğiniz 
ve “dış” dünyanın arasındaki sebep ve 
sonuç ilişkilerini göreceksiniz.

Ruhsal kanunların bana (yüce 
benliğim ve rehberlerim tarafından) 
öğretileceği yolda dikkatli bir şekilde 
adım adım ilerledim. Buna konsantre 
olmak ve gerçekliği, ilahi iradeyi ve 
sevgiyi öğrenmek için oldukça uzun 
zaman geçirdim. Bu ilkelerden biri 
üzerinde bir süre yoğunlaştıktan 
sonra adeta test edildiğimi hissettim. 
Birdenbire kendimi gerçek, sevgi, 
ilahi irade fikirlerine sahip olmanın 
zor olduğu bir duruma düşmüşken 
buluyordum. Ruhsal rehberler beni 
test ediyordu ve ben bu konuda fazla 
bir şey yapamıyordum. Sonunda, bu 
testlerin benden daha ileri bir şuur 
tarafından (benim tam rızamla) 

hazırlandığını anladım. Ben bu büyük 
şuurun bir parçasıydım. demek ki son 
tahlilde, bu testleri tasarlayan bendim. 
Küçük “ego-ben” genellikle bunun 
parçası olmak istemiyordu. Bilge 
parçam, daha iyisini biliyordu.

Kendinizi yolunuza adamanızdan 
sonra ilk yüzleşeceğiniz şey korkunuz 
olacaktır.

Korku ile Başa Çıkmak

KORKU, daha büyük gerçeklikten 
kopuşun getirdiği bir duygudur. 

Korku, ayrılık hissidir. Korku, sevginin, 
yani var olan her şeyin birliğine bağlı 
olmanın karşıtıdır.

egzersiz: Korkularınızı Bulmak

KendiniZe sorun: Yaşamınızda 
en çok korktuğunuz şey nedir? 

Bu korku gerçeklik hakkındaki hangi 
varsayımlara dayanıyor? Bunun 
meydana gelmesinde bu kadar korkunç 
olan nedir? Kaçınmaya çalıştığınız 
şey her ne olursa olsun, o şeye dahil 
olan duyguları hissetmekten korkuyor 
olmanızla bağlantılıdır. Bunlar neler? 
içinizde derinlerde bir yerde, herhangi 

ŞiFACI OLmAK zorlu ve kişisel bir süreçtir. 
Bunun nasıl olması gerektiğine dair 
konulmuş kesin kurallar yoktur. Herkesin 

yaşamı özgündür. Kimse şifacılığı bir başka 
kimseye bağışlayamaz. Bu içten gelen bir şeydir. 
Gidilecek kurslar, çalışacak teknik materyal, 
şifa sürecinde aslında nelerin olup bittiğine 
dair farklı düşünce ekolleri mevcuttur. Bazıları, 
uygulamalarının hiç de ruhsal olmadığını bile 
söylemektedir.

Benim şifacılığa giden şahsi yolum ruhsal 
bir yoldu; benim için çok doğaldı. Sizin için 
en doğal olan nedir? Aşınmış yollardan gitmek 
yerine kendi yolunuzda yürüyün. Uygulamada 
genel kabul görenlerden seçtiklerinizi alabilir 
ve bunları kendi yeni fikirlerinizi yaratmakta 
kullanabilirsiniz. Rehberim Heyoan, bir şifacı 
haline gelmek konusunda aşağıdaki yorumu 
yapmıştı.

Kendini Adamak

“ŞiFACI oLmAK, kendini adamak demektir. 
Belirli bir ruhsal uygulamaya, dine, katı 

kurallara değil; kendini kendi gerçeğine ve 
sevgine adamaktır. Kendi gerçeğin ve sevgin, 
sana gideceğin yolu gösterecektir. Bunun anlamı, 
o gerçeği ve sevgiyi uygulayışının sen hayat 
yolunda ilerlerken muhtemelen değişebileceğidir. 
‘Cennet’e giden pek çok yol vardır’; tıpkı yuvaya 
dönen pek çok ruh olduğu gibi. eğer insanlık 
tarihini araştıracak olursak, bizden önce yol almış 

ve aydınlanmış insanlara rastlarız. Gidilmiş bu 
yolların neler olduğu artık tarihin bu noktasında 
insan ırkı tarafından bilinmemektedir. Bazıları 
keşfediliyor; bazıları ise hala kayıp. ne olursa 
olsun, insan ruhunun derinliklerinde yeni yollar 
var; her ruh varlığı kendi yolunu keşfediyor. 
Görüyorsun, süreç böyle işliyor. Bu, senin 
içinde ve diğer herkesin içinde kabaran yaratıcı 
gücün kendini durmaksızın yenileyen sürecidir. 
Yuvaya dönüş denilen şey budur. Tamamen, 
direnç göstermeden, o içsel harekete akmayı 



ne kadar çalışmış olursanız olun, 
kendinizi hiç kandırmayın: Bu soruları 
yanıtlamakla her zaman kazançlı 
çıkacaksınız. Hepimizde var bunlar, 
sadece eskiden bu kadar açık ve 
anlaşılır değillerdi.

Herkes kişiliğinin bir düzeyinde 
bunu yapar. örneğin, sorunlarınız 
için başkasını suçlayarak (anne, baba, 
eş) “iyi olma” zevkini tadarsınız, onlar 
da böylece “kötü olan” olurlar. Bu 
şekilde negatif zevkin pek çok çeşidi 
ve türü vardır. incinen, hatalı olan 
ya da kaybeden olmakta bir zevk de 
bulunabilir. Kaybettiğimiz zaman, 
asıl iyi olanın biz olduğumuzu ama 
bir başkası yolumuza çıkmasaydı 
başarılı olacağımızı düşünürüz. neden 
başaramadığınızı açıklarken bir 
şekilde zevk alırsınız. “Bunu yapmak 
istiyordum, ama annem/babam/
eşim bana izin vermedi, yapacak çok 
işim vardı ve zaman bulamadım, 
bana destek olan kimse yoktu vs.” Bu 
açıklamalarda olumsuz zevki açıkça 
görebiliyoruz. Bir dahaki sefere bir işi 
neden başaramadığınızı açıklarken 
dikkat edin, gerçekten doğruyu mu 
söylüyorsunuz?

neden biz insanlar bu şekilde 
davranırız? Gelin, olumsuz zevkin 
etiolojisine1 bir bakalım.

olumsuz zevk, doğal ya da olumlu 
zevkin çarpıtılmış halidir. olumsuz 
zevk, ayrılığa dayanır. olumlu zevk ise 
bütünlüğe dayanır. Sizi hiçbir şekilde 
başkalarından ayırmaz. olumlu zevk; 
merkezinizden, özünüzden gelir. 
içinizde, derinlerde akar ve yaratmayı 
amaçlar. Zevkli olan hareket ve enerji 
ile akar. olumsuz zevk, özden gelen 
hareket ve enerji bozulduğu veya yanlış 
yöne kaydığı ve engellendiği zaman 
ortaya çıkar. Bu, daha çok kişiliğimizin 
belirlendiği çocukluk döneminde 
yaşanan deneyimlere bağlıdır. örneğin, 
bir çocuk mutfak ocağındaki o hoş 
parlak aleve doğru elini uzatır. Annesi, 
eli yanmadan önce eline vurur. Zevk 
güdüsü durdurulur. Çocuk ağlar. Zevk 
ve acı birliği, işte bu kadar basit bir 
şekilde başlar.

olumsuz deneyimleri zevk ile 
birleştiren çok daha karmaşık çocukluk 
deneyimleri de vardır. Bize devamlı 
olarak kendimiz olamayacağımız, 
yaşam gücümüzü akıtamayacağımız 
söylenir. Bizim seçimlerimiz olumsuz 
zevke yol açacaktır çünkü orijinal yaşam 
dürtüsüne bağlıdır. Biz hala yaşam 
dürtüsünü hissetmekteyizdir. Zevk 
olumsuz da olsa, hala yaşamdır; hareket 
ve enerji olmamasından, yani ölümden 
daha iyidir. Biz büyüdükçe, çarpıtılmış 
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bir şeyle yüzleşebileceğinizi ve içinden 
geçip gidebileceğinizi bilen bir yer 
mevcut.

içinize bakarsanız, korktuğunuz 
şeyle yüzleşmeye gerek olmadığını 
düşündüğünüzü görürsünüz. eğer 
kendinizi bırakır ve ilahi Kıvılcıma 
teslim olursanız; bununla muhtemelen 
yüzleşmeniz gerektiğini anlarsınız. Ve 
bunu yaptığınız zaman korkunuzun, 
yerini sevecenliğe ve şefkate bıraktığını 
görürsünüz. Bu, ölüm deneyimini de 
içerir. Bu konuda, emmanuel şöyle 
der:

Bu, korkuyu yok etme meselesi değil, 
onun doğasını bilme ve onun sevginin 
gücünden daha az güçlü olduğunu 
bilmektir. Bu bir illüzyondur.

Korku sadece aynaya bakmak 
ve kendi kendine çeşitli mimikler 
yapmaktır.

Geriye dönüp de kendi yoluma 
baktığım zaman, belirgin ve 
açık gelişim modellerini açıkça 
görebiliyorum. o sırada olayların tam 
ortasındayken, bu büyük modelin 
farkında değildim. o sıralarda 
zamanımın çoğunu o anda elimde 
olanların farkına varmakla geçirmiştim.

Gerçek

iLK deFA Phoenicia Pathwork 
merkezi’ne gittiğimde özel seanslar 

uyguluyor, gruplar halinde çalışıyor 
ve ruhsal bir birliğin üyesi oluyorduk. 
o zaman ilk defa hakikat kavramıyla 
karşılaştım. Ben gerçekten mi söz 
ediyordum, yoksa kendi rahatım için 
bunun gerçek olduğuna kendimi 
ikna etmeye mi çalışıyordum? 
davranışlarımı geçerli kılmak ve 
yaşantımdaki tatsız deneyimlerimi 

açıklamak için kendimi birçok 
şeye inandırmak üzere nasıl da 
rasyonalize ettiğime şaşırıyordum. 
Benim ana savunma mekanizmam, 
başkalarını suçlamaktı. Siz bunu ne 
kadar yapıyorsunuz? Açıkça belli 
olanlara değil, gizli kalanlara bakarak 
cevaplandırın bunu.

Yavaşça, davranışınızı 
değerlendirdikten sonra düşüncenizi 
ve sizi yönlendiren sebep sonuç 
ilişkisinin tahmin ettiğinizden 
daha açık seçik biçimde işlediğini 
göreceksiniz; öyle ya da böyle söz 
konusu olumsuz deneyimleri yaratan, 
aslında sizsiniz. Bununla yüzleşmek 
zordur. Bu acı dolu yaratıların 
yükünün altına gömülmüşken, 
yaşamınızı aslında bu şekilde 
sürdürmeye yönelik bir niyet 
bulacaksınız. Buna “olumsuz niyet” 
denebilir. Benim olumsuz niyetim 
iki temel noktaya dayanıyordu. Biri, 
yaşamın çok çalışma gerektiren ve zor 
olduğuna dair bir inanç sistemi idi. Bu 
inanç sistemi çok genel değildir ve her 
kişi için çok spesifiktir.

egzersiz: olumsuz inançlarınızı 
Bulmak

örneğin, kendiniz için şu cümleleri 
tamamlayın: 

“Tüm erkekler ______________. 
Tüm kadınlar ____________. Bir 
ilişkide şu şekilde incinen ben olurum: 
___________. Belki hastalanırım ve 
____________ yüzünden ölürüm. 
Şu şekilde parçalara ayrılırım: 
__________. eğer __________ olmazsa 
_____________ kaybederim.” 

diğer olumsuz niyetim olumsuz 
zevke dayanıyordu; yani ben aslında 
negatif deneyimlerden hoşlanıyordum.

Uyarıyorum, katıldığınız çalışmalar 
ne olursa olsun ve kendiniz üstünde 

1 etioloji: Sebeplerin bilgisi, hastalıkların 
sebeplerini inceleyen bilim dalı.
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Sevgi

PEK çoğumuz sevginin ne 
olduğu konusunu fazla 

düşünmeyiz. Sonraki iki yılı, 
nasıl ihtiyaç duyuluyorsa 

duyulsun sevgiyi nasıl 
verebileceğim üstünde 

odaklanarak geçirdim. 
Sevginin pek çok 

formunu keşfettim, 
bunlar şöyle 
diyorlardı: 
“Senin 
esenliğine, 

elimden gelen 
herhangi bir biçimde katkıda 
bulunmayı önemsiyorum.”, 

“Ruhunu onurlandırıyor ve 
ışığına saygı duyuyorum.”, “Hayat 
yolunda bir yoldaş olarak seni 
destekliyor, bütünlüğüne ve ışığına 
güveniyorum.” Vermenin almak 
olduğunu anlamaya başlarsınız.

en zoru kendinizi sevmeyi 
öğrenmektir. eğer kendinizi 

sevemezseniz başkalarına nasıl 
sevginizi sunabilirsiniz ki? 
Kendini sevmek çaba gerektirir. 

Hepimizin buna ihtiyacı var. 
Kendini sevmek, kendinize ihanet 
etmeden yaşamaktan kaynaklanır. 
Sizin kendi gerçeğinizi yaşamanızdan 
kaynaklanır.

Kendinizi sevme uygulaması 
yapmanız gerekir. Burada kendinizi 
sevmekle ilgili bazı egzersizler 
bulacaksınız.

Sizin için sevmesi en kolay olan şeyi 
bulun; mesela bir çiçek, ağaç, hayvan, 
sanat eseri. Sonra onunla oturun 
ve değerli sevginizi ona yöneltin. 
Bunu birkaç kez yaptıktan sonra, 
bakın bakalım o değerli sevginizin 

bir parçasını kendinize doğru 
genişletebilecek misiniz? Sizin sevginiz 
gibi değerli bir hediyeye sahip olan 
herhangi biri, kesinlikle sevilmeye 
değerdir.

Bir diğer egzersiz de aynanın 
karşısında on dakika oturmak ve orada 
gördüğünüz insanı sevmekten ibaret. 
onu eleştirmeyin. Hepimiz aynaya 
bakıp, en küçük kusurlarımızı bile 
bulmakta pek becerikliyizdir. Burada 
buna izin yok; bu egzersizde sadece 
olumlu iltifatlara izin var. eğer sıkı 
bir mücadeleye hazırsanız, kendinizi 
eleştirdiğiniz her seferde, egzersize 
baştan başlayın. Kendinizi eleştirmeden 
on dakika ayna karşısında oturabilmeyi 
amaçlayın.

iman

ALTI yıllık dönemi tamamladıktan 
sonra geriye baktığımda 

görüyorum ki içimde büyük değişimler 
meydana gelmiş. Zamanın çoğunda, 
evrenin iyicil bereketine güçlü bir 
imanla hizalanmıştım. Siz de bunu 
yapabilirsiniz. Talepkar iradenizi 
sürekli bırakmaya gayret ederek, onu 
ilahi irade ile aynı çizgiye getirerek, 
hangi şartta olursa olsun gerçeği 
bularak ve o şarta sevgiyle tepki 
vererek, imanınızı geliştireceksiniz: 
kendinize iman, ruhsal yasaya iman, 
evrenin birliğine iman, hayatınızda 
ne olursa olsun daha büyük bir 
anlayışa, sevgiye ve gelişmeye doğru 
bir atlama taşı olacağına iman ve en 
sonunda Tanrı’nın ışığına doğru kendi 
kendinizi arındırma yolculuğunda 
olduğunuza iman.

(Devam edecek)

zevk dürtümüz de alışkanlık halini alır.
Zevk dürtümüzü her çarpıtışımızda 

ve kendimize olduğumuz kişi olmamız 
için her izin vermeyişimizde, küçük 
bir parçamız ölür. demek ki arınma 
süreci; kendimizi bu minik ölümlerden 
diriltmemiz, yaratıcı gücümüzü 
zenginleştiren enerji, hareket ve şuurun 
tam akışının zevkini yeniden edinişimiz 
demektir.

Phoenicia Pathwork merkezi’ndeki 
ilk iki yılımı, kendimle çok titiz biçimde 
samimi ve dürüst olarak geçirdim; 
olumsuz zevki olumlu olanından 
ayırmayı, yaşantımda olumsuz zevki 
nasıl ve niçin yarattığımı anlamayı 
öğrendim. davranışlarımın dayandığı 
hatalı inanışları ve yanlış anlamaları 
aradım.

Bunu yapmak, gerçekliğe bakışınızı, 
tıpkı benimki gibi değiştirecektir. Zaten 
yaşamınızda olumsuz deneyimleri 
yaratan sizseniz, demek ki değişebilir 
ve olumlu olanları da yaratabilirsiniz. 
Bu işe yarayacaktır. Benim için öyle 
oldu ve eski sorunlarımdan kurtulmaya 
başladım.

ilahi irade

Y AŞAmImdA hakikat ile yaşamak 
üzerine yoğunlaştıktan iki yıl sonra, 

irademle ilgili sorunlarım olduğunu 
keşfettim. iradeyi kullanış şeklim, 
yaşantımda sorunlara neden oluyordu. 
Çok dengesizdi. Bir şeyler hakkındaki 
kararlarımı değiştirebilirdim. içimde 
“istemek” ve irade konuları üzerinde 
pek çok yeni düzey buldum. Bunlar 
savunmacı benlikten gelir ve sıklıkla 
içimizdeki çocuğun, gencin ya da 
ergenin iradelerinde bulunurlar. Bu 
iradelerin çoğu fazlasıyla talepçidir. 

iradelerimizin büyümeleri gerekir. 
içimizde bir yerlerde ilahi iradenin 
kıvılcımları vardır; Tanrı’nın 
muradı. Pek çok insan ilahi iradeyi 
sanki kendilerinin dışında 
gibi deneyimlemektedir. Bu, 
her zaman kendilerine ne 
yapmaları gerektiğini 
söyleyen birilerini 
bulmak zorunda 
oldukları anlamına 
gelir. Bu da bir 
değersizlik hissi 
oluşturur. Ben, 
ilahi kıvılcımın 
her insanın içinde 
olduğunu görüyorum. Bunu 
içinizde bulana kadar kendinize 
zaman vermeniz gerekir. o içinizde, 
siz bir istisna değilsiniz. Peki ya 
Tanrı’nın iradesini izlemek ne 
demek? Bu, bir dış otoritenin 
tanımıyla Tanrı’nın iradesini takip 
etmek demek değildir kesinlikle. 
Ben ne olduğunu bulmaya karar 
verdim. Ve fark ettim ki, içimdeki 
küçük iradelerin hepsini, içimdeki 
ilahi kıvılcımla aynı hizaya getirmem 
gerekiyordu. Bunu yapmanın en iyi 
yolunun (benim için), kendi irademi 
günlük hayatta olumlu kullanarak 
geliştirmek olduğuna karar verdim.

emmanuel der ki, “Senin iraden 
ve Tanrı’nın iradesi aynıdır... Bir şey 
sana neşe ve doygunluk veriyorsa, bu 
Tanrı’nın senin kalbin yoluyla konuşan 
iradesidir.”

Kendi iradenizi kullanışınızı 
inceleyin. Belirlenmiş ahlaki değerlere 
ne kadar boyun eğiyorsunuz? Kalbinizin 
sesini ne kadar sık dinliyorsunuz? 
Kendinizi ilahi irade ile canlandırdıkça, 
sevgi üzerine yoğunlaşmanın zamanı 
gelir; benim yaptığım da buydu.
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Yaşamımızı büyük ölçüde yiyip 
bitirecek kadar zararlı ve azılı bu 
korkulara satıveririz “esas ben”leri. 
Benlik algımız başkalarının, toplumun 
bizi nasıl algıladığıyla beşik kertmesi 
yapılmıştır çünkü...

nadir istisnalar dışında, hepimiz 
kendimize tahammül edebilmek için 
dünyanın bize saygı duyduğuna dair 
birtakım işaretler arar, onlara bel 
bağlarız.

Falanca konuda ahmaklık etmemiz, 
filanca bilgiden yoksun oluşumuz, bir 
arkadaşımızın kötü niyeti, olumsuz 
davranışı nasıl da şaşırtıcı bir hızla 
galebe çalar afili kimliklerimizi.

Kendimizi ve dünyayı değerli bir 
varlık olduğumuza ikna etmek için, 
zaten pek az üretebildiğimiz, nice ince 
enerjileri savurganca heba ederiz...

Kimlik bilincimiz bir arada 
yaşadığımız insanların yargılarına 
tutsak düşer.

Bizi övdüklerinde niteliğimiz değer 
kazanıverir insafsız insan borsasında...

Başkalarından uzanan sevgilerin, 
saygıların altında yalancı korunaklar 
bulmanın tadını çıkarır güvensiz 
yüreklerimiz.

nasıl yakalandık, kim soktu bu 

virüsleri sistemimize, bilmeden 
uyurgezeriz.

Tam olarak ulaşmaya çalıştığımız 
nihai nokta güç mü, itibar mıdır?

Yoksa sevgi, şefkat satın almak 
için mi biriktirmeye çabalarız bunca 
aferini?

ideal bir dünyada yaşıyor olsaydık, 
“insan”ın salt varlık olarak değeri tescil 
edilmiş olsaydı işler böyle gitmezdi 
şüphesiz.

insanların bizi fark etmeleri ya da 
görmezden gelmeleri, hor görmeleri ya 
da alkışlamaları böylesine etkilemezdi 
bizi o zaman belki de.

istisnasız herkes tarafından 
sevilmeyi, beğenilmeyi istemek gibi 
hastalıklı bir arzudan kaynaklanan o 
geçici coşkuların müptelası olmazdık.

Kendimize tahammül edebilmek, 
benliğimizi ayakta tutmak için için 
diğerlerinin onayına böyle hastalıklı 
bağımlılıklar geliştirmezdik.

Varlığımızın gerçek kıratını 
bilseydik, kendimizi adil bir biçimde 
değerlendirebilseydik, bir başkasının 
eleştirisi karşısında bunca yaralanmaz, 
ne kadar önemli olduğumuz 
sorusunun yanıtını toplumun takdirine 
bırakmazdık.

“Ben” 
olarak 
Yürümeyi 
Göze 
Alabilmek
Jale Önder

RUHUmUZU kaygılar, korkular ele 
geçirmişken, fırtınalar zihnimizi oradan 
oraya savururken bazen buralara 

tutunmak ne zor gelir…
Sığınılacak bir bir cennet adası yaratma ihtiyacı 

altan alttan damga vurur bütün çabalarımıza.
Resimler yapar, müziklere sığınırız 

canavarlarımızı ehlileştirmek için. Heykeller 
yaparız, kafamızın içindeki şeytanları dışarı 
çıkarmak için.

Bu “normaller” dünyasına düşüvermiş bir 
“engelli” olarak kendimizi var etme yolunda 
şiirden, yazıdan geçiririz som acılarımızı.

Bir çıkış aramaların uzun ve sancılı sürecinde 
“ben” olarak yürümeyi göze alabilmenin hikaye 
yazarlığıdır yaptığımız, bilerek ya da bilmeyerek..

Hepimizin içini kemiren, ancak pek nadir 
ifade edebildiğimiz, başkalarının bizim 
hakkımızda ne düşündüğüyle, “ya sevilmezsek!” 
korkusuyla kışkırtırız yüreklerimizi...

diğerlerince önemsenerek değerli insan 
muamelesi görme hislerine esir düşeriz.

Toplumun acımasız yargılarına karşı kalkanlar 
inşa ederek mutluluğa ulaşmaya çalışan yalın ayak 
filozoflara, bohemlere öykünürüz kimi zaman.

Çoğu zaman maddenin tesir alanında savrulur 
gideriz...

Başarısızlığın, statüsüzlüğün, işe yarar 
kimliksizliğin (?!) toplum tarafından acımasızca 
yargılanacağı vehimlerince işgal oluverir 
ruhumuzun yüzölçümleri..
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dünya üzerinde bir yer 
kaplayan varlığımızla bu denli 
yabancılaşmasaydık, egomuz ya da 
kendi kendimizi algılayışımız hava 
kaçıran bir balona benzemezdi.

Sönmemesi için sürekli dış 
kaynaklara ihtiyaç duymaz, görmezden 
gelinmeler karşısında “pıss” diye 
sönüvermezdik belki...

Toplumun yargılarının Tanrı 
buyruğu olduğuna bu denli itaat 
etmeseydik...

Başarıyla başarısızlık, iyiyle kötü, 
şerefliyle şerefsiz arasında vaaz edilmiş 
ayrımlara sıkı sıkıya bağlı kalmayı 

reddetme zahmetine katlansaydık...
Alternatifler akıl etme tembelliğine 

düşmeseydik, yerleşik bakış açılarını 
yeniden şekillendirmeyi amaç 
edinseydik...

Gerektiğinde akıntıya karşı kürek 
çekerek herkesin gittiği yönün tam 
tersine gidebilseydik...

Sürekli aynı şeyleri yaparak hiçbir 
şeyin değişmeyeceği gerçeğini kavrayıp 
harbi bir dönüşüme göğüs gerseydik...

Şeytanlarımızla, canavarlarımızla 
helalleşir; buralarda kapladığımız alanı 
daha özgün ve sahici kılarak cennet 
adamıza ulaşabilirdik belki de...         r

BİLYAY VAKFI 
KONFERANSLARI
CANLI YAYINDA!

UZUN YILLARDAN BERİ VAKFIMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLMEKTE OLAN 
SALI KONFERANSLARININ

İNTERNET ÜZERİNDEN CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ.

1950'LERDEN BU YANA SPİRİTÜEL BİLGİYİ YAYMAYI VAZİFE EDİNEN 
BİLYAY VAKFI VE MTİA DERNEĞİ,

GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK
VAZİFESİNE DEVAM ETMEKTEDİR.

KONFERANSLARIMIZI ARTIK DÜNYANIN HER YERİNDEN

http://new.livestream.com/bilyay
BAĞLANTISINI KULLANARAK,

HER SALI TÜRKİYE SAATİYLE 19.30'DA CANLI OLARAK İZLEYEBİLİR,
DİLERSENİZ KAÇIRMIŞ OLDUĞUNUZ KONFERANSLARI DA AYNI 

ADRESTEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
YAYINLARIMIZ KESİNTİSİZ VE REKLAMSIZDIR.

İYİ SEYİRLER!

NOT: YAYINLARIMIZLA İLGİLİ İSTEK, ÖNERİ VE ELEŞTİRİLERİNİZİ 
BEKLİYORUZ.

D U Y U R U

metapsişik 
Tetkikler 
ve ilmi 

Araştırmalar 
derneği

insanlığı 
Birleştiren 

Bilgiyi Yayma 
Vakfı
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HAYATIn en büyük gizemi ikili bir muammadır. nereden geliyoruz? Ve 
ölümden sonra, gerçekten bir varoluş söz konusu ise, neler olur? en eski 
çağlardan beri her din ve felsefi okul ve kendisinde bir nebze merak 

bulunan her insan bu temel bilmece üzerinde durmuş ve fikir beyan etmiştir. 
elle tutulur zorlu kanıtların sayısının fazla olmamasına rağmen, gerek kadim 
gerek modern insanlığın ortak tavrı ölümsüzlüğe inanma eğilimidir. doğumun 
yalnızca biyolojik bir fenomen olduğunda ve şuurun kişinin son nefesiyle birlikte 
tükenip gittiğinde ısrar eden ateistler her zaman var olmuştur. Yine de bu türden 
materyalist düşünce, mekanik ve teknolojik harikaların baş döndürdüğü günümüz 
dünyasında dahi azınlıkta kalmaktadır. 1982’de yapılan bir Gallup anketi 
Amerikan halkının %67’sinin ölümden sonra yaşama inandığını göstermiştir.

Ancak zihinlere takılan soru halen de varlığını sürdürmektedir: eğer ölümden 
sonra hayat varsa, bu nasıl bir şeydir? Çoğu kişi beden öldükten sonra da 
şuurluluğun devam ettiğini kabul etmekle beraber, ölüm sonrası aktivitenin 
doğası, anlayışımızı zorlamakta ve hatta tahayyülümüzü de aşmaktadır. 
ölümsüzlükle ilgili düşünceler bir canlılık ve hayatiyet ifade eden imgelerden 

ölümsüzlüğün izleri
Dr. Joel Whitton
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ziyade bir belirsizlik ve soyutlama 
içindedirler. “diğer taraf’ın neye 
benzediğine dair kabaca da olsa 
bir fikrimiz olmadığı takdirde 
ölümden sonra hayat düşüncesinin içi 
bomboştur,” diyerek ingiltere Psişik 
Araştırmalar derneği eski başkanı H. 
H. Price bu noktaya dikkat çekmiştir. 
mitoloji, folklor, dünya dinleri ve 
spiritüalizmin ötealem konusuyla 
ilgili çeşitli savları vardır; ancak 
modern tıbbi gözlemlerle eskilerin 
savları arasındaki görüş benzerliğinin 
dikkatleri çekmesi, yoğun ölüme yakın 
deneyim araştırmalarının başlamasıyla 
birlikte gündeme gelmiş son yirmi 
beş senelik bir meseledir. Klinik 
olarak öldükleri bildirildikten hemen 
sonra tekrar hayata dönen kişilerin 
deneyimlerini inceleyen araştırmacılar 
etkileyici veriler toplamışlardır. elde 
edilen bulgular, “ölüm döşeğinde” 
tanık olunan ve bizimkinden oldukça 
farklı bir başka varoluş planına ait 
görüntüleri içermektedir. Aktarılanlar, 
klinik ölüm noktasında şuurun 
bedenden ayrılarak bir tünelin içine 
doğru çekildiğini, bunun nihayetinde 
zirveye ulaşmış mutluluk ve barış 

duyguları eşliğinde tanımlanamaz 
parlaklıkta bir ışığa varıldığını 
söylemektedirler. dünyasal varoluşa 
geri dönmeyi istememelerine 
rağmen, bu tanıklar özgürce dolaşan 
bedensiz benliklerini, terk etmiş 
oldukları bedensel araçlarıyla yeniden 
birleştirmeye sevk edildiklerini 
hissetmektedirler. Geri döndükten 
sonra kendilerindeki değişimi fark 
etmeleri zor olmamaktadır. ölüm 
korkusunu nasıl yitirdiklerini coşkuyla 
anlatıp durmakta (ölüm, bir “eve 
dönüş” ve “hapisten kurtulma” 
olarak nitelendirilmektedir) ve her 
biri değişmez biçimde diğer şuur 
durumundaki mutlu misafirliklerini 
tanımlamada kelimelerin yetersiz 
kaldığından şikayet etmektedirler. Bu 
raporlar kuşkusuz heyecan verici ve 
uyarıcı olmalarına rağmen, bunların 
aktardıkları bilgi sınırlıdır, tıpkı sınır 
boyundan bakmakla yetinen yabancı bir 
gözlemcinin bir milletin etkinlikleriyle 
ilgili bildirdiklerinin doyurucu 
olmaktan uzak olacağı gibi.                 r

Kaynak: Yazarın ege meta Yayınları’ndan çıkan 
Hayatlar Arası Hayat isimli kitaptan alınmıştır.

Ruh ve Madde Dergisi İstanbul Satış Noktaları
Bayi / Mağaza Semt Yakınında bulunan

Gökmen (Hülya Kurt) Göztepe Petrol Ofisi İstasyonu
Nihat Koyunoğlu Kadıköy Beşiktaş İskelesi

Erkal/Cenk Boztaşı Kadıköy Eminönü İskelesi
Mephisto Kadıköy Postahane

Ergün Sarıaslan Bakırköy İDO İskelesi
Kabalcı Kitabevi Beşiktaş Büyük Beşiktaş Çarşısı

Mephisto Beyoğlu İnci Pastanesi
Semerkant Beyoğlu Erra Goppa
ArkeoPera Galatasaray Postahane

Kadir Tuncer Şişli Şişli Camii
Nezih Kitabevi
Remzi Kitabevi  

D&R İstanbul ve diğer illerdeki 40 şubeyi öğrenmek için lütfen sorunuz. 



ağzından “Huyum bu!” “ne yapabilirim 
ki!” “Bunu değiştiremem!” “Can çıkar 
huy çıkmaz!” gibi sözler duyarız. Huy 
diye bir şey yoktur. mademki; bu 
bir huy hiç bebeklere dikkat ettiniz 
mi? Bebekler çok rahat ve özgürce 
istemedikleri şeyler için tepki verirler 
ve de eninde sonunda onların 
istedikleri olur. Hayır diyememek 
doğuştan gelen bir şey olsaydı bebekler 
karnı acıktığında, ağlamak yerine 
oturur beklerdi. onlar eğer 
ağlarsam annem kırılır 
mı diye düşünmezler. 
Hayır diyememek bir 
huy değil hele de 
doğuştan gelen bir 
özellik hiç değildir. 
eğer doğuştan 
gelen bir özellik 
olsaydı doğuştan 
hiçbir konuda hayır 
diyemezdik.

Çevremizde hayır 
diyemeyen insanlar 
çoğaldıkça bunun normal 
olduğunu, olması gerekenin bu 
olduğunu düşünür ve bu davranış 
şeklinin karakterimize yansıdığını 
görürüz. Bu alışkanlığı uzun zamandır 
taşıyor olabilirsiniz ve hatta nasıl 
başladığını bile hatırlamayabilirsiniz. 
oysa bu değiştirilebilir bir durumdur. 
öncelikle bunu istemeniz gerekir. 
Unutmayın ki yaşam fırsatlarla 
doludur. Bunu değiştirmenin ilk yolu, 
bir yerlerden başlamak ve ilk HAYIR’ı 
söyleyebilmektir. Bu biraz cesaret ve 
güç gerektirir. Bunun en kolay yolu ilk 
önce hiç tanımadığın insanlara hayır 
diyebilirsin. daha sonra fark edeceksin 
ki tanıdığın ve sevdiğin insanlara da 
HAYIR demeye başlamışsın. Şunu 
da unutmayalım ki hayatın tamamı 

evetlerle veya hayırlarla da dolu 
değildir. HAYIR demek bazen çok 
hayırlıdır…

Karşımızdaki bir kişiden bir 
öneri geldiğinde ona hayır demek 
onu reddetmek anlamına gelmez. 
Yaptığımız şey sadece onun sunduğu 
öneriyi kabul etmemektir. Bazen 
içimizdeki bir ses karşımızdaki 
kişiye hayır derken, biz o sese kulak 
vermeyip evet deriz. Böyle durumlarda 

karşımızdaki kişiye iki yüzlü 
kendimize karşı ise sahtekar 

oluruz. eğer, bir ilişki 
bizim hayır dememiz 
yüzünden bitiyorsa 
zaten o gerçek bir 
ilişki değildir. Koşullar 
üzerine kurulan bir 
ilişki gerçek bir ilişki 
olmaz. o menfaattir. 
Hiçbir zaman seni sen 

olduğun için kabul 
etmemiştir karşınızdaki 

kişi… Gerçek bir ilişki 
koşulsuz oluşturulandır.

Hayır demek kendimize saygı 
duymaktır. Sürekli istemediğimiz 
şeylere karşı evet demek içimizde 
öfkeyi biriktirir ve yaşama karşı daima 
gergin olur kendimizle kavga eder hale 
geliriz. Karşımızdaki kişiye yüksek sesle 
HAYIR demek onu kırmak anlamına 
gelmemeli, karşımızdaki kişiyi 
kırmadan da HAYIR diyebiliriz. 

Yeter ki sen kapıyı açmaya karar ver, 
karar verdiğinde eline bir sürü anahtar 
geçecektir.

Hadi var mısınız ilk HAYIR’ınızı 
birlikte hiçbir kaygı duymadan 
söylemeye; “BUndAn SonRA 
iSTemediĞiniZ ŞeYLeRi YAPACAK 
mISInIZ ?’’   

dU YA mA dImmm…                   r
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BiR TÜRLÜ “hayır” diyemiyorum hele söz konusu çocuklarım oldu mu 
hiç diyemiyorum diyen pek çok danışanım oldu. Hayır diyebilmek adına 
onlarla çalışmalar yaptık. Alınan sonuçlardan sonra bir danışanımın bana 

söylediği bir söz “HeR HAYIR’dA HAYIR VAR!” Gerçekten hayır dedikçe, sizin 
için hayırlı olduğunu göreceksiniz.

Hayır diyememenin temelinde yatan duygu kaygıdır. insanlar, genellikle korku 
ve kaygı duygularını birbirine karıştırır. Korku yaşanılan bir duruma verilen tepki 
hissedilen durum iken, kaygı ise henüz yaşanılmamış ancak zihnimizin var ettiği 
bir durumdur. olmasından korktuğumuz durumlar kaygıdır. insan neden hayır 
diyemez; karşısındaki kişiyi kaybetmekten kaygı duyduğu için, reddedilme, yanlış 
anlaşılma, yalnız kalma, bencil olma, haksız duruma düşme, terk edilme kaygısı 
için… Ama en önemlisi, kendisinin de hayırlarla karşılaşmaktan korkması veya 
hayır demeyi hiç öğrenmediği için HAYIR diYemeZ…

HAYIR diyememenin ilk adımı ailede atılır. ilk olarak annemizin babamıza 
hayır diyemediğini, daha sonra kardeşimizin annemize hayır diyemediğini, 
arkadaşlarımızın öğretmenimize hayır diyemediğini görürüz. Hayır diyememek 
öğrenilen bir durumdur. Ailemizden, okuldan ve öğretmenimizden öğrenilir. 
öyleyse öğrenilen bir durumu değiştirmek bizim elimizdedir. Çoğu insanın 
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Her Hayır’da Hayır Vardır!
Nesrin Gökpınar
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etkinlikler
B‹LYAY VAKFI

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

03 HAZiRAn  derin Buluşma ............................................A. Cemal GÜRSoY

10 HAZiRAn  Uyanışımızda duygular ...............................Tülin eTYemeZ SCHImBeRG

17 HAZiRAn  içsel dünyanın Keşfi ...................................ergün öZYiĞiT

24 HAZiRAn  Kendimizi Bilmek Kolay mıdır? .................deniz BeLinG

ATöLYe ÇALIŞmALARI

07-08 HAZiRAn  Fiziksel, Zihinsel, duygusal ve Cinsel Taciz ile Çalışmak ve iç Çocuk 

Çalışması (Regresyon Uzmanları için) ..................................Trisha CAeTAno

Yer: Hasnun Galip Sok. Pembe Çıkmazı No: 4/6 Beyoğlu - İSTANBUl • Tel: (0212) 243 18 14 - 249 34 45 • 

Faks: (0212) 252 0718 • e-posta: bilyay@bilyay.org.tr • www.bilyay.org.tr • www.bilyayakademi.net

‹Zm‹R RUHSAL ARAfiTIRmALAR deRne⁄‹

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

10 HAZiRAn  Vazife Planına Hazırlık ...............................Sonay SUnUCU

26 HAZiRAn  Yoga ile Ruh, Beden, Zihin Birlikteliği ...... Jale döKeZ, 

                                                                       oya TimURdoĞAn

Yer : Talatpaşa Cad. No:57 Yadigar Apt. Kat:4 D:12 Alsancak İzMİR • Tel: (0232) 464 00 17

e-posta irader@irad.org • www.irad.org

Yerimiz sınırlı olduğundan etkinliklerimize kaydolmak için lütfen 14:00-17:00 saatleri arası (0232) 464 00 17 No.’lu telefonumuzu arayınız.

AdAnA RUHSAL ARAfiTIRmALAR deRne⁄‹

• CUmARTeSi KonFeRAnSLARI (Saat: 15:00)

07 HAZiRAn  duygular ve Kontrolü .................................Bilgehan meRAL

14 HAZiRAn  evrenin mayası Sevgi ...................................Tümerhan meRAL

Yer: Ramazano¤lu Cad. Kutlu Apt. K:1 D:2 01130 ADANA• Tel: (0531) 950 26 52

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

noT: iSTAnBUL’dA SALI KonFeRAnSLARInA Ve diĞeR iLLeRdeKi eTKinLiKLeRe GiRiŞ 

ÜCReTSiZ Ve SeRBeSTTiR. GeÇ KALInmAmASI RiCA oLUnUR.
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mTiAd ve BiLYAY AKAdemi 
ve  

BiLinÇ oKULU
işbirliği ile

 

Pazartesi ve Perşembe günleri saat 21:00'de

CAnLI SoHBeTLeR ve SemineRLeR 
deVAm ediYoR…

 
dr. Bedri Ruhselmanın kurucusu olduğu metapsişik ilmi 

Araştırmalar derneği (mTiAd) ve Bilyay Vakfı, Bilinç okulu'nun 
internet sayfasından dünyanın dört bir yanından izleyiciye 
ulaşmak üzere canlı sohbet ve seminerler devam ediyor.

 
İlâhî Nizam ve Kâinat,  Kendini Bilmek, 
Şifa, Şifacılık ve enerjiler, Psişik Korunma
Rüyalar,  Temel Ruhsal Bilgiler, 
Parapsikoloji Bilinç ve olağan dışı Bilinç Halleri,
ölüm ve ölüm ötesi, Regresyon,
Şamanizm, Kadim Uygarlıklar,
evrende Zeki Hayat
 

 vb. pek çok konu gruplarıyla, canlı yayındaki sohbetleri evinize getiriyor.  
Bu sohbetlere katılmak için:

 
www.bilincokulu.com

MİKRODAN MAKROYA
BİLİNÇ OKULU



12. Gezegen: Zecharia Sitchin ................................ 23 TL
300 Soruda Deneysel Ruhçuluk: 
     Alparslan Salt, özgü elvan Yılmaz .................. 15 TL
300 Soruda Ölüm ve Ötesi: 
     Alparslan Salt.................................................... 15 TL 
Ateş Üstünde Yürüyenler: Joel Andre ..................... 5.5 TL
Bagavatgita “Rab’bin ezgisi” ................................... 11 TL 
Batık Kıta Mu'nun Çocukları: 
     James Churchward ........................................... 13 TL
Başka Yaşamlar, Başka Benlikler: 
     Roger Woolger ................................................. 23 TL 
Bilinmeyen Gücümüz: dean I. Radin ...................... 21 TL 
Ça¤lar Boyu Uçan Daireler ......................................... 9 TL 
Çocuklara Öyküler: Yavuz Keskin .............................. 6 TL
Çocukların Unutulan Dili: Lillian Firestone .......... 17 TL
DDA–evren Dili: Ingo Swann ................................. 11 TL 
Dinlemenin zen’i: Rebecca Z. Shafir ...................... 19 TL
Dünya Tarihçesi Keşif Seferleri: Zecharia Sitchin ....22 TL 
edgar Cayce: Thomas Sugrue  ................................ 25 TL 
enerjiler: John G. Bennett ........................................ 8 TL 
enki’nin Kayıp Kitabı: Zecharia Sitchin ................. 22 TL 
enneadlar: Plotinos ................................................ 16 TL
eon: Jean e. Charon .............................................. 11 TL 
Fallar: Walter B. Gibson–Litzka R. Gibson ............ 9 TL
Geçmiş Yaşamlarınızı İyileştirmek: 
     Roger J. Woolger ............................................. .20 TL
Gelece¤in Felaketleri: Alparslan Salt ........................ 7,5 TL 
Gerçek varlık Ruhtur: Leon denis ............................ 8 TL
Gurdjieff ve Ouspensky Öğretisi Üstüne  
     Psikolojik Yorumlar: 1.Cilt, maurice nicoll ....... 30 TL     
                           2.Cilt, maurice nicoll ................. 30 TL
                           3.Cilt, maurice nicoll ................. 35 TL
                           4.Cilt, maurice nicoll ................. 25 TL
                           5.Cilt, maurice nicoll ................. 25 TL
                           5'li set, maurice nicoll ............. 125 TL
Günlük Sofroloji: Jean Yves Pecollo ........................ 10 TL 
Güzel Hayatı Yaratmak: Beyaz Kartal ....................... 6 TL 
Herkes ‹çin Ötealem Rehberi: G.m. Roberts ............. 13 TL 
Hinduizm: Swami nikhilananda ........................... 15 TL 
Hint Kökenli Dinlerde Karma ‹nanc›n›n 
     Tenasüh ‹nanc›yla ‹liflkisi: dr. A. ‹. Yitik ............. 8 TL 
‹çsel Gerçeklik: Paul Brunton .................................. 10 TL 
‹ki Dünya Aras›nda: F. Wiedemann ....................... 14 TL 
‹sa Keflmir'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 
Kozmik Sempati: david Spangler ............................ 17 TL
Kozmik fiifre: Zecharia Sitchin   ............................. 19 TL
Kozmik Tohum: Zecharia Sitchin ........................... 22 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 Çobanlı ..... 40 TL
Ne ‹çin Yafl›yoruz?: J. G. Bennett ............................. .8 TL
Otopsi Roswell Olay›: Y. Tokatl›................................. 9 TL
Ölüm Sonras›: Colin Wilson ................................... 22 TL 

Ötealeme Geçerken Gördüklerimiz: 
     Sir William Barrett ............................................. 8 TL 
Parapsikoloji ve Felsefe: david Ray Griffin ................. 9 TL 
Psikosentez: Will Parfitt ........................................ 10,5 TL 
Ruhlar Kitabı: Allan Kardec ................................... 30 TL 
Ruhların Kaderi: michael newton ......................... 24 TL
Ruhsal Alemin Ifl›¤›: Silver Birch ............................ 10 TL 
Ruhsal Alemin Sonsuz ‹mkanlar›: A. Pauchard .............. 6 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 
Sayıların Gizemi: Rafet Gökhan Ayyüce................. 18 TL 
Sevinç ve Güzellik Alemleri•
     Kader Bilmecesi: A. Pauchard .............................. 7 TL 
Semboller Ansiklopedisi: Alparslan Salt ...........................30 TL 
Şamanik Yolun Çalışma Kitabı: Leo Rutherford ..... 24 TL 
Tanrı'nın eczanesinden Sağlık: maria Treben ........ 20 TL
Tekrardo¤ufl 2. Cilt .................................................. 13 TL 
Tekrardo¤ufl 3. Cilt .................................................. 13 TL
Tekrardo¤uflu Keşfetmek: Hans Tendam ................. 28 TL 
Türkiye'de 1958 Öncesi Alınan Ruhsal Tebliğler:
     derleyen ve Türkçeleştiren Alparslan Salt ........ 24 TL 
Umut Habercileri: Paola Giovetti ............................ 12 TL 
Uzay Gemilerinde: George Adamski ......................... 9 TL 
Ünlü Bir Medyomdan Astrolojik Açıklamalar:
     John Willner ..................................................... 22 TL 
Yaflayan zaman: maurice nicoll .................................18 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 Bafllarken: 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›fl› 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: 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

MODERN TEKNOLOJ‹ M‹?
YOKSA ESK‹ ÇA⁄LARIN B‹LG‹S‹ M‹?

Uzay yolculu¤u... Genetik mühendislik...
Bilgisayar bilimi... Daha dün gibi yeni, flafl›rt›c›
geliflmeler. Ama yeni ve son derece ilginç kan›tlar,
ultramodern ilerlemelerin, atalar›m›z taraf›ndan
binlerce y›l önce zaten bilindi¤ini gösteriyor...
M.Ö. 3000 y›l kadar önce!

DÜNYA TAR‹HÇES‹ dizisinin bu flafl›rt›c› ek
cildinde yazar Zecharia Sitchin, insano¤lunun
en son bilimsel kefliflerinin ›fl›¤›nda kadim
halklar›n ö¤retilerini yeniden ele al›yor ve
gezegenimiz ve insan ›rk› hakk›ndaki geleneksel
inançlar›m›za meydan okuyan, daha önce hiçbir
yerde aç›klanmam›fl, nefes kesen olgular› birer
birer gün ›fl›¤›na ç›kar›yor.

9 789758 007752

ISBN 975-8007-75-0

Aslan Halkı: murry Hope ...................................... 12 TL
Astral Seyahat Teknikleri: nusret Sefa Yılmaz  ....... 22 TL
Bir Yaşamınız Daha Olsa:
     Robert A. Johnson, Jerry m. Ruhl ................... 15 TL
Ç›lg›n Sarkaç: Itzhak Bentov .................................. 18 TL  
Dikkat: Ruh eşiniz Çıkabilir!: 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 Ifl›nlar: Wilton Kullmann .................. 10 TL 
Hiçlik Denen Yer: Zeynep Zahal Camat ................  14 TL 
İçimizdeki Tanrıça: Roger Woolger ............................ 25 TL  
‹çten D›fla De¤iflim Teknikleri: U. markham .................. 11 TL  
‹çten Yaflamak: Sri Aurobindo ve Anne ....................... 13 TL   
Kainatın Masalı: Zeynep Zahal Camat .................... 14 TL
Kendinizi Güvende Hissedin: William Bloom ........... 13 TL  
Kıyamet Kitabı: Zeynep Zahal Camat ..................... 10 TL 
Mandala: Helga Fiala ............................................ 18 TL
Masumiyete Dönüfl: J. m. Schwartz ......................... 16 TL 
Mong: Hendrick Vannek ....................................... 10 TL 
Psiflik Korunma: Fadime emir ................................ 16 TL 
SQ: Ruhsal zekam›zla Ba¤lant› Kurmak: 
     d. Zohar–dr. I. marshall ................................. 19 TL 
Strese Son!: Alix Kirsta ............................................ 20 TL 
Şamanik Yolculuk: Sandra Ingerman .................... 20 TL 
Tui Na Çocuk Masaj›: m. mercati ....................... 18,5 TL 
Yönlendirmeli GevŞeMe Uygulaması (CD): 
      Reşat Güner .......................................................... 15 TL 
zararl› Ifl›nlardan Korunma: W. Kullmann .................. 11 TL 

meta Yay›nlar› 
Fiyat Listesi

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

Yeryüzündeki her insan için
en kaçınılmaz akibet ve

değişmeyen tek gerçek olan
ölüm ve ötesi en eski uygarlıklardan bu yana insanoğlunun

tam olarak açıklayamadığı, sırlarını çözemediği,
 kendisi için en gizemli kalan bir konu olagelmiştir.

Ölüm sırasında neler hissedilir?
 Ölüm ve ötesinin sırları nelerdir?

Ölümden sonra yaşam devam eder mi?
Ölüme nasıl hazırlanılır?

Ölüm ve ötesi ne gibi gizemler içermektedir?
Ölümden sonra neler olur, nelerle karşılaşılır?

Ölümden sonraki yaşamın mutlu geçmesini
veya pek ıstıraplı geçmemesini sağlamak için dünyada

yaşarken ne gibi hazırlıklar yapılabilir?

İşte şimdiye dek yapılmış birçok ruhsal ve bilimsel
 araştırmalardan, deneysel ruhçuluk alanındaki çalışmalardan

yararlanılarak hazırlanan bu kitapta üstteki soruların
yanıtlarının yanı sıra, ölüm ve ötesiyle ilgili olarak kafanızı
kurcalayan daha pek çok sorunun yanıtlarını bulacaksınız.
Bu kitap ölüm ve sonrası hakkında bilgilendirme amacına

yönelik olmanın yanısıra, aynı zamanda insanın ölüm
ve sonrasına hazırlanabilmesi amacına yönelik olarak

çeşitli yöntem ve uygulamaların önerildiği bir çalışmadır.

ISBN 978-975-6377-52-9




