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S E V G ‹ L ‹
OKUYUCULAR

RUH, dikkatini varlıksal arayışlarla ve derin izlenimlerin 
kıyasını bilgi halinde ihtiyaçları çözümlemek üzere 
maddesel alemlere yansıtarak vazife yapıyor…

Madde dünyasında izlenimlerin şekil ve biçim verdiği formlar, 
bizimle çalışmaya ünitenin sınırına kadar eşlik ediyor. Varlık 
aracılığıyla ruhun ihtiyaçları karşılanana kadar bu alışveriş devam 
ediyor.

 Kader prensiplerinin, yönlendirici tesirleri ile düaliteyi terk 
edene kadar bireysel çabamız öznel tarzımız devam ediyor. “Bu 
hareketlilik neden okul döneminde hızlanıyor?” diye bir soru 
sorduğunuzda, bu gezegenin derin izlenimler adına denenmemiş, 
yaratıcı biçim, form, şekillendirme işlevi için yapılacak kaba işleri 
tükenmiş olacak. Daha ince süptil maddeler için, sevgi planına 
yürümemiz gerek.

Derin izlenimlerin, tebliğlerin, sezgi ve ilhamların kaynağı olan 
vazife planlarını oluşturan ruhun temsilcileri öz bilgi kıyasını 
yapmış ve madde dünyasının kaba tesirlerini geride bırakmak 
üzeredirler.

 Şu an’nın içinde yaşananlar da bu tür olaylar ve durumlar 
değil mi? Doğa kendini ince tesirlere ve düzene çevirmek istiyor. 
Üzerindeki canlılık ve insanlık ailesine varlıksal ihtiyaçlarını çeşitli 
şoklar, hatırlamalar ve ayrışmış tüm parçalarını entegre etmek üzere 
gösterilen çabalar  yaygınlaşıyor. Etkisi stres, bağımlılık, katastorofik 
tesir dalgaları olarak her seviyede, her realitede işini yapıyor. 
Giderek de hızlanıyor. Bilgi alışta var olan kazanılan değerlerin 
yitirilmesi de, her iki yola çıkış olgusunu da, depresif seçimlerle  bizi 
ve yola olan inancımızı denetleyerek farklı hatırlatmalar yapıyor.

Varlıksal özgürlüğümüz, her an özümüzden inen ince duyarlılık 
tesirlerini okumak ve her işimizi şu anın içindeki varoluşumuzu 
İlâhî Nizam ve Kâinat’ın kişisel bir deneyim olarak yaşamayı idrak 
etmekten geçiyor.

Evet, insanlık son adımda İlâhî Nizam ve Kâinat’la karşılaşmasını 
kişisel bir deneyime çevirme tünelinden geçiyor. Bu denli acı ve 
ıstırabı artık bu düzeyde yaşamayacağımız hızlı ve ince tesirlere 
doğru yeni dünyamızı oluşturup kuralım.

 Zaten tüm deneyimler sevgi için değil mi?..

Ruh ve Madde
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DÜŞE KALKA bir hayat içinde, beden olanakları çeşitli yollarda 
kullanılarak tüketilir. Sonunda beden hastalanır, ihtiyarlar, işe yaramaz 
duruma gelir. Varlık, o bedenin yeterliği sınırının üstündeki olanaklara 

sahip ortamlarda gelişimine devam etmek zorunda kalır. Bu durumda yine 
vazifelilerin yardımlarıyla eski beden terk edilir. Varlık bir üst kademenin 
koşullarına çıkarılır. Bunun için varlık, ölüm olayıyla dünyadan ayrılır. O andan 
itibaren, yani spatyoma geçişinin ilk anlarında ona kendi ruhundan gelen tesirler 
dışında, etrafından gelen bütün ikincil tesirler kesilir. O varlık yalnız kendi 
varlığı içinde soyutlanmış durumda yapayalnız bırakılır. Bu durum, bir insanın 
bir odaya kapatılıp onun bütün duyu organları ortadan kaldırıldıktan sonra her 
şeye karşı, hatta kendi bedenine karşı bile duygusuz olarak orada bırakılmasına 
yakın bir duruma benzer. Yakın diyoruz çünkü spatyom hayatı bundan daha çok 
derin ve içten bir yalnızlığı ifade eder. Öyleyse spatyom hayatı varlıklar için bir 
mekân değildir. Onların mekânı o anda yalnız kendi varlıklarıdır. Bundan dolayı, 
varlığın oraya ilk geçişinde ne dünya ile, ne dünya üstü ile, ne etrafındaki kendisi 
gibi diğer varlıklarla bağlantıya geçmesi, konuşması, görüşmesi mümkün olmaz. 
Onun çevresiyle olan bütün ilişkileri kesilmiştir. Bunun, hem o varlığın ağır 
bir bencillik içinde bulunmasından ileri gelen doğal sebepleri hem de biraz 
aşağıda söyleyeceğimiz diğer zorunlulukları vardır. Bu durum spatyomda 
gerektiği kadar devam ettikten sonra etraftan gelmeye başlayan tesirlerle 
ortadan kaldırılır ve varlık bu tesirler sayesinde uyanan idrakiyle etrafını ve 
kimliğini, ihtiyaçlarını tanımaya başlar.

* 
*
 *

Ölümün ardından varlık doğal olarak serbestleşir ama vazife planının 
bütün hazırlık uygulamasını dünyada henüz tamamlayamamışsa insanlık 
aşamasını bitirmiş sayılmaz. Bundan dolayı, her ne kadar bedenden 
ayrılmışsa da o varlık yine bir insan aşamasında bulunmaktadır. 
Çünkü ne olursa olsun, yarım kalmış işini bitirmek üzere tekrar 
dünyaya dönmek zorundadır. Ve oradaki hazırlık uygulamalarını 

tamamlayıncaya kadar onun konutu 
dünya olacaktır, toplumsal planda 
insanlık!..

İşte oraya geçen, daha doğrusu 
ölünce bütün tesirlerden soyutlanan 
insan varlığı, spatyomda bir süre 
geçirmek zorunda kalır. Bunun da 
önemli sebebi vardır. Bir varlık, dünya 
hayatına ait planının uygulamasını 
yaptıktan sonra o uygulama sırasında 
kazandığı şeylerin muhasebesini 
yapmak, onları tamamıyla kendine 
sindirmek ve mal etmek ihtiyacındadır. 
Bunun için de bir süre onun inzivaya 
çekilmesi, kendi öz bilgilerine 
dönmesi, yani son dünya hayatında 
elde ettiği bilgilerle eski bilgilerini 
karşılaştırarak onların muhasebesini 
yapması gerekir. İnsanların 
dünyada kazandıklarını uykuları 
sırasında şuurdışlarına atarak orada 
biriktirdiklerini daha önce söylemiştik. 
İşte, ölümün ardından varlığın, 
etrafla bağlantılarını keserek tam bir 

soyutlanma hâline girişi, onun bu 
bilgileri rahatça sindirebilmesi için 
gerekli uygulamaları yapmasına 
olanak verir. Öyleyse spatyom 
hayatı varlık için derin ve esaslı 

denetim ve muhasebe anıdır. Ve 
bütün bir dünya devresi boyunca 
devam eden insan hayatının 
aralarına ölüm denilen aralıkların 
sokuşturulmasının bir sebebi de bu 
olanağı sağlamak içindir.

Burada kıyas bilgilerinin en 
mükemmel uygulaması yapılır. 
Çünkü varlık bu sırada çevreden 
gelen realitelerle rahatsız 
edilmez ve serbestçe çalışan 

vicdan mekanizması, biriken 
bütün bilgilerin acı ya da 

tatlı kıyaslarını yapma ve onların 
sonuçlarını öz varlığa mal etme fırsat 
ve olanaklarını bulur.

İşte bu uygulamaya yardım etmek 
için ölümü takip eden anlarda 
dışarıdan gelen tesirlerin hepsi kesilir. 
İdrakini işgal edebilecek ve dışarı 
çekecek hiçbir tesir ona gönderilmez. 
Vazifeliler buna engel olurlar. Bununla 
beraber, o yine vazife planının tam 
bir denetimi altında bulunmaktadır. 
Eğer aşağıdan kendisine bazı 
tesirlerin gelmesi onun muhasebesi 
ve denetimi için gerekli görülürse bu 
ancak vazifelilerin izni ve denetimi 
altında yapılabilir. Yani istediği zaman 
örneğin ölen (X.), dünyada kalan 
dostu (A.) ile temasa geçemez. (X.)’in 
o sıradaki denetim ve muhasebesine 
ait faaliyetlerle ilgili olan çok ince 
hesaplara göre bu işe ya izin verilir ya 
da verilmez. İzin verilmeyince de onun 
insanlarla temasa geçebilmesini hiçbir 
kuvvet sağlayamaz.

Spatyoma geçmiş bir varlık ilk 
zamanlarda diğer kendisi gibi 
varlıklarla da bağlantıya geçemez. 
Yukarıdaki kayıtlarla bu da izne 
bağlıdır. Çünkü orada keyfî hiçbir şey 
yoktur. Her şey vazife planının hesaplı, 
kitaplı denetimi altında gerçekleşir. 
Hayattayken nasıl en ince ihtiyaç ve 
zorunluluklar hesap ediliyorsa ölüm 
ötesinde de gerekli işlerin icapları aynı 
şekilde yerine getirilir.

Spatyoma geçen varlık dünyadan 
ve etraftan tesirler almayınca zorunlu 
olarak kendisinde var olan imgelerin 

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

Spatyoma Geçiş
Dr. Bedri Ruhselman

tarafından derlenmiştir.



kurtulur, kendini ve etrafını tanır 
ve genişlemiş olan idrakiyle geleceği 
düşünmeye başlar. Kazanç ve 
kayıplarının derecesini takdir eder, 
eksiklerini tamamlamak için tekrar 
dünyaya dönme ihtiyacı duymaya 
başlar. Eğer onun bu ihtiyacının 
yerine getirilmesi icap ediyorsa bunu 
takdir eden vazifeliler yükseklerden 
gelen direktiflerle ona derhal yardım 
etmeye hazırlanırlar. Ve dünyada 
kendisine en gerekli ve yararlı olacak 
bireysel ve toplumsal planının, varlıkla 
beraber düzenlenip sıralanmasına 
koyulurlar. O, bu plana istekle bağlıdır. 
Çünkü esenliğinin ancak bu planın 
uygulamasıyla sağlanabileceğini takdir 
etmektedir. Bundan dolayı, dünyada 
bu plana sadık kalacağına söz verir 
ve bu sözle daha önce açıkladığımız 
şekilde dünyada bedenlenir. 
Bedenlenince tekrar yüzeysel zaman 
egemenliği altına gireceğinden, 
kendisinde küresel zaman idrakine ait 
zenginlikler silinir. Ve hepsi şuuraltına 
atılır. Yüzeysel zamana tabi olan 
idrak yeni koşullar içinde dünyada 
yaşamaya başlar. İşte onun dünyada, 
planını uygularken spatyomdan kalan 
izlenimleriyle beraber, vazifelilerin 
yardımları destek olacak ve bu planın 
uygulamasında rehberlik yapacaktır.

Böylece hayatlar birbirini takip 
ederek insanın her gelişinde öz 
bilgilerinin ve idrakinin artmasıyla 
vicdan mekanizmasındaki realitelerin 
üst taraflara kayma olanak ve 
zorunlulukları artar. Vicdan dengeleri 
artık üst kademelerde kurulmaya 
başlayacağından, ölümden sonra 
spatyomdaki muhasebelerin de acı 
tarafları yavaş yavaş kalmaz. Burada 
bir kural vardır: İdrakler ne kadar 
genişlemişse spatyomdaki soyutlanma 

hâli süresi o kadar kısalır. Çünkü orada 
yapılması icap eden muhasebe işleri o 
kadar hızla tamamlanır.

* 
*
 *

Dünyada yaşayan bir insan, her 
şeyden önce vazifesinin ne olduğunu, 
neye hazırlandığını, nereden gelip 
nereye gittiğini ve özellikle biraz önce 
tarif ettiğimiz anlamdaki iyilik-kötülük 
kavramına göre nasıl hareket edilmesi 
gerektiğini bilmelidir. Ve zaten bunları 
bilmedikçe daha yukarılara, vazife 
planına çıkmaya ne gerek kalır, ne de 
olanak. Çünkü bu durumda kaldıkça 
onun vazife planında yapabileceği 
iş yoktur. Bunun için onun üst plan 
icaplarına hazırlanması ve bedenlenme 
zincirinin çeşitli halkası içinde birçok 
defa dünyaya gelip gitmesi gerekir. En 
basit işleri bile yaparken idraki ancak 
otomatik yollarda çalışan bir insanın, 
50-60 yıllık bir dünya bedenlenmesi 
sonunda, derhal âlemi kapsayan 
olayların ve madde bileşimlerinin 
nedensellik ilkesi ve yüksek icaplar 
karşısındaki ilişkilerini kavrayacak güce 
erişivermesini ve muazzam âlemlerin 
büyük işlerini, bütün sorumluluklarını 
anlayarak sevk edip yönetmek 
için gerekli olan idrak kapsamına 

izlenimleriyle baş başa bırakılmış olur 
ve onların içinde yaşamaya başlar. Bu 
durum çok derin ve kuvvetli bir 
rüya gibidir. Fakat bu yaşayış 
zevk için ya da ıstırap 
çekmek için değildir. 
Bu sırada zevkler ve 
ıstıraplar var olsa bile 
asıl amaç, dünyada 
elde edilmiş olan 
kazançların -kıyas 
bilgileriyle- varlığa 
mal edilmesidir. 
İşte orada gelişim 
mekanizmasının, 
vazife planının 
denetimi 
altında tam 
bir serbestlikle 
işleyişi, varlığı 
çoğu zaman 
ıstıraplı 
olan kıyas 
bilgileriyle 
zorla yapılan 
sentez ve 
analizlere 
sürükler. Bu 
sırada kıyasın 
tesirlerini 
hafifletici çevre 
tesirleri var 
olmadığından, 
kıyastan doğan 
acı duygular 
dünyadakinden 
binlerce defa 
artmış olarak varlığı 
sıkıntıya sokar. Ve 
bilgiler de ancak 
bu derece şiddetli 
bir hesaplaşmadan 
sonra sindirilip öz 
bilgi hâline geçebilir. 

Böylece bütün sonuçlar alınır. Bu 
hesaplaşma sırasında varlık için çok 

şaşırtıcı durumlar meydana 
gelebileceğinden bu duruma 

varlığın karışıklık ve şaşkınlık 
durumu deriz. Bu denetim 

ve muhasebe, dediğimiz 
gibi her zaman, hatta 
çoğu zaman rahat 
ve sakin geçmez. 
Özellikle ilk geçiş 
devrelerinde 
genellikle 
huzursuzluk, 
şiddetli ıstırap, 
azap ve ağır 
karışıklık 
ve şaşkınlık 
durumlarıyla 
bir arada olur. 
Muhasebe ve 
denetimin 
zorunluluk ve 
icaplarına göre az 
çok rahat hâller 
de görülebilir. 
Bazen cehennem 
azabı yaşatacak 
derecede 
gürültülü de olur.

* * *
Böylece 

spatyomda bir 
sürü karışıklık ve 

şaşkınlık geçirip 
kazançlarının 

muhasebesini 
yaptıktan ve bilgilerini 

sindirdikten sonra 
varlığa yukarıdan 

tekrar yardımcı tesirler 
gelmeye başlar. Etraftan 

da tesirler alır. Bütün bunlar 
sayesinde karışıklık ve şaşkınlıktan 
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varabilmesini kabul etmek mümkün 
olmaz. En çalışkan bir insanın 
idrakinin bile bütün bir hayat 
boyunca ne kadar ağır 
bir karınca ayağıyla 
geliştiğini 
gördükten 
sonra, böyle 
âlemi 
kapsayan 
bir idrake 
erişmenin 
birkaç 
dünya 
hayatında 
mümkün 
oluvereceğini 
düşünmek 
hatadır. Öyleyse tam 
bir vazife bilgisi liyakatine 
erişmesi, varlığın ancak dünyada on 
binlerce yıl insan bedeni içinde geçen 
hayat zinciri halkalarını tamamladıktan 
sonra mümkün olabilir.

* 
*
 *

Bu bilgilerden sonra kolayca anlaşılır 
ki dünyadaki insanlar için herhangi bir 
vazife yükümlülüğü söz konusu olamaz. 
Çünkü dünyadaki yüzeysel zaman 
idrakine bağlı realitelerle evrenin 
değişmez hakikatlere dayanan düzeni 
yürütülemez. İnsanların, böyle büyük 
işlere karışma onuruna kavuşabilmeleri 
için yukarılarda açıkladığımız hazırlık 
kademelerinden geçmesi gerekir 
ki burada da onlara yardımcı olan 
en mükemmel mekanizma vicdan 
mekanizmasıdır.

Vicdan mekanizmasının üst 
taraflara doğru kayması demek, onun 
denge seviyelerinin gittikçe bu büyük 
yükümlülükleri yerine getirebilmek 
için gerekli nitelikleri kazanmaya 

yaklaşmış kademelerde kurulması 
demektir. Yani onlar arasındaki 

dengelerin gittikçe vazife 
planına yakın realiteler 

alanında kurulması 
ve böylece 

birbirine 
zıt olan 
unsurların 
da vazife 
icaplarına 
yakın 

malzemelerden 
oluşması 

demektir. Bundan 
dolayı, buradaki karşıtlık 

-aşağı kademelerde olduğu gibi- 
aralarında çetin uçurumlar bulunan 
çekişmeler şeklinde değil, birbirini 
destekleyen ve uzlaşmayı amaçlayan 
uyumlu bir yürüyüş hâlinde görünür. 
Zaten insanlık devresinin bitirilmesinin 
bir anlamı da vicdan düalitesi unsurları 
arasındaki karşıtlığın ortadan kalkması 
demektir. Örneğin aşağılarda, babasını 
öldüren bir insanı affetmek ya da 
öldürmek duyguları arasında zıtlaşan 
vicdan mekanizması yukarılarda, aynı 
katilin, bu kötü hareketiyle zaten 
duyacağı azaplarını elinden geldiği 
kadar hafifletebilmenin şu ya da bu 
yolunu ya da tarzını tercih etmek 
şeklinde bir düalite gösterir ki bu da 
insan için yorucu bir karşıtlık olmaktan 
çok vazife bilgisine daha idrakli bir 
hazırlanışın az çok tatlı bir faaliyeti  
olur.                                                   r

İlâhî Nizam ve Kâinat’ın günümüz Türkçesine 
uyarlanmış baskısından alınmıştır.
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içlerinde yaşadığımı fark ettiğim 
vücudun beyni ve duygusal merkez 
beyninin uyanmaları ve kendi 
başlarına  tamamen birlikte çalışan ve 
birbirini destekleyici hale gelmeleri 
demektir;  kendimden ayrı gördüğüm 
ya da deneyimlediğim ve sonrasında 
çalışmaya ikna etmeyi denediğim 
kısımlar olarak değil. Aslında bu 
çalışmaya ikna fikri tamamen 
yanlış, ancak «çalışma çabası» 
olarak adlandırılanın muazzam bir 
kısmı çalışmaya ikna etme fikrine 
dayalı bir ağırlık merkezi etrafında 
dönmekte. Eğer biri hayatı gerçekten 
üç işlevin içinde deneyimlemeyi 
arzuluyorsa, çalışmaya ikna etme 
fikrinin terki ilk adımdır. Jeanne de 
Salzmann’ın belirttiği gibi, yapılacak 
ilk iş bu deneyimin sizde olmadığını 
görmeye çok daha fazla zaman 
harcamaktır, onu elde etmek değil.

Bu üç beyinli varoluş sorusu can 
alıcıdır çünkü bunu edinmedikçe 
hiçbir şekilde insan değiliz. 
Araçlarımızdan her biri, kendi başına 
bırakıldığında hayatın ne olduğunu 
tam olarak anlama konusunda 
çarpıcı biçimde yetersizdir. Özellikle 
de düşünme merkezi, doğru his ve 
fiziksel duyuya bağlanmadığı takdirde 
binlerce yönde başı boş dolaşır. Böyle 
emin bağlantıları geliştirmek yıllarca 
içsel çalışmayı gerektirir, ki bunun 
hiçbiri manipülasyonu ya da 
kısımları güçlendirmek için egzersiz 
yapmayı içermez. Varlığın doğasını 
giderek daha derin olarak görmeyi 
içerir ve sadece daha derin alanlara 
girilmesiyle iplikler bir arada örülüp 
bütün bir kumaş parçası oluşturabilir.

 Şunu belirteyim ki gerçekte 
kimse bu tarz bir çalışmayı yapmak 
istemez; acı vericidir ve birinin kendi 

insaniyetsizliği gerçeğine tekrar tekrar 
karşı gelmesini gerektirir. Hafta 
başında köpeğimle birlikte erken sabah 
yürüyüşlerimden birinde bu soruyu 
inceliyordum ve bazı şok edici şeyler 
gözümün önüne serildi.                   r

Internette zenyogagurdjieff.blogspot.com.tr 
adresinden çeviren: Can Ertür
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ÜÇ beyni anlamaya dair, onlar hakkında düşünerek bir anlayışa sahip 
olamayız.

Bu kafa karıştırıcı gelebilir, özellikle de düşünme merkezine yönelik 
ama kendimizi düşünmeye çaba harcarken bulur bulmaz, bir anlayışa ya da 
bilmeye sahip olmuyoruz. Varlık’tan bir adım uzakta oluyoruz. Varlık olmak 
sadece düşünmeyi içermiyor; Varlık olmak Varolma’yı içeriyor. Ve olmak, 
düşünmemektir. Aslında gerçek Varlık, bizim normal olarak deneyimlediğimiz 
düşünceden tamamen vazgeçer. Tamamen farklıdır ve bir birey onun önemini  
-birkaç kısa içgörü akımı yerine-  ancak onunla daha uzun süre süren deneyimle 
fark edecektir.

Bunu tam olarak idrak etmek kalıcı psişe değişikliklerine yol açacaktır ki 
bunlar burada tasvir edilemese de kesinlikle tüm mobilyayı yeniden düzenler.

Bir işlevin  -beyinlerden birinin-  nasıl çalıştığını anlamanın yolu, onun içinde 
olmakla mümkün. Örneğin, duyularımla bir bağlantı kurmaya çalışmıyorum; 
basitçe söylemek gerekirse duyuların içinde bir tezahür var ve duyu tezahürü 
ortaya çıkartır ve onu destekler; benim “Aaa... en iyisi şimdi kendimi hissedeyim” 
dememle alakası yoktur. Birinin kendisini bir işlevin içine koyduktan sonra bu 
işlevi keşfetmesi mümkün değildir. Bu işlev kendi başına canlanmalıdır. Bu, 

Çaba İşlevin İçinden Gelir 
Lee Van Leer
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Panteon, Roma    [Fotoğraf: Lee Van Leer]
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Bu yazımda düşünce kalıplarının, 
inançların ve bilinçaltı zihnimizdeki 
atalardan ve geçmiş yaşamdan gelen 
karmaların hastalıkların tohumlarını 
nasıl ektiği ile ilgili açıklama getirmeye 
çalışacağım.

1. Öncelikle karmik hastalıklara 
baktığımızda, derin benlikten taşınan 
toksik inanç ve düşüncelerden 
oluştuğunu söyleyebiliriz. Genellikle 
çok küçük yaştaki hastalarda 
görülmektedir. Bu onların hayat 
buldukları bu yeni yaşamda, geçmişten 
gelen (geçmiş yaşamlardan) bazı 
durumları başlangıçta tamamlamaya 
çalıştıklarını göstermektedir. Dünyaya 
geldikleri aileye de farklı bir bilinç 
ve anlayış geliştirmelerini sağlamak 
içindir. Beden ruhsal varlığın 
ifadesidir ve bu durum sadece 
ruhsal varlığın ilk aşamada çok ufak 
yaşlarda beden üzerinden kendini 
dışa vurmaya ve dünya boyutundaki 
yaşamı deneyimlemeye başlamasıdır. 
Kısaca genelde 0-9 yaşlarına kadar 
yaşanan hastalıklara karmik hastalıklar 
diyebiliriz. İmplisit hafızamız 
da yer alan geçmiş 
yaşam anıları ile 
ilintili olduğu 
düşünülmektedir. 
Ancak psiko-
genetiğimizde 
yer eden 
bazı aile 
bireyleri veya 
atalarımızdan 
bize miras kalan 
toksikanı, düşünce, 
inanç ve duyguların 
tesiri ile de kendimize 
hastalık ve rahatsızlık yaratabiliriz. 
Bunu da karmik hastalıklar içinde 
sayabiliriz. Örneğin, atalarından biri 

savaşta kolunu kaybetmiş birisi bunu 
psişik miras olarak aldı ise o kolunu 
kazada yaralayabilir veya kangren 
olabilir ya da o kolundan ciddi 
hastalıklar yaşayabilir.

2. Karmik hastalıkların dışında 
en sıklıkla karşılaştığımız hastalık 
kaynaklarının başında “Zihinsel 
Yaratıcılık” gelir. Zihnimizde 
hastalıklar ve onların bize 
yaşatabileceklerine odaklanarak 
kendimizde bir çok bedensel 
güçsüzlükler ve hastalık koşulları 
yaratırız. Örneğin, bazı hastalıkların 
sonucunda ölmüş yakınlarını 
gördükten sonra aynı hastalıkları 
yaşamaktan çok korkan birisi bu 
korkuya odaklanıp o düşünceleri 
beslerse bu düşünce kalıbı da sonunda 
hayatında oluşmaya başlar ve korktuğu 
hastalık onu bulur. Bu durumu 
kuantum fiziği dalga/parçacık ilkeler 
ile belirli bir şekilde açıklamaktadır. 
Kişinin zihninde oluşan vazgeçemediği 
düşünce kalıplarının bir çeşit süptil/
ince enerji niteliğinde olduğunu 

biliyoruz. (Bu durumu Kültür 
Üniversitesi Yayınlarının 

bastığı Empati 
kitabında yer alan 

“Enerji Psikolojisi 
ve Empati” 
adlı yazımda 
daha ayrıntılı 
açıklamıştım.) 

Bu enerjilerin 
belirli frekansta 

titreştiğini ve aynı 
frekansta titreşen 

başka bir realiteye 
ve yaan’a dönüştüklerini 

de artık açıklayabiliyoruz. Böylece 
hayatımızı an be an biz oluşturuyoruz. 
Aslında şunu söyleyebiliriz ki 
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BATI tıbbı hastalıklarımızın nasıl geliştikleri hakkında açıklama getirmiş 
ve mantıksal reaksiyon zincirlerini sebep sonuç ilişkisi ile betimleyerek 
anlaşılabilir şekilde sunmuştur. Ancak tam olarak hastalıkların kaynaklarını 

ortaya koyamamıştır. Fakat unutmamalıyız ki tedavi konusunda her geçen gün 
artan olanaklar sunmaktadır ve bizim hastalandığımızda ilk başvurmamız gereken 
kişiler tıp doktorları olmalıdır.

Benim burada açıklamaya çalışacağım bilgiler tüm hastalıklarımız oluşmadan 
önce zihnimizde yani ruh dünyamızda ve beden enerji sistemimizde nasıl 
başladığını tespit ederek önleyici bir anlayış geliştirmektir. Hastalanmadan çok 
önceki aşamada özellikle spiritüel tıp ve enerji tıbbı büyük önem kazanmaktadır. 
Son zamanlarda bu durum daha çok gündeme gelmeye başlamıştır. Özellikle 
enerji tıbbı ve bunun zihinsel enerjilerle bağlantısını net bir şekilde ortaya 
koyan bazı enerji uzmanlarının kitapları Türkçeye de çevrilerek halkın bilgisine 
sunulmuştur. Örneğin, Donna Eden’ın Enerji Tıbbı kitabı ve Barbra Ann 
Brennan’ın Işığın Elleri kitabı dikkat çekicidir.

Hastalıklarımızın Kaynakları
Bilun Armağan

 

1. Bölüm
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gözden 
geçirmemiz ve 
potansiyellerimizi 
doğru yönde 
kullanmamız gerektiğini 
anlatır. Örneğin çabuk kızan, 
sabırsız ve agresif tepkiler veren bir 
kişinin bu yönlerini olumsuz anlamda 
kullandığında hem bedeni, hem hayatı 
ve çevresi negatif yönde etkilenecektir. 
Eğer yerinde ve zamanında bu 
yönlerini kullanabilirse, çok daha 
olumlu sonuçlar alabilir. 

Sonuçta hiçbir kişilik parçamız, 
yönümüz kötü/olumsuz değildir, 
ancak olumsuz sonuçlar verecek 
yönde kullandığımızda “kötü 
özelliğe” dönüşürler. Bu durumda 
ilk olarak kendimizi olduğu gibi 
kabullenmenin ve sevebilmenin bizi 
mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir hayata 
hazırladığını anlamalıyız. Öncelikle 
şunu belirtmeliyim, hastalandığımızda 
veya kendimizi gerçekten hasta 
hissettiğimizde mutlaka bir tıp 
doktoruna başvurmalıyız. Teşhisimizi 
öğrenmeli ve onun bize ne önereceğini 
duymalıyız. Ancak ondan sonra ne 
yönde ilerleyebileceğimize kendimiz 

karar verebiliriz. Unutmayın sizin 
bedeniniz ve sizin kontrolünüzde, 
bunun için doktorunuza soru sorun, 
hangi ilaç, yan etkileri nedir vs. 

Bize uygulanan tedavilerde bize 
kendimiz hakkında ipucu verebilir. 
Örneğin, bize reçete edilen tedaviler 
ağız yolu ile alınan ilaçlar ise 
hastalığımızın kaynağı daha çok 
geçmişte başımıza gelenler ve geçmişi 
bırakamamamız ile ilgili olabilir. Deri 
yolu ile alınan ilaçlar ise problemin 
daha çok duygusal sebeplerden 
kaynaklandığı düşünülebilir. O anda 
yaşananlara tepkidir. Solunum yolları 
ile kullanılan ilaçlar bize daha çok 
önerildi ise o zaman hastalığın kaynağı 
zihinsel olabilir ve gelecek korkusu 
diye tarif edebiliriz. 

dışarıda hiçbir şey yoktur. Kendi 
dünyamızdaki her şeyi biz an be 
an yaratırız. Yani bizim zihnimizin 
holografik yansıması sadece 
bedenimiz değildir. Yaşamımızdaki 
realite olarak algıladığımız her 
şeyde bizim zihnimizin holografik 
yansımasıdır. Dolayısıyla zihnimizin 
derinlerindekileri fark edip, 
temizlemeli/dönüştürmeliyiz 
ki yaşamımızın hastalık gibi 
hoşumuza gitmeyen realiteleri 
de dönüşsün. Biz daha mutlu 
verimli ve potansiyellerimizi hayata 
geçirebildiğimiz yaşamlar yaratabilelim. 
Hastalık yaratan bir diğer yansıma 
kaynağı ise kişinin yaşamında başka 
bir stres yaratan olayı bertaraf 
etmek için kendi bedeninde hastalık 
oluşturmasıdır. Örneğin, iş yerinde çok 
önemli vezor olabilecek bir dönemi 
atlatıp yüzleşmemek adına kişi çok 
ciddi bir grip virüsüne yakalanarak 
yataklara düşebilir. Derin benliğinde 
böylece problemi savuşturduğuna ve 
sorunların bittiğine inanmayı seçebilir.

3. Bir diğer zihnimizdeki hastalık 
yaratma kaynağı ise yaşamımızın 
farklı dönemlerinde içimizde mutlak 
gerçeğe dönüştürdüğümüz kararlar ve 
düşüncelerdir. Bunları genelde çok 
ufak yaşlarda benimseyip, bilinçaltının 

derinliklerine itip, yaşamımızın önemli 
kader noktaları haline getirebiliyoruz. 
Bu kararlar çoğunlukla başkaları ile 
ilişkilerimize, kendimiz ile veya hayat 
ile ilgili ilişkilerimize bağlı gelişir. 
Bu kararların birçoğu ailemiz ile 
kurduğumuz ilişkilerde oluşmaktadır. 
İlk çocukluk dönemimizde anne ve 
babamız bizim için Tanrı gibidir. 
Onların sevgi ve onayını almak 
için elimizden geleni yapmaya 
çalışırız. Bazen onları içselleştirip 
onlara dönüşerek, bazen onların 
beklediği gibi olmaya çalışarak ve 
olamadığımızda ise kendimiz ile ilgili 
yüzlerce olumsuz inanç geliştirip 
bunları bilinçdışı zihnimizde tutmaya 
uğraşırız. Otomatik bir bilince dönüşen 
tüm bu karar, düşünce ve inançların 
bize hissettirdikleri ise beden 
duyumlarına ve daha sonrada çeşitli 
hastalık ve rahatsızlıklara dönüşebilir. 
Hastalık ve rahatsızlıklarımızın zihinsel 
ve duygusal nedenlerini anlamaya 
çalışırken, kendimiz ile ilgili çok şey 
öğreniriz ve farkındalığımıza önemli 
katkısı olur. 

Her hastalık veya hastalık belirtisinin 
bize önemli mesajları vardır. Elbette ki 
bu tamamen kendimizi değiştirmeliyiz 
anlamına gelmez, ancak bize bazı 
tutum, yaklaşım ve davranışlarımızı 
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“dişi prensibi” temsil eder. Dişi prensip 
yumuşaklığı, esnekliği, güzelliği, 
estetiği, absorbe etmeyi, güzel sanatlar 
ve edebiyata yatkınlığı, müzik ve 
uyumluluğu temsil eder. Bu tarafımız 
sezgilerimizin ve yaratıcılığımızın 
geldiği becerilerimizin yeridir. 
Varlığımızın yaratım ve karar verme 
halidir. 

Bedenimizin sol tarafındaki bir 
rahatsızlık bize anne ilişkilerimizdeki 
bazı unsurların işlev bozukluğunu 
anlatabilir. Bu prensipleri baba 
ve annelerimizden miras alır ve 
onlardan öğreniriz. Anne, babamızın 
bu rollerdeki sıkıntıları bizi bire bir 
etkiler. 

Ancak var oluşumuzun bu iki tarafı 
da uyumlu işlediğinde biz huzurlu ve 
mutlu hissederiz. İşte bedenimiz bazı 

sorunlar çıkardığında bu iki prensip 
gereklerini uyumlu bir şekilde hayata 
geçirememişizdir. Bu prensiplerin 
mimarları da anne ve babamız 
olduğunu bilerek onlarla ilişkilerimize 
bakmak bize hastalıklarımızı tedavi 
ederken çok destek olacaktır.

Anlaşılan bedenimiz sıra dışı ve 
mucizevi bir araçtır. Bize beden 
duyumları, rahatsızlıklar ve hastalıklar 
yolu ile sürekli kişiliğimizin ruhumuz 
üzerindeki etkilerini mesaj olarak iletir. 
Bu şekilde bakmayı benimsediğimizde 
iyileşme ve tedavi süreçlerimiz hızlanır 
ve tamamlanır. Çeşitli beden bölgesi ve 
organlarımızdaki problemlerin zihinsel 
ve duygusal köklerini araştırırken, 
yedi tane enerji merkezimizin/
şakraların bize yol gösterebileceğini 
düşünerek bedenimizi bu yedi bölgede 
inceleyebiliriz. Bunlar kök şakra/
bedenimizin alt bölgesi, cinsel şakra/
bedenimizin karın bölgesi, mide 
şakrası (solar plexus)/bedenimizin 
orta bölgesi, kalp şakrası/bedenimizin 
kalp ve üst torso bölgesi, boğaz 
şakrası/bedenimizin boğaz, boyun, 
ense bölgesi, üçüncü göz şakrası/
bedenimizin yüz bölgesi ve son olarak 
taç şakra/bedenimizin kafa ve tepe 
bölgeleridir.

(Devam Edecek)
Kaynakça:
1) Qui es-tu?, Lise Bourbeau,1988, Les 
editions E.T.C, Montreal, Kanada.
2) Les Paroles du Corps, Edouard Korenfeld, 
Payot, Paris, Fransa.
3) Body Signs, Hilarion, Marcus Books.
4) You Can Heal Your Life, Louise Hay, Hay 
House.
5) Tüm Hastalıklarımızın Zihinsel Sebepleri, 
Louise Hay.
6) Le grand dictionnaire des malaises et 
des maladies, Jacques Martel, Editions 
Quintessence, Fransa.

Ayrıca hastalandığımızda kendimize 
sormalıyız. “Bu hastalık oluştuğunda 
hayatımda ne oldu?” Veya “farklı 
gelişen nedir?” Hastalığımız 
bedenimizin hangi bölümünde 
ortaya çıktıysa, “o beden bölümünün 
bedenimdeki işlevi nedir?” Yani “Beni 
ne yapmaktan alıkoyuyor?” gibi sorular 
bize hastalığımızın kökenleri hakkında 
ipuçları verebilir. 

Eğer bir kaza sonucunda 
bedenimizin bir bölümünde işlev kaybı 
varsa, o zaman bu beden parçasına 
yüklenmiş olan suçluluk duygumuz var 
olabilir. İnsanoğlu suçlu hissettiğinde 
kendini cezalandırır. Bu hastalık, 
kaza, bela şeklinde kişinin hayatında 
yer alabilir. Suçluluk kendimizi 
otorite karşısında savunamamaktan 
hatalarımızla yüzleşememekten 

yanlışlarımızı kabul etmemekten 
ve gizlediğimizde de onları hemen 
kişiselleştirmekten kaynaklanır. 
İnsanlığın şu anda yaşadığı kaos, 
savaşlar ve dünyaya verdiği zararın 
derinliklerinde kolektif bilinçte yer 
alan “SUÇLULUK” duygusu vardır.

Hastalıklarımızın bedenimizin sağ 
ve sol yarısında oluşuyor olması da 
önemli bir belirti olabilir. Bedenimizin 
sağ tarafı “erk prensibini” temsil 
eder. Erk prensibi gücü, etkenliği, 
cesareti, yüceliği, yiğitliği, adaleti, 
isteği, mantığı, azmi, organize olmayı 
ve eyleme geçmeyi temsil eder. Var 
oluşumuzun bu tarafı babamızdan 
etkilenir. Bu durumda sağ tarafımızda 
oluşan bir rahatsızlık varsa baba 
ilişkimizdeki unsurlara bakmak bize 
yol gösterir. Bedenimizin sol tarafı ise 
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TERÖRİSTLERLE nasıl başa çıkarız? Olay 
sonrasında, onları bulmalı, silahlarından 
arındırmalı ve gerekiyorsa, ortadan 

kaldırmalıyız. Olay öncesinde, onları bulmaya 
çalışmalı ve ardından yine aynısını yapmalıyız. 
Yani, gerçek teröristleri: masum ve çoğu kez 
silahsız olan başkalarını öldüren, sakatlayan 
ve tecavüz eden insanları. Sonra, potansiyel 
teröristleri frenlemeye çalışmalıyız. Onları, 
psikopatlar arasında buluruz: vicdanı, pişmanlığı, 
şefkati, empatisi olmayan insanlar. Psikopatların 
çoğu psikopatlaştırılmıştır: aşağılanma ve işkence 
ile, yani, zaten psikopat olan başkaları tarafından. 
Ve bazen de aşırı uçta olanlar tarafından: 
ulvi hedefleri olan ve onları hedeflerine 
götürecek her şeyin kabul edilebilir olduğunu 
düşünen insanlar. Aşırıcılık, eyleme dönüşmüş 
fanatikliktir. Ve çoğu kez, fanatiklik dinseldir. 

Dindeki bu sorun nedir? Esasen dinde 
herhangi bir sorun yoktur. Dahası, ortadaki 
sorun din değil de yalnızca dindar insanlardır, 
kesin kanıları olan insanlar.

En pratik yol, dine bir hız kazandırıcı olarak 
bakmaktır. Açık fikirli insanlar daha da açık 
fikirli kılar, hem de şaşırtıcı biçimde. Ve dar 
fikirli insanları, yine aynı şaşırtıcı biçimde, 
daha dar fikirli kılar. Müşfik insanları daha 
şefkatli kılarken, acımasız insanları daha 
acımasız kılar. Bilgeleri daha bilge ve aptalları 
daha aptal hale getirir.

İnsanüstünün sorunu, acımasız olana 
sunacak çok fazla şeyi olmasıdır. Ve acımasız 
kişiler insanüstü fikirler içinde pek rahattırlar. 
En güçlü ışığın en güçlü karanlığı cezbetmesi 
gibi. Budizm gibi en barışçıl dinler ise dinden 
çok zihinsel hijyendir. Konfüçyüsçülük ise 
daha çok boğucu olabilse de nadiren şiddet 
içerir.

Canlarımızın en derinine dokunan dinler, 
en çok en karanlık uçlara sahip coşkuyu 
uyandırır. 

Akla Hristiyanlık ve İslam 
gelmekte. Neyse ki Hristiyanlık 
bütüne bakıldığında kendi 
psikopatik fazlalıklarını geçip 
aşmış görünmekte; İslamda ise 
halen mevcut. Ama Hristiyanlık da 
bugün İslamın olduğu yaştayken, 
din savaşları daha yaşanmamıştı. 
Ve Hristiyanlığın ortaya çıktığı ilk 
asırlarında, İslamın ilk asırlarında 
olduğundan daha çok şiddete 
yatkın, çılgın ve zalimdi. Haçlı 
seferleri sırasında, Avrupalılar daha 
çok ilkel ve acımasız kasaplar iken 
Müslümanlar nispeten aydınlanmış, 
kültürlü ve ılımlıydılar.

Belirleyici olan din değil, 
inananların zihin yapısıdır. Hristiyan 
olmayan kültürlerin bir çoğunda 
kadınlara uygulanan baskı, modern 
Avrupalılar için inanılmaz bir 
şeydir. Peki biz kadınları takdir edip 
değer vermeye ne zaman başladık? 
1200 civarında kilise, kadınların 
istemedikleri kişilerle zorla 
evlendirilemeyeceğini vaaz etmeye 
başladı. Bu aydınlanmış görüş, Güney 
Fransa’da başlamış ve şövalyeliğin 
bir parçası haline gelmişti; daha 
sonraları (gentilhomme) centilmenlik 
kültüne dönüştü. Peki, saray 
ozanları bunu nereden almışlardı? 

Terörizm
İle 
Savaşmak
Hans TenDam
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İspanya’daki yüksek kültürlü 
Mağribilerden (Endülüs Emevileri). 
Daha sonraları, barbar İspanyol 
Hristiyanları tarafından Yahudilerle 
birlikte toptan katledilip zapt edilen 
halktan. İspanyol engizisyonu ve 
onun ateşte yakma cezalarının 
yanında Roma imparatorluğu bile 
uysal görünmekteydi.

Peki, psikopatların sayısı nedir? 
Makul bir tahminle, nüfusun %2’si 
civarı. Bazıları böyle doğmuş olabilir; 
diğerleri psikopatlarla büyüdükleri 
için veya savaş, gerilla, devrim veya 
örgütlü suç içinde psikopatlar 
arasına karışarak psikopatlaşmıştır. 
Naziler hapishaneleri boşaltmış ve 
mahkumlara, toplama kamplarında 
çalışmayı önermişti. İktidar 
konumlarında olan birkaç psikopat, 
nüfus içindeki diğer psikopatların da 
zincirini salıverir.

Son kırk yıldır tanıya geldiğimiz 
teröristler önemsizdir. Asıl 
önemlisi, rejimler psikopatlar 
tarafından yönetildiğinde ortaya 

çıkar. Genellikle, ortalama seviyede 
kalırlar: başarısız devletlerdeki savaş 
ağaları, suç örgütü patronları gibi. 
Bazen de tepeye tırmanır ve bir terör 
krallığının dizginlerini salıverirler. 
Bütün diktatörler psikopat değildir 
ama birkaçının tanıma uyduğunu 
düşünüyorum.

İslam’ın bir şiddet veya barış dini 
olup olmadığının konumuzla ilgisi 
yok. Elbette ki her ikisidir. Barışçıl 
insanlar için bir ilham kaynağıdır. 
Ve şiddet eğilimli insanlar için de... 
Kadınların tam anlamıyla takdir 
edilmesi için... Kadınların tamamen 
baskı altına alınması için de... Bu 
diğer bütün dinler için de geçerlidir. 
İncil de bir görüş açısını bir o 
yandan bir bu yandan destekleyen 
metinlerle doludur.

Yeri gelmişken, psikopatları 
yetiştirip teşvik etmenin en kolay ve 
en hızlı yolu nedir? Tutarlı, acımasız, 
muazzam aşağılama. Teröristlerle 
yüzleşmek ve potansiyel teröristleri 
tecrit etmek zorunda olabiliriz ama 
uzun vadede, aşağılamayı -hangi 
türden, hangi biçimden olursa olsun- 
ortadan kaldırmak zorundayız.

Terörizmi çözmek için korkunun, 
öfkenin, duanın faydası olmaz. Bir 
nebze saygının faydası olur. Kirli, 
dağınık, geri, kızgın olanlara da... 
Gerekiyorsa, öldürürken bile saygılı 
olmalıyız.

Tuhafınıza mı gitti? Altıpatlar 
Henderson ile ilgili Jules Loh imzalı 
haberin* sonunda şunları okuruz: 
“Adam bir efsaneydi; yalnızca tekinsiz 
becerileri ve bağnazlığından dolayı 
değil. Adil oluşuyla ve yakaladığı içki 
kaçakçılarına nazik muamelesiyle de 
ün yapmıştı. Altıpatlar Henderson, 
‘Kötü bir şey değil de yasa dışı bir şey 

yaptıklarını düşünürdüm ve onlara 
asla kötü davranmadım’ derken bir 
yandan da günlük raporlarını elden 
geçirip yazdığı isimlere bakıyor. 
‘Birkaçını öldürdüm ama asla kötü 
davranmadım.’”                            r

* Rene J. Cappon - The Associated Press Guide to 
News Writing 

Yazarın http://hanstendam.blogspot.com.tr/2015/
01/fighting-terrorism.html?spref=fb adresindeki 
makalesinden çeviren: Yasemin Tokatlı



M A R T  2 0 1 5  •  2 32 2  •  R U H  v e  M A D D E

HER insanın bir realitesi vardır, her 
insanın bir planı vardır. Okuyorsunuz, 
şimdi bir dakika durun ve bekleyin: Bu 

bilgiye o kadar çok aşinasınız ki sizin için yeni 
bir bilgi olmadığı için artık üzerinde düşünmez 
devam ederdiniz. Her insanın bir realitesi var, 
bilgisini önce hayata geçirelim sonra devam 
edersiniz. 

Bir bilginin faydası, onu uygulayınca veya 
yaşayınca görülür fakat önce onun anlaşılması ve 
benimsenmesi gerekir. Bilgi aynı bilgi olmasına 
rağmen her insan o bilgiyi kendi bakış açısına 
göre ayrı ayrı şekillerde yaşar. 

Bu cümle, her insan, diye başladığı için buna 
siz de dahilsiniz. Demek oluyor ki sizin de bir 
realiteniz var, yani sizin de bir gerçekliğiniz var, 
her şeye karşı bir bakış açınız var. İşte bu her 
şeye karşı olan bakış açınız sizin realitenizdir. 
Her insanın bir realitesi var, cümlesine siz hangi 
açıdan bakacaksınız? Elbette kendi açınızdan 
bakacaksınız. Diğer insanların realitelerinin 
olduğuna hangi açıdan bakacaksınız? Elbette 
kendi açınızdan bakacaksınız. Diğer insanlar 
bu bilgiye hangi açıdan bakacak? Elbette kendi 
açılarından bakacaklar. Pekala, siz burada 
yapılacak olan yoruma hangi açıdan bakacaksınız 
veya değerlendireceksiniz? Elbette kendi 
açınızdan bakacak ve değerlendireceksiniz. 
Şimdi, “her insanın bir realitesi var” cümlesine 
biraz yakından bakalım. 

Hayatta her şeye karşı olan bakış açınız, 
her şeyin size göre olan gerçekliği, sizin 
realiteniz; öğrenip te kendinizle birbirine 
karıştırdığınız içinizdeki sizin, sizi yöneten 
yüzlerce programlarından birisinin set-up’ını, 
yani kurulumunu, bu dünya hayatınızın üzerine 
kurmuştur. Her insanın realite programı 
kendisine özeldir ve farklıdır. Bu programlar ne 
kadar yakın ve benzer görünse de versiyon olarak 
gene farklı olur. Bunların bir veya tek olması, var 
olma sebeplerine ve dolayısıyla içinizdeki o derin 
varlığın amaçlarına aykırıdır. 

Şimdi bu realite, içinizde derinlerde olan 
bir parçanızın, daha doğrusu o sizin parçanız 

Realite  
Farkındalığı
Hatice İnan



öğrendiğiniz 
tüm bilgilerin 

sentezinin 
yapılarak 

sizin için bir 
yaşam şekli 

haline gelmiş olması 
gerekir. Bu yapılmamış 
ise, çok ileri seviyelerde 
olduğu gibi çok geri 
seviyelerdeki realitelerle, 
yani insanların çok ileri 
veya geri seviyelerdeki 
hissi değerleriyle veya 
değerlendirmeleriyle 
karşılaşabilirsiniz. Bu 
onların ihtiyacı fakat size 
ters gelebilir. Eğer, var olan 
her şey kutsal olana hizmet 
eder anlayışı içinizde 
yerleşmiş ise, ne kadar geri 
seviyelerde olursa olsun 
realitelerin başkaları için 
gerekli ve kıymetli olduğu 
anlayışına ulaşırsınız. Bu ise 

sizde otomatik olarak hoşgörü ve saygı 
uyandırır, bunlar ise yükselişin uyumlu 
basamaklarıdır. 

Onun için bu çok önemli konunun 
üzerinde düşünülmesi ve hayata 
geçirilmiş olması  gerekir.                  r
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değil siz onun bir parçası 
oluyorsunuz, yoksa kalıcı 
olurdunuz; o derinlerde olan 
sizin, kendi amacı veya ihtiyacı 
için, sadece hayattaki bir 
fonksiyonu yerine getirmek 
üzere hayatınız üzerine kurmuş 
olduğu programlarından bir 
tanesidir. Her şeyin size göre 
olan gerçekliği, değerleriniz, 
değerlendirmeleriniz, tüm 
bakış açılarınız bu realite 
programı içinde işler. Her 
insan bu programa sahiptir 
ve bu programla yönetilir. 
“Her insanın bir realitesi var” 
cümlesini okuyup geçerken, 
her şeyi kendi bakış açınızla 
değerlendirdiğinizin farkında 
olmalısınız. Eğer bunun 
farkında olarak ve aslını bilerek 
değerlendiriyorsanız, bu bilgi sizin 
için hayata geçmiş ve yaşanan bir 
bilgi olur, ve faydasını görürsünüz. 
Yoksa, her insanın bir realite bilgisini 
değerlendirirken kendi realitenizin 
farkında değilseniz, otomatik 
olarak sizi yöneteceği için realite 
farkları aykırılıklar olarak karşınıza 
çıkacaktır. Onun için, her insanın bir 
realitesi var bilgisi hayata geçmiş ve 
yaşanıyor ise, ne kadar farklı olursa 
olsun diğer realiteleri bir yabancı 

gibi ötelemez, olması 
gerektiğini kabul eder. 
Aslında, aykırılıkların 
aslı da realitelerdeki 
negatif uyumun bir 
versiyonudur. 

“Her insanın 
bir realitesi 
var” cümlesini 
okuduğunuz 
an’da, her 
şeyin size göre olan gerçekliği, hayata 
bakış açınız, yani kendi realiteniz 
dahil, diğer insanların realiteleri dahil, 

bu realitelerin neden var 
olduğu dahil, kime ne 
maksatla hizmet ettiği dahil, 
ifade ettiği gerçek anlamı, 
daha cümle bitmeden sizin 
tarafınızdan hızla anlaşılmış 
ve değerlendirilmiş olması 
gerekir. Yani her insanın 
bir realitesi var cümlesinin 
ifade ettiği anlem, daha 
önce realiteler hakkında 

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. 



Dilek Yılmaz (DY): Sevgili Leo, ilginç 
bir yaşam öykün var. Üniversitede 
mühendislik eğitimi aldıktan ve 
uzun yıllar bu alanda çalıştıktan sonra, 
Şamanizmi nasıl seçtiniz?

Leo Rutherford (LR): Ben onu 
değil, o beni seçti. Orta yaş krizi 
yaşadığım bir süreçten geçiyordum. 
Orta büyüklükte olan bir şirketin 
mühendislik işlerinin başında 
bulunuyordum. İşte tam bu sırada 
İngiliz ekonomisi çok kötü gitmeye 
başladı ve benim işim bundan çok 
etkilendi. Çok stresli bir dönem 
yaşadım. Şirketi ayakta tutmaya 
çalışıyordum. Ama olmadı. Sistemim 
tamamıyla çöktü. İşte tam da bu 
sırada kendimi şifalandırmak için 
çeşitli terapiler aldım. O sıralar kız 
arkadaşımla beraber San Fransisco’da 
çok derin teknikler içeren terapiler 
öğrendim. Şamanik dans, şamanik 
hareketler ve ritimleri de peşi sıra 
öğrendim. Ve zamanla, 
hayatım dengelenmeye 
başladı. Antioch 
Üniversitesinde 
Holistik 
Psikoloji 
alanında 
master 

yaptım. Bu tam da benim istediğim 
şeydi. Eğitimim esnasında Şamanizm 
adlı bir ders almaya başladım ve 
kadim bilgeliğin günümüzün modern 
anlayışından kat be kat üstün 
olduğunu gördüm. Psikoloji, sosyoloji 
ve ekoloji bunların hepsi birbirini 
tamamlayan disiplinler. Eğer bir insan 
hastaysa ve depresif hissediyorsa, kadim 
bilgeler tüm aileyi tedavi ederler. 
Parça, bütünden ayrılmaz.

DY: Peki, sizce şaman kime denir ve 
şamanın işi nedir?

LR: Şaman kelimesi, Sibirya’daki 
Tungus Ren geyiğinden gelir.  Tungus 
dilinde şaman; şifacı, ruhsal rehber, 
terapist anlamına gelir. Antropologlara 
göre, kadim uygarlıklarda şaman, 
doktor olarak bilinirmiş.

DY: Şaman hasta bir kişiyi nasıl 
iyileştirir?

LR: Kimse, kimseyi 
iyileştiremez. Şaman, 

kişinin kendi 
özüne ya da 

gerçekliğine 

K ENDİSİ aslen İngiliz olan Leo Ruherford  son birkaç yıldır 
Türkiye’ye gelip, Bilyay Vakfında Şamanizm ve Şamanik şifa hakkında 
konferanslar veriyor ve uygulamalı atölye çalışmaları yapıyor. 

Leo’nun, Ruh ve Madde Yayınlarından çıkan Şamanik Yolun Çalışma Kitabı 
ise çok ilgi görüyor. Kendisi ile Şamanizm ve şifa üzerine keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdik.

Şaman Leo Rutherford 
ile Söyleşi

Dilek Yılmaz

1. Bölüm
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bir yıl önce, sizi Bilyay Vakfında ilk 
gördüğümde, ki hiç tanışmamıştık, 
zihnimde bir kartal imajı belirdi. Ve size 
o zaman sordum, enerji alanınızdaki  
bu kartal ne anlama geliyor diye? Siz de 
bana İngiltere’de Eagle’s Wing Centre 
for Contemporary Shamanism (Kartal 
Kanadı Çağdaş Şamanizm Merkezi) 
adında bir merkeziniz olduğundan 
bahsetmiştiniz. Peki, sizin erk hayvanınız 
kartal mı?

LR: Evet, kartal. Doğru tespit. Bunun 
yanı sıra köpek de erk hayvanım… 
Kartal Kanadı Çağdaş Şamanizm 
Merkezini 1987’de kurdum. Burada, 
iki meslektaşımla beraber çalışıyoruz. 
Daha çok beden çalışmaları yapıyoruz. 
Şifa çemberini kullanarak yaptığımız 
çalışmalarda ise, ilk aşamada danışanın 
kişisel geçmişini şifalandırıyoruz. 
Eğer ilk aşamada bunu yapmazsak, 
üzerinde durabileceğimiz bir zemin 
oluşturamayız.

DY: Biraz da yazdığınız kitaptan 
bahsedelim diyorum. Ruh ve Madde 
Yayınlarından çıkan Şamanik Yolun 
Çalışma Kitabı adlı kitabınızda, Şifa 
Çemberinden bahsediyorsunuz. Bunu 
biraz açar mısınız?

LR: Bu çember, iç evrenimizi 
haritalandırmak için kullanılan bir 
mekanizmadır. Mesela, ateş, su, hava 
ve toprak olarak bilinen dört element; 
ruhsal, zihinsel, duygusal, fiziksel 
durumlarımıza karşılık gelir. Geçmiş, 
gelecek, şimdi ve zamansızlık…Ve dört 
ana yön; kuzey, güney, doğu ve batı… 
Bu şifa çemberi, evrenin dinamiğini 
gösterir. Eğer İstanbul’da turistseniz, 
İstanbul’u daha iyi gezmek için 
İstanbul’u detaylı şekilde anlatan bir 
haritaya ihtiyacınız vardır. Şifa Çemberi 
de, ruhsal yolculuğunuzu yapabilmeniz 
için gayet güzel göstergeleri olan bir 
yol haritasıdır.

(Devam Edecek)

uyumlanmasında rehberlik eder. 
Bazen, kişinin kendisinde görmek 
istemediği özelliklerine ya da 
parçalarına doğru yolculuk 
yapmasında ona yardımcı 
olur. Yani gölge 
taraflarımızın 
aydınlanmasında, 
duvarlarınızın 
ya da 
bariyerlerinizin 
ortadan 
kalkması için 
size yardım 
ederler. Bazı 
şamanik 
geleneklerde, 
bu tür 
şamanik 
yolculuklar 
esnasında 
Ayahuasca, 
mantarlar 
ve bazı özel 
bitkilerden elden 
edilen karışımların 
içildiğini biliyoruz. 
Bunlar illa ki, 
her zaman gerekli 
değildir ama kişinin farklı 
ruhsal alemlere geçmesini 
kolaylaştırmada yardımcı olurlar.

DY: Şamanlar, farklı alemlere 
geçiş yapmak için davulu da sıklıkla 
kullanıyorlar. Şaman ve davul 
vazgeçilmez ikili gibi, değil mi?

LR: Evet, aynen katılıyorum… 
Ritmik çalınan davul, beyin dalgalarını 
alfa konumuna getirir. Beyni 
sakinleştirir ve transa sokar. Yukarı 
alemlere yapılan yolculuklara hazır 
hale getirir bizi.

DY: Erk ya da güç hayvanı nedir 
sizce? Ve şamanik yolculuklarda bize 
nasıl rehberlik edebilirler?

LR: Bir hayvan, saf (katıksız) 
bir enerjidir. Mesela aç bir 

kaplan var ve bu kaplan, 
önünden bir koyunun 

geçtiğini görür. 
Ve koyunu yer. 

Kaplan, koyun 
için, ah ne 
kadar zavallı 
ve savunmasız 
küçük bir 
koyun bu diye 
düşünmez. 
Bu ne kadar 
kolay bir öğle 
yemeği diye 
düşünür. 
Bu, doğanın 
kanunudur. 

Hayvan, 
doğanın 

saf, düz ve 
direkt enerjisini 

temsil eder. Aşağı 
alemlere şamanik 

yolculuk yaptığımızda, 
yani bedenimizin daha 

alt parçalarına doğru, solar 
pleksüsten kök şakraya doğru, diğer 
bir deyişle, dünyevi parçamıza 
doğru yolculuk yaptığımızda ve iç 
gözümüzü açıp, niyet ettiğimiz şeyi 
daha iyi anlayabilmek için dikkatimizi 
odakladığımızda ve ruhsal rehberleri 
çağırdığımızda, bu rehberleri hayvan 
formunda görürsünüz. Bize rehberlik 
ederler ve yol gösterirler. İşte bunlara, 
güç ya da erk hayvanları diyoruz.

DY: Siz bunu söyleyince, aklıma 
hemen başka bir soru geldi. Yaklaşık 
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Güneş Aktivitelerinin Hava Koşulları ve İklim Üzerindeki Etkileri

M İNİMUM ve maksimum güneş lekesi aktiviteleri için ağaç halkalarındaki 
Karbon-14 işaretleriyle yapılmış olan eski bir güneş lekesi gözlemi 
güneş lekelerinin dünyada uzun dönem hava şartlarını da etkilediğini 

göstermektedir. Bilim adamları yüksek Güneş aktivitesi dönemlerinde Dünya 
ikliminin ısındığını, düşük güneş lekesi aktivitesi dönemlerinde Dünya ikliminin 
soğuduğunu bildirmişlerdir. Örneğin 1100-1250 yılları arasında Güneş aktivitesi 
yüksekti ve Dünyada oldukça sıcak hava şartları hüküm sürdüğü söylenmektedir. 
1645-1715 yılları arasında az sayıda güneş lekesi görülmüştür ve iklim aşırı 
soğumuştur. Avrupa’da Mini Buzul Çağı olarak adlandırılan bu dönem Maunder 
Minimumu olarak bilinir ve adını eski kayıtları inceleyerek 1645-1715 yılları 
arasında bazı yıllarda hiç güneş lekesi görülmediğini fark eden İngiliz bir 
astronom olan E. M. Maunder’den almıştır. Güneş lekesi döngülerine sayı 
verilmesi 1755’te başladığından bu tarihten sonraki bilgiler daha doğru olsa da, 
o dönemde yaşanan aşırı soğuklar güneş lekesi aktivitesinin çok düşük olduğunu 

2015’te Türkiye ve Dünya
Öner DÖŞER

2. Bölüm

göstermektedir. Bir astronom 
olan John Eddy Güneş aktivitesi ve 
Dünyada 7000 yıllık dönemde buzul 
oluşumu arasında bağlantı olduğunu 
göstermiştir. 

17. yüzyılın ikinci yarısında, yani 
Maunder Minimumu esnasında 
Türkiye’nin güneyindeki kışların 
neredeyse sürekli olarak 20. yüzyıldaki 
en sert kışlar kadar sert olduğu 
yönünde bilgiler var. Tarihçi Sam 
White’ın Osmanlı’daki Celali İsyanları 
ile ilgili yapmış olduğu yine yeni ve 
olağanüstü kapsamlı araştırmalar 
da, toplum yapısında o dönemde ve 
öncesinde görülen bozulmanın kıtlığa 
yol açan şiddetli soğuklar ve kuraklıkla 
ilişkisini ikna edici biçimde ortaya 
seriyor. Bu konuda kapsamlı araştırma 
yapan Inesonlar’ın hipotezine göre 
o dönemlerde aşırı soğuma yaşayan 
yerler yine Güneş minimumlarından 
daha fazla etkilenecek.

Önümüzdeki birkaç yılda artacak 
Güneş aktivitesi ile birlikte, son 2-3 
yıldaki soğuk kışların aksine Batı 
Avrupa’da daha ılık ya da normaline 
yakın kışların görülme olasılığı 
artıyor. Değişecek hava akımları ile 
kutup soğuklarının belli bölgelere 
yığılmasından ziyade ülkemiz 
civarlarına taşınması da söz konusu 
olabilir. Bu durumda, son birkaç 
yılda özellikle İstanbul ve Türkiye’nin 
batısında göremediğimiz sert kışları 
tekrar yaşama ihtimali de artıyor. 

Gezegen Döngüleri, Güneş 
Aktiviteleri ve Ticari Döngülerin 
İlişkisi 

GÜNEŞ aktivitelerinde ana 
belirleyici yörüngesi geniş olan, 

yani yavaş hareket eden gezegenlerdir. 
Güneş aktivitesi döngüsünü belirleyen 
yavaş hareket eden gezegenler Neptün, 
Uranüs, Satürn ve Jüpiter’dir. Bu 
gezegenler Güneşin manyetik alanının 
değişmesine ve bir yönden diğerine 
dönmesine neden olur, Güneş’in 
manyetik kanallarını bozmada rol 
oynar. 

11 yıllık döngülerde Jüpiter ve 
Satürn gezegenlerinin dizilimlerinin 
etkili olduğu görülmektedir. Jüpiter 
ve Satürn kısa dönemli (11 yıllık) 
Güneş aktivitelerinde en etkili 
gezegenlerdir çünkü bu iki gezegen 
Güneşte konveksiyon akımlarına neden 
olmaktadırlar ve dolayısı ile güneş 
lekelerinin polaritesinin değişmesinden 
sorumludurlar. Araştırmalara göre bu 
ikilinin karşıt ve kavuşumları özellikle 
önemli görülmektedir çünkü Güneşin 
esas alanındaki ve güneş lekelerindeki 
polarite değişimini işaret eder. Bu 
gezegenler kavuşum ya da karşıt 
pozisyonları geçtiklerinde manyetik 
değişiklikler tamamlanmaktadır. 
Doksan derecelik açıları ise güneş 
lekesi maksimumları ile çakışmaktadır.  

1870’li yıllarda emekli bir demir-
çelik üreticisi olan Amerika’lı Samuel 
Benner, demir külçesi fiyatlarını, 
domuz ve ekin fiyatlarını, pamuk 
fiyatlarını inceledi ve bunların 
Jüpiter’in döngüsü ve güneş lekesi 
döngüsüyle eşleşen 11 yıllık döngülerle 
değiştiğini bulmuştu. Günümüzde 
pek çok araştırmacı, güneş aktivitesi 
döngüsünün 11 yıllık Jüpiter 
döngüsüyle örtüştüğünün, güneş 
lekesi döngüsü başlangıç ve bitişlerinin 
Jüpiter-Satürn döngüsüyle ilişkili 
olduğunun farkındadır. Scientific Basis 
of Astrolojy kitabının yazarı olan Percy 
Seymour, 1990’lı yıllarda gezegen 
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yıllık dönem) daha yaşayabileceğimizi 
gösteriyor. Bazı araştırmacılar güneş 
lekelerinin 2016 yılı sonrasında iyice 
ortadan kaybolmaya başlayacağını 
iddia ediyor. Bu ne anlama mı geliyor? 
Elveda güneş lekeleri, merhaba 
MİNİ BUZUL ÇAĞI mı? Bazı bilim 
insanlarına göre böyle!

İngiltere East Anglia 
Üniversitesi’nde çalışmalar yapan bir 
grup İngiliz bilim insanına göre dünya 
gündeminin değişmez maddelerinden 
biri olan küresel ısınma bitti ve küresel 
ısınmanın yerini artık “mini buzul 
çağı” alıyor. Rusya St. Petersburg 
Pulkova Astronomi Gözlemevi uzay 
araştırmaları başkanı Habibullo 
Abdussamatov yakında Mini Buzul Çağı 
başlayacağını öngörüyor. 

Prof. Dr. Doğan Yaşar’a göre küresel 
ısınma dönemleri üretimin çok olduğu 
ve tüm dünyada tarımın yapılabildiği, 
yani bolluk yıllarıdır. Küresel 
soğumalar ise yağışların ve 

verimliliklerin çok düştüğü, özellikle 
Kuzey Avrupa’nın buz altında 
kalması sonucu tarımın yapılamaması 
nedeni ile açlık ve dolayısı ile savaş 
dönemlerinin yaşandığı yıllardır. 
Güneş lekelerinin azaldığı dönemler 
tarımın ve ekinlerin kıtlaştığı 
dönemler olduğuna göre, güneş 
lekelerinin giderek azalacağı söylenen 
önümüzdeki yakın süreçte böyle bir 
durum yaşanması riski var demektir. 
Özellikle Avrupa’da bazı bölgelerde 
tarım yapılamaması ya da hasadın 
verimli olmaması yüzünden arz talep 
karşılanmadığı için fiyat artışları, 
hatta kıtlık söz konusu olabilir. Açlık 
ve kıtlık nedenli göçler yaşanabilir 
ya da uluslararası gerginlikler, savaş 
atmosferi oluşturacak durumlar 
gelişebilir. Nasıl gelişeceğini 
bilmiyoruz, ama bunlar olasılıklar 
dahilinde gözüken durumlar. 

Amerikan Havacılık ve 
Uzay Dairesi’nde (NASA) eski 

dizilimlerinin ve bu dizilimlerin 
Güneş ile oluşturduğu bazı geometrik 
dizilimlerin güneş lekeleri ve şiddetli 
güneş aktivitelerinin oluşmasında 
rolleri olduğunu öne sürmekteydi. 
İngiliz astronom Seymour’a göre 
Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, 
Güneşin manyetik alanının 
değişmesine ve bir yönden diğerine 
dönmesine neden olmaktaydı. Bu 
gezegenlerin birbirlerine göre önemli 
geometrik konumları (kavuşum, 
kare, üçgen, karşıt açıları), güneş 
lekesi döngüleriyle örtüşmektedir. 
Ticari döngüleri takip edenler, bu 
gezegenlerin döngülerinin ticari 
değişimlerle ilişkili olduğunu bilirler. 

Peki ya şimdi?
2012 yılında beklenen maksimum, 

gecikmeli olarak 2013 yılında 
gerçekleşti ve maksimum sürecini 
tamamlamakta, minimum sürecine 
doğru ilerlemekteyiz. Genel beklenti 
güneş minimumunun 2017 yılında 
başlayacağı ve bu kez uzun sürebileceği 
yönünde. 

Son zamanlardaki bazı bilimsel 
bulgular, 2021-2022 civarında 
başlayacağı ve 2024 yılında doruğa 
ulaşacağı tahmin edilen güneş 
maksimumunda, güneş aktivitesinin 
düşük olacağını ve neredeyse hiç 
güneş lekesi görülmeyen bir Mauder 
Minimumu (1645-1715 arasındaki 70 
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döngüleri ekonomik gelişmelerle 
ilişkilidir ve bu ikisi arasında uyumsuz 
açı oluştuğu dönemlerde ekonomik 
daralmalar ve krizler görülür. 1600’lü 
yıllardan bu yana gerçekleşen önemli 
finansal kriz dönemleri incelendiğinde 
bu iki gezegen arasında majör açı 
olduğu görülür. Örneğin 1637 
yılındaki kriz döneminde Jüpiter-
Satürn dik açıda, 1857 yılındaki kriz 
döneminde Jüpiter-Satürn yine dik 
açıda, 1929 yılındaki kriz döneminde 
Jüpiter-Satürn karşıt açıda imiş! 

Satürn-Neptün gezegenlerinin 
döngüleri de bazı ekonomik kriz 
dönemleriyle örtüşmektedir. 
Satürn prensip olarak sağlama 
alma, ayağını yere basma arzusunu 
temsil eder. Dünyevi garantilerle, 
iş dünyasıyla, çalışma prensipleriyle 
ilişkilidir. Neptün ise insanı dünyevi 
garantilerden uzaklaştıran, güvence 
arzusunu çözen, sorumluluklardan ve 
yüklerden kurtulma arzusu yaratan 
doğadadır. 2008’deki ekonomik kriz 
öncesinde, 2007 yılında Satürn-Neptün 
karşıt açıda imiş. 

Şimdi tekrar zamanımıza dönelim. 
2015 yılında Satürn-Neptün 
gezegenlerinin birbirlerine dik açıya 
yakın konumda olacağını ve 2016 
yılı boyunca çok etkili olacak bu dik 
açının Kasım 2015’te kesinleşeceğini 
görüyoruz.  Bu ikilinin birbirleriyle 
kavuşum, doksan ve yüz seksen 
derecelik açıları, dünyada ekonomik 
sorunlar yaşanan dönemlerle 
çakışmaktadır. Bu dönemde finansal 
konuların genel göstergesi olan Jüpiter 
de bu iki gezegen ile doksan ve yüz 
seksen derecelik açılar oluşturuyor 
olacak. 

(Devam Edecek)

uzmanlarından İklim Bilimi Uzmanı 
John L. Casey’e göre, girmekte 
olduğumuz solar minimum döneminde 
güneş aktiviteleri çok azalacak ve 
bir “solar kış uykusu” dönemine 
girilecek. Casey’e göre bu dönemde 
okyanus ve atmosfer sıcaklıklarının 
büyük oranda düşecek olması büyük 
volkanik patlamalara ve depremlere 
neden olabilir. Sıcaklıkların düşmesiyle 
birlikte bitkilerin donması sonucu 
tarımsal üretimin zarar görecek olması, 
gıda ihtiyacını karşılamak için ulusların 
birbirleriyle çatışmalarına sebep 
olabilir. 

2016 Twitter’da En Çok 
Paylaşılan Haberler

‘ASKER kaçağı dikkat, alternatif yol 
bak!’

Bakana ‘saat kaç’ sorusu doktoru 
işinden etti

Baba Ayvalıtaş: Büyük oğlum için 
endişeliyim

İstanbul Modern yıkılıyor mu?
Ekonomide global kriz yılı mı?

Maksimum kitabımdan alıntılar 
yaparak paylaştığım bu yazıda 
belirttiğim gibi, güneşin minimum 
döneminden kısa bir müddet önce (2 
yıl civarı) stok piyasasında panik ve 
kriz yaşanabiliyor. Bilim insanları 2017 
yılında gireceğimizi söylüyor. Güneşin 
maksimumu geciktiği gibi minimumda 
da gecikirse bu tarih 2018’e kayabilir. 
Bu tarihlerden geriye gidersek, global 
finans krizi riskini 2016 yılı civarını 
buluruz. 

Bu tahmine gezegen döngüleri 
açısından bakarak bir karşılaştırma 
yapabiliriz. Öncelikle Jüpiter-Satürn 
döngüsüyle başlayalım. Jüpiter-Satürn 
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İşte parladım yine!
Diyeceklerim var size
Kulak verin ey cahiller!
Gezegeni yakasım var.
 
Çadırlardan çıkıp çıkıp
Kentlere kuruldunuz!
Taptınız mala mülke, bedene
Bir de sizi güdene.
 
Maddeye gömüldünüz
Ego’ya yenildiniz
Kişiliği büyüttükçe
“Öz”ünüzü kaybettiniz.
 
Ey beşerim beşerim!
Aklı, anlayışı zor gelişenim

Umudumu kesmedim de
Zorlukla gelişenim.
 
Akıl, vicdan olmadıkça
Eprövleri bölüşen
Olayların şamarıyla
Bir durup düşünenim.
 
Düşünene gıdım gıdım
Anlayış akıtırım
Kalben çabalayanı
Yakinen takipteyim.
 
Diyeceğim odur ki!
Herkes kendinden mesul!
Yükseleceksen bana doğru
Vicdanda, sevgide ol.         r

A K I Ş

Güneş’in Selamı!
Fadime Çelik

2014 Ekiminde Bilyay Akademi 
Dönüşüm İçin Açıldı… 
Kayıtlar devam ediyor.

BİLYAY AKADEMİ, BU YIL İÇERİKLERİNİ DAHA ÇOK KENDİNİ 

BİLME, İLÂHÎ NİZAM VE KÂİNAT VE PRATİK UYGULAMALARA 

DÖNÜŞTÜRDÜ. YILLARIN BİRİKİMİ VE DENEYİMLERİNİ 

BIRAKMAK, TERK ETMEK, TESLİMİYET ÜZERİNE 

YOĞUNLAŞIYOR. GÜNDELİK AKLIN, VARLIĞIN RUHSAL 

ZEKAYA UZANAN KAPILARI KAPATTIĞI ZAMANLARDA, İŞTE 

BU NOKTADA İÇSES, SESSİZLİK VE DERİNLİĞİN GÜÇLÜ BİR 

ŞEKİLDE ŞUURDAN AKITILARAK AN İÇİNDE DÖNÜŞÜME 

YÖNELİK ÇALIŞMALAR ARTIRILDI. EĞİTMENLER DE BU 

TEMEL STRATEJİ ODAKLI BİLGİ VERME KAPASİTELERİNİN EN 

SON ULAŞACAKLARI RİSKLERE HAZIRLAR. YOLDA AKMAK, 

DÖNÜŞÜMÜ BİRLİĞE ÇEVİRMEK İÇİN BİLYAY AKADEMİ 

YENİ ÖĞRENİM YILINDA GEZEGENİN SESİYLE, NEFESİYLE, 

KOKUSUYLA DAHA ÇOK AHENK VE UYUMLA YÜRÜYECEK 

PROGRAMLARIN AÇILIMLARINDA YOĞUNLAŞIYOR. 

ARTIK AYNI TONDA TİTREŞEN YÜKSEK MERKEZLERİN DOLU 

DOLU ENERJİSİNİ, TESİRİNİ ALABİLEN YETKİN VARLIKLARI 

BULUŞTURACAĞI YENİ BİR DÖNEME DAHA HAZIRIZ. YOL BİZE 

DOĞRU. BİZ YOLA DOĞRU YÜRÜYECEĞİZ…

BU YOLCULUĞA SİZ DE BİZİMLE KATILIN. YENİ DÖNEM 

KAYITLARI İÇİN VAKFIMIZA BAŞVURABİLİRSİNİZ.
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Dua konusu uygulanılması açısından çok 
ilginç bir konudur. İlginçliği şuradan 
ileri gelir ki, bütün insanlık her an için 

farkında olsa da olmasa da bu uygulamanın 
pratiğini an be an yapmaktadır. Çünkü tüm 
temenniler, gelecek projeksiyonları, isyanlar, 
şikayetler, protestolar, planlamalar, istekler 
tamamen dua mekanizması içerisinde çalışır, 
ilahi düzene ve kader mekanizmasına uygunluk 
derecesinde sonucunu görür.

Aslında ilahi düzen içerisinde tesirlerin 
işleyişi konusunda hem teorik bir bilgiye sahip 
olmak gerekir, hem de an içerisinde bu işleyişi 
yakalamak gerekir. Hayat pratiklerinden elde 
edilmiş şu sonuç nettir ki, bilgi edinmek üzerine 
yapılan dualar ve imajinasyonlar çok hızlı bir 
şekilde cevabını bulmaktadır. Evrenimizde bir 
varlıksal bilgiyi edinmek arzusu bir arabayı 
edinmek arzusundan çok daha çabuk cevap 
bulur ve sonuç alır.

Aslında ilk adım isteklerimizin ve 
dualarımızın varlıksal gelişmemize yardımcı 
olup olmayacaklarını önceden sezebilmektir. 
Elbette ki mantıklı olarak böyle bir şeyi hayat 
amacımızın anlamını fark ettikçe daha emin 
yaparız. Bu da demektir ki gerçekten dua 
ederken ve isteklerimizi art arda sıralarken net 
bir sorumluluğumuz bulunmaktadır. Ancak 
ilahi düzen şuurumuz oranında da olsa, bu 
sorumluluğu üzerimizden almakta, istekleri ve 
duaları belli bir filtre ve bozucu tesirlere maruz 
bırakmaktadır. Eğer ki varlıksal gelişimimize 
uygun değil ise mekan ve zaman içerisinde 
oluşturacağı etkiyi ayarlayacak olan yüksek vazifeli 
merkezlere o istekler ulaşmaz ve sönümlenirler. 
Yani duamız gerçekleşmez. Böylece bizim için en 
uygun olan olmuştur.

İkinci adım ise bu istek ve duaların ne kadar 
içten ve yoğun yapıldığıdır. Çok basit olarak 
şöyle düşünebiliriz ki inanılarak ve içten 
yapılan dualar manyetik olarak daha 
yüksek enerjilere sahiptirler. Aynı insan 
vücudunun etrafında bulunan aura 
gibi o düşünce formunun etrafında 
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Dua 
Mekanizması
Bilgehan Meral
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hesaplayamadığımız bir sürü karmaşık 
işle uğraşmak zorunda kaldıysak henüz 
varlıksal ihtiyaçlarımızı tam olarak 
kavramış değiliz demektir. Ancak şöyle 
bir soru aklımıza gelebilir: “Madem 
ki duamız varlıksal ihtiyacımıza tam 
olarak uyumuyordu neden isteğimiz 
kabul oldu da devamında bu sıkıntılı 
işlerle uğraşmak zorunda kaldık?” Bu 
sorunun cevabını şöyle çözümleye 
biliriz.  Zaten gelişim de böyle bir 
şeydir. Her oluşan negatif olayla bizler 
biraz daha fazla soru sorarak olayın 
içerisine çekiliriz. Şuur açıklığımızın 
oranında bu sorulara yavaş yavaş cevap 

bularak ilahi sistemi biraz daha iyi 
anlamaya başlarız. Mutlaka sonucu 
çapraşıklaşan o duamızda bizim gelişim 
yolumuza uygun değildi ve diğer 
varlık guruplarının hayat planlarını 
da etkilemeden negatif yönden 
tesirlerle bir uyanıklık hali, en azından 
hissiyatı yaratılmak istenmiştir.  Ve 
sonuçta ıstıraplı olaylar yaşanmıştır. 
Buradan da görülüyor ki o ıstıraplı 
anları biz kendimiz dua ederek 
veya isteklerimizle çekmişizdir. Ve 
yaşam içerisinde sebeplerini çözmek 
zorunluluğundayızdır.                    r

da bir manyetik alan oluşur ve 
gideceği noktaya doğru bu manyetik 
alandan sıçramalar meydana gelir. 
İşte manyetik alan ne kadar kuvvetli 
olarak inşa edildiyse hedefe giden 
enerji akışları da o kadar kuvvetli olur 
ve kesintiye uğramaz. Bu da duanın 
veya isteğin ilahi sistem içerisinde 
ilgili vazife guruplarına ulaştığı ve 
eğer kader mekanizmasına uygun ise 
o vazifeli gruplar tarafından yerine 
getirileceği anlamına gelir.  Yani 
duamız kabul olur.

Üçüncü ana etken ise, yukarıda 
da bahsettiğimiz gibi duamızın 
tüm diğer varlık gruplarının kader 
mekanizmalarını negatif yani bozucu 
yönde etkilememesi şartıdır. Elbette ki 
kainat üzerinde hiçbir şans eseri olaya 
izin verilmez ve her şey tam bir düzen 
içerisinde akıp gider. Bu konuda 
yüksek şuura sahip tüm vazifedar 
gruplar üzerlerine düşen vazifeyi 
harfiyen yerine getirirler. İşte kader 

planı da bu gruplardan bir tanesidir. 
Ve olayların akışını idraki zamana göre 
hatasız bir şekilde ayarlar. Bu ayarlama 
esnasında kendine kadar ulaşmış olan 
dua veya isteklerin imajinatif formları 
eğer yüzeysel zamandaki akışa ve 
idraki zamandaki akışa uygunsa doğru 
mekânda ve doğru zamanda yer bulur 
ve oluşur. Yani duamız kabul olur.

Bazen sorularımız, arzularımız, 
dualarımız o kadar çabuk cevap 
bulurlar ki çok kısa süreler içerisinde 
oldukça yüklü alış verişler oluşur. 
Sorularımızın cevapları gittikçe 
daha çabuk ve açık bir şekilde 
önümüze serilir. Biz de bunları 
fark etmeye başlarız. İşte bu yoğun 
anlar şuurumuzun ve isteklerimizin 
vibrasyonunun çok yükseldiği anlardır. 
Varlığın gelişmişliği bu anları hayat 
içerisinde daha sık yaşaması ile 
paraleldir. 

Eğer ki duamız gerçekleşti 
ancak o isteğimizin devamında 

DUYURU

Sevgili Ruh ve Madde Dergisi Okuyucuları,

Uzun yıllardır Ruh ve Madde Yayınları tarafından yayınlanarak 
beğeninize sunulan dergimiz, Aralık 2014 itibari ile Bilyay Yayıncılık 
tarafından yayınlanmaya başlamış olup, bundan sonraki abonelik 
işlemlerinizle ilgili tüm işlemler Bilyay Yayıncılık tarafından yürütülecektir.

Bu tarih itibari ile gerek yeni abonelik, gerekse abonelik yenileme 
ödemelerinizi aşağıda ayrıntıları bulunan banka hesabına yapmanız 
gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

BİLYAY YAYINCILIK EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
GARANTİ BANKASI
GALATASARAY ŞUBESİ
HESAP NO: 68 / 6295165
İBAN: TR61 0006 2000 0680 0006 2951 65

BİLYAY YAYINCILIK EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
ADRES: K. Mustafa Çelebi Mah. Hasnun Galip Sokak
Pembe Çıkmazı No:4/6 Beyoğlu- İSTANBUL
TEL: 0212 243 18 14
FAX: 0212 252 07 18



üstümüzde veya altımızda olabilir. 
Kozmoslar Tablosunda buna bakalım, 
Yeryüzü’nden aşağıya doğru: 

Yeryüzü Kozmosu
Organik Yaşam Kozmosu
İnsan Kozmosu
Hücreler Kozmosu
Moleküller Kozmosu
Atomlar Kozmosu

yer alır. Bu dikey düzenleme 
daimidir. Adeta, dikey Sebep ve 

Sonuç’tur. Görmeniz gereken şey 
şudur: Düzen olan bu şey Zaman’ın 

içinde değildir, fakat Zaman düzenin 
içinden geçer. Yani bu düzen zamanla 
değişmez. Hep aynıdır. Eğer gerçekten 
“dikey” Sebep hakkında düşünmeye 
başlarsanız, bizim “Sebep” diye 
adlandığımız şeyin iki kökeni ve iki 
türü olduğunu göreceksiniz. Örneğin 
bir tuğlayı alın. Tuğlanın dikey sebebi 
nedir?

Ev fikri olmasaydı tuğlalar 
yapılamazdı, dikey anlamda ev tuğlanın 
sebebidir. Fakat dünyasal anlamda 
(Yüzeysel-Dünyasal-Lineer Zamanda) 
sebep fırın ocağıdır. Yani şöyle 
gösterilebilir.

Dördüncü Yol Ekolünde  
Zaman Anlayışı

ZAMAN üzerine çalışmamızda dördüncü 
yolun konu hakkında verdiği bilgiler son derece ufuk açıcıdır. Günlük 
hayatımızda zamanı çizgisel (lineer) olarak hissederiz. Geçmiş, şimdi ve 

gelecek vardır. Nedensellik ilkesine inancımız tamdır. Bugün olanların sebebi 
geçmişte olanlardır, bugün yaptıklarımızla geleceği hazırlarız.

Geçmiş                      Şimdi                           Gelecek

Zaman’daki Sebep ve Sonucu anlayabiliriz. Zaman’da Sebep, her zaman 
Sonuç’tan önce gelir. Fakat Sebep sadece geçmiş Zaman’da değildir. Sebep bizim 
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Zaman
Ergün Özyiğit

2. Bölüm
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çünkü onun içinde her 
şey kendi yoğunluğuna 
göre seviyesini bulur. 
Denizin içinde 
yüzen nesneler 
gibi. Hafifledikçe 
(arındıkça, 
fazlalıklardan 
kurtuldukça) 
bu dikey ölçekte 
yukarı çıkabiliriz. 
Üzerimizdeki her 
türlü gereksiz yük, 
kir, fazlalık ise 
bizi aşağı doğru 
çekecektir. Terk 
etmek önemli 
bir çalışma konusudur. Neleri terk 
etmemiz gerektiğini bizim bulmamız, 
onların bize söylenmesinden daha 
kıymetlidir. 

Bütün tekamül bulunduğumuz 
noktadan daha yüksek bir noktaya 
geçmek demektir. Bu dikey yön bizim 
ilerimizde, gelecek zaman da ya da 
mekan da uzanmaz. Başka bir boyutta 
uzanır, yani bizim üstümüzdedir. İşte 
bu nedenle çalışmayı daha uygun bir 
zamana ertelediğimizde, bu zaman 
hiçbir zaman gelmeyecektir. Çalışmada 
buna manana hastalığı (çıkmaz ayın 
son çarşambası) denir. Hemen şimdi 
çalışmalı ve değişmeliyiz.  

Eğer kişi zamanda uyuyorsa, 
geçmişten geleceğe acele ediyorsa, her 
şey ile özdeşleşmişse, onun yaşamında 
şimdi yoktur. Tam tersine, her şey 
koşmaktadır, her şey değişmektedir, 
her şey başka bir şeye dönüşmektedir 
ve hatta dört gözle ve sabırsızlıkla 
beklenen bir an bile geldiğinde çoktan 
geride kalmıştır.

Hangi olayları önemsemeyecek ve 
hangi olaylar ile özdeşleşeceksiniz. 

Tek bir nahoş olayı 
kolaylıkla bütün 
güne yayabilirsiniz. 
Negatif şeyleri 
yapmaktan hoşlanan 
insanların yaptıkları 
şey budur. Bu 
şu anlama gelir: 
zaman bir olaylar 
dizisidir ve siz 
kendi olaylarınıza 
sahipsiniz. Zaman 
sizin içinizden 
bir olaylar dizisi 
olarak geçer. 
Negatifseniz olay 
sizi ele geçirmiştir. 

Daha iyi olayları genişletmek, daha 
kötü olayları büzmek gereklidir. 
Zaman elastiktir. Uyuduğumuzda, 
mekanik olduğumuzda zaman daralır, 
kendimizi hatırladığımız uyanma ve 
daha yüksek şuur hallerimizde zaman 
genişler. İşte bu nedenle, “Yumuşakça 
gibi olmalıyız, kemikli bir iskelete 
sahip organizma gibi değil,” denmiştir. 
Elastik zamanın içerisinde bizde katı, 
esneyemeyen, gergin hallerimizden 
ayrışabilir, esneyebilirsek, hayatın 
rüzgarları ne kadarda sert eserse essin 
kırılmadan kalabiliriz. Doğada da çok 
katı cisimlerin çok kırılgan olduğu 
dikkatinizi çekmiştir. Aynı şekilde 
kolayca gücenen, darılan kişilerin 
değişmeye dirençli katı, sert kişilikler 
olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Bize gelen yüksek tesirler katı kişiliğin 
zırhından içeri girip öze ulaşamaz. 

Zamanın olaylar ve bizim onlara 
karşı tutumumuz olduğunu anlamaya 
başladıkça tekrarlanmayı, zamanın 
döngüsel yanını da anlama şansımız 
doğar. Çözemediğimiz dersler 
kaçınılmaz olarak zaman içerisinde 
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Müteahhit
I
I

Ev
I
I

Fırın ocağı               Tuğla                     Zaman

Tuğlalar zamanda evi oluşturur. 
Fakat anlamın dikey ölçeğinde ev 
tuğlaları oluşturur. İnsan da buna 
benzer şekilde haçın merkezinde 
bulunur. İnsanın dünyasal sebebi 
zamandaki geçmişidir. Dikey sebebi 
ise onun anlamıdır, onun anlamı ait 
olduğu varlık seviyesi olacaktır.

İnsanlar –hepimiz- dikey olarak 
aşağıya ve yukarıya uzanan bir varlıksal 
gelişmişlik (tekamül) merdivenin 
herhangi bir basamağındadır.

Bu merdiven, zamandan -yani 
yatay bir çizgi olarak gözümüzde 
canlandırabileceğimiz geçmiş, şimdi ve 
gelecekten-  oldukça farklıdır. 

Tüm çalışma çabası insanı daha 
yüksek bir seviyeye yükseltmek içindir 
ve daha yüksek bir seviye o kişiye 
dikeydir, yani kendisinin üstündedir. 
İnsan haçın merkezindedir.

Yukarısı

                  A (Geçmiş)                              C  (Şimdi)     B (Gelecek)

Aşağısı

Değişim, Dönüşüm:
Dikey çizgi dönüşüm çizgisini temsil 

eder ve bu çizgi, değişim çizgisi olan 
Zaman’ın yatay çizgisini dik açıyla 
keser. Bunu açıklamak gerekir. 
Dönüşüm çizgisi, değişim çizgisine dik 
açıdadır. Zaman’ın değişim olduğunun 
hepiniz farkındasınız. Zaman’da 
hiçbir şey aynı kalmaz, hatta dağlar 
bile değişir. Fakat Zaman’a ait olan 
bu değişim, dönüşüm değildir. Zaman 
geçtikçe, bizler yaşlandıkça otomatik 
olarak tekamül etmeyiz. Bunun için 
şuurlu bir çaba gereklidir. Zaman’ın 
geçişi bir şeyi dönüştürmez. 

Onu değiştirir, örneğin çürütür, 
bozar, yorar, tüketir. Zaman’da 
her şey yaşlanır fakat bu dönüşüm 
değildir. Dönüşüm yatay çizgi boyunca 
uzanmaz, fakat dikey çizgide bir 
gerekliliktir. Dönüşürseniz (zihinsel 
dönüşüm) dikey çizgide yukarı doğru 
tırmanabilirsiniz. İşte bu nedenle 
çalışma psiko-dönüşümcülük diye de 
adlandırılır.

Dikey çizgi, varlık durumları 
ölçeğinde (skalasında) durumumuzu, 
seviyemizi, niteliğimizi, anlayışımızı 
gösterir. Her şey kaçınılmaz bir şekilde 
bu dikey ölçekte (skalada) bir noktadadır 
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BAŞLARKEN

Dedi bilge: 
Sen ey kendine yabancı, neresindesin kendinin? Hangi coğrafyada kayboldun? Olur mu 

seni gören, çıkar mı karşılayan, yapılır mı bir tören? Oysa her insanın bir haritası vardır 
bizi definesine götüren.

Dedi bilge: 
Ezeli ve ebedi bir haber var sana. Çok eski bir sözden yepyeni bir söze. Hem çok eski hem 

yepyeni. Bir haber aynı özden aynı öze. Bir anımsama belki. Bir uyanış ya da bir muştu. 
En eski sarsıntılardan sıyrılmış, söz olmuş yüreklerden ayrılmış. Haber var sana, hazırsan. 
Bir başkasını anlayıp kendin olursan. Sözcüklerin anlamını gölgeden alıp ışığa katarsan. 
Sevginin harflerini bulursan.

Dedi bilge: 
Ben bir parçacığım, görünürüm bir an size; sonra karışıp giderim evrene. Çok eski 

güneşlerde karılmıştır özüm. Hem yeniyim hem eski. Tasarısıyım sevginin ve güvenin. Ve 
sevgiler ki parçalarıdır tanrıların birbirine eklendikçe genişleyen. Ben bir akışım, evrenler 
arası koşan. Yürek atışlarımdır doğan ve ölen yıldızlar. Kanımdır ısınan bulutsular. Ben 
bir hücreyim, moleküllerle not alırım geçmişin deneyimlerini. Bir nefes olup bir beden olup 
yaparım ödevlerimi. Ben hem evrenim hem bir zerre, başlarım bittim mi bir kere.

Dedi bilge: 
Bir hediye var sana. Şu yorgun maddenin tüm kulvarlarında cirit atmış ve 

ustalaşmışken. Her zamankinden daha bilgili ve zekiyken. En kaba hallerinden sıyrılıp 
varlığını bu denli inceltmişken. Bir hediye var sana. Bu bir kitap, son bir hitap... Geçen 
zamana inat, İlâhî Nizam ve Kâinat... Kitap ki içinde cevherler gizli, gönül gözüyle 
okuyana, kitapla söz olup kendi içine akana. Ne mutlu kitabın gözünün içinden bakana. 
Bakmak ve görmek arasındaki farkı bilene. Kitap içinde anahtarlar gizli gönül kilidini 
görüp açana.                                                                                                      r

İ L Â H Î  N İ Z A M  V E  K Â İ N A T  K İ T A B I N I N  Ö Z Ü N D E N

Son Akışlar
Cüneyt Gültakın

döngüsel olarak tekrar ve tekrar yine 
karşımıza çıkacaktır, ta ki çözene dek.

Hayatımız zamanın gözle 
görülmeyen boyutunda uzanır. Bu 
boyutu duyularımız kaydetmez. 
Duyularımız sadece şimdi dediğimiz 
zaman parçaları ile sınırlıdır. 
Hayatımız hızlı çekim bir film gibidir. 

Zamanı göremeyiz, kendimizi 
zamanda göremeyiz. Kendimizin ve 
nesnelerin zaman bedenlerini göremeyiz. 
Geçmişin ölü olduğunu düşünürüz. 
Oysaki hayatlarımız yaşayan zamanda 
yaşayan çizgilerdir. Zamanla ilişkimiz 
nedeniyle zamanda sadece bir noktayı 
görürüz ve sonra başka bir noktayı 
görürüz ve bunları şimdiki anlar olarak 
isimlendiririz. 

Duyularımız yalnızca şimdiki 
anda çalışır ve kaydeder. Geçmişi 
ya da geleceği kaydetmez. Yalnızca 
şimdiki anda bir elmayı tutabilir ve 
tadabilirsiniz. Bunları bir önceki veya 
bir sonraki anda yapamazsınız. Bu 
durum elmanın geçmişte ve gelecekte 
olmadığı anlamına gelmez.  Bu 
nedenle şimdi dediğiniz bu şüpheli 
anla sınırlı kalırsınız. 

Duyularımız bizi şimdiki anla 
ilişkilendirir ama şuurumuz bunu 
yapamaz. Duyuların şimdiki anında 
şuurlu değilizdir. Bu yeterince 
şuurunda olunamayacak kadar küçük 
ve hızlıdır. Hafızamız sayesinde 
geçmişte, imajinasyonumuzla gelecekte 
yaşarız. Kendimizi anın içerisine 
sığdıramayız. Bu nedenle de duyular 
tarafından kaydedilen dış dünyada 
gerçek anlamda hiçbir zaman olamayız. 
(GOÖÜY S/948)

Kişinin kendine ilişkin hissi şimdi 
ile belirlenir. Duyuların sunduğu 
zamana ait şimdi, kendini hatırlamanın 
sunduğu dikey doğrultudaki 
şimdi. Kendimizdeki benlerle 
özdeşleştiğimizde duyuların sunduğu 
şimdiyi, kendimizi hatırladığımızda 
bizim üzerimizdeki bir seviyede uzanan 
özümüzü deneyimleriz. Hayatımızın 
tamamı zaman bedendedir. Şimdi 
çalışarak geçmişi, şimdiyi ve geleceği 
aynı anda değiştirebiliriz. Otuz 
yıl önceki bir davranışımı şimdi 
değiştirebilirim, döngüsellikten 
kurtulabilirim.                            r
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“Bazen babamı serbest bırakmak 
istemiyorum ama ondan kurtulmayı 
istiyorum,” dedim.

Bay Tracol yanıt verdi:
“Evet, elbette ki bu tam da 

açıkladığım şeyin bir örneği. Anne 
babalarımızın negatif özellikleriyle 
doğarız. Onlar da o özellikleri kim 
bilir kimden almışlardır. Mümkün 
olabildiğince çaba sarf etmişlerdir ve 
bu mücadeleyi hem kendimiz hem 
de onlar için sürdürebildiğimiz için 
şanslıyız. Bay Gurdjieff geçmişi tamir 
etmekten ve geleceği hazırlamaktan 
söz eder. Bu ancak şimdi, bu anda 
yapılabilir. Her zaman yaptığınızı 
yapmayın. Bu şekilde, onları da tamir 
etmiş olursunuz.

Eve gelir gelmez, Bay Tracol’un 
söylediği her şeyi yazdım. Paris’teki bir 
toplantının o zamanlar yayınlanmamış 
olan bir değerlendirmesini 
dinlemiştim. Gurdjieff çocukluğunda 
bir sürü trajedi yaşamış olan ve 
kendine acıyan bir kadına yanıt olarak 
şunları söylemişti:

“Bildiğiniz gibi ‘Adalet’ büyük bir 
laftır, dünyadaki büyük bir şeydir. 
Objektif şeyler, mikroplar gibi küçük 
şeyler değildir; yasaya göre vardır 
ve yasa onların var olmasını sağlar. 
Unutmayın ki ne ekerseniz onu 
biçersiniz. Yalnızca insanlar değil, 
aileler ve uluslar da ne ekerse onu 
biçer. Dünya üzerinde olup biten 
şeylerin, daha önce bir baba ya da 
büyükbaba tarafından yapılanlardan 
kaynakladığına sıkça tanık oluruz. 
Sonuçlar sizde buluşur, oğul ya da 
torun olarak bunları sizin düzeltmeniz 
gerekir. Bu adaletsizlik değildir, sizin 
için büyük bir onurdur; bu sizin 
babanızın geçmişini, büyükbabanızın 
geçmişini, büyük büyükbabanızın 

geçmişini düzeltmenize izin verecek 
bir araçtır. Talihsizlikler gençken 
başınıza gelmiş, bu da birinin onları 
size miras bıraktığı anlamına geliyor; 
siz de onun ektiklerini biçmişsiniz. O 
ölmüş ve siz onun ektiklerini biçmek 
için dünya üzerindesiniz. Kendinize 
egoist bir biçimde bakmamalısınız. Siz 
soyunuzun zincirindeki bir halkasınız. 
Bununla gurur duyun. Zincirin halkası 
olmak bir onurdur. Geçmişi ne kadar 
tamir ederseniz, şuurun pişmanlığına 
o kadar çok sahip olursunuz. Geçmişte 
gerektiği gibi yapmadığınız şeylerin 
hepsini hatırlamayı başarırsınız. 
Adalete karşı yaptığınız bu şeyler 
büyükbabanızı utandırmıştır. Böylelikle 
on kat daha fazla şuur pişmanlığına 
sahip olabilirsiniz ve değeriniz de 
bununla orantılı olarak artar.

Bir eşeğin kuyruğu değilsiniz. 
Sorumluluklarınız var, bir aileniz var. 
Geçmişteki ve gelecekteki tüm aileniz 
size bel bağlıyor. Bütün aileniz geçmişi 
nasıl tamir ettiğinize bel bağlıyor. 
Herkes için tamir ederseniz, bu iyidir. 
Herkes için tamir edemezseniz, bu 
kötüdür. Durumunuzu görüyorsunuz. 
Mantıksal olarak, adaletin ne olduğunu 
görüyor musunuz? Adalet gündelik 
işlerinizle, tutmadığınız sözlerle 
ilgili değildir, büyük şeylerle ilgilidir. 
Tanrı’nın küçük şeyleri düşündüğüne 
inanmak aptalcadır. Adalet için de 
bu geçerlidir. Adalet büyük şeylerle 
ilgilidir ve aynı zamanda dünya 
üzerindeki hiçbir şey onsuz yapılamaz. 
Nedenleri araştırın. Soyunuzun 
çizgisinde bir sorumluluğa sahip 
olmanız gerekir, geçmişi tamir etmek 
için çalışmanız gerekir. Bunları bir 
kerede anlamak güçtür.”                  r

Kaynak: Yazarın Ruh ve Madde Yayınlarından çıkan 
Çocukların Unutulan Dili adlı kitaptan alınmıştır.

1976 yılının Aralık ayında 
New York’u ziyaret eden 
Fransa’daki Gurdjieff 

Vakfının başkanı Henri Tracol’a bazı sorular 
yöneltmiştim. Çocukken kaybettiğim annemle 
babam neredeydi? Benim dışımda var mıydılar?

Tracol, “Elbette ki ‘hayır’ yanıtı vererek 
konuyu kapatmak çok kolay olurdu ama buna 
hakkım yok. Bilmiyorum. Ama bu tür bir fikre 
ihtiyacım yok. Onlar benim içimde,” dedi.

Ve şöyle devam etti:
“Bay Gurdjieff’in yıllar boyunca üç ya da 

dört kez şunları dediğini duydum: ‘Sen, baban, 
büyükbaban, Adem’e kadar hepiniz birsiniz. 
Onlar senin içindedir. Onları serbest bırakma 
ya da onlara karşı çıkma seçeneğine sahipsin. Doğrusal zaman fikri büyük bir 
engeldir. Döngüler halinde düşünmek gerçekliğe daha yakındır: Gündüz ve 
gece, mevsimler, kalp atışı, nefes. Zaman bu şekilde, yani döngüler halinde 
anlaşılabilirse, bunun benim sıram olduğunu görebilirim. Annem babam benim 
aracılığımla var, şu anda onlar için deneyimleme şansına sahip olan benim. 
Deneme sırası bende.’

Antik Çin düşüncesinde, bir çocuk doğduğunda, hem geçmiş hem gelecek 
tüm aile üyelerini uyandırdığı söylenir. Öldüğünde hepsini kendisiyle birlikte 
aşağı çeker. Gurdjieff bu öyküyü bana defalarca anlatmıştı. Çin imparatorları bir 
liyakat sistemine sahipti ve ister zengin olsun, ister yoksul olsun tüm tebaaları test 
edilirdi. Daha yüksek puan alanlar nazırlık konumuna atanırdılar.

Yeni bir nazır atandığında, İmparator onun atalarının mezarlarının yer 
aldığı mezarlığa özel bir heyet gönderirdi. Tören yapılıp davullar çalındıktan 
sonra heyet başkanı şöyle seslenirdi: ‘Dinleyin, Nazır’ın ataları! Sizin sayenizde, 
yaptıklarınızın sayesinde bugün torununuz İmparatora hizmetin en yüksek 
onuruna layık görüldü. Kendinizi mutlu ve gururlu hissedebilirsiniz. Bu sizin 
sayenizde.’

Bir suçlu ya da isyankar cezalandırıldığında, İmparator benzer bir heyeti 
talihsiz mahkumun köyüne gönderirdi. Tören yapılıp davullar çalındıktan sonra 
heyet başkanı şöyle seslenirdi: ‘Dinleyin, Suçlu’nun ataları! Sizin yüzünüzden, 
yaptıklarınız yüzünden torununuz ölümle cezalandırıldı. Üzüntü ve utanç 
duymalısınız. Bu sizin yüzünüzden.”

Gurdjieff’e Göre Atalarımız
Lillian Firestone
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sistemidir.  İnsan algılamasına 
egemen olan düşük yoğunluktaki 
inanç sistemi yani korku, depresyon, 
bölünme, rekabet, din, politika, “biz-
onlar” zihniyeti, insanların; “Mümkün 
Olan Her Şey”in sadece minicik bir 
bölümünü okuyabilmelerine izin verir. 
Korku bütün inanç ve “hal”lerin, insan 
potansiyelini en çok kısıtlayan şeklidir 
çünkü bu hal, onların titreşimsel 
veya enerjetik olarak dona kalıp 
çok yoğun bir titreşimsel kabuğa 
çekilmelerine neden olur. Bu durumda 
da kendimize, korktuğumuz ne ise 
onu çekeriz. Bardağının yarısının boş 
olduğunu düşündükçe bardağın yarısı 
hep boş olur. Bu nedenle “sistem”, 
insanları hep “korku hali” içinde 
tutmaya çalışır.

Bilinçli olarak veya bilinçaltımızda 
neye inanırsak kendimize yarattığımız 
realite de hep o temele dayanır. 
Bilinçli olarak inanıyor gözükebiliriz, 
ama bu aslında, bilinçaltımızda ne 
varsa onu saklamak için bir paravandır. 
Örneğin bunu, kendilerinden çok 
emin görünen kişilerde de görürüz. 
Aslında onların bilinçaltında çok 
ciddi bir güvensizlik yatar. Bu tür 
“okuma” veya deşifre etme, benim 
“titreşimsel manyetizma” dediğim 
şekilde oluşur ve “enerji” benzer 
titreşimi çeker. Bu enerjilere insanlar, 
yerler, “iş”ler, ilişkiler, deneyimler vs. 
deriz. Başka bir farkındalık seviyesine 
geçtiğimiz zaman ise, hayatlarımızı 
yaratan, etrafımızı sarmış olan, içinde 
bulunduğumuz koza veya matris, 
kırılmaya veya değişmeye başlar. Böyle 
olunca insanların, yerlerin, işlerin, 
deneyimlerin dışarıya yansıması da aynı 
olur. Yani “iç” değişirse, “dış” da değişir 
çünkü hep biri diğerinin yansımasıdır. 
Hayatımız çöküyor gibi görünse de, 

aslında yeni bir realiteye, dolayısıyla 
da yeni bir hayat deneyimine 
geçiyoruzdur.

Hep aynı şeyi yaparsanız, hep aynı 
şeyi elde edersiniz.  Elde edeceğinizi 
değiştirmek için, her zaman yaptığınızı 
veya kendinizi değiştirmeniz lazımdır.  
Bu belki, o kadar da kolay ya da hoş  
olmayabilir, ama yenisinin oluşması 
için eski kozamızın veya etrafımızı 
saran “matris”in yıkılması gerekir. 
Şimdi gözle görülür bir şekilde fark 
etmeye başladığımız üzere dünyada, 
yani kolektif alemde de benzer şeyler 
oluyor, bu çoğunlukla da nahoş bir 
şekilde gerçekleşiyor, ama yine de 
artık eski yapı çöküyor. Bizi,  “Tek 
gerçek ‘Sonsuz Sevgi’dir, gerisi hep 
illüzyondur” anlayışını yansıtan bir 
dünya bekliyor. Bir başka kolektif 
realitenin yeniden doğuşu için, eski 
koza veya matrisin çökmesi gerektiği 
için, şimdilerde buna tanık oluyoruz. 

Şimdi herkes için bir seçim yapma 
zamanı. Bizim mevcut seçimimiz, 
aşina olduğumuz koşullarda güvenli 
olan neyse onu bulma çabası içinde, 
birtakım illüzyonsu inançlara tutunmak 
oldu. Eğer hala bu seçime tutunup 
kalırsak, gittikçe daha büyük bir hızla 
akmakta olan nehirde ayakta kalmaya 
çalışırken, daha yorgun, daha endişeli 
ve daha korkuyla dolu olacağız. 
Diğer seçimde ise zihinlerimizi ve 
kalplerimizi açıp, huzurlu bir şekilde 
kendimizi enerjinin akışına, ya da 
başka bir deyişle, kendimizi başka bir 
realitenin dışavurumuna bırakacağız. 
Bu iki “hal” arasındaki fark şu: Ya 
“Sonsuz Farkındalığı” ya da “bilgisayar 
zihni”ni seçeceğiz. Başka bir şekilde 
ifade edecek olursak, bu “düşünme” 
ile “bilme” arasında bir fark yapmak 
olacak. Çoğu kişi için düşünen 
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Bundan yıllar önce de, kitaplarımda bu “realite”ye çağlayan gibi akmakta 
olan enerjiler karşısında seçilecek iki yol olduğunu anlatmıştım. Birisi hızla 
akmakta olan nehir benzetmesinde olduğu gibi gevşeyip, akıntıyla hareket 

eden kayığın içine uzanıp keyfini çıkarmak, diğeri ise akıntıya karşı suda ayakta 
durmaya çalışmaktı. Oysa bir noktada akıntı o kadar güçlenecek ki, ayaklarımız 
akıntıya karşı koyamayacak hale gelecek ve dalgalar bizi sürükleyip götürecek. 

                        
Evrenin sırlarını öğrenmek isterseniz, her şeyi enerji, frekans ve titreşim olarak 

düşünün. (Nikola Tesla)

Programlanmış olduğumuz “zihin programı”ndan uyanmakta olan herhangi 
bir insan, betonlaşmış realite çatlamaya başladığı zaman ne olduğunu bilir. 
Kişinin hayatı değişir, çoğunlukla da parçalanır, dolayısıyla sadece “spiritüel” 
olmaya çalışırken, neden bu kadar büyük mücadelelere girmiş olduğunu merak 
eder. Bütün bunlar çok iyi bir sebepten kaynaklanır. 

Mevcut zihinsel, duygusal ve spiritüel halimizi aksettiren bir titreşim alanı 
yansıtırız. “Var Olan/Mümkün Olan Her Şey” bünyesinde, bizim biyolojik 
bilgisayarımızın neyi “okuyup” neyi “okumayacağını” belirleyen işte bu inanç 

G E R Ç E K ’ İ N  T İ T R E Ş İ M L E R İ

Farkındalığa Açılmak...
David Icke



M A R T  2 0 1 5  •  5 35 2  •  R U H  v e  M A D D E

Örneğin, benim bütün bilgileri bir 
araya getirişim ve bütün bu kitapları 
yazışım sadece oturup düşünerek 
olmadı. Önsezilerimi izleyince, 
bütün bilgiler bana, dünyada neler 
olduğunu  gösteren kişilerle, kitaplarla, 
anlatılanlarla ve deneyimlerle 
inanılmaz bir eşzamanlılık içinde 
ulaştı. İnsanlar önsezilerini izlerlerse, 
birden hayatlarının güzel “tesadüf”lerle 
dolduğunu fark ederler. Emelleri veya 
rüyalarının yerine gelmesi için ne 

gerekiyorsa, “Sonsuz Farkındalık”ın 
akışı onlara rehberlik eder. Bu, 
algılama imkanının çok kısıtlı olduğu, 
realitenin bilgisayar seviyesindeki 
ölçekte gerçekleşmez. Bu algılamanın 
programı, önseziyi izlemez, bilakis onu 
çökertmek ister. 

Eşzamanlılıkların/tesadüflerin 
kısıtlı olmasının nedeni ağır, yoğun 
enerjinin, özgürce akan farkındalık 
enerjisi gibi güçlü bir  çekim 
gücüne sahip olmayışıdır. “Sonsuz 

zihin, algılamanın ve davranışın 
yöneticisidir. Rene Descartes’in dediği 
gibi: “Düşünüyorum, o halde varım.” 
Eğer realitenin, bilgisayar seviyesinde 
iseniz evet, “bilme”yi değil, düşünmeyi 
seçersiniz. “Bilme”, önsezidir, 
“Sonsuz Farkındalık”a bağlar. 
Düşünce ise, aynen duygu benzeri bir 
elektrokimyasal fenomendir.

Zihinsel hal duygulardan veya tam 
tersini söyleyecek olursak, duygular 
zihinsel halden etkilenir çünkü 
birbirinin elektrokimyasal dengesini 
değiştirirler. Aşırı duygusallaştığımız 
zaman doğru dürüst düşünemeyiz. 
Belirli düşünce şekillerine girdiğimiz 
zaman, duygusal olarak çok etkileniriz. 
Bir an, en çok korktuğunuz şeyi 
veya en mutlu olduğunuz bir anınızı 
düşünün, dikkat edin gözlemleyin, 
duygularınız derhal değişecektir. 
Vücudunuz korktuğunuz şeyi 
hatırlayınca farklı, mutlu olduğunuz 
şeyi hatırlayınca farklı tepki verecektir. 
Duygularınız, elekrokimyasal ve 
enerjetik açıdan “beden bilgisayar 
sistemi”ne bağlıdırlar, dolayısıyla 
da cıva, yüksek gerilim hatları, 
baz istasyonları, gıdalardaki 
katkı maddeleri gibi etkenlerle 
elektrokimyasal ve titreşimsel 
yapılarında çok derin bozukluklar 
oluşur. “Biliş” veya önsezi, düşünce ve 
duyguları bypass eden farkındalığın 
ve karar verişin farklı bir ifadesidir. 
Bilgisayarın ürettiği duyguları değil 
de önseziyi izlemeyi seçersek, olumsuz 
düşünce ve duyguları en azından 
yenebilir veya aşabiliriz.  

                                
Aldığınız ve verdiğiniz enerjinin bilinçli 

olarak farkında iseniz, o zaman o enerjiyi 
değiştirme ve yönlendirme becerisine de 
sahipsiniz demektir. 

Kim bilir yaşamınızda 
yapmayı “istediğiniz” ile yapmayı 
“düşündüğünüz” şeyler kaç kere 
anlaşmazlığa düşmüştür? Bir şey 
yapmak istersiniz, kalbiniz olasılıklar 
karşısında şarkılar söyler, gelgelelim 
zihin/akıl teslim olmamanız için 
dürtmeye başlar. Beden bilgisayarı 
önseziye engel olma konusunda müthiş 
beceriklidir ve genellikle de taarruza 
“Bunu yapamazsın çünkü ...” söylemiyle 
başlar. Sizi bir kere kendi realite 
bölgesine çektikten sonra da sürekli 
olarak engeller. Neden engellemesin 
ki? Program, doğduğunuzdan beri 
dırdır ediyordur, zaten algılamanın 
kontrol altında tutulması için en 
etkin şekil de, tekrarlamadır. “Beden 
bilgisayar realitesi”ni ve “mantık”ı 
anlarsınız çünkü uzun yıllardır birlikte 
yaşamışsınızdır. “Eğer önsezini izlersen 
o zaman sonuç A, B ve C olur” dendiği 
zaman, onu izleyen tedirginlik, 
suçluluk ve korku zaten sezgilerinizi 
çoktan susturmuş olur. “Yapmayı çok 
isterdim, ama ...” sözleri, sorumluluğun 
gerçek dünyasına dönmeden önceki 
klasik hesaplaşma aşamasıdır. 

“Sonsuz Farkındalık”, bizimle 
önsezilerimiz yoluyla konuşur. 
Önsezilerimiz düşünmek zorunda 
değildir çünkü zaten “bilir”. 
Düşünmek, “Mümkün Olan Her 
Şey” olmadığınızı kabul ediyorsunuz 
demektir ve bu sizi bilgisayar 
realitesinin içine hapseder. Burada, 
her şeyin bütün ayrıntılarını bilirsiniz 
demiyorum, gerçi farkındalığın en 
yüksek seviyelerinde bu da mümkün, 
ama bu alemde “biliş”in diğer 
seviyeleri ile de çalışabiliriz.  Özsezisel 
biliş, sadece bir şeyi bildiğimizi 
hissetmemizdir, ama bunun nedenini 
veya nereden geldiğini bilmeyiz. 
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Zaten ne zaman bir şey ters gitse, 
hemen suçlayacak birisini buluruz. 
Adam sövüp sayarken birden kıyıda 
birisi belirir ve adama ne kadar şanslı 
olduğunu söyler çünkü dönemecin 
sonu çok büyük bir şelaledir ve mutlak 
bir ölümden kurtulmuştur. Bu gibi 
durumlarda, “Ah, şimdi korunduğumu 
anladım” deriz. Evet, sizi yüzüstü 
bırakmış sandığınız güç korumuştur.  
İnanın, bunu daha güçlü bir şekilde 
nasıl vurgulayabileceğimi bilemiyorum. 
Bu önsezilere güvenmemiz lazım 
çünkü bilgisayar realitesi sadece 
nehirdeki dönemeci görürken, 
“Farkındalık” nehrin kaynağından, 
denize döküldüğü yere kadar her 
şeyi görür.  Bazen “problem” gibi 
görünen bir şey, keşfedilmeyi 
bekleyen muhteşem bir fırsat olabilir. 
Zamanında medyum aracılığı ile bana 
gelmiş olan bir mesajda şöyle diyordu: 

“‘Sonsuz  Sevgi’, her zaman alıcıya 
almak istediğini vermeyebilir, ama 
verdiği, mutlaka o kişi için en hayırlı 
olanıdır. Bu nedenle sevsen de 
sevmesen de aldığın her şeyi kabullen. 
Hoşlanmadığın ne ise üstüne git ve 
neden gerekli olduğunu gör. O zaman 
kabullenmek çok daha kolay olur.”

Değişim dediğimiz şey aslında bir 
“programı silme işlemi”dir. Programı 
silmek için çok şey öğrenmeye gerek 
yoktur. Biz her zaman “Sonsuz 
Biliç” olduk, ama manipülasyon 
ve programlama bizi o anlayıştan 
kopardı. Bir çukura gömülmüşseniz, 
bu durumda biz titreşimsel bir 
çukura gömülmüş sayılıyoruz, dışarıya 
çıkmanın yolu, gün ışığı ile aranızdaki 
toprağı kazmaktır. Bunu yaparsanız 
özgürlüğünüze kavuşursunuz. 
Kendimizi inançların içine kapatmışız 
ve bunlar enerjetik olarak yoğun 

elektromanyetik alanlar şeklinde dışa 
vuruyor. Bu yumurta kabuğu bizim 
gün ışığını görmemizi ve “Sonsuz 
Farkındalık”a bağlanmamızı engelliyor.  

Bir kez kutudan çıkmaya karar 
verirsek, deneyimlerimiz, “inanç” 
yoğunluklarını çökertir, böylece 
“ışığı” görebiliriz. Bu olursa, yüksek 
farkındalığımız bilgisayar realitesinin 
içine girer ve bilgisayar, programlanmış 
algılamalarının yeniden yazılmaya 
başlamasıyla değişmeye başlar. 
Beden genel olarak, özgürlüğün ve 
sonsuz farkındalığın düşmanı olarak 
programlanmıştır. Ama böyle olmasına 
hiç gerek yok ki! İkisi uyum içerisinde 
birlikte gelişebilir. Bir süre sonra bazen 
hoş, bazen nahoş deneyimlerinize 
bağlı olarak, hayatınızda iyiye doğru 
bir değişim olur ve bilgisayar bu sefer 
bu programı yüklemeye başlar, yani 
kendi kısıtlanmış programını değiştirir. 
Farkındalığın daha yüksek seviyelerine 
ne kadar çok bağlanırsanız, enerji de 
beden bilgisayarınızı yüksek algılama 
ile daha çok programlar. Beden, zihin 
ve ruh “Bir” olur, önsezi ile bilgisayar 
zihni arasındaki savaş sona erer...       r

David Icke’ın, 2007’de basılmış olan Global Komplo 
ve Buna Bir Son Vermek İçin David Icke Rehberi adlı 
kitabından çeviren: Esin Akan

Farkındalık”a açılmak, istediğiniz 
her şeyi kendinize çekme gücünüzü 
arttırır ve istediğiniz her şeyi fiziksel 
deneyiminize getirmenizi sağlar. 

Kişi kalbinde ne taşıyorsa, dünyada onu 
görür.  (Goethe)

Birçok kişiden duymuşunuzdur; tam 
duş yaparken veya banyo küvetinin 
içinde yatarken, zihinlerinde 
birdenbire, nereden geldiği 
belli bile olmayan bir 
düşünce belirdiğini 
söylerler. Bazıları 
ise en derin 
anlayışa, araba 
sürerken 
ulaştıklarını 
anlatırlar. 
Bütün bu 
durumlarda, 
düşlere 
dalmışızdır, 
bütün 
kanallarımız 
açıktır. Dikkat 
ederseniz önsezi 
birdenbire “pat” 
diye beliriverir. “Vay, 
şimdi anladım!” dersiniz. 
Bunun iki nedeni vardır: 
Birincisi; “Sonsuz Farkındalık” “Her 
şeyi Bilen”dir. Öylece ve sadece bilir. 
İkincisi; “zaman” beş duyu aleminde 
bir illüzyondur, dolayısıyla bu alemin 
dışında kalan “farkındalık”, aslında 
var olan tek an ile yani “şimdi” ile 
iletişimdedir. 

Düşünceler dizisi, “zaman” 
illüzyonunun bir ifadesidir. Önsezi ve 
bilgelik ise “şimdi”de vardır. Onlar tam 
ihtiyacımız olduğu zamanda gelirler 
çünkü “zaman”ın olmadığı yerden 

gelmektedirler... Farkındalık, bir tür 
titreşimsel bağlantıdır. Dolayısıyla, eğer 
titreşimsel halinizi değiştirebilirseniz 
manyetizmanız, eski çemberden çıkıp, 
“yeni” olanları çekmeye başlar. Bu 
nedenle sizinle birlikte değişebilenler, 
sizinle birlikte kalabilirler.  İşin 
püf noktası, önsezilerinize 
güvenmenizdedir. Sonunda sizi nereye 
götürdüğünü görmeye başlarsınız. 

Değişimin, “korku” haline 
yakalanırsanız, korktuğunuz 

şey neyse ona uygun 
bir realite yaratmaya 

başlarsınız. 
Unutmayın, kıtlık 

yok, sonsuz bir 
bereket var. 
Kıtlık olduğuna 
inandığımız 
için kıtlık var, 
bu inanca bir 
son verirsek, 
kaybolacaktır. 
Bu fiziksel 

alemdeki her 
şey enerjinin dışa 

vurduğu bir şeydir, 
enerji de sonsuzdur. 

Peki kıtlık nasıl olur? 
O illüzyonu yaratmak 

için realiteyi o şekilde deşifre 
edersek olur...
Bilgisayar zihniniz, tıpkı nehirde 

sadece ilk dönemeci görebilecek 
bir şekilde boyuna kürek çeken bir 
adama benzer. Rüzgar ve akıntı onu 
kıyıya doğru savurdukça, deli gibi 
akıntıya karşı kürek sallamaya devam 
eder. Sonunda kıyıya çıkmaya mecbur 
kalır, “Neden ben? Neden bu kadar 
şanssızım?” der, rüzgara, tekneyi 
yapana, küreklere kızar, Tanrı’nın 
kendisini yüzüstü bıraktığını düşünür. 
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Y AŞADIĞIMIZ bu dünya hayatında en çok unututtuğumuz şey yükümlülüklerimizdir. 
Hayat içinde karşılaştığımız çeşitli olayların içindeki işaretleri görmeyi  ve verdiği 
mesajları almayı unutmuşuzdur. Derin bir uyku hali içindeyiz adeta.

Oysa farkında olduğumuz her şey artık bizim yükümlülüğümüz halini alır. Ancak biz çoğu 
zaman boşveririz ve nasılsa başkası yapar der geçeriz. Bu bizim yükümlülüğümüzü ortadan 
kaldırmaz.

İçsel çalışma bizim yukarı ile bağlantımızı kuvvetlendirir. Bizi uykudan uyandırır. Ezoterik 
bilgilerin tesirlerine kendimizi açabilmek için uyanık olmak zorundayız. Eğer uyanık 
kalabilirsek yukarı ile bağlantıda oluruz ve bir olay anında davranışımızın doğru mu yoksa 
yanlış mı olduğunu irdelemeyiz. Olanı kabullenir, güven duyar ve teslim oluruz.

Biz olaylardan kaçarsak, olay karşımıza daha şiddetini artıran biçimler halinde gelmeye 
başlar. Bu dünyada yükümlülüğümüzü yerine getirmezsek, bizden sonraki nesillere bunu 
miras bırakmış oluruz.

Jose Saramoga’nın İsa’ya Göre İncil romanında Yusuf, Beytüllahim’de askerlerin 
konuşmalarını duyar. Askerler kral Hirodes’in emri ile Beytüllahim’deki üç yaşın altındaki  
bütün erkek çocukların öldürülmesini emretmiştir ve Yusufta bunu duymuştur.

Yusuf Beytüllahim’deki anne babalara haber verip uyarmak yerine kendi oğlu olarak 
bildiği bebek İsa yı kurtarmak için korku ve bencilliğin eseri olmuş ve kimseye haber 
vermeden oradan hızla ayrılmıştır. Askerler bütün üç yaşın altındaki erkek bebekleri 
öldürmüştür. Yusuf bu olaydan sonra her gece rüyasında  kendi oğlunu öldürdüğünün 
kabusunu görerek  yaşamıştır. 

Yusuf kendisine verilen yükümlülüğü yerine getirmemenin ıstırabı ile bu günahtan 
kurtulmak için, savaşta yaralanan komşusuna yardım için evden ayrılmış, ancak Romalı 
askerler tarafından yakalanarak çarmıha gerilmiştir.

Yusuf öldükten sonra, on üç yaşındaki İsa babasının gördüğü kabusun benzerini her gece 
görmeye başlamıştır.

Bu romanda yerine getirmediğimiz yükümlülüğün bizden sonraki nesillere miras kaldığını 
ve hepimize verilmiş olan yükümlülük her ne ise bulmamız gerektiği çünkü bunun hem 
kendi varlığımızın hemde başka varlıkların hayat planlarını doğrudan etkilediğini görüyoruz.

Bu nedenle dünya okulunun bu son dönemlerinde karşımıza çıkan olaylarda görmemiz 
gerekeni görmeli ve almamız gerekeni almalıyız. 
Aksi  taktirde ayni tür olayları tekrar tekrar yaşarız.

Bu yolda bize en çok içsel çalışma yardım 
edebilir. Hayatın içinde yaşadığımız çeşitli 
olaylarda dikkatimizi kullanarak, gelen işaretleri 
ve mesajları görerek vazife planına doğru 
yürümeliyiz.              r

Yükümlülük
Sezgi Genç
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 BİLYAY VAKFI,  
MTİA DERNEĞİ VE 

RUH VE MADDE YAYINLARI 
FACEBOOK’TA!

Değerli Okurlarımız,
Bugüne kadar BİLYAY Vakfı ve MTİA 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.



olmakla beraber- küçük bir kısmıdır. 
Yani bizim burada kast ettiğimiz 
sevginin sonsuz yönleri ve şekilleri 
vardır, ”denmektedir.

Sevgi Kaynak’la, Yaratan’la, Tek 
olanla, Bütün’le bağlantıda olmanın, 
bir bütün olmanın, birleşmenin 

deneyimi ve farkındalığıdır. Bu fiziksel 
beden içinde, kalp bilincimizle ve 
aynı zamanda tüm vücutlarımızla yani 
fiziksel, duygusal, zihinsel, astral ve 
enerji bedenlerimizle Tanrı’yla olan 
bağımızı deneyimlemek demektir. 

Sevgi, sizin dışınızdaki bir şey için 
çaba göstermektir. Sizin tarafınızdan 
fark edip onu anlayışınıza katma 
halidir.

Vicdan mekanizmasının düzgün 
ve nötr çalışabilmesi için mutlaka 
sevgi tesirini alınması gerekir. Sevgi 
gözlem ve kıyas gibi otomatik sistemle 
çalışmaz. Çaba gerektirir. Bu harekete 
geçirici tesir bizi daha üst planlara 
hazırlar. Dünya üzerinde her şey üst 
plana gitmek üzere hareket halindedir. 
Bu üst planlara çıkmak için yeryüzünde 
tatbikatlar yapmak gerekir. Bu 
tatbikatlarla maddemizi değiştirir ve 
geliştiririz.

Bu tatbikatlardan biri de gölge 
yanımızı görmek ve onunla çalışmaktır. 
Bu sevgi tatbikatlarından biridir ve 
bizi özgürlüğe götürür. Ve bu tatbikatı 
yaparken karşımızdaki için değil 
kendimiz yapıyoruz. Varlığımızın 
duyduğu ihtiyaçtan dolayı bunu 
yapıyoruz. Kendimizi geliştiriyor ve 
iyileştiriyoruz. Ancak bireysel olarak 
böyle hissettiğimiz halde yine de 
herkes için ve diğer varlıkların da 
gelişmesi için ve hayrına olanı yapmış 
oluyoruz. Çünkü varlıkların tekamülü 
bütünseldir ve gelişimi birbirine 
bağlıdır. Aslında bir anlamda sevgi, 
bu bütünselliğin hissedilmesinin de 
uygulamasıdır.

Dualite her anımızda mevcuttur. 
Örneğin duygularımız ve 
düşüncelerimiz. An içinde duygu ve 
düşüncelerimiz iki ayrı şey haline 
gelmiştir; yani düşünen yanımız ve 
hisseden yanımız... Bizler dikkat ve 
farkındalık halinde olmadığımızda 
hisseden yanımızla değil, - koşullanmış- 
düşünen yanımızla özdeşleşiriz. 
Duygu bu anlamdaki düşünceden 
çok daha gerçektir ve daha doğaldır. 

S EVGİ, dünyanın üç boyutlu illüzyonunda şairler, yazarlar ve filozoflarca 
defalarca tanımlandı ve sevginin zarif, nazik, düşünceli, özverili, coşkulu, 
yüce ve yoğun bir duygu olduğunu yazdılar. Gerçekte sevgi nasıl bir şeydi? 

İlâhî Nizam ve Kâinat’ta, “Sevgi denildiğinde daima onun ilk akla gelen dar manası 
üzerinde durmamak gerekir. İnsanların anladıkları dar anlamdaki sevgi, geniş 
sevgi kavramının gelişim mekanizmasında almış olduğu büyük rolünün -önemli 
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Gölgelerimizle Kucaklaşmak 
ve Sevgi
Yasemin Kayan
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Bizler dünyaya geldiğimizde hisseden 
bir kalple geliriz; saf ve en doğal 
halimizle. Ama önce aile ve sonra 
toplum tarafından bize düşünce 
geliştirmemiz öğretilir. Onlar bize nasıl 
davranacağımızı, ne zaman yemek 
yiyeceğimizi ne zaman uyuyacağımızı, 
ne zaman ağlayacağımızı öğretirler. 
Bununla birlikte çoğunlukla 
duygularımızı bastırmayı ve 
hislerimizi ifade edememeyi öğreniriz. 
Duygularımızı göstermenin iyi bir şey 
olmadığını öğreniriz. Duygularımızı 
bastırmazsak kabul edilmeyeceğimiz, 
sevilmeyeceğimiz ayıplanacağımız 
söylenir ve en doğal halimizi 
öldürürüz. Gölge yanımızı oluştururuz. 
Zamanla en doğal halimizi unuturuz. 
Tüm bunları da “sevgi” kazanmak 
için yaparız; değerli sayılmak ve kabul 
edilmek için…

Duygu ve düşüncelerimiz arasında 
kaygı yaşarız. Bastırmış olduğumuz her 
düşünceden her duygudan korkarız; 
kin, öfke nefret, bencillik, kıskançlık, 
korku… Ama bunlar kaybolmaz. 
Karşılaştığımız her insanda ve her 
ilişkide kendini gösterir. Ondan ne 
kadar korkar, yadsır ve bastırırsak o 
oranda bir şiddetle yüzünü gösterir. 
Böylece en büyük sahteliği kendi 
içimize yaşarız ve bunda o kadar 
başarılı oluruz ki içimizde birçok 
benlikler yaratırız. Bu benliklerin 
maskeleri ile özdeşleşiriz. Hatta aynaya 
baktığımızda onları “ben” sayarız.

Spiritüel öğretmen ve yazar Lazaris, 
“İpuçlarını elinde tutan gölgedir. 
Gölge aynı zamanda değişimin, sizi 
hücresel düzeyde etkileyebilecek 
değişimin, ta DNA’nızı etkileyebilecek 
değişimin sırrını barındırır,” der. 
Pekiyi bu değişim nasıl olur?

Birçok benliklerle birlikte yaşarız. 
Bunların bir kısmını pozitif bir kısmını 
da negatif kabul ederiz. Cesur, mutlu, 
sakin, iyimser, güçlü, şefkatli, yaratıcı 
yanlarımızla birlikte korkak, üzgün, 
öfkeli,  kötümser, kinci, bencil, zayıf, 
dedikoducu, yargılayıcı vs. özeliklere 
sahibiz. Ama biz bunların kucaklaşmış 
hali ile bütünüz. Biz hem bu 
benlikleriz hem değiliz.

Gölge yanımız dediğimiz negatif 
benliklerimizle kucaklaşmak, onları 
fark ederek dönüştürmek değişimin 
anahtarıdır ve çok değerlidir. Bizi 
inceltir, saflaştırır ve özgürlük 
kazandırır. Bizi başlıca özeliğimizi 
anlamaya götürür.  Gölgelerimiz 

aslında bize yol göstermek, kendimizi 
bilmek, içimizde bütünlüğü sağlamak 
için vardır. Biz bunu görmezden gelir 
yadsırsak sevgi yolunda ilerleyemeyiz 
incelemeyiz ve kaba maddeler olarak 
kalırız. Özgürleşemeyiz.

Her gölge benliğimiz bizim en güzel 
hediyemizdir. Bunu fark ettiğimizde 
ve bize gelen mesajı okuduğumuzda 
dönüşüm de gerçekleşecektir. Neale 
D. Walsch, Tanrı’yla Sohbetler isimli 
kitabında şu cümleyi yazmıştır. 
“Kusursuz beyaz renk olarak 
neyse, kusursuz sevgi de his olarak 
öyledir. Birçok kişi beyazın renksiz 
olduğunu düşünür. Öyle değildir tüm 
renkleri içerir. Beyaz tüm renklerin 

birleşimidir. Sevgi de duygunun 
(nefret, öfke, şehvet, kıskançlık, 
kapalılık) yokluğu değil, tüm hislerin 
toplamıdır her şeydir.”

Her birimiz marokozmosu yansıtan 
mikrokosmoslarız. İçimizde evreni 
barındırırız. Dolayısıyla bütünün 
parçalarıyız.  İçimizde evrenin bilgisini 
ve her insanı oluşturan binlerce niteliği 
ve özeliği taşırız. Birbirimize ayna 
oluruz. Kendimizi bilmemize yardımcı 
oluruz. Nasıl mı? Birbirimizi irrite 
ederek.

Bilinçdışı davranışlarımızı istemsiz 
bir şekilde başkalarına yansıtırız. 
Bu şekilde bu nitelikler bize diğer 
insanlarda var gibi görünür. Kendi 
kişiliğimizin, kendi duygularımızın 
kabul edilemez yanları hakkında 
endişeye kapılırız ve bu nitelikleri 
savunma mekanizması olarak 
kullanıp dış nesnelere ve ya da diğer 
insanlara atfederiz. Kendimizde 
sahiplenmediğimiz her özeliğimizi 
başka insanlarda aynalarız. Kendimize 
söyleyemediğimizi başkasına 
söyleriz. Başkasını bencil, hırslı ya da 
hoşgörüsüz olarak tanımladığımızda 
aslında kendimizi aynalamaktayız. 
Zaten kendimizde olmayan bir niteliği 
karşımızda göremeyiz. Onu çok iyi 
biliyoruz ve tanıyoruz. Bu sebepten 
olduğumuz şeyi görüyoruz. Zaten 
çekim yasası gereği de benzerlerimize 
çekiliriz. Ve çekim yasasının temelinde 
sevgi vardır ve daha yüksek sevgi 
planının tezahürüdür.

Bir başkasını bencil olarak 
nitelendiriyorsanız ve buna 
tahammülünüz yoksa kendinize sorun, 
“Geçmişte bencil oldum mu? Şu an 
bencil miyim? Hangi şartlar halinde 
bencil olabilirim?” Kendi benciliğimizi 
görür ve onunla kucaklaşırsak, 
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başkasının benciliğinden de rahatsız 
olmayız. Ona daha geniş bir 
pencereden bakar hoşgörü ve anlayış 
geliştiririz. Kendi negatif yönümüzle 
de birleşiriz.

 Kendinizi bir başkasına nasihat 
verirken gözlemleyelim. Duyalım. 
Aslında kime nasihat veriyoruz?

 Aynı şekilde 
diğerlerinde 
beğendiğimiz, 
hayranlık 
duyduğumuz 
nitelikler, 
yetenekler de bizim 
içimizdedir. Bunları 
görebiliyorsak zaten 
bunları tezahür 
ettirme potansiyeli  
bizim içimizdedir.

 İlişkiler bize ayna ve 
tatbikat alanıdır. İlişkiler 
kendimizi bilme aracı olduğu 
için bizler birbirimize hediyeyiz. 
Tesadüf diye bir şey olmadığı için 
tam da olması gerektiği şekilde, tam 

da olması gerektiği zamanda yan 
yana geliriz. Gelen tesirlerle olayları 
yaşarız. Anda ve gözlem halinde 
olursak buradan edindiğimiz tecrübeyi 
dönüştürür ve kıyas bilgisi haline 
getirilebiliriz.

Sevgi ve tüm duygularımız süptil 
birer maddedir. Pozitif ve negatif 

duygularımızı fark edip 
onlarla yüzleştikçe 

özgürleşeceğiz.
 Yüzeysel 

zamanda 
yaptığımız 
gölgelerimizle 
kucaklaşma ve 

diğer bütün sevgi 
tatbikatları bir 

tekamül hedefi olan 
sevgi planına ve daha 

da öteye vazife planına 
hazırlanma içindir. Zaten 

dünya hayatı bunun içindir. 
Bu şekilde kaba maddelerimizden 
arınıp inceliriz ve gerçek sevgiye doğru 
ilerleyebiliriz.            r
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Etkinlikler
B‹LYAY VAKFI

• SALI KONFERANSLARI (Saat: 19:30-21:00)
03 MART Düalitenin Kalkması ve Birlik Hali…? ....... A.Cemal GÜRSOY
10 MART Yeni Evren Anlayışı ve İlahi Düzen ............ Nusret YILMAZ
17 MART Ruhlar ve Evren, Varlıklar Arasında Köprü: Tesirler ..Alparslan CEBBAROĞLU
24 MART Düaliteler .................................................... Alparslan SALT
31 MART Ruhsal Bir Gelişim Aracı Olarak Şiir ......... Cüneyt GÜLTAKIN

• BİLYAY ÖZEL KONFERANS
6 MART Gelecekten Anılar ....................................... Athanasios KOMIANOS

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⁄‹

03 MART Her Şeyle Hiç Olmak .................................. Reşat GÜNER
10 MART Kaderimizi Değiştirmek Mümkün mü? ..... Oya TİMURDOĞAN
17 MART Düalite ve Sarkaç Prensibi .......................... Engin EMİR
24 MART Varlıksal Dönüşüm ..................................... Fadime ÇELİK
31 MART Zihinsel, Duygusal ve Eylemsel Farkındalık ................ Nusret YILMAZ 

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

ADANA RUHSAL ARAfiTIRMALAR DERNE⁄‹

14 MART Ruhsal Gelişim ve Çaba ......................Bilgehan MERAL
28 MART Evrenin İşleyişi ve Düzen ....................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: İSTANBUL’DA SALI KONFERANSLARINA VE DİĞER İLLERDEKİ 
ETKİNLİKLERE GİRİŞ ÜCRETSİZ VE SERBESTTİR.

GEÇ KALINMAMASI RİCA OLUNUR.



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 
Başka Yaşamlar, Başka Benlikler: 
     Roger Woolger ................................................. 23 TL 
Ça¤lar Boyu Uçan Daireler ......................................... 9 TL 
Çocukların Unutulan Dili: Lillian Firestone .......... 17 TL
Dinlemenin Zen’i: Rebecca Z. Shafir ...................... 19 TL
Dünya Tarihçesi Keşif Seferleri: Zecharia Sitchin ....22 TL 
Edgar Cayce: Thomas Sugrue  ................................ 25 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
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