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S E V G ‹ L ‹
OKUYUCULAR

R uh ve Kainat kitabında Dr. Bedri Ruhselman’ın şöyle bir ifadesi vardır, 
“Daima söylendiği gibi insan yaptığı işin neticelerinden değil, o işi 
kendisine yaptıran maksatların iyi veya kötü yollara müteveccih (yönelik) 

olmasından dolayı vicdanına karşı mesuldür.” 
Varlık olarak bizler olaylar karşısında nefsaniyet ve vazife arasından vicdani 

seçimler yaparak gelişiyoruz, ilerliyoruz, deneyimliyoruz, öğreniyoruz, sebep-
sonuçlar yaratıyoruz. İşaret edilen yol bellidir. Bencil yönde, sadece kendini 
düşünerek yapılan seçimler insanı çok derin ıstıraplara sürüklemektedir. 
Diğerkamca yapılan, başkalarını düşünerek de verilen seçimler bizi idraklenme 
yolunda pozitif duygular içine sokmaktadır. Bunun en önemli göstergelerinden 
biri içsel huzurdur. Dış koşullar ne olursa olsun, içsel huzur bize aittir. Dış 
koşullara bağlı olan mutluluk ise geçicidir, değişkendir. Vazifesini yerine getirmek 
üzere vicdanına karşı sorumlu olan insan, vicdani seçimini olumlu yönde 
gerçekleştirdiğinde aslında o vazifeyi yerine getirmiş olmanın doyumunu yaşar.

Toplumlar olarak vicdanların üstünü örten örtülerin kaldırılması, insanların 
kendini içinde bıraktığı derin uykulardan uyandırılması zamanlarındayız. 
Varlığımızın gerçek sesinden her uzaklaştığımızda, uyaranların şiddeti 
artmaktadır. Uyanışı tek başına sağlayamayacağız. Hiç kimse tek başına bir yere 
gidemiyor. Yarı süptil aleme, sevgi alemine geçiş de toplu gerçekleşecektir. 
İnsanlık olarak gösterilen çaba artırılmak durumundadır. Bu çabayı göstermek 
ve bu geçişi sağlamak insanlığın kaderidir. İster nefsaniyet üzerinden acı çekerek, 
ister vicdanı uyandırarak huzurla bu idraklenmeyi gerçekleştireceğiz. Acı ya da 
huzur arasındaki seçim bize aittir. İnsan acılarını kendi yaratmaktadır.

Yaşadığımız pek çok sıkıntının temelinde bilgisizlik yer alır. Yargıları kırmak 
gerçekten zordur. Aktif çaba gerektirmektedir. Bilgisizlik ve yargı bir arada 
olduğunda insanın ayağına takılan ve ilerlemesini engelleyen bir taş gibidir. Bu 
taşı kim buraya koydu diye isyan ederken, o taşların bizim yaratımımız olduğunu 
fark etmeyiz. Oysa o taşı hayatın içinde ne yönde kullanacağımızın seçimi bize 
aittir. 

Bilgiyi ve görgüyü artırmak, hem deneyimle hem gözlemle olur. Etrafımıza 
bambaşka gözlerle bakalım. Olayların arkasını görmek için daha derin görüş, 
içsel sezgi, derinden gelen bilgiyi artıralım. Uyanış zamanı yaklaşmaktadır. Gerçek 
uyanış vicdanlarda yaşanacak olandır. Vicdan bilgi ile genişler, idraklenmeye 
doğru bizi yaklaştırır. Birlikte yapılan çabalar bireysel çabaların gücünü artırır. 

Kasım ayında İlâhî Nizam ve Kâinat’ı baştan yeniden Perculus sistemi üzerinden 
okumaya başladık. Her Pazartesi önemli bir katılımla devam ediyor. Aynı zamanda 
Natürel Festivalinde sizlerle daha yakından buluşma imkanımız olacak. Yabancı 
konuklarımız ile çalışmalarımız zenginleşiyor. Paylaşmak üzere davetlimizsiniz.

Selam ve sevgilerle.
Ruh ve Madde
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ŞİMDİ bu nefsaniyet parçaları ve vazife hazırlığı mücadelesi içinde çırpınan, 
çabalayan insanın bir birey olarak içinde yaşadığı âleme oranla durumuna 
ait bilgileri vereceğiz.

        İnsan, bir ruhun evrendeki tekâmülünün1 aracı ve ifadesi olan varlığa 
ayrılmış madde parçalarından oluşmuş bileşimler bütünüdür. Demek ki beden, 
bir varlığın dünyadaki hizmetine ayrılmış, kendi gelişim zorunluluklarına göre 
kullanabileceği maddesel bir araçtır. Varlık, egemenliği altında ve hizmetinde 
bulunan bedenin kaba maddesel durumundan yararlanarak onun aracılığıyla 
dünya maddelerine tesir eder. Bu olaylar bedenin tabi olduğu yüzey zamanı 
realitesine göre gerçekleşir. Buna karşılık, maddelerden gelen tesirler küresel 
zaman anlayışıyla değerlenerek varlığın anlayışı kanalıyla ruha yansırlar. Böylece 
ruhun tekâmül ihtiyaçları karşılanmış olur.

1 Tekâmül, sözlük anlamı olgunlaşma, gelişim ve evrim olan bir terimdir. Deneysel spiritüalizmin temel 
ilkelerinden biri olan tekâmül ya da ruhsal tekâmül, bu alanda ruhsal gelişim anlamında kullanılmaktadır. 
Kısaca ruhların madde evrenindeki görgü ve deneyimini arttırarak şuurunu ve bilgisini genişletmesi olarak 
tanımlanır. MTİAD
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Varlığın sınavları, deneyimleri, 
gözlemleri kısacası planının 
gereklerinden olan bütün ihtiyaçları 
için kullandığı bedenine, yardımcı 
olarak dışarıdan ve doğal olarak yine 
ancak o varlık kanalıyla milyonlarca 
tesir gelir. Bu tesirler çok yükseklerden 
gelebileceği gibi, çeşitli şiddet ve 
kuvvetlerde sonuçlar oluşturmak üzere 
çeşitli tekâmül seviyesindeki planlardan 
ve kademelerden de gelebilir.

Varlığın dünyadaki beden hayatına 
ait çizilmiş olan yazgı planının 
gereklerini yerine getirmek için 
bedene inen bütün bu tesirler üst 
planların daima denetim ve gözetimi 
altındadır. Bundan dolayı, bu tesirlerin 
en küçüğünden en büyüğüne kadar 
hiçbirisi boş, anlamsız ve gereksiz 
değildir. Bunların her biri daha önce 
söz ettiğimiz vicdan mekanizmasıyla 
ilgili durumlar gösterir ve organizmada 
ayarlanır. Bu ayarlanış, varlığın dünya 
planının gerekleri ve zorunlulukları 
uyumu içinde gerçekleşir.

* 
*
 *

Beden bir organizmadır. Bundan 
dolayı onu oluşturan hücreler, 
organlar, sistemler vardır. Bütün 
bu parçalar birbirine tabi olarak ve 
sistemleşerek beden organizmasının 
bütününü meydana getirirler ki bunun 
da organizatörü o bedene egemen 
olan beyindir. Fakat bu beyin de asıl 
varlığa bağlıdır. Bundan dolayı, beden 
organizmasını oluşturan daha küçük 
organizmaların da insanınkinden çok 
daha basit olmak üzere birer varlıkları, 
yani organizatörleri vardır ki onlar da 
kendi çaplarında nispeten daha basit 
ruhların tekâmüllerine hizmet ederler. 
Demek ki insan bedeninin bütün 
durumlarından bu bedene egemen 

olan varlık sorumludur.
Varlıklar bedenleri kullanabildikleri 

kadar kullandıktan sonra, yani 
onlardan elde edebilecekleri yararları 
elde ettikten sonra o bedenler 
üzerindeki kullanımlarından 
vazgeçerek onları sevk eden ve yöneten 
beyinle olan bağlantılarını keserler ki 
buna ölüm deriz.

* 
*
 *

Bir varlık üst varlıkların yardımıyla 
bir beden kurar, o bedenden 
yararlandığı sürece onu kullanır, 
bunun için de beyin aracılığıyla o 
bedenin bütün parçalarına egemen 
olur ve böylece maddesel ihtiyaçlarını 
o beden kanalından sağlar.

Bu bakımdan, henüz bir insan 
bedenini yönetebilecek durumda 
bulunan bir varlığın bu bedeni 
kullanmasıyla örneğin, madde ve varlık 
topluluklarından meydana gelmiş 
büyük bir güneş sistemini yöneten bir 
varlığın bu sistemi sevk edip yönetmesi 
arasında aslında fark yoktur. Bunların 
arasında sadece tekâmül, kapsam 
genişliği ve karmaşıklık farkları vardır. 
Bundan dolayı, bir insan varlığının bir 
bedene olan tesirleri hangi anlamları 
taşıyorsa vazifeli bir varlığın da bir 
güneş sistemine olan tesirleri aynı 
anlamları daha kapsamlı ve karmaşık 
olarak taşımaktadır.

* 
*
 *

Bir insan doğduğu zaman varlığının 
belli bir gelişim seviyesine gelmiş 
durumu vardır. Aynı şekilde onun 
bu belli gelişim durumuna göre, 
dünyada yapması gereken belli işleri 
olacaktır. İşte bu işlerin yapılması 
onun o devredeki dünya hayatına 
ait vazifesidir. O insanın dünyada 

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

Yaşadığı Âleme Oranla İnsan
Dr. Bedri Ruhselman

tarafından derlenmiştir.
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yaşaması, kendisine sahip olan 
varlığın, dünyaya inmeden önce diğer 
vazifelilerle birlikte hazırladığı dünya 
uygulaması planını gerçekleştirmesi 
içindir. Bundan dolayı, o varlık 
dünyaya gelmeden önce yapması 
gereken işleri tasarlamış, göze almış 
ve onları yapacağına söz vermiştir. 
Mademki o buna söz vermiştir, dünyaya 
inişi de bu verdiği sözün uygulaması 
içindir, öyleyse dünyaya indikten 
sonra onun verdiği sözü tutması ve 
borcunu ödemesi, yani tasarlanmış 
planı uygulaması şarttır. Çünkü 
vazife planının uygun görmesiyle 
kararlaştırılmış işlerin yapılması 
zorunludur. Böylece karar verilen işler 
vicdan mekanizması dengesinin uyumu 
içinde uygulanır.

* 
*
 *

Belli ihtiyaçlarla beden sahibi olmuş 
bir varlık, kendi gelişim durumuna 
uygun bir vicdan dengesi seviyesinde 
dünyada yaşamaya başlar ve planına 
göre çeşitli toplumsal durumlarda 
yer alır. Bu gelişlerin ve yerleşişlerin 
hiçbirisi keyfî ve rastgele değildir.

Bir birey planının yapılışı da 
basit bir iş değildir. Daha önce 
söylediğimiz gibi, onun yaşayacağı 
toplumsal planlarla sayısız ilişkileri 
vardır. Bunlar hep hesaba katılır. 
Örneğin o varlık, hangi milletten, 
hangi dinden, hangi örf ve âdetlere 
sahip topluluktan, hangi eğilimlere, 
liyakatlere, isteklere, güçlere sahip, 
hangi gelişim kademelerine ulaşmış 
aileden ve bireylerden gelecekse 
ve hangi ortak ihtiyaçlara göre 
onlarla toplumsal planlar kuracaksa 
bütün bunlar önceden ve doğal 
olarak hep vazifeli varlıkların 
yardımlarıyla ve kendisinin gelişim 
zorunluluklarına göre inceden inceye 
hesaplanmış, düzenlenmiş, ortaklaşa 
kararlaştırılmış ve planlanmıştır. İşte 
dünyada uygulanması gereken plan 
budur. Varlık bu planla ayarlanmış 
olan dünyadaki çevresine inmeye 
hazırlanır. Bu ayarlanma sırasında o 
varlığın anası, babası olan bedenlerin 
varlıklarına danışılır, onların da 
kararları alınır. Ve eğer bu kararlara 
göre ana, baba olacak bedenlerin 
de gerek bireysel, gerek toplumsal, 
hatta ekonomik durumlarında bazı 
iyileştirmeler ve değişiklikler yapılması 
gerekiyorsa bu işler de düzenlenir. 
Yani aralarına alacakları misafirlerine 
göre onların durumlarını da vazifeli 
varlıklar yoluna koyarlar. Kısacası her 
şey ayarlanır.

Bir varlığın dünyaya inişinde birçok 
vazifeli çalışır. Dünyada da o varlıkla 
ilgili bedenler genellikle otomatik 
olarak bu hazırlıklara katılırlar. Ana, 
baba, akrabalar, ebe, doktor, hastane, 
bakımhane, yetimhane, okul, topluluk, 
devlet, kısacası uzaktan yakından bir 
sürü beden, dünyaya inecek varlığın 
yakın ve uzak hayatı için bilmeden 
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şey söyleyemeyeceğimizi bildirdiğimiz, 
hem ruhlara hem de evrenlere egemen 
yüksek ilkeden söz etmiştik. Bu yüksek 
ilke, bizim bilemeyeceğimiz sonsuz, 
bütün anlam ve nitelik kavramlarının 
dışında kalan bir ilkedir. Bu ilkenin 
sonsuz evrenlere ve ruhlara yönelik 
güçleri arasında bizim evrenimize 
yönelmiş olanının sezgisini ancak bu 
projektör sembolüyle vereceğiz. Fakat 
bu projektör, evrenlere ve ruhlara 
egemen olan aslî ilkenin kendisi 
olmayacaktır. Onun ancak evrenimizle, 
yani madde evreniyle ruhların ilişkisine 
ilişkin bir gücüdür. Bu ancak bu 
kadarla ifade edilebilir.

Dünyamızın bile basit hareketlerini 

açıklayamayan, güç kelimesiyle 
sembolize ettiğimiz, aslî ilkenin 
evrenimize ait durumu ya da yönü, 
elbette böyle bir kelimenin olağan 
anlamına sığmaz. Çünkü yalnız bu 
kelime değil, bütün evrenimizde 
bu durumu ifadeye yetecek hiçbir 
hareket, kelime, anlam ya da imge 
yoktur. Ancak çaresiz kaldığımız için 
bilinen anlamlarından soyutlayıp 
sırf bir sembol olarak, aslî ilkenin 
evrenimize ve orada uygulamalarını 
görecek ruhlara yönelik yönünü 
(bu ifadeler bile asıllarını ifade 
edemeyen sembollerdir) güç 
kelimesiyle ifade ediyoruz. Öyleyse 
bu sembolle yine sembolik olarak 
açıklayacağımız ifadeye göre güç, aslî 
ilkenin, ruhların evrenimize ilişkin 
tekâmül ihtiyaçlarına cevap veren 
bütün madde olanaklarının, bu 
ihtiyaçlarla uyuşturulmasına yönelik 
gereklerinin bütünüdür. Bunu 
biraz daha açıklayalım: Aslî ilkenin 
bu gücünde hem ruhların sonsuz 
evrenlere ait ihtiyaçlarından ancak 
evrenimize ilişkin -tekâmül kavramıyla 
sembolize ettiğimiz- durumları saklıdır 
hem de bu ihtiyaçlara karşılık gelen, 
evrenimizin bütün madde olanakları 
saklıdır. İşte ruhların ihtiyaçlarını ve 
evren maddesinin bütün olanaklarını 
içeren aslî ilkenin bu gücünün ruhsal 
ihtiyaçlarla madde olanaklarını 
birleştirerek bir birlik hâline getirme 
amacının gerçekleşmesi, bizim tekâmül 
kelimesiyle ifadelendirdiğimiz anlamın 
en son ve yüksek işaretini anlatır. Bu 
sezgi ruhların sonsuz evrenlerden bir 
teki olan madde evrenimize ait ihtiyacı 
hakkındadır. Burada diğer evrenler 
hakkında söylenmiş bir söz yoktur.    r

İlâhî Nizam ve Kâinat’ın günümüz Türkçesine 
uyarlanmış baskısından alınmıştır.
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çeşitli şekilde vazifelenirler. Onlar da 
bu vazifelerini çoğu zaman otomatik 
olarak yaparlar. İşte bu otomatik 
vazifelerin yerine getirilmesi için 
harcanacak yine otomatik çabayla 
daha önce söylediğimiz kurumlar ve 
topluluklar içinde, yani toplumsal 
bir plan içinde insanlar büyük vazife 
planının sezgilerini kazanmaya 
çalışırlar.

* 
*
 *

Bu kadar ince hesaplarla hazırlanmış 
bir plan etrafında bir sürü vazifelinin 
faaliyeti, emeği geçerek meydana 
getirilmiş bir bedenin sahibi olan 
varlığın, bağlı olduğu toplumsal planın 
bireylerine karşı elbette borçları 
olacaktır. Ve bu borçları o, daha 
dünyaya gelmeden önce yüklenmiştir. 
Buna rağmen bir gün kalkar da bu 
hazırlayıcılar ve yardımcılar karşısında 
verdiği sözü unutur, kararlarından döner, 
borçlarını reddeder, planını uygulamakta 
tembellik gösterir, hatta üstelik intihar 
da etmeye kalkışırsa vazife sezgisine 
ne kadar aykırı ve uzak bir harekette 
bulunmuş olur. Vazife sezgisine bu kadar 
aykırı bulunan bir hareket o hayatın 
en alt nefsaniyet seviyesidir ve onun 
sorumluluğu ne kadar otomatik olursa 
olsun ağırdır. Bu ağır sorumluluğun 
otomatizmi de çok şiddetli ıstıraplar ve 
azaplı tepkilerle görünür. Böyle bir insanı 
ancak bu ağır otomatizmin zahmetli olan 
kıyas bilgileri, yarı anlayışlı durumlarda 
ileri doğru itebilir.

Beden bir varlığa hizmet eder ve 
kaba dünya maddelerinde o varlığın 
sembolü olur. Tıpkı ruhun sembolü 
de daha derin anlamda varlık olduğu 
gibi. Öyleyse dünyada, bedenden ruha 
kadar uzanan bu birbirinden farklı 
beden-varlık-ruh ilişkisi insanlarda, 

bedenin içinde ruh varmış sanısını 
uyandırır.

* 
*
 *

İnsan olarak dünyaya gelmiş bir 
varlığın bireysel tekâmülünü takip 
edebilmek için işi çok gerilerden 
alarak evrende hiçbir tekâmül ve 
gelişimin var olmadığı bir kademeyi 
kabul edelim. Burada gelişimin hangi 
etkenlerle seyrettiğinin sezgisini 
verebilmek için sembolik bir projektör 
şeması kullanacağız. Şunu tekrar etmek 
isteriz ki burada kullanacağımız şema 
ancak bu hakikatler hakkında sezgi 
verebilmek içindir.

Daha önce, niteliği hakkında hiçbir 
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Bilinç diye bir şey kalır mıydı?
Demek ki burada bilinç dediğimiz 

şey tamamen duyulara dayalı ve belli 
sınırlarla limitlenmiş bir makineden 
ibaret.

Hal böyle olunca duyuların 
ötesindeki gerçeklikler var olsa 
bile -elbette var olmalı- bizim onlar 
hakkındaki algımız sadece beyne dayalı 
imgelerden ibaret kalıyor. İşte burası 
“kurgu”ların başladığı nokta. İmgeleme 
gücü biraz fazla insanlar beyinlerinde 
diledikleri her şeyi yaratabilirler. 
Ve ilginçtir ki psişik olarak “hassas” 
diye nitelendirilen tüm insanların 
“imgeleme” becerileri çok gelişmiştir. 
Örneğin, görsel olarak imgeleme gücü 
yüksek olmayan bir «görücü» yoktur.

Duyular dışı algılamaları reddeden 
biri asla değilim. Çünkü bunların 
hepsi çok sıkı şartlarda test edilmiş ve 
onaylanmıştır. Ayrıca herkes kendince 
normal şekilde açıklanamayacak bazı 
deneyimler yaşamıştır. Bu tamam. 
Ama benim dikkat çekmek istediğim 
husus psişik algıları olan insanların 

“imgeleme” yetileri de fazlaca gelişmiş 
olduğu için kolayca yazabildikleridir. 
Yani burada imgelerle algılar çoğu 
zaman birbirine karışır.

İnsanlar için belki de en büyük 
ihtiyaçlardan birisi kendinden daha 
geniş bir bütüne ait olduğunu hissetme 
ihtiyacıdır. Bunun sebebi aslında 
temelde her şeyin kendinden daha 
geniş bir bütüne ait olduğu gerçeği 
olmakla birlikte, belli aşamalarda 
insan bunu sadece bir inanç olarak 
kabullenir. Yani idrak etmeksizin 
sadece ona öğretildiği biçimde kabul 
eder.

İşte bu ihtiyacın ve arayışın neticesi 
olarak insanlar «ruhsal» olarak 
adlandırılan bazı öğretilerin peşinden 
giderler. Bunun çok çeşitli örneklerini 
bugün bol miktarda görebilirsiniz.

Amacım kimsenin gittiği yolu 
küçümsemek ve yargılamak değil. 
Zaten herkes dilediği yoldan gidebilir 
ve gidiyor. Ama biraz yol tepmiş 
bir kardeşiniz olarak önerim, bir 
şeyleri okuyup dinlerken lütfen 
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UZUN yıllardan beri «ruhsal» başlığı altında toplanabilecek konular 
hakkında araştırmalar yaptım. Bir sürü şey okudum, bir sürü şey dinledim 
ve izledim, bir sürü deneyim yaşadım, bir sürü insanla tanıştım, bir sürü 

şey yazdım, bir sürü şey anlattım, bir sürü eğitim verdim...
Bütün bunların sonunda ulaştığım anlayış beni “ruhsal” diye nitelendirilen pek 

çok bilginin aslında kurgusal olduğu sonucuna ulaştırdı. Ve anladım ki hakikati 
kucakladığını sanırken aslında kumda oynamışız. Elbette dünyada geçirilen hiçbir 
aşama boşuna değil, ama aklı başında insanların kurgularla gerçekleri birbirinden 
ayırt etmesi yerinde olmaz mı?

Yaklaşık on küsur yıldır takıntılı biçimde anlatmaya çalıştığım bir şey var. 
Dünya’da yaşarken düşündüğümüz, konuştuğumuz ve lisan ile ifade ettiğimiz her 
şey bizim beynimizin oluşturduğu bir temsildir. 

Bizim için ruhsallık sadece beynimizin kavrayabildiği kadarıyla oluşturduğu 
temsili bir imgeler topluluğudur. En üst düzey ruhsal deneyimleri bile yaşamış 
olsanız bunun sonrasında anlatabileceğiniz tek şey beyninizde kalan anılardır. 
Yani ne yapsak yapalım burada beynin oluşturduğu imgelere bağlıyız. Bu, elbette 
bilincin beyinle sınırlı olduğunu göstermiyor, ama buradayken her şey beyinle 
sınırlı.

O zaman sonsuzluğun yanında küçücük bile denmeyecek biyolojik bir 
makinenin oluşturduğu simülasyonlara dayanarak algıladığımız şeyin hakiki 
gerçeklik olduğunu nasıl düşünebiliriz ki?

Klasik örnek: Dünya’da hiç kimse görme duyusuna sahip olmasaydı 
gerçekliğimiz nasıl olurdu? Dünya’da hiç kimse görme ve işitme duyusuna sahip 
olmasa? Dünya’da hiç kimse görme, işitme ve dokunma duyusuna sahip olmasa? 

Kurgular ve Ruhsallık
M. Reşat Güner
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ruhsallık gerçekten ruhsal 
gelişime hizmet etmez. Çünkü 
burada ruhsal gelişim denilen 
şey tamamen beynin ve sinir 
sisteminin eğitilmesinden başka 
bir şey değildir. 

Tüm ruhsal pratikler 
temelde beynin ve sinir 
sisteminin eğitilmesi üzerine 

kuruludur. Daha yüksek düzeyli 
tesirlere ekran olabilmek ancak beynin 
ve sinir sisteminin düzgün biçimde 
eğitilmesine bağlıdır. Bu da şu anlama 
gelir, ruhsal gelişim tamamen yaşamın 
içinde olarak, yaşamın gereklerini 
sonuna kadar yerine getirerek 
gerçekleşen bir yolculuk. Diğer 
türlüsü “mitik” düzeydeki inançların 
tekrarından başka bir şey değil. 

Ruhsal boyutta nelerin olduğunu 
kavrayabilmenin tek aracı bizim için 
beyinse o zaman beyni geliştirmekten 
başka işe yarar bir şey var mıdır? Ve 
beynin de bir sınırı olduğuna göre 
ruhsal gerçeklere ulaşma yolunda 
kendinizi hayal üretmeye zorlamayın. 
Beyninizi yaşamın içinde yaratıcı olmak 
için eğitin. Kurgu yapacaksanız, işe 
yarar bir şeyler kurgulayın. Çünkü 
inanın metafizik kurgular bize ruhsal 
gelişim yolunda fazla bir mesafe 
kazandırmıyor, tam tersine oyalıyor.

Sonuç: Anlayışımız geliştikçe 
cahilliğimiz de aynı oranda büyüyor...   
r

yalnızca kalbinizle değil, aklınızla da 
irdeleyin. Ve lütfen fiziksel gerçeklikle 
bağınızı koparmadan öğrendiğiniz 
bilgileri yaşamınızda gerçekten 
kullanabildiğinizi kontrol edin. Eğer 
bir bilgi yaşamın içinde kendine yer 
bulamıyorsa bırakın yazdığı ya da 
söylendiği yerde kalsın. Ve yaşamınızda 
o bilgiye gerçekten ihtiyaç duyup 

duymadığınızı kontrol edin. 
Sizin bir derdinize çare olup 

olmadığını kontrol edin. Yani 
sağlıklı bir kontrol mekanizmasıyla 
öğrendiğiniz şeyleri süzgeçten geçirin. 
Kanıtlanabilirliği olmayan şeyleri 
ihtiyatla bir kenarda tutun. Belki 
bir gün işinize yarayabilir, ama sizi 
yaşamın gerçekliğinden koparan 
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MADDE kâinatının çeşitli boyutlu 
âlemlerini teşkil eden varlıklar 
nerededirler? Yukardan beri 

yazdıklarımıza göre söz konusu  edilemeyeceği 
anlaşılan meselelerden biri de budur. Mekân 
ancak üç boyutlu âlemimizdeki maddelerin bir 
icabıdır.

Şimdi bütün güneşlerimizi, gezegenlerimizi, 
dünyamızı ve kendi maddî varlığımızla beraber 
üç boyutlu maddelerimizi ortadan kalkmış 
farz edelim; o zaman bizim düşündüğümüz 
ve duyduğumuz manadaki mekân kavramı nerede kalır?.. Fakat üç  boyutlu realitelerden 
kendini kurtaramayan bizlerin kudreti ne böyle bir imkânı tasavvur edebilmeye, ne de bu 
sorunun cevabını vermeye yetişmez.

(...) Eğer bunu (“neredesiniz” sorusunu) üç boyutlu âlemin maddelerinden 
soyutlanmış bir başka âlemdeki varlığa sorarsak o, bize hiç şüphesiz şu cevabı verir: «Bana 
bu soruyu sormayınız; çünkü benim varlığımı tâyin eden şartlar için böyle bir soru söz 
konusu olamaz.» Ve bu da çok yerinde bir cevap olur; çünkü “ön, arka, aşağı, yukarı” gibi 
istikametler üç boyut kavramından doğmuş şeylerdir. «Ben neredeyim?» sorusu ancak bu 
kavrama dayanır. Ve bu kavram ortadan kalkınca bu sorunun da mânası kalmaz. 

Zaten üç boyutlu âlemimizin dışındaki maddelerden haberimizin olmaması ve onları 
idrak etmekteki kabiliyetsizliğimiz, onların bizim anladığımız mânadaki mekân kavramı 
içine girmemiş olmalarından ileri gelir. Bu hakikati iyice anladıktan sonra diğer boyutlu 
âlemlerin nerede olduğunu sormaya imkân göremeyiz.

Özetle, boyutları değişik olan diğer maddî âlemlerin mevcudiyetlerini kabul ederiz; 
fakat onları mekân bakımından üç boyutlu âlemlerimize oranlamaya kalkışmak 
aklımızdan geçmez. Çünkü, evvelden beri söylediklerimizle kani olmuşuzdur ki, 
bilmediğimiz nihayetsiz boyutlarda yayılan sonsuz âlemleri ne gökyüzünde, ne yerin 
dibinde, ne de üç boyutlu kâinatımızın içinde veya dışında araştırmaya lüzum ve imkân 
yoktur. Zira bizim maddelerimizle geçerli olan ve üç boyutlu realitemiz dışında iflâs eden 
mekân kavramı bunlar için uygulanamaz.

Tümüyle mekân telâkkisine bağlı olan zaman hakkında ayrıca görüş bildirmeye lüzum 
yoktur; zira hareket halindeki mekân kavramından ayrı tutulması mümkün olamayacak 
“zaman” hakkında söylenecek sözlerin, mekân bahsinde söylenmiş sözlerle  aynı olması 
lâzım gelir.   r

Kaynak: “Ruh ve Kainat” kitabı, Bedri Ruhselman, 1946)

Âlemlerin Yerleri ve 
Zaman-Mekan Meselesi

Dr. Bedri Ruhselman
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ektiğini biçmesi, yaptığı iyiliklerin ve 
kötülüklerin, kısacası eylemlerinin 
sonuçlarıyla karşılaşması kozmik bir 
yasadır.

Satürn de zamanı geldiğinde bizi 
yaptıklarımızın sonuçlarıyla karşı 
karşıya getirir. Bu yaşamımızda 
yaptığımız nefsani hareketlerin 
sonuçları bizi farklı zamanda bunun 
sonuçlarıyla yüz yüze getirebilir. 
Satürn’ün soğuk ve kuru doğası, 
farklı zamanlar içinde tekrarlanan 
belirli davranış ve tutumlar içinde 
kristalleşmemize, donmamıza ve 
bunu karmik dersler olarak sonraki 
dönemlere taşımamıza neden olabilir. 

Ve astrolojik doğum haritanızdaki 
Satürn, transit eden Satürn ile 
kavuşum, karşıt ve kare açı yapmaya 
başladığında, Satürn ve içinde 
bulunduğu burcun arketipi aktive olur 
ve hareketlenir ve bu karmik derslerle 
ilgili senaryolar ve kişiler hayatımıza 
dahil olur. Astrolojik doğum 
haritalarında, Satürn’ün yerleştiği 
burç, yeri ve aldığı açılar, kişinin 
hangi yaşam alanında hangi karmik 
testten geçeceğini anlatır.  Satürn 
bizi bu alanda çalışmaya, sorumluluk 
sahibi ve mücadeleci olmaya çağırır. 
Unutmayalım ki zaman; (Satürn-
Kronos) en büyük öğretmendir.

GÜNEŞ sisteminde gezegenlerin diziliş 
sırasıyla 7. sırada yer alan Satürn, 
kendisinden sonra gelen evrensel ve 

aşkın enerjileri temsil eden, transpersonel (kişilik 
ötesi) dediğimiz gezegenler olan Uranüs, Neptün 
ve Plüton’un arasında bir duvar gibi durur ve 
sınırları temsil eder. Satürn bir anlamda eşiktir. 
Dünyadan çıplak gözle bakıldığında görülen 
en son gezegendir. 7’li gezegen sisteminin 
son ayağıdır ve bizim bilinç sistemimiz yani 
dokunduğumuz, gördüğümüz, işittiğimiz ve 
algıladığımız her şey ile ilgilidir.

Astrolojide Satürn, Sebep-Sonuç Yasasının, 
diğer adıyla Karmanın yöneticisidir. Satürn’ün 
astrolojik sembolü, Kronos’ın orağı ile 
özdeşleştirilmiştir. Zamanı gelince herkesin 

Karmanın 
Lordu 
Satürn 
Burçlarda
Dilek Yilmaz
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çekebilirler. Maddi ve ruhsal isteklerini 
entegre ettiklerinde kendilerini çok 
daha bütün hissedeceklerdir. Büyüme 
ve değişme korkuları kök korkularını 
oluşturduğu için, onları değiştirecek 
yeni bir yaşam tarzını deneyimlemeye 

kapalı durabilirler. Bu yüzden 
kendilerini tüketse bile, aynı işte, aynı 
ilişkide, aynı sosyal çevrelerde yıllarca 
kalabilirler. Sadece fiziksel ve maddi 
güvence ihtiyaçlarına değil, duygusal ve 
ruhsal ihtiyaçlarına da önem vermeyi 
ve buna zaman ayırmayı öğrenmeleri 
gerekebilir.

Satürn Hava Elementi Burçlarda 
(İkizler, Terazi, Kova):

HAVA elementinin kullanımıyla 
ilgili (iletişim kurma, bilgiyi 

kullanma ve paylaşma, öğrenme 
ve öğretme, anlama ve anlatma) 
kaygılara ve yetersizliklere sahip 
olduklarını düşünebilirler. Hava 
elementi; düşünme fonksiyonu 
ile ilgilidir. Bir anlam oluşturma, 
bunu iletişim kurarak ifade etme ve 
düşündüklerini başkalarıyla paylaşma 
hava elementinin özelliklerindendir. 
Satürn hava elementi burçlarında, 
kişiyi zihinsel ve entelektüel 
enerjiyi kullanma konusunda bir 
dizi testten geçirir. Kişi, kendini 
zihinsel açıdan yetersiz hissederse 
ve iletişim yönünden eksik kaldığını 
düşünürse, bunu telafi edebilmek 
adına çok sıkı zihinsel uğraşların 
içine dalabilir. Kendini entelektüel ve 
zihinsel aktivitelerle ispatlamak ister. 
Zihinleri çok fazla devreye girdiği için 
mental enerjiyi çok fazla kullanıp, 
kendilerini kurutabilirler. Her şeyi 
fazlaca rasyonelleştirme eğilimleri 
vardır. Bu yüzden iç dünyalarından 
ve sezgilerinden beslenemeyebilirler. 
Sosyal alanda, diğer insanlarla olan 
etkileşimlerinde sınırlarını çizmeyi 
öğrenmeye ihtiyaçları vardır.

Satürn Ateş Elementi Burçlarda 
(Koç, Aslan, Yay):

ZORLUKLAR sırasında bilinçdışı 
olarak iyimser olmaya karşı direnç 

gösterebilirler. Ateş elementinin 
kullanımıyla ilgili (cesaret eksikliği, 
kendine güvenmeme, kendini 
ifade edememe, başarısızlık ve 
otorite olamama korkusu) zorluklar 
deneyimleyebilirler. Satürn’ü 
doğum anı haritalarında ateş 
elementi burçlarında yer alan 
kişiler, başarılarını düzenli bir şekilde 
değerlendirip, bunlardan gurur 
duymayı öğrendiklerinde ve kendi 
kişisel değerlerini parlattıklarında, o 
uzun zamandır arzuladıkları başarı, 
tanınma ve takdir edilme isteklerine 
giderek yakınlaştıklarını göreceklerdir. 
Keyifli olma, gülme, eğlenme, spontan 
davranmayla ilgili suçluluk ya da korku 
hislerini analiz edip, bu korkuyu 
dönüştürmelerinde fayda vardır.

Satürn Toprak Elementi 
Burçlarda (Boğa, Başak, Oğlak): 

TOPRAK elementinin kullanımıyla 
ilgili sorunlar yaşayabilirler. 

Dünyaya topraklanabilmek için 
kendilerini maddi açıdan fazla 
garanti altına alma istekleri 
yüzünden para ve maddi güç elde 
etme arzuları, hayatlarının büyük 
bölümünü kapsayabilir. Bunun için 
fazla sorumluluk alıp, çok çalışmaya 
meyillidirler. Madde dünyasının 
gerekliliklerini en iyi yerine getiren 
kişiler olabilmekle birlikte, kendilerini, 
sadece, sahip oldukları maddi değerler 
üzerinden tanımlayıp, maddi açıdan 
doymak bilmeyen bir iştaha sahip 

olabilirler. Bu yüzden tutumlu hatta 
cimri olabilirler. Dış dünyayı ve 
çevrelerini organize etmek, yönetmek 
ve kontrol etmek için çok fazla efor 
sarf edebilirler. Bu yüzden spontanlığı, 
anı ve akışı yakalamada zorluk 
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Satürn Su Elementi Burçlarda 
(Yengeç, Akrep, Balık): 

SU ELEMENTİNİN kullanımıyla 
ilgili kaygılar ve korkular verebilir. 

Su elementi, duyguları, yakınlık ve bağ 
kurma ihtiyacını ve duygusal paylaşımı 
anlatır. Su burçları duyguları ile temas 
içindedir ve birçok insanın farkına bile 
varmadıkları ince nüansları sezerler. 
Bu burçlar, dişil arketiplerdir. Bu 
yüzden besleyen, bakan, büyüten 
özellikleri içlerinde barındırırlar. 
Satürn’ün bu burçlardaki yerleşimi, 
duygusal blokajlara sebep olabilir. 

Kendi duygularını ifade etmede, 
sevgiyi ve şefkati paylaşma konusunda 

bilinçdışı olarak direnç gösterebilirler. 
Hassasiyetlerini ve incinebilirliklerini 
göstermemek adına, savunma 
mekanizması olarak katı, mesafeli ve 
duygusuz bir imaj çizebilirler. 

Varlıklarının o sezgisel, duygusal, 
merhametli taraflarıyla bağ kurmaya 
ihtiyaçları vardır. Su burçlarındaki 
Satürn, duygusal, yaratıcı ve sezgisel 
akışı sınırlandırır, hatta dondurur. 

Kişi duygularıyla bağ kurmadığı için 
donuklaşabilir, katı ve sert bir mizaca 
bürünebilir. Ama duygularının içine 
girerek, açığa vurmaktan korktuğu 
hisleri ve korkuları dönüştürebilirse 
kendini duygusal olarak çok daha iyi 
ifade edecektir.                              r
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N için Buradayız?

Ruhsal varlığın, bir kez daha Birliğe 
doğru 
tekamülü sürecinde
kim olduğunuzu hatırlamak için
bu şuur düzeyinde durdunuz.
Yoksa niçin tekrar insan bedeninde 
gelirdiniz ki?
Keşiflerinin dışa yayılımı sırasında
hedeflerini unutmuş,
kaybolmuş ve tuzağa düşmüş,
Eve giden yolla bağlantılarının 

görünüşe göre
kesilmiş olduğunu gören
parçalarınıza hatırlatmak için değil ise?

Hayatınızda sık sık kendinize sorun,
“Ne unuttum?” Acı çektiğinizde,
“Hatırlamadığım şey ne?”
Yolunuzu kaybettiğinizi hissettiğinizde, 
“Gerçek kimliğimi nereye koydum?”
Bu gerekli bir adım, sevgili dostlarım.
Bu büyük ve görkemli bir okul.
Ve şuurunuzun tam da ait olduğu yer.
Yoksa burada olmazdınız.             r

Kaynak: emmanuel’in Kitabı, Pat Rodegast ve Judith 
Stanton, Meta Yayınları, İstanbul, Haziran 2003.

A K I Ş

Emmanuel
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“Yükünü indirip sen de dinlen”, 
demesine aldırmadım,ona daha çok 
kızdım... 

Sonra yine durdu. Bana da 
“dinlenmemi” söyledi yine ama 
dinlenmedim. Yarım saat sonra 
“dinlenelim mi” diye sordu, aksi aksi 
başımı salladım... 

Kaçıncı molasıydı hatırlamıyorum, 
birden bire dizlerimin bağı çözüldü. 

Kafamın içinde uçuşan kara kara 
sinekler sustu, çöküp kaldım. Kayış 
kolumdan çıktı, sırtımdaki bavullar 
kaydı. Ne kadar zaman geçtiğini fark 
etmedim. 

Uyumuştum da uyandım mı, 
yoksa bayılmıştım da ayıldım mı 
anlamadım... 

Baktım kendi kocaman yükünün 
üzerine benim bavullarımı da 
bağlamıştı. Küçük tasına birazcık su 
koyup dudağıma dayadı, içtim. Sonra 
koluma girerek; “Hadi kalk, dedi. 
Bana yaslan. Ağır ağır gider ve bir 

süre sonra gene dinleniriz.” Dediğini 
yaptım. Omzundan güç aldım, ama asıl 
anlattıkları iyi geldi bana. 

“Ben yılların hamalıyım, dedi. Nice 
pehlivan yapılı adamlar gördüm. 
Çoğu, dinlenmek istemediklerinden 
yükleriyle birlikte kendilerini de 
toprağa serdi sonunda...Halbuki bir 
yükü “taşımak” bizim işimiz, “altında 
ezilmek” değil!.. Unutma ki bir yük 
taşıdıkça ağırlaşır. 

Kafanın içinde de sakın yük taşıma... 
Akşamları bırak ve hafifle... Sabah 

dinlenmiş olarak yeniden tekrar 
taşırsın yükünü. Bizim işimiz, bugünü 
yarına taşımak, bugünün altında 
yok olmak değil. Çünkü , yarınlarda 
bizi bekleyenler var, taşıdıklarımızı 
bekleyenler var... 

Gerçek şu ki, hepimiz bu hayatın 
hamallarıyız.. Yüklerimizi en doğru 
şekilde yarınlara taşımamız gerekiyor...           
r
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BİR hamal isen iki şey önemli oluyor senin için: Yük ve yol...
Ancak sırtına aldığın yükle bu mesafeyi aşabilirsen, ücret mevzu bahis 

oluyor. Aksi olursa, cereme çekiyorsun! Bunu düşünüyordum. Yanımdaki 
hamalla yola çıktık.

 İhtiyardı. Kendinden büyük bir yük almıştı. Benim sırtımda ise birkaç bavul 
vardı sadece, onunkinin çeyreği... Diyordum ki içimden “Çok gitmeden kıvrılırsa 
titreyen bacakları, yüklenirim sırtındaki yükün yarısını!..” 

Nitekim, çok geçmeden dedi ki: “Mola vakti. Gel biraz dinlenelim!. .. 
“Ne molası, dedim ona hayretle. Ben daha terlemedim!. . “Sözüme aldırmadı. 

Durdu. Çöktü. Salarken yükünün ipini “Sen de dinlen hadi” dedi. Benim canım 
sıkılmıştı bu işe.Genç olduğumu, ondan kuvvetli olduğumu, bunun gibi bir 
bunakla yola çıkmamın ne büyük hata olduğunu düşünüyordum. O ihtiyar, bir 
bacağını azıcık uzatmış halde sessizce dinleniyorken, ben huzursuz bir şekilde 
ayakta dolanıyordum. Bir saat kadar sonra yine durdu,oturdu, dinlendi. Ben 
kızgınlıkla dolandım etrafında... 

Öykü: Yük ve Yol
Tuttuğunuz Yol, 
Sırtladığınız Yük

22-25 Kasım 2018 
Naturel Beden, Zihin Ve Ruh Sağlığı 

Festivali’ndeyiz!
B-10 Nolu Standımıza Bekleriz...

 
Dilerseniz Ücretsiz Konferanslarımıza Katılabilirsiniz!
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K İŞİDEN kişiye telepati 
hakkında çok şey 
araştırılmıştır ve 

yazılmıştır ama ya insanlar ve 
köpekler arasındaki zihinsel 
iletişime ne demeli?

Medyum Matthew Smith, 
köpek sahibi insanlar ve 
köpekler arasında telepatinin 
gerçekten meydana geldiğine 
inanmaktadır.

Dogs Monthly’de yazarken, 
telepatiyi şöyle tarif ediyor, 
“uzaktan, duygusal etki yolu ile 
bir zihin ile bir diğer zihin arasındaki faaliyet” ve bizim farkında olmadan bunu 
evcil hayvanlarımızla paylaştığımızı tartışmaktadır.

“Köpeğimize düzenli olarak bakmayıp ve bu bağlantıyı yapmayıp, onların bize 
zihinsel olarak söylemek istedikleri ile ilgili bir biliş alıyor muyuz?” diye soruyor.

Matthew evcil hayvanlar ve sahipleri arasında meydana gelen telepatik 
süreci, bir ruh şahsiyeti veya hayvan arasında medyum yolu ile meydana gelen 
sürece benzetmektedir ve hayvanların ruhu durugörüsel olarak gördüğüne 
inanmaktadır.

Birkaç yıl önce, evde bir hastalıktan sonra nekahat dönemi geçiriyordu. 
Yorkshire, Teriyer cinsi köpeği Ben ile kanepede yatarken, o şifa için ruh 
dünyasına bir düşünce gönderdi ve şifa için yardım istedi.

“Birkaç dakika içinde,” diyor Matthew, “Ben kafasını kaldırdı ve ben bana 
yardım etmek isteyen bir bedensiz ruhsal bir varlığın farkındaydım.”

Ben, o sırada evde ve bahçede hiç kimse olmamasına rağmen, koruyucu bir 
şekilde hırlamaya başladı.

“Zihinsel olarak bedensiz ruhsal varlıktan odanın bir köşesine gitmesini 
istedim,” diye açıklıyor Matthew. “Öyle yaptı ve Ben’in gözleri onu takip etti.”

Matthew sonradan ruhsal varlığın geri yürümesini talep etti. “Bir kere daha 
Ben’in gözleri onu takip etti.”

Ben’in havlamaları ve hırıltıları Matthew faaliyete geçene kadar hafiflemedi. 
“Hiç seçeneğim yoktu,” dedi. “Bedensiz ruhsal varlıktan terk etmesini istemek 
zorunda kaldım. Bizler köpeklerimiz için ne yapıyoruz ki!”              r

Psychic News’ten çeviren: Burak Erker

İnsanlar ve Köpekler Arasındaki 
Telepatik Bağlantılar

BİLYAY VAKFI 
KONFERANSLARI
CANLI YAYINDA!

UZUN YILLARDAN BERİ VAKFIMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLMEKTE OLAN 
SALI KONFERANSLARININ

İNTERNET ÜZERİNDEN CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ.

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

GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK
VAZİFESİNE DEVAM ETMEKTEDİR.

KONFERANSLARIMIZI ARTIK DÜNYANIN HER YERİNDEN

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

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

ADRESTEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
YAYINLARIMIZ KESİNTİSİZ VE REKLAMSIZDIR.

İYİ SEYİRLER!

NOT: YAYINLARIMIZLA İLGİLİ İSTEK, ÖNERİ VE ELEŞTİRİLERİNİZİ 
BEKLİYORUZ.

D U Y U R U

Metapsişik 
Tetkikler 
ve İlmi 

Araştırmalar 
Derneği

İnsanlığı 
Birleştiren 

Bilgiyi Yayma 
Vakfı
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Neden 
Ben?
Murrey hope
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SÜREKLİ şunu sorduğunuzu işitiyoruz: 
“Neden benim başıma geldi bu? Neden bu 
acıyı çekmeye ben seçildim? Bak, Bayan X 

ve ailesinde böyle bir şey yok! Neden babam ben 
doğarken öldü? Neden bu kadar yoksul olmak 
zorundayım?”

Gezegeninizde halüsinojenik ilaçlar kullandığı 
için çocuğu sakat doğan genç bir bayanın öfkeyle 
veryansın edişine tanık oluyoruz. “Tanrı başıma 
böyle bir şey gelmesine neden izin verdi?” diye 
isyan ediyor. 

“Tanrı”nın izin vermesi ya da vermemesi diye 
bir şey yoktur. O kadın kendi etti kendi buldu; 
onu uyuşturucuları denemeye kimse zorlamadı. 
“Hayır,” diyebilirdi, ama demedi ve sonuç olarak 
çocuğu eğer şöyle şöyle olmasaydı, ben sağlıklı 
olacaktım diyerek büyüyecektir.

Sizi seçen, kaderinizi yönlendiren, oturup 
hakkınızda karar veren bir şey yok!

Öz-fragmanı ya da söz konusu psişe bir hayata 
girmeden önce o varoluş için kaba bir planı 
seçer. Bu seçim karma dediğiniz toplam motife 
ya da kendi özünüzün yaratıcı kaynağına geri 
dönüş yolculuğunda seçmiş olduğu hususi zaman 
rotasına dayanır. Genç öz-fragmanları genellikle 
net seçimler yapacak bilgeliğe sahip değildirler 
ve bu yüzden, benzer benzeri çektiği için, arzu 
doğalarının ikamet edebileceği bir bilinç akışına 
çekilirler. Ayırt etmeyi öğrenmiş olan daha 
olgun öz-fragmanları ise daha bilge seçimlerde 
bulunabilirler. 

Zaman tecrübesinin permütasyonları 
sonsuzdur. Birçok zaman bölgesini aşabilirsiniz, 

sık sık hep aynı yoldan geçiyor gibi 
hissedebilirsiniz, fakat eninde sonunda 
özünüzün diğer fragmanlarıyla 
tekrar birleşecek ve Merkez Nokta’ya 
döneceksiniz. Zaman yolculuğu her 
bir bireye göre değişiklik göstermeli 
ve gösterecektir; fakat olur da Kozmik 
Yasa’nın akışının tersine gitmeyi ve 
bir “şer” yolu seçerseniz yolculuğunuz, 
uzun vadede, daha acılı bir yolculuk 
olacaktır. 

Bir an için tekrar şifa konusuna 
dönelim. Her bir zaman bölgesindeki 
gerilimler hakkındaki sözlerimi 
hatırlarsak, ortaya şöyle bir soru çıkar: 
“Bu gerilim neden bir kişide bir tür 
hastalığa yol açarken, başka bir kişide 
başka tip bir hastalığa yol açıyor? Ya 
da hayatın hızı neden Bay X’i kalp 
hastası yapıp, Bayan Y’yi böbrek hastası 
yaparken, Bayan M tümüyle zinde 
oluyor? Travmatik tecrübeler psişe 
üzerinde iz bırakır; eğer bir yaranın 
kabuğunu kaldırırsanız, kısa bir süre 
sonra canınız acıyacaktır. Bir balonu 
aşırı şişirerek bir gerilim yaratın, 
zayıflık noktasında patlayacaktır. 
Psişedeki yara izinin çeşitli örnekleri 
vardır: bir kişinin fobisi olur, ötekinin 
ciğerleri zayıftır, bir üçüncüsü ise 
soğuğa karşı çok dayanıksızdır. 

Diyelim, sorununuz psikolojik 
tabiatlı ve bir psikoterapistin yardımına 
başvuruyorsunuz. Psikoterapist 
kabuslarınızın geçen asırda Bengal’de 
avlanırken bir kaplan tarafından 
öldürülmüş olmanızdan kaynaklandığı 
gerçeğini açığa çıkarıyor. Ne tatsız! 
Kaplanlar bu gezegende siz ya da başka 
biri onlara ateş etme zevki yaşasın diye 
evrim geçirmedi. Bundan bir ders alıp 
korkunuzu yenebilir misiniz?

Ya da beklide deniz korkunuz 
vardır ve bir hipnoz seansı sırasında 
bilinçaltınızdan öz-fragmanlarınızdan 
birinin zil zurna sarhoşken bir ağız 
dalaşına girişip arkadaşı tarafından 
altın küpeleri zorla alınarak denize 
atıldığı açığa çıkmıştır. Bu tecrübe 
size bedeninize kötü davranmamanız 
gerektiğini öğretmiş mi acaba?

Ya da belki bir bebekken, kız 
çocuklarını pek sevmeyen bir dine 
mensup anne ve babanız tarafından 
dışarıda ölmeye terk edildiğiniz, 

veyahut o kasabayı talan eden, binlerce 
insanın açlıktan veya soğuktan 
ölmesine sebep olan bir orduyu 
kumanda ettiğiniz çıkacaktır ortaya. Bu 
yaşadıklarınız size bir şey öğretmiş mi?
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daha önce açıkladığımız gibi sebep, 
başkalarının anlamaları ve öğrenmeleri 
için yardım etme arzusu da olabilir. 

Bedenlerinizin mükemmel olmadığı 
gerçeğini kabul edin, bu kusurluluğun 
nedenleri Dünya’da yaşayan daha 
önceki kuşakların bedenlerine kötü 
davranmasında bulunabilir. Gelecek 
zaman-bölgelerinde hiçbiriniz aylarca 
çok korkulan ölümcül bir hastalığı 
çektikten sonra ölmeye ihtiyaç 
duymayacaksınız; azat edileceğiniz 
korkulardan biri de budur. Fakat 
bunun karşılığında İç Zaman’ın 
donmuş enerjisinden saf zihin veya 
düşüncenin bir Dış Zaman  boyutuna 
gönüllü geçiş eylemini göğüslemek 
zorunda kalacaksınız. 

Sizi etkileyebilecek küçük fiziksel 
dengesizliklerle ilgilenmeye çalışın. 
“Küp dururken, küpeşte yıkılır,” 
diye bir sözünüz var; bu yüzden bir 
kıyafet olarak giymiş olduğunuz 
bedenlerinizdeki ilk sökük yırtıkla 
korku içinde teslim olmanız için bir 
neden yok. İnsanların övünerek şöyle 
dediğini duyarız: “Çakı gibiyim. Hiç 
hastalanmam. İstediğimi yer içerim. 
Günde iki paket sigara içiyorum ve 
hiçbir sorunum yok.”

Canlarım, bu zavallı ruh vakti 
geldiğinde iki katını çekecek. Eğer 
hastalıktan uzun süre kaçınabilecek 
kadar talihliyse, bunun nedeni 
zamanın henüz gerekli düğmeye 
basmamış olmasıdır. Yani zayıf noktası 
ya da fiziksel eksikliği henüz açığa 
çıkmamıştır. Fakat vakit gelince kendi 
kendine soracaktır: “Neden ben?” 
Fiziksel bedenin herhangi bir istismarı, 
bozulmayı hızlandıracaktır, tercih sizin.

Diğer bir talihsizlik örneği, 
çocuklukta ortaya çıkan ve kişiyi 
zulüm ve alay konusu yapan bir 

zayıflığa sahip olmaktır. Fakat aynı kişi 
ona işkence yapanlar bu dünyadan 
ayrıldıktan çok sonra güçlü bir kişilik 
geliştirebilir. Kendi eksikliklerinin 
farkına hayatının erken bir döneminde 
varanlar, genellikle kendilerine itina 
göstermeye, sıcak tutacak şekilde 
giyinmeye, dikkatle beslenmeye, yeterli 
derecede dinlenip ömürlerini yaşamaya 
muktedir olurlar. Gençlikte çok iyi 
bir sağlığa sahip olmak, genellikle 
bilinçaltı Dış Zaman’ın harikalarına 
ve onun bütün imalarına kapalı olan 
genç bir psişeye işaret eder. Bu tür 
insanlar sağlığını yitirdikleri zaman 
kafaları karışır ve şaşırırlar, yıllardır 
acı çeken insan dostlarına dönüp şöyle 
demek pek akıllarına gelmez: “Artık 
neler çektiğini biliyorum ve bu zamana 
kadar bunu yaşamamış olmam büyük 
şans.” Bununla birlikte, kozmik olarak 
daha olgun olan tecrübeli bir zaman 
yolcusunun ağzından bu tür ifadeler 
duyabilirsiniz.                                    r

Kaynak: Yazarın Ruh ve Madde Yayınlarından çıkan 
Aslan halkı adlı kitabından alınmıştır.

Neden ben? diye soruyorsunuz. Çünkü 
başka biri değil, siz ettiniz edeceğinizi! 
Kozmik Yasa’ya aykırı değildir bu, 
çünkü eninde sonunda ettikleriniz 
için kendinizi cezalandırmakla 
nihayet buluyorsunuz (kötülük 
yolunda gitmemek için mantıklı bir 
neden). “Ne ekersen, onu biçersin!” 
diye öğretiyor kutsal kitaplarınızdan 
biri. Kötü olmak, bedelini ödemeye 
gelinceye, iş kaderinize lanetler 
okumaya, talihsizliğiniz için kendinizi 
suçlamak yerine namevcut bir varlığa 
lanetler okumaya gelinceye kadar 
eğlenceli görünebilir. 

Bu şeylerden herhangi birinin  
düzeltilmesi mümkün mü? 
Sorunlarınızı geçmişe gömmek, 
cerrahi yollarla kesilen ya da 
alınan bacağınızı, kolunuzu ya 
da böbreğinizi geri getirecek mi? 
Elbette, getirmeyecek. Fakat faydasını 
görürsünüz. Bir durumun kabulü 

zihin huzuru getirebilir. Bu da daha  
zayıf nokta üzerindeki baskıyı azaltır. 
Etrafınızdakilerin iki kolu varken sizin 
bir kolunuz var, hiç kolu olmayan 
birçok insan büyük şeyler başarmıştır; 
bunun yolu durumlarına içerleyip 
yeteneklerini gömmek değildir. 
Dersinizi iyi öğrenin ki başka bir 
zaman-bölgesinde bütün olmanın 
sevincini yaşayın. Anlaşılmaz? Evet, 
fakat yalnızca zamanı lineer bir şey 
olarak gördüğünüz takdirde. Bununla 
birlikte hastalara, başka bir zaman-
bölgesinde şu ya da bu canavarlığı 
yapmış olduğu için acı çektiklerini 
söylemenin hiçbir faydası yoktur. Ders 
bilinçaltınca alınmadıkça, hastalıklarını 
şu ya da bu davranışlarının bir 
sonucu olarak kendilerinin seçmiş 
olabileceklerine dair akıl yürütmeleri 
ciddiye almayacaklardır. Ayrıca  
sorun, illa da İç Zaman karmasından 
kaynaklanıyor diye bir şey yok, 
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görmüyor fakat o çok ama çok 
mutlu bir çocuk,” diyerek araya girdi 
Jennifer. “İster inanın ister inanmayın, 
fonksiyonları nispeten daha yerinde 
olmasına rağmen Ryan

daha çok zorluk çekiyor. Bradley’in 
rahatsızlıkları daha ağır ama hayatı 
Ryan’dan daha kolay.”

“Okuldan ve derslerden örnekler 
vermeye devam edeceğiz,” dedi Corbie. 
“Alacağınız dersi seçtiğiniz zaman o 
dersin kitaplarını da seçmiş olursunuz. 
Kitapların hepsi geçerlidir fakat bakış 
açıları farklı olabilir.”

“Bradley öğrenmesini garantilemek 
üzere, kendisini bu son derece zorlayıcı 
engellerin içine kapatmak istemiş. 
Onunkisi yoğun programdı. Ryan’inki 
ise daha ziyade bağımsız bir program. 
Ne yapması gerektiğini biliyor fakat 
bunları nasıl yapacağı katı bir şekle 
veya sisteme bağlı değil, bununla 
beraber her ikisi de bu hayatlarını 
tamamladıkları zaman olağanüstü 
değerli dersler öğrenmiş olacaklar.”

Ryan politikaya ilk kez ilgi 
duymuyor. O bir lider. Bu onun doğal 
yeteneği. Liderlik yapamadığı hayatları 
da var. Ayrıca kadın ve erkek olarak 
geçirdiği hayatlar da var. Ryan’nin 
dişi/erkek enerjisinde dişi enerji daha 
baskın. Erkek olarak geçirdiği

hayatlar onun için hep daha zor.”
Benzer zorlukları başkalarında da 

görmüştüm. Erkek enkarnasyonlarında
baskın olanlar kadın olarak 

geçirdikleri hayatlarında 
zorlanıyorlardı; kadın 
enkarnasyonlarında baskın olanlar ise 
erkek olarak geçirdikleri hayatlarda 
çok zorlanıyorlardı. Ruhlar tekamül 
ederlerken dişi/erkek yönlerinde bir 
denge arayışına giderler ve daha az 
aşina oldukları enerjiyi ifade etmeyi 

öğrenecekleri bir hayat seçerler.
“Ryan’ın geçen yıl birkaç psişik 

deneyimi olmuştu;
Bradley’in de tabii,” dedi Jennifer. 

“Bu onların ruhlarıyla mı yoksa engelli 
olmalarıyla mı alakalı bir durum?”

“Bu dönemde dünyaya gelen 
çocukların büyük bölümü Indigo 
denilen çocuklardan,” diye yanıt verdi 
Corbie. “Indigo Çocuklar, Homo 
Sapien’lerin bir sonraki versiyonudur. 
Diğer boyutlara erişim anlamında 
bizden daha donanımlıdır onlar.

Bizim yapamayacağımız anlamına 
gelmez bu fakat sanki eski bir 
bilgisayarla çalışmak gibidir, bazen 
başka donanımlar da eklemen gerekir. 
Indigolar modern dizüstü bilgisayarları 
gibidir. Tüm donanıma sahiptirler ve 
bu sayede erişimleri çok daha kolay 
olur.”

Corbie’yle yaptığımız seansın artık 
sona erdiğini hissettiren küçük bir 
sessizlik olmuştu.

Son bir soru sormak için “Corbie,” 
dedim, “engelli çocukları olan anne 
babalara neler söylemek istersin?”

“Onları onurlandırın,” dedi Corbie. 
“Yaptıkları bu seçimi onurlandırın. 
‘Neden ben?’ diye sormayın Tanrı’ya. 
Bu bir ceza değildir. O çocuğun içinde 
konuşma sorunu olmayan, gören, 
duyan, düşünen her şeyiyle tam bir ruh 
olduğunu unutmayın.

Üzerlerinde çok uygunsuz duran 
ve yanlış dikildiği izlenimi uyandıran 
bir elbise giymeyi seçmiş olabilir onlar 
fakat elbisenin bir amacı vardır.”       r

Kaynak: Yazarın Meta Yayınlarından çıkan 
Cesur Ruhlar adlı kitabından alınmıştır.
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“CORBIE,” dedim, “çocuklar iletişimle ilgili dersler öğreniyorlar. Peki 
Ryan bu dersleri öğrenmek için neden Asperger, bipolar bozukluk ve 
dikkat eksikliği sendromlarını seçti? Bradley neden ileri derece otizmi 

ve körlüğü seçti?”
 “Pekala, diyelim ki bir öğrenci okulda, ‘1. Sınıflar için Shakespeare 

Edebiyatı’ dersini ve bir diğeri de ‘1. Sınıflar için Edebiyata Giriş’ dersini seçti. 
Hızlandırılmış yoğun programı da seçebilirsin; haftada iki gün artı laboratuvar 
çalışması şeklinde daha yavaş bir program da seçebilirsin. Her iki şekilde de 
öğrenirsin. Programın yoğunluğu senin seçimindir.”

“Bradley’in otizmi çok daha ileri düzeyde seyrediyor, ilaveten gözleri de 

Engelli Çocuklara Sahip 
Ebeveynler Olmak

Robert Schwartz

3. Bölüm
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RUHLARIN 
KADERİ

DR. MICHAEL NEWTON

Sizden hiçbir fark olmayan 67 kişi Ruhlarn Kaderi’nde Dr. Newton’un spiritüel 
hipnoterapi çalşmalar araclğyla hayatlar aras hayatlarna uzanyorlar. Dr. 
Newton’un ötealem üzerindeki araştrmalar üzerine yazlmş olan bu çalşma hem 
konuyla ilk kez karşlaşacaklar için hem de yazarn ilk kitab Ruhlarn Yolculuğu’nu 
okumuş olanlar için hazrlanmştr.

Derin hipnoz altndaki deneklerin anlattğ örneklerden yola çkarak kendi ruhsal 
hatralarnzn arkasndaki anlam keşfedecek ve aşağdaki konularda çarpc detaylar 

öğreneceksiniz:

• Dünya’daki amacmz
• Ruhlarmzn ölümden sonra gittikleri yer

• Ruhlarn yaşayanlarla bağlant kurma ve yardm etme yollar
• Ruhsal rehberler ve her hayattan sonra bizimle görüşen 

Yüksek Varlklar
• Dünya’daki ailelerimiz ve Ruh gruplarmz arasndaki 

bağlantlar
• Ruhlarn dinlenmesi ve hayatlar arasndaki gezintileri

• Niçin belirli bedenleri seçiyoruz?

“Ruhlarn Yolculuğu, danşanlarmla sonsuzluğun büyük nehri olan ruhsal dünyaya 
çktğm ilk yolculuktu. Ruhlarn Kaderi ise bizi ayn nehir boyunca daha ayrntl 
bir araştrma için nehrin başlca kollarnda yaplacak yan gezilerle ikinci bir keşif 
yolculuğuna çkaryor. Bu çalşmalarn bütüne yönelik daha geniş bakş açlar sunmak 
üzere bu yolculuğun gizli yönlerine dair daha çok şeyi açğa çkaracağna inanyorum.” 

Michael NEWTON

Dr. Michael Newton, psikolojik danşmanlk dalnda doktora yapmştr, resmi 
onayl Master İpnoterapist belgesine sahiptir ve Amerika Danşmanlk Birliği’nin 
üyesidir. Özel hasta kabulleriyle sürdürdüğü ipnoterapi uygulamalar davranşn 
değiştirilmesini ve kişilerin daha yüksek ruhsal benliklerine ulaşmalarna yardm 
etmeyi hedef alr. Kendi geliştirdiği regresyon tekniği vastasyla deneklerini geçmiş 
hayat deneyimlerinin ötesine götürmenin ve bu hayatlar aras dönemde daha anlaml 
bir ruhsal varoluşu açğa çkarmann mümkün olduğunu keşfetmiştir. Dr. Newton 
eşiyle birlikte, Kuzey California’da Sierra Nevada dağlarnda yaşamaktadr. 
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Ölüm ve Yeniden Doğum Arasındaki
Ruhsal Dünya’da Neler Oluyor?

Bu çarpc kitap ölümün ardndan ruhsal dünyada yaşananlar üzerindeki sr 
perdesini kaldrmaktadr. İpnoterapist Dr. Michael Newton geliştirdiği özel bir 
teknikle deneklerinin ölüm sonras sakl anlarna ulaşmay başarmş ve bunlar 
arasndan süper bilinç haline getirdiği yirmi dokuz deneğinin celse kaytlarn bir 
araya getirerek bu kitab oluşturmuştur.

Bu denekler, derin trans halinde, tekrarlanan bedenlenmeleri arasnda 
başlarna neler geldiğini heyecan verici bir şekilde tanmlamaktadrlar. Verdikleri 
canl ayrntlar, ölümün nasl bir şey olduğunu, öldükten hemen sonra kimlerle 
karşlaştğmz, ruh dünyasnn gerçekte nasl bir yer olduğunu, ruhsal varlk olarak 
nereye gittiğimizi, ne yaptğmz ve niçin belli bedenlerde geri gelmeyi seçtiğimizi 
net bir şekilde ortaya koymaktadr.

Ruhlarn yolculuğunu okuduktan sonra insan ruhunun ölümsüzlüğünü daha 
iyi kavrayacak ve hayatnzdaki olaylarn ardndaki nedenleri anlamaya başladkça, 
günlük yaşamda içinde olduğunuz kişisel zorluklarnz daha geniş bir anlayşla 
karşlayacaksnz.

Bu yirmi dokuz deneğin ruhsal dünyadaki deneyimlerini anlatan olağanüstü 
öykülerini okurken şu konular hakknda bilgi sahibi olacaksnz:

• Ölmek nasl bir şeydir?
• Öldükten hemen sonra neler görürsünüz ve neler 

hissedersiniz?
• Ruhsal rehberler nasl varlklardr?

• Karmaşa ve bocalama halindeki varlklara ne olur?
• Ruhsal dünyada varlklar niçin gruplar halinde bulunurlar ve 

orada ne yaparlar?
• Yeryüzüne dönmek için yeni  bedeninizi nasl seçersiniz?

• Farkl düzeydeki varlklarn durumlar
• Hayatn amac, anlam ve yaratlş

Dr. Michael Newton, psikolojik danşmanlk dalnda doktora yapmştr, resmi 
onayl Master İpnoterapist belgesine sahiptir ve Amerika Danşmanlk Birliği’nin 
üyesidir. Özel hasta kabulleriyle sürdürdüğü ipnoterapi uygulamalar davranşn 
değiştirilmesini ve kişilerin daha yüksek ruhsal benliklerine ulaşmalarna yardm 
etmeyi hedef alr. Kendi geliştirdiği regresyon tekniği vastasyla deneklerini geçmiş 
hayat deneyimlerinin ötesin e götürmenin ve bu hayatlar aras dönemde daha anlaml 
bir ruhsal varoluşu açğa çkarmann mümkün olduğunu keşfetmiştir. Dr. Newton 
eşiyle birlikte, Kuzey California’da Sierra Nevada dağlarnda yaşamaktadr.
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