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S E V G ‹ L ‹
OKUYUCULAR

GÜNEŞ, 21 Mart’ta Koç burcuna geçiş yaptı ve doğanın uyanışa 
geçtiği ilkbahara adım attık. Uzun bir kışın yükünü üzerimizden 
atmanın ve yenilenmenin zamanı!

Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, 
geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde  bakmak anlamına gelen 
bahar kutlamalarının kökeni Sümerlere kadar dayanır. Günümüzde 
çeşitli isimlerle anılan bahar kutlamaları, bir Sümer miti olup, çoban 
tanrısı Dumuzi ve aşk tanrıçası İnanna arasında yaşanan birleşmeden 
doğan bereketin ve bolluğun kutlanmasından gelir. Dumuzi’yi 
simgeleyen Çoban Yıldızı; Tanrıça İnanna’yı simgeleyen ise Venüs 
yıldızıdır. Sümer mitlerinde bu olay şöyle anlatılır:

Sümer aşk tanrıçası İnanna ve çoban tanrısı Dumuzi evlenirler. İnanna kız 
kardeşi olan yeraltı tanrıçası Ereşkigal’i ziyarete gider. Kurallara göre yeraltı 
şehrine giden geri dönememektedir. Tanrıçalığına güvenen İnanna bu kurala 
maruz kalmayacağını düşünür ancak geri dönemez. Bunun üzerine tanrıçanın 
veziri tanrılar meclisine durumu anlatır. Bilgelik tanrısı Enki’nin İnanna’yı 
kurtarmak için yeraltı şehrine tanrıçanın yerine birini götürmesi gerekir. Ancak 
Enki kimseyi bulamaz. Aramalarına devam ederken İnanna’nın kocası çoban 
tanrısı Dumuzi’nin İnanna’nın kayboluşundan yana hiçbir üzüntü yaşamadığını 
ve tahtında rahatça hareket ettiğini görünce sinirlenir ve İnanna’nın yerine 
kocası Dumuzi gönderilir. Dumuzi yer altı şehrinden ne kadar kurtulmaya çalışsa 
da başarılı olamaz. Dumuzi’nin bu durumuna rüya tanrıçası olan kardeşi çok 
üzülür ve tanrılar meclisinde Dumuzi’nin yerine yarım yıllığına yer altı şehrine 
gönderilmesini ister. Dumuzi böylece kurtulur ve karısı İnanna’ya kavuşur. Bu 
gün 21 Mart’a yani gece-gündüz eşitliği olan baharın başlangıcına denk gelir. Bu 
birleşmeden dolayı havalar ısınır, bolluk ve bereket gelir, tahıllar büyür, hayvanlar 
doğurur.

Birlik, birleşme, ortak niyet, ortak düşünce ve ortak eylem aslında şu 
an insanlığın içinden geçmekte olan zorlu sürecin olmazsa olmazlarıdır.

Ne mutlu ortak alandan olanlara!
Bahar bayramımız kutlu olsun!
Mart ayı içinde de Perculus isteminden ONLINE İlâhî Nizam 

ve Kâinat kitabı okumalarımız ücretsiz olarak devam ediyor. 
ilahinizamvekainatonline@gmail.comadresine mail atarak katılım 
sağlayabilirsiniz.

Ruh ve Madde
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TESİRLERİN akışı hakkında genel bilgiyi verdikten sonra, onların 
evren cüzleri arasında gerçekleşen fonksiyonlanmalarından, bu 
fonksiyonlanmaların gerçekleşme yollarından ve nihayet, asıl hedeflerinde 

meydana getirdikleri sonuçlarından da söz etmek gerekiyor. Çünkü evrende 
mâşerî tekâmül hayatının esas bünyesini oluşturan organizasyon sistemlerinin 
daha iyi sezilebilmesi için bu konunun bilgisinde biraz daha ileri gitmeliyiz. 
Tesirleşme mekanizması ile organizasyon sistemleri birbirini tamamlamaktadırlar. 
Dolayısıyla, tesirleri tek başına değil, organizasyon sistemleriyle ve bu sistemleri 
kuran mekanizmalarla birlikte açıklamak gerekir.

* 
*
 *

Evren baştanbaşa bir organizasyondur. Fakat bu büyük organizasyon 
içinde bir organlık-organizatörlük durumuyla görünen organizasyon şekilleri, 
evrenin ancak belirli bir safhasından başlayıp belirli bir safhasına kadar devam 
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eder. Bunların üst ve altlarındaki 
organlaşma durumları, insan idraki 
dışında kalan, yüksek prensiplerin 
nizam (*) ve tertiplerine ait yasa ve 
kurallar dahilinde olur. Bununla 
birlikte bunların hiçbiri, büyük evren 
organizasyonunun dışında değildir.

İnsanların sezebilecekleri 
kısımlardaki evren organizasyonları, 
organ-organizatör ilişkileri içinde 
cereyan eder. Bir organizasyon, 
kendisinden bir üst olan 
organizasyonun organizatörlüğü 
altında çalışır. Burada, organizatör 
mevkiinde bulunan üst organizasyon, 
alt organizasyona ışık tutar. Bu ışık 
da ona, yine bir üst organizasyondan 
gelmiştir. Bu hâl, tâ Ünite›ye kadar 
uzanır. Böylece, Ünite›den bütün 
evrene tutulan bir projektör, 
hiyerarşik olarak vazife plânının en 
alt kademelerine kadar sıralanmış 
vazife organizasyonlarını, yukarıdan 
aşağıya doğru kateder. Bu sırada her 
organizasyon, bir üstündekinden aldığı 
ışıkla kendi vazifelerini görürken, 
bir alttaki organizasyonun da vazife 
görmesindeki ihtiyaçlarına göre, o 
ışığı alttaki organizasyona gönderir. 
Ünite›den gelen direktiflerle, 
bütün, vazife plânının safha ve 
kademelerindeki organizasyonlar, 
kendilerine düşen vazifeleri kendi 
kapsamları dahilinde ve yukarıdan 
gelen direktifin ışığı altında yerine 
getirirler.

* 
*
 *

Yüksek prensiplerin çizmiş olduğu 
tekâmül yolunda, her organizmanın 
belirli birtakım vazifeleri vardır. O 
organizmanın bütün elemanları, 
el ele verip -kendi kudret ve 
liyakatleri derecelerine göre- bu 

vazifeleri yapmakla yükümlüdürler. 
Hiçbir organın veya organizatörün, 
kendisine düşen vazifeyi terk ve ihmal 
etmemesi gerekir. Fakat hidrojen 
âleminin henüz ilk safhalarındaki 
ruhların görgü ve deneyimleri, bu 
hakikatleri ve zorunlulukları idrak 
edebilmelerine yetecek kadar ilerlemiş 
değildir. Hattâ az çok gelişmiş 
olanlarında bile bu durum, çok 
noksandır. Bir evren sorumluluğunun 
çeşitli derecelerdeki payını taşıyan 
vazife idrakine, bu safhadakiler 
henüz varmış bulunmamaktadırlar. 
Onun için, bu varlıklara henüz, 
idare mekanizmasındaki vazifeler 
bırakılmaz. Dolayısıyla, bunlar, 
büyük vazife organizasyonlarına dahil 
değildirler. Bu, ancak, tekâmülün 
daha ileri safhalarında bulunan vazife 
plânlarındaki varlıklara ait bir iştir. 
Bununla birlikte, daha alttaki bu 
idraksiz, hattâ yarı idrakli varlıkların 
tekâmüllerine yardım etmek vazifesiyle 
yükümlü kılınmış üstün varlıklar, 
onların vazife plânına hazırlıkları 
için, paylarına düşen zorunlu işleri 
yapabilmelerine yardım ederler. 
Bunun için, onlar arasında, ileriki 
organizasyon teşkilâtına hazırlanmak 
üzere, çeşitli topluluklar, gruplaşmalar 
olur. Ve vazifeliler yerine göre, az 
çok otomatik veya az çok idrakli 
olarak hazırlık işlerine, bu grupları 
ve toplulukları sevk ederler. Bunlar, 
gelişip idraklerini genişlettikçe, 
hareketlerinde, o oranda artan 
serbestlikler kazanmaya başlarlar. Ve 
bu sırada kendilerine, yavaş yavaş, 
büyük organizasyon sistemlerinin 
sezgileri verilir.

İşte, nasıl kaba bir madde, varlık 
safhasına girip orada bir süre tekâmül 
ederek, bir bitki bedenini kurmaya 

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

Organizasyonlar
Dr. Bedri Ruhselman

tarafından derlenmiştir.
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hazırlayan hissî ve nefsanî düşünceler 
ve arzular da, müspet veya menfî 
fonksiyonlarıyla, bu otomatizmanın 
güçlü birer ögesi olurlar. İdrakler 
genişledikçe ve yapılacak işlerin neden 
ve sonuçları hakkındaki öz bilgiler 
arttıkça sonuçlar yavaş yavaş daha 
iyi görülür ve aradaki cazibeli veya 
korkunç otomatizma vâsıtaları birer 
birer fonksiyonlarını kaybetmeye 
başlarlar. Artık annesi, çocuğunun 
başını yıkayabilmesi için ona şeker 
vadetmek gereğini hissetmez. O 
zaman insan, doğrudan doğruya, 
hedefini daha iyi görerek, o hedefe 
ulaşmanın idrakine sahip olmaya ve 
gereğine inanmaya başlamış, vazife 
plânına doğru yürüyüşün sezgilerini 
kazanmış bulunur. Aslında, Dünya 
küresinin kudretli bir tekâmül vâsıtası, 
mükemmel hazırlayıcı bir okul 
oluşu da bundan ileri gelmektedir. 
Çünkü vazife bilgisine doğru şuur 
ve idrakleri zorlayan programlı ve 
tertipli olaylarla kurulmuş büyük bir 
otomatizmanın -insanları sevk edici- 
her türlü malzemesi, sayısız his ve 
nefsaniyet unsurları “dünya okulu”nda 
mevcuttur. Ve dünya hayatı üzerindeki 
vazifeliler de, bu vazifelerini, insanlar 
arasında bu malzemeleri kullanarak 
yapmaktadırlar. Demek ki dünya; 
bitkileri hayvan ve hayvanları insan 
safhasına çeşitli otomatizmalarla 
hazırladığı gibi, insanları da vazife 
bilgisi ve organizasyon sistemleri 
sezgisine hazırlayıcı çok zengin 

varyetelerle doludur. Sınavlar, 
eprövler, gözlemler, deneyimler, 
acı veya tatlı bütün his karmaşaları, 
dinlerin koymuş oldukları cennet, 
cehennem, ahret yaptırımlarının 
çeşitli görünüşleri vs… Bütün bunlar, 
evrende yapmakla yükümlü oldukları 

başladığı ândan itibaren içgüdüleriyle 
bir topluluğa girmek suretiyle yeni bir 
gelişim devresine başlıyorsa, o varlık, 
çok uzun bir tekâmülü sonucunda 
ve vazife anlayışı olgunlaştığı oranda 
vazife yükümlülüklerini öylece idrak 
etmeye başlamış ve sorumluluk 
duygusunu kazanma yoluna girmiş 
bulunur. Bu da büyük vazife plânının, 
organizasyonlarına giden geniş 
yollarını ona sezdirmeye başlar.

* 
*
 *

Biraz önce, bir topluluk içindeki 
otomatik vazifelerden söz ettik. Şimdi 
bu otomatik faaliyetlerin açıklanması 
üzerinde duracağız.

Çarşıdan gelirken, elinizdeki 
paketleri evinize taşıtmak için bir 
küfeciye verirsiniz. Küfeci onları 
evinize kadar niçin taşır? Size 
yardım etmek için mi? Hayır. Onun 
böyle bir kaygısı yoktur. O, bu işi 
sadece, sizden alacağı beş on kuruşu 
koparmak için yapar. İşte bu, sizin 
ona otomatik olarak yaptırdığınız 
bir iştir. Otomatizmanın çeşitli 
karakterleri arasından bir tanesi de, 
işte, bu örnekte olduğu gibi, birisini 
aklı ermediği bir maksat uğrunda, 
aldatıcı veya oyalayıcı birtakım 
bedellerle yürütmek olur. Buna göre, 
bir insanın otomatik olarak tekâmül 
yolunda yürümesi demek; varması 
gereken hedefe bilerek ve isteyerek 
gitmek kudretini gösteremeyen o 
insanın, nefsaniyetlerine göre önüne 
ya cazibeli oyuncaklar sererek ya 
da korkutucu, sindirici pozisyonlar 
çıkararak, istenilen yolda yürümesini 
sağlamak demektir. Büyük gayelerin 
gerçekleşmesine yönelik olan bu işler, 
böyle, birtakım otomatizmalarla başlar. 
Bu otomatizmanın ilk yürüyüşlerini 
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sayısız işler ve hizmetler mevcuttur 
ki; bunların her biri, uzmanlık 
kabiliyetlerine göre varlıkların yerine 
getirmekle yükümlü oldukları, birer 
idarî vazifedir. Bu yükümlülükler -Aslî 
Prensibin yüksek icaplarına göre- 
varlıkların liyakat dereceleriyle orantılı 
olarak yapılır ve ona göre, varlıklar, 
vazifelendirilir ve vazifelenir.

Vazife duygusuna ve idrakine 
varmış varlıkların liyakatlerine 
göre, vazife plânlarında birbirinden 
derece ve vazife durumu bakımından 
farklı gruplaşmalar, kadrolaşmalar 
ve organizasyonlar oluşur. Bunlar, 
birbirinin düzenleyicisi, denetleyicisi, 
yardımcısı hâlinde, aslî prensiplerin 
hedef tuttuğu ortak gayeye yönelmiş 
olarak, Ünite›ye kadar yayılırlar. 
Bunların yapacakları işler arasında, 
yüksek icaplara göre varlıkların 
tekâmüllerine hizmet etmek, onlar 
için maddî ortamlar hazırlamak, henüz 
otomatik kademede bulunanlara 
yardım etmek gibi sayısız faaliyetler 
vardır.

Organizasyonlar, bütün bu 
vazifelerini, biraz önce açıkladığımız 
gibi, Ünite›den çıkıp organizatörlük-
organizasyon nizamı içinde aşağılara 
doğru yayılan direktiflere göre yerine 
getirirler. Şu hâlde, vazife plânına 
dahil olmuş varlıkların sayısız yollarda 
uzmanlaşmaları, vazife liyakatlerini 
kazanmaları ve bunların sonucu 
olarak da çeşitli vazifeler etrafında 
toplanmaları, gruplaşmaları, 
organlaşmaları ve sistemleşmeleri; Aslî 
Prensibin direktifleri, yaptırımları ve 
icapları dahilinde, O’nun ışığı altında 
cereyan etmektedir. İşte bütün bu 
teşkilât, ruhların tekâmülleri için 
şaşmadan yürüyen evrenin Ünite›ye 
bağlı muazzam idare mekanizmasının 

teknik yanını oluşturur. Tabiî ki 
böyle yüksek bir mekanizmada vazife 
almak için, “tam idrak”e varmış 
olmak, insan üstü düzeye gelmiş 
bulunmak gerekir. Zaten vazife 
plânı da ancak hidrojen safhasının 
bitirilişinden sonra başlar. Vazife 
organizasyonları hakkında şimdilik 
gereği kadar bir fikir verebilmek için, 
muazzam evren organizasyonu içinde 
evrenin bir zerresinin zerresinden 
daha küçük olan Dünya’mıza ait 
faaliyet mekanizmalarından birini, 
bu sahada vazifeli olan bir grup 
idarecisinden aldığımız bilgiyle 
açıklamak istiyoruz. Aşağıdaki satırlar, 
Dünya işleri nizamında çalışan teknik 
idare grubunun idarecisi, vazifeli bir 
plân tarafından -yüksek kaynakların 
uygun görmesiyle- dünyamıza ilk defa 
verilmiş, bu konuya ait yüksek bir 
bilgiyi içermektedir:

“Evren içindeki, evreni idare eden 
prensiplerin zorunluluk ve icapları 
olan maddî olaylar, evrendeki 
tekâmülün malzemesini, gözlemini 
sağlayan unsurlardır. Türlü tekâmül 
ihtiyaçları için, en ağır madde 
hâlinden en hafif madde hâline 
kadar, sonsuz transformasyonlar, 
deformasyonlar ve formasyonlar olur. 
Bu maddî değişiklikler, evrenin genel 
idaresiyle vazifeli varlıkların direktif ve 
kudretleri kanalıyla ve belirli sahalarda 
vazifelenmiş varlıkların faaliyet ve 
işçiliğiyle sonuçlanırlar. Evrenin 
teknik içeriğinin unsurları olan sürekli 
değişmeler, vazifeli birçok varlığın 
eseridir. Fakat bu vazifelileri sevk eden 
varlıklar gittikçe yükselerek Ünite›deki 
genel sorumluluk ve güçlerle ilgili 
olurlar.                                     r

İlâhî Nizam ve Kâinat’ın günümüz Türkçesine 
uyarlanmış baskısından alınmıştır.
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büyük ve âlemşümul 
işlerin, vazifelerin idrak 
ve şuuruna insanları 
hazırlamak gayesine 
yöneliktir. İnsanların, 
“dünya olaylarının 
nedensellik prensibi 
muvacehesindeki 
hakikî kıymetleri” 
ile o kıymetler karşısında 
kendi durum ve davranışlarını 
öğrenmelerini, kendilerini ona göre 
ayarlamalarını ve böylece vazife 
bilgisine ve organizasyon disiplinine 
kendilerini hazırlayabilmelerini 
sağlamaları,  dünya hayatının esas 
fonksiyonlarından biridir. Ancak bu 
fonksiyonun sonuçlandırdığı hedefe 
ulaşmış, evrende yapacağı işlerin 
yükümlülüğünü benimsemiş olanlardır 
ki, dünya ile ilgilerini kesebilirler. 

Çok geniş bir evren 
mekanizmasının teknik 
yollarını gösteren 
organizasyonların 
faaliyeti hakkında, 
şimdilik kısa bir bilgi 
vereceğiz. Evrenlere 
ve ruhlara hâkim Aslî 
Prensibin icaplarına 

göre yapılmakta olan sonsuz işler 
vardır. Maddelerin oluşturulmalarında, 
tesirlerin maddelere ve varlıklara 
dağıtımlarında, bu dağıtımların yerli 
yerince kullanılmasında, varlıkların 
çeşitli gelişim safhalarının ve 
tekâmüllerinin sevk ve idaresinde ve 
kontrollerinde, onların tekâmüllerine 
hizmet eden kaba maddelerin çeşitli, 
sayısız tezahürlerinin meydana 
getirilişlerinde, özetle, evrenin 
bütün mekanizmalarında yapılacak 
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ZATEN var olan siyaset/seçim, terör/savaş gerginliği bir yana dursun, şu 
finansal kriz dönemi sizi de etkilemeye başladı mı?

Hepimiz bu finansal sistemle bağlantıdayız ve hükümetlerin finansal 
yardım planlarını yürürlüğe koyması nedeniyle pek çok insan rahatlamış olmasına 
ve son bir kaç haftadır daha başka büyük finans kuruluşu batmamış olmasına 
rağmen uzmanlar daha kötü günler göreceğimizden söz etmekteler.

Peki, ne yapacaksınız? İşler daha ne kadar kötüleşecek?
Asıl soru, olabileceklere karşı kendinizi hem mali hem de duygusal açıdan nasıl 

hazırlayabilirsiniz?

Finansal Krize 
Ruhsal Çözüm

Bill harris

Kendimce birkaç öneride bulunmak 
isterim.

İlk olarak, sanırım işler ne kadar 
kötüleşecek olsa da, dünyanın sonu 
gelmeyecektir. İşler kötüleşirken, 
dünyanın sonunun geleceğini söyleyen 
insanlar olacaktır ama bunu işitmeye 
başlarsanız, bilin ki işler iyileşiyor, 
demektir. Böyle yorumlar, işler 
olabildiğince kötü hale geldiğinde 
kaçınılmazdır.

İkincisi, çok çekici geldiğini 
biliyorum ama ben olsam suçlayacak 
kişi aramazdım. Suçlanacak bazı 
kişiler olmasına rağmen, bu finansal 
kriz, sigara dumanıyla dolu bir odada 
planlar yapan acımasız ve hırslı 
insanlar tarafından oluşturulmuş bir 
olay değildir artık, dünya çapında 
kültürel bir olaydır. 

Şu an bu satırları okuyan sizler ne 
istediyseniz aldınız ve bunları satın 
alacak paranız yokken bunu yaptınız 
ve bu durum, kabul edilir bir şey 
oldu. Hemen herkes böyle yapıyordu, 
paranız daha yokken onu harcamaya 
başlamak fikrinin pek akıllıca olmadığı 
pek çok insanın aklına bile gelmedi.

Ve bu durum, pek çok insanın borç 
batağına saplanmasıyla sonuçlandı; 
yani yarının parasını dün harcamış 
oldunuz. Yarın geldiğinde ise ya 
daha az parayla geçinmek zorunda 
kaldınız ya da borcunuza borç ekleyip, 
kaçınılmaz geri ödeme günlerinin 
sayısını artırdınız.

Bu oyunun sürebilmesi için, 
kredi piyasaları giderek daha çok 
açıldı. Bankerler hep yaptıkları ve 
halkın onlardan istediği şeyi yaptılar: 
İnsanların, kurumların ve kuruluşların 
aslında paraları yokken istediklerini 
alabilmeleri için giderek daha iyi yollar 
ve yöntemler sağladılar. Geri ödeme 

yapabilme kriterleri, giderek daha az 
gerçekçi hale geldi. Finansal sektörde 
olup da insanlara böyle kolay krediler 
açmayanların durumu kötüleştiği için, 
bu oyun, paraları olmayan insanların 
ödemeye güçleri yetmeyecek evler 
almalarına dek sürdü. Oysa hiç kimse 
sürekli kredi alarak yaşamaya devam 
edemez ve eh, sonunda herkes bunu 
gördü.

Bir kristal kürem yok ama sanırım, 
kültürümüzde paranın işleyişine dair 
büyük ve köklü bir değişimle yüz 
yüzeyiz ve bu değişim, hayli zorlu bir 
dönemden geçmeyi gerektirecek.

Öyleyse, siz ne yapabilirsiniz?
İlk olarak, her ne kadar çekici gelse 

de, suçlayacak birini aramaya çalışmak 
yerine kendi durumunuzu nasıl 
iyileştirebileceğinize odaklanabilirsiniz. 
Çaresizlik hisseden insanlar başkalarını 
suçlar. Çaresizlik hissetmeyin. Ne 
yapabileceğinize odaklanırsanız, 
kendinizi çokça hüsrandan ve öfkeden 
kurtarabilirsiniz. Eğer hüsrana uğrayıp 
öfkelenmek istiyorsanız, o zaman 
buyurun, gördüğünüz herkesi suçlayın.

Ardından, işler -finansal, siyasal ve 
daha pek çok biçimde- daha da belirsiz 
hale geldikçe, insanların kendilerini 
çaresiz hissetmeye başlayacaklarını 
fark edin. Kendileri daha yalıtılmış ve 
ayrılmış hissedecekler. Bu olduğunda, 
insanın daha çok kendini düşünmesi 
daha kolaydır. Sadece kendinizi 
düşünmek yerine, diğer insanların 
ve ihtiyaçlarının farkında olmaya 
bakın. Evet, kendiniz için fırsatlar 
arayın ve sonra, kendi fırsatlarını, yani 
kendi yaşamlarındaki pozitiflikleri 
görebilmeleri için diğerlerine yardım 
edin. Başkaları için bir ilham kaynağı 
haline gelin.

Krizler, bunalımlar korkudan 
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odaklanmanız, işler ne kadar 
kötüleşirse kötüleşsin, hayatta kalma 
becerinizi güçlendirecektir. Diğer 
insanları ve onların ihtiyaçlarını 
samimiyetle düşünün. İşler 
yolundayken, başarılı olmak kolaydır 
ve en kötü yönetilen bir iş yeri bile 
biraz para kazanabilir. Zor zamanlarda 
ise müşterilerini veya işverenlerini 
gerçekten umursayanlar ve onların 
ihtiyaçlarını keşfedip karşılamak için 
ellerinden geleni yapanlar başarılı 
olacaktır.

Paranızı, müşterilerinizi veya işinizi 
kaybettiyseniz, kaybetmiş olduklarınıza 
odaklanmak yerine, olası fırsatlara ve 
şimdi ne yapabileceğinize odaklanın. 

Geçmişi geçmişte bırakın ve bir sonra 
neler olacağına bakın. Ve değişebilecek 
kadar esnek olmaya, farklı bir şeyler 
yapmaya istekli olun.

Kim bilir? Belki de kayıplarınız, 
hayatınızı daha iyi yönde değiştirecek 
ve belki de şu an yaşadığınız kayıplar 
olmasaydı, asla deneyimlemeyecek 
olduğunuz yeni girişimlere veya 
maceralara açılan bir kapıdır. Bir 
zamanlar ne olduğunuzu unutun ve ne 
olabileceğinizi hayal etmeye başlayın.

Sizi ayrıca, “keşke” düşüncesinden 
kurtulmaya teşvik etmek de istiyorum. 
Ne istediğinize ve onu nasıl elde 
edebileceğinize odaklanın. Gelecek 
hakkında endişelenmenin ne değeri ne 

beslenir. En kötü durumlarda bile 
mevcut olan daha büyük faydayı 
tohum halinde bile olsa görmeleri 
için başkalarına yardım edin. Bunu 
yaparsanız, başkaları sizde bir önder 
niteliği görecektir ve kendi talihiniz, 
hayal bile edemeyeceğiniz biçimde 
iyileşecektir.

Kendi mali durumunuz açısından, 
müşterileriniz veya işvereniniz 
için çözümler arayın. Karşınızdaki 
kişinin bakış açısından bakın ve yüz 
yüze oldukları sorunları çözmenin 
bir yolunu bulmaya bakın. Bunu 
yaparsanız, kendi işiniz gelişip 
güçlenecektir. Bir çalışansanız, 
başkaları işten çıkartılırken, kendi 
işinizi koruduğunuzu göreceksiniz.

Sonraki önerim, 
şeylere yönelik 

bağlarınızdan kurtulmanızdır. 
Bunların yerine, ilişkilerinizin 

değerini vurgulayın. 
Maddesel şeyler hoştur ama 

hayat bunlardan değil, 
sevgiden ve arkadaşlıktan 
oluşur. Sevgiye ve 
arkadaşlara sahipseniz 
ve bunları besleyip 
güçlendirirseniz, 
ekonomik koşullar 
ne olursa olsun, 
hayat daha anlamlı 
olacaktır.

İş hayatı açısından 
bakıldığında 
ise ilişkilerinize 
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faydası vardır. Evet, olası mücadeleleri 
düşünün ama sadece planlar yapmak 
ve şimdi eyleme geçebileceğiniz 
çözümler üretmenize yardımcı olması 
için. Hakkında bir şey yapamadığınız 
bir şeyler varsa, ona teslim olun ve 
devam edin.

Korkutucu bir şey olduğunda 
-olabilir de- derhal, “Tamam, olan 
oldu. Seçeneklerim nedir?” aşamasına 
geçin. Ters gitmiş şeyler üstüne 
odaklanmakta hiçbir fayda yoktur. Bir 
sonra ne yapılacağına odaklanmak ise 
büyük değer taşır.

İlerlemek için araçlarınız, 
kaynaklarınız olmadığını veya 
gerekli yardımı alamadığınızı mı 

söylüyorsunuz? Elde mevcut ne varsa, 
onunla elinizden gelenin en iyisini 
yapmaya gayret edin. Yine de eyleme 
geçin. Bu size, kendine güven duygusu 
verecek ve bu ek özgüven, başlangıçta 
hiçbir şey yokmuş gibi görünse bile, 
ek kaynaklar bulup kullanmanızı 
sağlayacaktır.

Her gün bir süre -en iyi zamanlar, 
uyumadan önce ve uyandıktan sonra- 
nelere şükretmeniz gerektiği üstünde 
düşünmeye zaman ayırın. Şükran 
duygusu size mutluluk verebilir ve 
mutlu insanlar ihtiyaçları olan şeyleri 
kendilerine cezbederler.

Başkalarına, özellikle de kendilerine 
yardım edemeyenlere yardımcı 
olmanın yollarını arayın. Ve bunu, 
karşılığında hiçbir şey beklemeden 
yapın. Bunu, bu işte hep birlikte 
olduğumuz için yapın. Arkadaşlarınız, 
müşterileriniz, işvereniniz ve hatta 
tamamen yabancı insanlar için 
bile biraz çaba gösterin. İnsanlar 
kendilerini gerçekten umursayan 
insanlar olmasını o kadar çok isterler 
ki! Bunu yaparsanız, asla yalnız 
kalmayacaksınızdır ve yaşamınız, ne 
olursa olsun, doyurucu olacaktır.

Son olarak, her gün bedeninizi, 
zihninizi ve ruhunuzu dengeye 
getirmeye çalışın. Bunu yapmaya 
başlamış ve sonra kesmişseniz 
eğer, tekrar başlayın. Stresin en iyi 
ilacı, kendi içinde denge arama 
meditasyonudur. Ve baskıyla, gerilimle 
kolayca başa çıkabilenler bu zorlu 
zamanlardan daha kolayca çıkabilir ve 
bu zor zamanlar içindeki gizli fırsatları 
daha kolayca bulup çıkarabilir ve 
onları başarıya dönüştürebilirler.      r

İnternetteki web sayfalarından çeviren: Yasemin 
Tokatlı
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Ey bu sonsuz kainatları Yaratan!...

Ey bu ilelebetliğin sonu gelmeyen 
ebedlerini var eden!...

Ve ey bütün bu zaman ve mekan 
sonsuzlukları ile ve ilelebetliğin 
ebedleri ile boy ölçüşen varlıkların, 
kudretlerin ve bu kudretlerden 
daha üstün kudretli olan sonsuz 
kudretlerin yaratıcısı Ulu Tanrım!... 
Seni anlayamıyorum ve asla 
anlayamayacağım... Fakat senin İlahi 
İsmin karşısında içimin yandığını 
duyarken bu yangının zaman ve 
mesafeleri aşan kızgın alevleri avcunun 
içinde tuttuğu varlığımın her zerresini 
istikameti, yeri ve ciheti mevcut 
olmayan, ama mevcut olmayanı da var 
eden sana doğru bir hasret, bir özleyiş, 
bir aşk, bir niyaz ve yalvarış halinde 
yükseltiyor... Allah’ım onları lütfen 
kabul et...

Ey Ulu Sahip!... Özlediğim kadar 
duyamadığım ve doyamadığım 
varlığının, ruhumdaki ateşi ile 
bahtiyarım... Ebedi olan bu ateşi, her 
an daha kızgın eyle ki bahtiyarlığım 
artsın ve son bulmasın!... Ve sana olan 
ebedi aşkım, hasretim ve ebedi niyazım 
ve istimdadım (yardım çağrım); bütün 
beşeri kimliğini sonsuz bir ezelde terk 
ederek sonsuz ebedlerin kucağında 
dinlenebilecek bir takatin eşiğine 
ulaşsın!...

Ey Allah’ım!... Küçük varlığımı 
bir kainata bedel kılan senin mutlak 
kudretin karşısında ben bir hiç 
oldum ve bu hiçliğimden duyduğum 
bahtiyarlık kainattan üstün saadetlerle 
varlığımı doldurdu. Sana nasıl hamd 
edeyim!... Ve beni gark ettiğin artsız 
arasız bahşeyişlerinin yükseltici 
kollarında büyüyen varlığımın sana 

olan şükranımı hangi aciz dilimle ifade 
edeyim?...

Borcumu ödeyebilmek için değil 
fakat emrinde olan bütün varlığımı 
ve hiçliğimi senin iradene, senin 
ilahi muradına teslim etmenin 
sonsuza dek kalacak olan hazlarını ve 
saadetlerini biraz daha fazla teneffüs 
edebilmek için ebediyen ahdettiğim 
bu teslimiyetimin artışı son bulmasın 
Yarabbi.

Ey büyük Tanrım!... İçimde ki 
susuzluğum hasretim, özleyişim, 
aşkım ve ateşim, kainatlar değerinde 
ki saadetlere beni ulaştırmasına yol 
açan bu ezeli ve ebedi teslimiyetimizin 
bendekini idrakini lütfen arttır. Ve 
varlığımın ebediyeti boyunca ilahi 
emirlerinin tatbikatına memur, bütün 
yarattığın varlıklara karşı faal, fedakar, 
feragatli, müşfik, merhametli, faziletli 
bir kulun olmak hususunda vermiş 
olduğum kararı destekleyici yardımları 
ve sebepleri halk ederek, beni küçük 
bir hizmetçin olmak bahtiyarlığından 
biran olsun ayırma.

Ey Yaradanım!... Bütün varlıklara 
ve insanlara aynı derecede ihsan 
buyurduğun bu yüksek kaderi, 
onlarında birer birer duyabilmeleri 
için kendilerine kudretler, yardımlar 
ve yardımcılar nasip et. Ve dünyanın 
ağarmayan karanlık gecelerinde 
ilahi ihtişamının belki en küçük 
birer tecelligahı (görünme yeri) 
olan kainatların, varlıkların ve 
kudretlerin coşkun seller halinde 
ki nurlarından habersizce dalmış 
bulunduğu derin gayfet uykusundan 
beşeriyeti uyandırmaya muktedir 
yüksek varlıklarını lütfen vazifelendir 
ve insanlar er geç mukadder olan bu 
büyük saadeti duymak bahtiyarlığını 
bağışla. Sana yalvarırım Allah’ım...

İÇİMDE bir susuzluk var! Bu susuzluk bir 
hasret, biz özleyiş, bir aşk, bir ateş oldu ve 
bu ateşin her alevi sonsuz bir varlık ummanı 

içinden bir niyaz (şiddetle isteme), bir istimdat 
(yardım isteme), bir teslimiyet halinde yükseldi.

Bu sonsuz varlık denizinde dünyalar, alemler, 
kainatlar ve kainatlar… sonsuz kainatlar var! 
Bugün, yarın, gelecek bir gün, edebiyet… ve 
edebi oluşun sonu gelmeyen ve gelmeyecek olan 
edepleri var! Varlıklar, kudretler ve kudretlerin 
kudreti olan kudretler… ve gene kudretlerden 
daha kudretli kudretler var.

İşte buraya gelince varlığın büyük bir idrak 
sahasından kanatlanarak önümde perde perde 
açılan meçhul ve sırlarla dolu aydınlıkların, her 
birinde binlerce mana saklı ruhnevaz (ruhu 
okşayan) titreyişleri arasında yükseliyor. Ve 
ruhuma çarpan her titreşim, ondan kopardığı bir 
parçayı, bütün bir varlık ve yokluk ummanının 
tek sahibi ve yaratıcısı olan Tanrı yolunun 
kahraman yolcularına armağan ederken bu 
armağanı diğer kudretli yükseliş vasıtalarının 
yanında kendilerine küçük bir basamak yaparak 
Rab’be doğru yükselmek bahtiyarlığına eren 
mesul varlıkların sevinç ve saadet haykırışları, 
Allah’ın daha nurlu daha aydınlık daha tarifi 
imkansız güzellik, saadet ve görkemlerle dolu 
yollarının kapılarını ruhunda, sonsuz ufuklar 
arkasından gelen ufuklar halinde açmaktadır. Ve 
işte o zaman ben, Allah’a tam bir teslimiyet ifade 
eden yaklaşma hissinin o anda yükseldiğini idrak 
ettiğim varlığımın küçüklüğünü ve hiçliğini bana 
duyuran tatlı kucağında kendimi kaybediyorum.

Dua
Dr. Bedri Ruhselman

1 6  •  R U H  v e  M A D D E
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11-) Algılama Farkındalık ile başlar! 
Önce hangi frekansta titreştiğini FARK 
ET! Bunun için kendine dön ve hangi 
duygular içinde olduğuna BAK!

12-) Zihinsel tekrarlar, yani mantra 
tekrarları çok işe yarar.

• Mutlu ve umutluyum.

• Teşekkür ederim, seni 
seviyorum.

13-) Yoga, thai-chi, chigong gibi 
pratikler senin titreşimini arttırır.

14-) Hayatını bir anda 

değiştirebilirsin. Düşündüğünden çok 
daha güçlü bir etkin var, hayatının 
üzerinde Sen geçmişinin (Karma, 
travma, yetiştirilme koşulları, aile 
tutumları  vs.) kurbanı değilsin. 
FARKET ve İNAN. Buna bütünsel 
“SORUMLULUK” diyoruz. Hepimiz 
her şeyden SORUMLUYUZ!

15-) NEFES al! Nefesine odaklan 
ve daha uzun, dolu, dolu nefesler al 
ve VER! Bu seni sakinleştirir. SAKİN 
titreşim, YÜKSEK titreşimdir.

16-) Suyunu kutsayarak iç. Olumlu 
enerji yüklediğin suyu iç. Baş ve 
orta parmağını bastırarak 
(antik kalp mudrası) 
suyuna sevgi yolla ve 
İÇ.

1 8  •  R U H  v e  M A D D E

1-) Ufak/büyük gerçekten şükran, 
takdir ve huşu ile izleyebileceğin bir 
güzellik bul ve onu seyret.

2-)  Sürekli düşüncelerini olumluya 
çevirme egzersizleri yap. Bazen bunu 
yazarak yapmakta  fayda  vardır. 
(öğrenme eğrisi…) elle YAZ! 

3- ) En ufaktan, en büyüğe şükran 
listesi hazırla ve bu bilişsel, davranışsal 
bir eğitimdir. Örneğin: nefes almaktan 
… en büyük huzur ve zenginliğe 
kadar…

4-) Meditasyon yap. Hiçbir şey 
DÜŞÜNME. Daha nötr ve boş bir 
alanda kalabilmek seni daha olumlu bir 
titreşimde tutar .

5-) Müzik dinle. Sevdiğin müzikleri 
dinlemek seni daha mutlu ve keyifli 
yapar.

6- ) Başkaları için iyi bir şeyler yap. 
Verecek çok şeyim var diye düşün ve 
özveride bulun.

7-) Şikayet etmeyi şimdi şu anda BIRAK!!! 
Dedikodu YAPMA…

8- ) 528 hz. ses frekansında müzikleri 
dinleyerek titreşimini yükselt ve DNA’nı 
değiştirme çalışmaları yap.

9-) Hareket et, spor yap, dans et, YÜRÜ! 
“Endorfin” 

10-) Ancient ilahileri dinle; Gregoryen veya 
Budist müzikler, frekansını yükseltir.

Enerji Alanınızın Frekansınızı 
Yükseltmenin 21 Yolu

Bilun Armağan
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17-) Mudra pratiğini öğren 
ki, enerjiyi/çi’yi tekrar bedenine 
yansıtabilir! Olumlu YAŞAM  
ENERJİSİ’ni parmak yogası ile 
bedenine yönlendirirsin.

18-) ZIPLA, aşağı, yukarı zıpla! 
Trambolin yap... Bu hücreleri 
hareketlendirir. Hatta neşelendirir 
ve sağlık kazandırır. CLEAR  YOUR 
MİND (ZİHNİNİ BERRAKLAŞTIR)

19-) Ho’oponopono UYGULA! Ve 
herkesi/kendini AFFET ve titreşimini 
yükselt.

20-) Bir canlıya, birisine sarıl;10 
dakika boyunca sarıldığında stresini 
büyük ölçüde azaltır. Titreşimin 
yükselir.

21-) Yeni, yepyeni bir şey yap! 
Yüksekten atla! Yeni bir dans  öğren… 
Topluluk önünde konuş. Yeni bir şey 
öğrenmek beynine tekrar kablo çeker!     
r

Dünyanin Titreşimini̇
Yükseltmek İçin
Çalışan herkese 

Teşekkürler

Biz Bir’iz
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İşte, o kadim zamanlarda, insan 
kendisinin içinde evrenin çeşitli 
formlarda yeniden doğduğunu 
bilmekteydi; bir içsel dünyayı 
deneyimlerdi. Onun içsel yaşamsal 
sıvılarından, bütün bir evren eterik 
bir yapı olarak doğmaktaydı. Bu, 
kadim durugörü idi. İnsan gerçek bir 
süreç, gerçek bir oluş/meydana geliş 
olarak deneyimlenirdi. Ve  modern 
insanda aynı süreç aynı şekilde 
sürmekte ancak bunu artık içsel olarak 
deneyimleyemiyor.

 Şimdi, kadim bilgelerin gerçekten 
ilişki kurabildikleri o ruhsal Varlıklar, 
onları yalnızca içinden bu mikro-
kozmik evrenin doğduğu yaşamsal 
sıvılar konusunda aydınlatmakla 
kalmadılar; ayrıca, yaşam veren 
havaya, insanın soluğuyla içeri çekilip 
ardından bütün organizmasına yayılan 
hava konusunda da aydınlattılar. 
Kendini bütün mikrokozmosa yayan 
bu hava, oradaki biçimleri belirsiz hale 
getirir. O minyatür ölçekte başlayan 
harikulade eterik evren, nefes ona 
temas ettiği anda, belirsiz hale gelir. 
Öncesinde sonsuz sayıda form içeren 
şey birleşir çünkü “astral” insan hava 
elementinde yaşar, tıpkı eterik insanın 
sıvılarda yaşıyor olması gibi. İnsanın 
astral varlığı bu hava elementinde 
yaşar ve eterik düşünceleri kırıp 
yıkmak yoluyla, eterik düşüncelerin 
bir kuvvete dönüşümü yoluyla, “hava 
insan”daki “astral insan”ın işleyişinden 
irade doğar.  Ve irade ile birlikte, 
irade ile bağlantılı büyüme kuvvetleri 
doğacaktır.

Yine, bu bilgi günümüzde kullanılan 
soyut “irade” kelimesinin önerdiğinden 
çok daha fazlasını ifade etmekteydi. 
İstemek, murad etmek somut bir 
süreçtir. Astral, hava elementini tutar 

ve eterik ve sıvısal olanın üzerine 
yayar. Ve orada, dış dünyada bir şey 
yandığında farklı bir safhada ortaya 
çıkan bir süreç kurulur. Bu süreç, 
kadimler tarafından sülfür-süreci 
olarak anlaşılırdı. Ve bu sülfür-
sürecinden, canda/tinde irade/istem/
murat olarak deneyimlenen şey açığa 
çıkardı.

ORTA ÇAğ boyunca bu bilgeliğin yerini 
yavaş yavaş bilginin sırf mantıksal formu 
almaya başladı; büyük önem taşımasına 

rağmen, yine de tamamen akademik hale geldi 
ve diğer yanda, Halk Bilgeliği içine sızmaya 
başladı. Bir zamanlar hem kozmos hem de insana 
dair yüce bilgelik olan şey bozundu ve içlerinde 
büyük değer olduğunu hissetmelerine rağmen 
anlamlarına dair pek az şey anlayan sıradan halk 
tarafından kullanılan deyişlere, atasözleri haline 
geldi. Boehme, böyle insanlar arasında yaşadı. 
Bu Halk Bilgeliğini özümsedi ve kendi dehası 
aracılığıyla, kendi içinde yeniden canlandırdı. 
Aralarında yaşadığı halka kıyasla bunları dile 
getirmekte daha başarılıydı ama yine de tutuk bir 
şekilde ifade etmekten fazlasını yapamadı.

Örneğin, şöyle der: “Orada bir yerlerde kozmik 
düşünceler var; evrensel bir Kelam kendini kristal 
içine sarıp sarmalamış; insan tuzları eritip eterik 
bedeninde buna yeni form verdiğinde bu kozmik 
düşünceleri, bilerek ve isteyerek kendi içine alır.” 
Gerçekten de öyledir; sonsuz sınırsız formlar 
dünyasının somut düşüncelerinden, insanın en 
derin düşüncelerinden formlarının çeşitliliği 
bakımından dışımızdaki dünya kadar zengin bir 
eterik dünya doğar.

Size tarif ettiğim şey, eskinin bilgeleri arasında 
gerçek bilgi idi; onların bilimi buydu. Ama, 
Gizemler’in bu kadim bilgelerinin kendi rüya 
ile örtülü vizyonları aracılığıyla bu bilgiye doğru 
tekamül edebilmiş olmaları olgusuna ek olarak, 
onlar kozmosun ruhsal Varlıklarıyla gerçek 
bağlantılar da kurabilmekteydiler. Yeryüzünde 
bir insanın diğer insan varlıklarıyla bilinçli 
ilişkiler içine girmesi gibi, kadim bilgeler de 
ruhsal Varlıklar ile ilişkiye girerlerdi. Ve bu 
ruhsal Varlıklardan başka bir şey öğrendiler; 
insanın  – içe doğru bir başka kozmos, yani 
mikrokozmos, makrokozmosun bir eterik 
yeniden doğuşu olması nedeniyle –  eterik 
bedeninde  biçimlendirdiği ve dolayısıyla bir 
iç kozmos olarak sahip olduğu şeyin, hava 
elementinde, soluk alıp verme süreci sayesinde, 
yavaş yavaş yok olup gittiğini öğrendi.

Tuz, Cıva, 
Sülfür
Rudolf Steiner

2. Bölüm

2 2  •  R U H  v e  M A D D E
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görebilmekteydiler. Bu tuz-ve-sülfür-
süreçlerini gerçekten anladığımız 
anda, insanın yeryüzü-öncesi yaşamını 
görürüz. Zira, yeryüzü yaşamı, yeryüzü-
öncesi yaşamdan tam olarak bu 
açıdan farklılık gösterir: sülfür-ve-tuz-
süreçleri, dıştaki duyular dünyasında 
ölüdürler; yeryüzü-öncesi varoluşta 
canlıdırlar. Doğum ve ölüm arasında 
duyularla algıladığımız şey, ölüdür. 
Gerçek tuz-ve sülfür-süreçleri ise onları 
yeryüzü-öncesi varoluştaki halleriyle 
deneyimlediğimizde canlıdırlar. 
Başka bir deyişle, Boehme’nin tutuk 
kelimelerle söz ettiği bu süreçleri 
anlamak, yeryüzü-öncesi varoluşa dair 
bir vizyondur.  

İnsanın yeryüzü-öncesi varoluşa 
dönüp bakma becerisi kaybolmuştur, 
tıpkı sülfür-sürecinde yeryüzü-sonrası 
varoluş gerçekliğini görmemize yardım 
eden ruhsal Varlıklarla birleşmenin 
kaybolmuş olması gibi. İnsan canının/
tininin bütün tutumu tamamen 
değişmiştir. (Örnek olarak, İsa’nın 
doğacağı yeri işaret eden yıldızı 
izleyerek çok uzak diyarlardan gelen 
Üç Bilge Kral’ın atasının, Tevrat’ta adı 
geçen Balaam olduğunu ve Balaam’ın 
zamanında, insanların Tanrı/
Tanrı katı ile konuşabildiklerinin 
anlatıldığını aktarıyor.)

Son konuşmamda, dikkatinizi, çok 
önceleri evrendeki yerine dair insanın 
hissetme tarzından günümüze hiçbir 
şeyin kalmadığı olgusuna çekmiştim. 
İnsan canının/tininin tutumunda 
meydana gelen değişim çok büyük 
oldu. Asırlar önce, rüyamsı durugörü 
becerileri ile insanların sülfür-süreci 
ve tuz-süreci gibi süreçlerin gerçek 
işleyişini gözlemleyebilir olduğu 
bilinmekteydi. Ve bundan dolayı, 
onlar varoluşun yeryüzü-öncesi halini 

O çok eski zamanlarda, insanlar 
zihinde bir resim gibi beliren 
bir şeyi ifade etmek için şu 
soyut düşünme kelimesini kullanmazdı. 
Gerçek bir bilen “düşünmek”ten 
söz ettiğinde, az önce anlatılan tuz-
sürecinden söz ediyordu. “İrade”den 
de soyut bir tarzda değil de, insandaki 
hava elementini ele geçiren astral 
kuvvetlerden, iradenin doğuşuna 
yol açan sülfür-sürecinden söz 
ederdi. İstemeki murad etmek bir 
somut gerçeklik süreciydi ve bu ikisi 
arasındaki ayarlama  – zira bunlar zıt 
süreçlerdir –  ise cıva-süreci tarafından 
oluşturulurdu; bu süreçle, sıvı olan ve 
henüz formu olan şey eterik doğadan 
astral doğaya, sıvısal olandan havasal 
olana doğru, ileri geri sallanır.

Eskinin düşünürleri asla tamamen 
soyut bir irade-sürecinden, tamamen 
soyut bir düşünme-sürecinden söz 
etmezlerdi; tuz-sürecinden, sülfür-
sürecinden söz ederlerdi ve böylece, 
bir yanda doğası can-ve-ruh olan ve 
diğer yanda doğası maddesel-eterik 
olan bir şeyi kastederlerdi. Onlar için, 
bu bir birlikti ve canın/tinin bedensel 
organizmanın her yerinde nasıl 
işlediğini böyle algılarlardı.

Yukarıda  tarif ettiğim süreçlerin 
hepsi, tuz-süreci, sülfür-süreci; bunları 
dışsal doğanın hiçbir yerinde bu 
formda bulamazsınız; bunlar sadece 
insan tarafından kendi imge varlığında 
meydana gelirken bilinebilen 
süreçlerdir. … İnsan bunları canlı 
halleri içinde gözlemlendiğinde, yeni 
bir dünya görmüştü: onu, yeryüzünde 
çevreleyen dünya olmayan bir dünya.

O zamanlar, kadimler, içsel 
olarak deneyimledikleri bilgilerinin 
yardımıyla, yeryüzünden/topraktan 
olmayanı, farklı bir dünyaya ait olanı 
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belirsiz ve dağınık halde olan bu 
bilgi, evrendeki insana ve insandaki 
evrene dair kesin ve net bir anlayışı 
doğurmalıydı; içsel durugörünün 
nüksetmesi yoluyla değil de, özgür 
ruhsal faaliyetin elde ettiği yeni 
durugörü becerileri yoluyla.

 Bu sözlerle işaret ettiğim şey, 
insanlığın tekamülünde meydana 
gelmesi gereken şeydir. Ve 
günümüzde, insanlık bu daha yüksek 

bilgiyi elde etme iradesine/istemine 
şiddetle muhalefet eden ve bundan 
nefret eden kalabalıkların varlığı 
olgusuyla yüzyüzedir. Bu durum, 
tarihin anlattığı olaylarda fazlasıyla 
barizdir. Ve bu olayları anladığımızda, 
dünyaya dair antropozofik kavramlara 
karşı yükselen acı muhalefetin 
nedenini de anlarız.     r

Rudolf Steiner tarafından 1931 yılında verilen bir 
konferanstan kısaltarak çeviren: Yasemin Tokatlı

görebilmekteydiler.
İnsanın yukarıya doğru ilerlemesini 

istemeyen, aksine gerilemesini 
arzulayan ama belirli bir anlamda 
yine de inisiye edilmiş bazı kişiler, 
insan varlıklarının bu beceriyi 
kaybedeceklerini daha önceden 
gördü; varoluş-öncesine dair hiçbir 
şeyin artık bilinemeyeceği bir zaman 
gelecekti. Böylece, bu kişiler, varoluş-
öncesi yaşamın hiç olmadığına, insanın 
canının/tininin fiziksel bedeniyle 
birlikte yaratıldığına dair bir dogmayı 
yerleştirdi. Varoluş-öncesi olgusu, 
dogmanın karanlığıyla örtüldü. Bu, 
insanın bir zamanlar evrendeki yerine 
dair bilgisinden aşağıya doğru inişin 
ilk adımıydı. Cehalete inişte atılmış 
bir adımdı çünkü insanın varoluşunun 
bir parçası, özellikle de onun varoluş-
öncesi yaşamı gibi çok önemli bir 
parçası silinip yok edildiğinde, insanı 
anlamak imkansızdır. 

Çok uzun zaman boyunca, insanlığı 
aşağıya inen yola sevk etmeyi isteyen 
İnisiyeler vardı. Böyle İnisiyeler, yeni 
içgörü becerisinin  -ki eski durugörü 
becerisinin tam tersiydi- ilerleme 
kaydetmesini istemediler. Ve 
dogmaları kullanarak, bilginin yeni 
formlarının yerine ölümden sonraki 
yaşama dair sırf iman ve inancı 
yerleştirmeye çalıştılar. Ve böylece, 
Giordano Bruno’nun döneminde, 
dogmatik fetvalar, varoluş-öncesi 
yaşama ve ölümden sonraki yaşama 
dair bilgi olasılığını çoktan ortadan 
kaldırmıştı. Bruno ise orada durup 
bununla mücadele etti; Boehme’den 
ve kesinlikle Lord Bacon’dan daha 
şiddetli bir tarzda mücadele verdi ama 
yine de içinde yaşayan Dominiken 
bilgeliğini evrene dair gerçek bir 
kavrayışa dönüştürmekte başarısız 
oldu. 

Ancak, Giordano Bruno’da belli 
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Medyumun çevresindeki bireylerin 
zihinlerinin iletişim içeriğini 
etkilebileceği Ballou için açıktı, bu 
sürece şöyle atıfta bulunmuştur, 
“mesmerik ve psikolojik tesirler, 
medyumun yakınındaki kontrol eden 
zihinler”.

Bu fikirler Ballou’ya has değildi. 
Onlar Andrew Jackson Davis’te de 
görülebilir(1853). Kitabı, “Şimdiki 
Çağ ve İçsel Hayatt”ta, Davis şöyle 
yazmıştır:”İnsan zihninin sıradışı 
yaklaşımlara bağlı olarak bazılarının 
birçok deneyimleri ruhsal kökenli 
olarak kabul edilmiştir; ki hakikatte 
bunlaar ve varlığımızın doğal yasaları 
tarafından meydena gelmiştir...” 8sy. 
160-161) Davis kitabında medyumsal 
fenomenin muhtemel sebeplerini 
listeleyen bir tablo sunmuştur. 
Onun görüşüne göre bunların 
%40’ı “ayrılmış ruhlardandı. Gerisi 
sahtekarlık, “nöro-psikoloji” veya 
hayalperestler ve “serebro-sempati  veya 
epidemik hastalıklardı. %20’si bizim 
yaşayanların psişik diyeceklerine atıftır. 
Buna medyumlar ve durugörücünün 
bedenlerinden gelen “hayati elektrik” 
dahildir. Bu özellikler, Davis’in 
yazılarının birçoğu gibi , ki bunlar 
durugörüsel ilhamla sağlanmıştır, 
burda erken dönem Amerikan Ruhçu 
hareketinin bir liderinin ruhsal temelli 
olanlardan ziyade medyumluğun 
açıklaması için alternatif açıklamalar 
sunması önemlidir.

Davis medyumsal iletişimlerdeki 
görünürdeki itilafların temel 
sebeplerinin-zihin karışılıkları ve 
hatalar anlamında- iki farklı kaynaktan 
gelen izleniimlein eşzamanlı 
algılamasından kaynaklandığını 
söyler: ruhlar ve yaşayan insanların 
zihinleri. Şöyle yazmıştır: “Bir medyum 

hazirundaki bir kişiden düşünceler 
elde edebilir veya hatta bu küredeki 
uzaktan bir kimseden...ve hala onların 
kaynağına göre aldanabilir” (sy. 202).

Sonraki yıllarda Henry J. Atkinson 
(1871,sy.535) “Bilim ve Ruhçuluk” 
başlıklı makalede , fenomenin 
arkasındakş  etken hakkkında açık 
olunması gerektiğinin önemli 
olduğunu tartışmıştır. Bu, ölülerinin 
ruhlarının mı yoksa yaşayanların 
ruhlarının bir ewtkinliğimidir? Sonra 
yazar ruh şahsiyetini tesis etmeyi 
içeren problemleri tartışmıştır. Şöyle 
demiştir:” Ruh şahsiyeti ile ilgili 
zorluklar çok çeşitlidir: örneğin , 
duble veya yaşayan kşiden gelen Ruh 
meseleleri, durugörü veya düşünce 
transferi yolu ile  veya bilgi veya hafıza 
transferi ile...” (Atkinson, 1882, sy.249).

İngiliz Ruhçu William Harrison 
hazirunu düşüncelerinin medyumsal 
iletişimin içeriğini etkileyebileceğini 
tartışmıştır. Şöyle atıfta bulunmuştur, 
“düşünme okum veya ...bir zihnin bir 
diğerine etkisi” (Harrison, 1873 sy. 
434).

Bir diğer yazar Helen Dallas (1916), 
kendisi bir ruhçu olarak tarif edilebilir, 
kitabı éCevaplanan ruhçuluğa 
İtiraz”da şöyle yorumlamıştır, “hala 
yaşayanlardan telepatik olarak 
düşüncelerin alınıp karışabileceği 
gerçeği veya dezenkarne olanlardan 
yanlışlıkla mesaj alınabilir” (sy.70). 
Benzer şekilde, İYİ BİLİNEN 
Fransız araştırmacı  ve teorisyen 
Gustav Geley medyumsal iletişimin 
bazen “ medyumdan ve celsedeki 
katılımcılardan alınan delillerin , 
bunların hepsinin çeşitli oranlarda “ 
olabileceğini beyan etmiştir.

Bir diğer ilginç örnek, muhtemelen 
zamanın en iyi tanınan Avrupalı 
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(Carlos Alvarado’nun bu makalesi Journal of Society for Psychal Research, Cilt:67, sy. 
871, Nisan 2003 sayısında yayınlanmıştır. Carlos Alvarado’nun izni ile burada yer 
alıyor. lütfen www.spr. Ac.uk ve Parapsikoloji vakfının www.parapsikoloji.org web 
sitesini ziyaret edin).

ADIN BALLOU (1853) kitabı “Modern ruh Tezahürlerine Saygı Duyan Bir 
Açıklama”da, şöyle yazmıştır: “et içindeki ruhların , medyumun zihninin 
veya medyumu çevreleyen kişilerin zihinlerinin bazen yapılan tezahürleri 

ve iletişimleri bozduğuna , çarpıttığına veya modifiye ettiğine inanıyorum”. 

Bedensel Ölümden 
Sonra Hayatta Kalma ve 

Parapsikolojinin Gelişimi
Carlos S. Alvarado

4. Bölüm
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medyumun ruhu veya dublesidir...” 
(Spirit Forms, 1873, sy.452).  O 
zamanlardaki maddileşmeler 
hakkındaki fikir çeşitliliğini göstererek 
, Ruhçu Emily Kislingbury (1876a, 
1876b) önermiştir ki, medyumun 
transfigürasyonu bazı maddileşme 
vakalarını açıklayabilir.

Ruhçuluğun teorik katkılarını 
görmenin bir diğer yolu şüphecilerin 
de önemli teorik model geliştirdiği bir 
bağlamdır. Orda akışkan maddenin 
medyumun bedeninden çıktığını 
öneren birçok yazarlar olmuştuhayvani 
manyetizm, Od, sinir güçleri- birçok 
zihinsel özellik Ruhçuluğun fiziksel 
fenomenini açıklayabilir, ruh etkenine 
bağlı olmadan. Ruhçuluğun yayılmasını 
bir gerçeklik molarak kullanarak 
ve özellikle ruh tesirlerini öneren 
fizik medyumların performansını 

kullanmak farklı bir açıklama 
modeli  sunmuştur. Onlar fenomenin 
medyumun sinir sisteminden gelen bir 
güçle açıklanabileceğine inanmıştır. 
Bu edebiyat şu kişileri dahil etmiştir; 
John Bovee Dods’un “İncelenen ve 
Açıklanan Ruh Tezahürleri”(1854), 
Edward C. Roger’in “Gizemli 
Ajanların Felsefesi” (1853), Asa 
Mahar’ın “Açıklanan ve Maruz 
Kalınan Gizemleri” (1855) ve George 
Samson’un “Test Edilen Ruhçuluğu” 
(1860). 19. Yüzyılın daha sonraki 
zamanlarında Edward W. Cox (1872) 
Gerry G. Fairfield (1875) ve Edard von 
Hartman885) gibi yazarlar fenomeni 
ruh etkenine dayanmadan açıklama 
düşüncesine devam ettiler. Bu düşünce 
çizsi 20. Yüzyılın erken dönemlerinde 
Joseph Maxwell (1903/1905), Enrico 
Morselli (1908), Schreny Notzing 
(1920/1925) ve Rene Sudre (1926) 
gibi yazarlar tarafından devam 
ettirilmiştir. Bahsettiğim bütün bu 
yazılar bazı modern yazarların hayatta 
kalma fenomenini açıklamak için süper 
psi dedikleri şeyin başlangıcıdır. 

Bu fikirlerden yükselen birçok 
itilaflar ruhçuların ve onların 
muhaliflerinin kabullerinin altını 
çizmek için önemliydi. Thomas P. 
Barkas (1862) “Modern Ruhçuluk 
Fenomeninin 10 Yıllık Araştırması” 
kitabında bu sinir güçleri kavramında 
“inssan bir çeşit elektro-odik-serebro-
belkemiği makinesine dönüşmektedir” 
diye tartışmaktadır. Barkas’ın görüşüne 
göre bu psişik güç fikirleri fenomeni 
açıklamak için yeterli değildir. Birçok 
psişik güç modeli eleştirmeni bu 
görüşü ifade etmiştir. Bu güçlerin 
akıllı etkiler üretmesi yeteneğini 
sorgulamışlardır, bazı nesnelerin 
hareketleri  ve maddileşme fenomenini 

ruhçusu Ernesto Bozzano’dur. 
Bozzano bir kereden fazla olarak bazı 
vakaların DDA  ile açıklanabileceğini 
ifade etmiştir. Kitabı, Animizm ve 
Spiritizm’de ruh şahsiyetini öneren 
fenomene atıfta buulunurken Şöyle 
demiştir, “birçok vaka genelde animik 
tezahürler olarak açıklanabilir” 
(Bozzano, sy.47). Bozzano tekinsiz 
vakalar çalışmasında (1919/1925) 
vakaların çoğunluğunu dezenkarne 
etkenlerle açıklamıştır. Bununla 
birlikte , küçük oranda vakalar 
için yaşayanlardan gelen telepati 
açıklamasını kabul etmiştir. Onun 
görüşüne göre “yaşayanlar arasındaki 
tezahürlerin hepsi telepatik kökenli 
değildir...aynı zamanda bütün tekinsiz 
tezahürlerin hepsi bir ruh kökenli 
değildir” (sy.305).

Bozzano darbeci ruhlarla ilgili 
olarak yaşayanlardan kaynaklanan 
bazı etkenleri kabul etmiştir. Şöyle 
yazmıştır:

Orda animistik hipotezle 
açıklanabilen küçük sayıda vakalar 
vardır...şuuratı kökenli iptidai bir 
istek ile kontrol edilen telekinetik 
veya medyumsal enerjinin arasıra 
meydana gelen yayılımı... Az 
karmaşıklığı olan bazı vakalar bu 
kategoride sınıflandırılabilir... ama 
şöyle denilebilir ki , genelde, “darbeci” 
tezahürler tamamen ‘animistik’ 
veya tamamen ‘sipiritistik’değildir... 
(Bozzano, 1919/1925, sy.311)

Diğerleri, katılımcıların 
düşüncelerinin maddileşme fenoenini 
açıklayabileceğine inanmıştır. Böylece, 
örneğin, Spiritualist Newspapaer’da , 
G.W.Stock celselede görünen şekiller 
“çok yumuşaktı ve düşüncelerle4 şekil 
verilebilecek türdendi ve tezahürlerle 
ilgili olarak şekillenebilirdi” diye 

yazmıştır(Stock, 1877,sy.188).Benzer 
bir görüş imzasız bir makalede 
beyan edilmiştir, “Katılımcıların 
Ruhsal Tezahürler Üzerindeki 
Etkileri”, bu tahminen William H. 
Harrison(Tesir,1877) tarafından 
yazılmıştı.

Gerçekte Ruhçu yayınlar 
maddileşmelerin doğası hakkında 
çeşitli fikirler sunmuştur, bunlar 
tartışmanın karmaşıklığının altını 
çizer, dezenkarne etkn fikri ile 
sınırlanmamıştır. Bazı yazarlar 
maddileşmeler için  medyumun 
dublesinin dışarılaşması  hakkında 
spekülasyon yaparlar (örneğin, 
Coleman, 1876; Kislingbury, 
1876a,1876b; Reimers, 1876). Kattie 
King’in maddileşmesş hakkında 
yazan bir yazar şöyle demiştir, 
“Kattie bağımsız bir ruh değildirama 
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akışkana atıfta bulunmaktadır, 
maddileşme fenomenini açıklamak için 
bunu kullanmıştır. William Stainton 
Moses , 1877 Kasımında yapılan 
bir İngiliz Ulusal Ruhçular Birliği  
toplantısında şöyle beyan etmiştir: “O 
evrensel besindir, onun daoğasındaki 
bütün operasyonlarda kullanılan 
ham maddedir...O medyumun hayati 
gücüdür.” (Moses, 1877,sy.254).

Ruhçu yönelimli yazarlarda 20. 
Yüzyılda bu7 fikirleri tartışmışlardır. 
James Hewat McKenzie (1916) 
kitabı “Ruh Münasebeti”nde 
maddileşmelerde medyumların 
bedenindewn dışarı çıkan psiko-
plastik bir madde olduğunu 
tartışmıştır. Fransa’da , Geley, 
ektoplamanın medyumun 
bedenindeki “anatomo-biyolojik 
merkezleşmeden kaynaklandığını ve 
amorf haldeki  katı,sıvı,gaz maddenin 
merkezleşmesinin dışarılaşması 
olduğunu tartışmıştır” (Geley, 
1924/1927, sy.358).

Bu güç ve akışkanlar fikirlerinin 
anti-ruhçu yazarlara has olmadığını 
görebiliriz. Ruhçular ruhçuluğun 
başından beri bu fikirlerin tartışması 
ve gelişmesine aktif olarak dahil 
olmuşlardır. Bu önemli bir noktadır 
çünkü bu fikir- fenomeni üretmek 
için medyumun bedeninden gelen 
bu güç- 19. Ve 20. Yüzyıllarda 
psişik araştırmanın teorik temel 
modellerindendi (Alvarado, 2001) 
Kavram anti-dezenkarne etken 
açıklaması ile tanımlanmış olduğu 
için , bu tesirli fikir edebiyatınakatkı 
yapanların sadece şüpheciler 
olmadığını açıklamaya ihtiyacımız var. 

Ruh İletişimleri Üzerine Psikolojik 
Tesirler

Ruhçular medyumun iletişimi 

farklı yollarla etkileyebileceğini  
daimafark etmişlerdir. American 
Journal’da yayınlanan “İfşaat 
Üzerine Serbral Tesir” adlı makalede 
S.B.Brittan medyumsal iletişimlerin 
medyumun düşünceleri tarafından 
etkilenebileceğini tartışmıştır. Brittan 
şöyle diyor. “Bütün çağlarda Ruhsal 
Alemden gelen ifşaatlar asli olarak 
verildikleri kişilerin fiziksel ve zihinsel 
karakteristikleri tarafından modifiye 
edilmiştir. Akış sürecinde , iki zihnin 
unsurları birbirine karışır ve ifşaat 
onlaqrın karışma fiillerinin sonucudur 
“ Sy.39-40)

Andrew Jackson Davis’in kitabı 
(1853) medyumların zihinlerinin 
iletişimler üstündeki tesirlerini 
tartışmıştır, özellikle medyumun 
eğitimini ve alışkanlıklarını yansıtırken. 
Medyumun zihni diye yazmışltır Davis 
,” şuuraltısal olarak değiştirmeye, 
modifiye etmeye ve bütün izlenimi 
düzenlemeye eğilimlidir, hangi 
kaynaktan alınırsa alınsın, kendi 
büyümesine ve bireysel kültürüne hal 
ve stili ile uyumlu olarak böyledir” 
(Sy.203). Bu tesir medyum tarafından 
tamamen fark edilmemiş olabilir.

Allen Kardec, Deneysel 
Ruhçuluk:Medyumların Kitabı veya 
Medyumlar İçin Rehber ve Çağrışımlar 
kitabında medyumun kaynakları 
yolu ile iletişimi kurma yeteneğinde 
ruhların sınırlılığını yazmıştır, 
mesela lisan bilgisi. Diğerleride 
bu meselelerden bahsetmiştir 
(örneğin, Ballou, 1853; Dallas, 1916) 
Dallas, örneğin, trans sırasında 
bile,”medyumun zihni...düşüncelerin 
izlenimlerini kolaylıkla yansıtabilecek 
cansız bir ayna değildir; o daha ziyade 
içsel akıntılar ve dışsal rüzgarlarla 
bozulan bir deniz ile kıyaslanabilir” 

sorgulamışlardır (örneğin, Aksakov, 
1890,Dr. Dodds ve Ruhçuluk,1855; Güç 
ve Ruhçuluk,1867; Marry Jane,1863; 
Ben NEYİM? 1874).

Bununla birlilkte, ruhçuların 
kendilerinin de akışkansal güçlerin 
mevcudiyetini desteklediklerini 
fark etmek önemlidir ama onlar 
ölülerin ruhları tarafından manupile 
edildiklerini vurgulamaktadırlar. 
Tesirli bir kavram spiritizmin kurucusu 
Fransız Alan Kardec’in perispirisidire. 
O iyi bilinen “Ruhların Kitabı’nda” , 
ilk olarak 1857’de basılmıştır, Kardec 
(1875) medyumsal iletişimlere atfen 
bir “ruh ve madde arasında ara bir 
parça rolünü oynayan evrensel bir 
akışkandan” bahsetmiştir. Bu maddeye, 
perispiri denmiştir. O ruhun beden 
etkisini muhtemel kılıyordu ve 
görünümleri ve nesnelerin hareketi 
gibi fenomenleri yaratmada ruhun 
kullandığı bir araçtı. Kardec (1876) 
sonraki bir kitapta psişik fenomenin 
perispiri yolu ile üretilmesi hakkında 
daha fazla detay vermiştir. Şöyle 
yazmıştır:

Ne zaman bir nesne harekete konsa, 
taşınsa veya havaya kalksa, ruh ona el 
atmaz, bizim ellerimizle yaptığımız gibi, 
ruh, öyle diyelim, onu medyumdan 

sağladığı akışkanla doyurur ve nesne o 
an için canlanmıştır, sanki bir canlıymış 
gibi harakat etmeye başlar... (ve) 
ruhunisteği ile dürtüyü takip eder. 
(Kardec, 1876,sy.76-77)

Bir bilim olarak Ruhçuluk başlığı 
hakkında “ilhamsal bir adreste” , 
Spiritualist Newspaper’da yayınlanan 
bir yazıda İngiliz trans medyumu ve 
trans konuşucusu J.J.Morse (1876) 
Alan Kardec’in perispiri fikrine benzer 
fikirleri ttartışmıştır. Fransa’da bu 
düşünce çizgisi Gabriel Dellane (1923) 
ve Leon Denis  (1922) tarafından 
açıkça beyan edilmiştir. Benzer şekilde 
iyi tanınan İngiliz ruhçu ve yayıncı 
J.Burns 1872’de belirlişartlar altında 
yaşayan varlıklarda bedenden dışarı 
çıkabilen bir güç olduğunu tartışmıştır 
ve bazı bireyler nesnelerin hareketi 
gibi böyle fenomenleri meydana 
getirebilmektedir. Burn’ün görüşlerine 
göre: “Medyumun acayipliği, ruhu 
çevreleyen ruhsal atmosferin bir 
manyetizmini vermektedir, karşılıklı 
küre haline gelebilirler...diğerine dahil 
olarak...” (Read ve Woodward, sy.33)

Burns yayınladığı bazı kitapçıklarda, 
celselerin nasıl idare edileceği 
hakkında talimatlar vermektedir. 
Bunların birinin adı “Ruhsal 
Fenomen Nasıl Araştırılmalı’dır”. Bu 
broşür şöyle demektedir: “Fenomen 
katılımcılardan yayılan hayati bir 
güç yolu ile gerçekleşmektedir, ki 
ruhlar bunu kendileri ve nesneler 
arasında bir bağlantı kurmak için 
kullanmaktadırlar”.

Ruhçu edebiyat bu güçlerle 
ilgili diğer birçok ifadeleri dahil 
etmektedir. Amerikan Ruhçu 
Robert Dale Owen (1871) kitabı 
“Tartışılabilir Topraklar”da insan 
organizasyonlarındaki görünmez 
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süpernormal öğrencilerini  bir yandan 
“normal ve anormal arasındaki 
ayrımı yapmaya hazırlamak için 
yazılmıştır”(Hyslop, 1906a) Psikolojik 
mekanizma bilgisinin genelde 
süpernormal olanı ve kısmen hayatta 
kalma ile ilgili olnı değerlendirmede 
asli olduğunu açıkça beyan etmiştir. 
Birçok vakada , ısrar etmiştir ki, 
geleneksel psikolojik açıklamaların 
ötesine gitmenin gereği yoktur. Şöyle 
yazdığı gibi:

Bir fenomenin gönüllü veya 
şuurdışı olarak üretilmesi yeterli 
değildir. Süpernormalin yeterliliklerini 
sağlamak için daha fazlası elde 
edilmelidir. Duysal deneyim haricinde 
diğer süreçlerle sağlanan bilginin 
damgasını taşımalıdır. O aynı zamanda 
şuuraltıslal yaratımlarında üretebileceği 

imajinasyondan daha fazlasını 
göstermelidir ve bu fonkisyonun 
sınırlarını benimsemede şu anda hiç 
bir kriterimiz yoktur. İkinci haller 
olarak sergilenen bağımsız şahsiyetlerin  
veya bir dışsal kaynak iddiasında olan 
fenomen konusunun karakteristiği  
önemli değildir, eğer onlar ölü 
kişilerin kişisel şahsiyetinin delillerini 
göstermiyorsa onlar şuuraltısal 
faaliyetler olarak görülebilirler. İkinci 
şahsiyet farklı şekilde açıklanan 
önceki birçok fenomeni açıklasada ve 
ruhlara inanç kriteri olsada, bu çok 
zorlayıcıdır.

Devam Edecek...

Çeviren: Burak Erker
Kaynak: survivalafterdeath.org.uk

diye yazmıştır (sy.65)
Orda aynı zamanda Aksakof (1890) 

ve Delanne (1902) gibi yazarların 
tartışmaları vardır, onlar ruh etkisini 
savunurken bazı fenomenleriçin ayırt 
edici mekanizmalar olabileceğini 
kabul etmişlerdir.  Dellanne’in 
Reseches Surla Mediumnite’si (1902) 
, bu otomatik yazıya odaklanan 
bir çalışmadır, ordxa medyumsal 
iletişimler için farklı açıklamalar 
olabileceğine işaret etmiştir. 
İletişim kaynaklarının içeriklerine 
odaklanarak ayırt edilebileceklerine 
inanırken, en iyi medyumların bile 
psikolojik otomatizmi medyumlar ile 
karışabileceğine inanmıştır. Benzer 
şekilde , Gelet şöyle tartışmıştır, 
transtayken, medyumun özgür irade 
kapasitesi  medyumsal iletişimlerden 
etkilenebilir, “hazirun az veya çok 
telkinleri ve kendi düşünceleri 
tarafından yansıtılan istekleri olabilir” 
(Geley, sy.108).

Birleşik Devletlarde, James H. 
Hyslop zihinsel medyumluğun 

sistematik ve detaylı çalışması ile 
iyi tanınmaktadır. Öte Alemle 
Temas kitabında , Hyslop (1919) 
ruhsal varlıklarla iletişimde bile 
yaşayanlarsdan gelen kirli etkilerin 
karılabileceğini tartışmıştır. Şöyle 
yazmıştır:

Araştırmacılar için bütün mesajların 
medyumun zihninden etkilendiğinden 
daha açık birşey yoktur, normal veya 
şuuraltısal, iletişimin meydana geldiği 
şartlara bağlı olarak böyledir. Eğer 
mesaj normal şuurlardan geliyorsa 
mesajın şekli derinden etkilenecektir. 
Bir noktada şuuraltı, normal şuur 
askıya alındığında transyaki ile 
aynı yoldan etkileyecektir (Hyslop, 
1919,sy.107).

Hyslop (1906a) , kitabı Psişik 
Araştırmanın Sınırını, parapsikolojik 
olmayan fenomenlere ama böyle 
görünenlere adamıştır. Bunların 
arasında hafıza problemlerini , 
sanrıları ve birinci şahsiyetler olarak 
ayırt edici fenomenlere adamıştır. 
Hyslop, demiştir ki, kitap geleceğin 
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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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