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Dr. Maurice Nicoll ngiliz t bbi psikoloji alan nda çok iyi tan nan bir öncüdür. Uzun 
y llar boyunca, ngiltere'deki çal ma gruplar na haftal k dersler verdi. Aynen 
kay tlara geçirilen ve Yorumlar'  olu turmak üzere bas lan bu konu malar,
Dr. Nicoll'ün daha sonra yazd  kitaplarda ayr nt l  olarak ele ald  temel fikirleri 
içermektedir. Belirli derin fikirlerin günlük ya ama derhal uygulanmas yla ilgili 
olduklar  için Yorumlar daha incelikli bir yaz m n her zaman koruyamayaca  
türden, kendine özgü bir de ere sahiptir. Yorumlar, yazar  ahsen tan yamayacak 
ama ayn  sürgit dönü üm ile ilgilenen yeni nesil taraf ndan sevgiyle okunmaktad r.

Ruh ve Madde Yay nlar

Gurdjieff ve Ouspensky Ö retisi Üstüne 
Psikolojik Yorumlar, 5 Cilt
M a u r i c e  N i c o l l

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

Kitap aynen geleneksel amanlar n yüzy llarca yapt klar  gibi yolculuk yapmay  
ke fedebilmeniz için interaktif bir ö renim deneyimi sunmaktad r. Bu kitaptaki 
aç klamalar ve e lik eden CD ile aman n yerli kültürlerdeki orijinal rolü, erk 
hayvanlar n z ve di er ruhsal ö retmenleriniz ile tan p birlikte çal ma, 
görünmez gerçekli in üç bölümü olan A a  Dünya, Yukar  Dünya ve Orta 
Dünyada yolculuk yapma ve modern kültürümüzde ba ar l  ekilde yolculuk 
yapabilmenin anahtarlar  anlat lmaktad r.

Meta Yay nlar , 88 sayfa

çimizdeki Tanr ça
R o g e r  J .  W o o l g e r

Alt  farkl  Yunan tanr ças n n ki iliklerinin temel alan bu kitap günümüz kad n n  
efsaneler, semboller ve pratik uygulamalar arac l yla içine bakmaya ve 

ke fettiklerine dayanarak kad ns  ilkeyi uygun biçimde kullanmaya davet ediyor. 
Athena, Artemis, Afrodit, Hera, Persefon ve Demeter bu kitap ile yaln zca mitolojik 

karakterler olmaktan ç k p nitelikleri sizin ve hayat n zdaki bütün kad nlar n 
davran , dü ünce ve tercihlerinde sürülebilen arketipler haline gelecek. 

Ki ili inizde hangi tanr ça enerjisinin bask n ve hangisinin zay f oldu unu belirleyin 
ve dönü ün!

Meta Yay nlar , 504 sayfa

Ya ayan Zaman
M a  u r i c e  N i c o l l

Kitapta, insan n görünmez do as  ve benzer ekilde dünyan n görünmez taraf  
hem boyutlar n (matematiksel de il) bak  aç lar ndan, hem de uurun daha 

yüksek seviyelerinin bununla ilgili bak  aç lar ndan ele al nm t r. Zaman n yeni 
bir anlay  ve bu anlay n nda hayat n ne anlama geldi i sorusu tart lm t r. 

nsan n kendi hakk ndaki hissinin de i mesi ile birlikte zaman duyumunda bir 
de i me olas l  da bu sorunun içine girmektedir. Hakk nda gerçekten yanl  

kavramlara sahip oldu umuz ebediyetin anlam  ve son olarak da hayat n 
tekrarlanmas  fikri gözden geçirilmi tir.

Ruh ve Madde Yay nlar , 304 sayfa



S E V G ‹ L ‹
OKUYUCULAR

Beklenen zaman geldi. 54 y l önce bak p giden sevgiliyle 
bulu ma gibi.

Uzun yolculuklar n misafiri, gitti i evlerin sahipleri haz r 
oldu u zaman gelen, ans z n im ek gibi gelen yüksek idraklerin 
emaneti birdenbire yeniden kitap halinde do maya karar verdi.

54 y l önce do an, cisimle en bu yüksek enerji zaman n ötesindeki 
durakla bulu tu ve yay lmaya karar verdi. Bu karar , insanlar n 
iradesiyle onu istemesi, onunla yeni bir dönü üme geçme iste i 
belirledi. Ruhsal dare Mekanizmas 'n n, dünyan n belli noktalar na 
verdi i bu bilgiler, ülkemizde vazife yapmak üzere do maya geldi. 

Kutlu olsun yeni bebek! K smeti ile beraber, haz r olan tüm 
imkanlar  ve zaman yolcular  ile geldi.

Üstad Bedri Ruhselman’ n düzenledi i tebli lerin al nd  
“Önder” isimli plan n vazifesi art k ba lam t r.

Birçok spiritüalist bu ya amlar nda hasretleriyle beraber gerçe in 
kar la ma an na tan k olamadan bu alemden ayr l p di er alemlere 
geçtiler. Kolay m yd  vazife, 54 y l -ba na ne gelirse gelsin- verdi in 
sözü tutmak, ba l  kalmak, sadakatle adanmak?

Aç lan emanet, içi bo  beyaz sayfalardan olu mu  bir kitap da 
olabilirdi. 

Yani içeri in güncelli ine, bilginin kudretine ve kapsay c l na 
bakmadan 54 y l beklediler muhaf zlar, hiç y lmadan, teslim 
olarak… kisi, vazifenin tam tarif edildi i gibi, bu sevgi ile gözlerini 
yumdular. Vazifeyi terk etmediler, bedeni terk ettiler… Sadece ama 
sadece inand klar  için, yukar ya sad kça ba land klar  için vazifeye 
olan dürüstçe adanm l klar  için beklediler. 

Ve i te o zaman geldi; bu yolda birçok a k nl klar ya and , birçok 
ihanet ve kendini vazifeden yüksek gören nefsaniyetin kuyusuna 
dü mü  varl klar da ç kt . Tüm engellemelere ra men vazife i ini 
yaparak o bo  hayalleri ve kötü niyetleri, gerçe in na havale 
etti. Sadece i i sevgi ve idrak plan na hizmet olan metapsi ik ailesi, 
tüm varl yla vazifeyi bekledi. Yukar n n olmas n  istedi i gibi 
imtihanlar  deneyimleyerek bugüne geldi. 

Yeni do um, beklenen an geldi, beyaz sayfalarda harfler belirdi ve 
kitap ismi ile beraber do du: lâhî Nizam ve Kâinat.

imiz yeni ba l yor, gerçek sadakat yeniden ba l yor. 
Dayananlara kutlu olsun…

Ruh ve Madde Yay nlar
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BR ÇOCU UN st rap çekmesi, erken ölmesi gibi hallerin ba ka bir de eri 
daha olabilir. Bütün ruhsal ara t rmalar bize göstermi tir ki bir ruhun 
dünyaya gelmesi, kendisine oldu u kadar ba kalar n n tekamülüne1 

de yard m eder. Evren düzeninde ruhlar n birbirine yard m etmesi bir 
zorunluluktur. Ve bu zorunluluk genel hayat plan nda ruhlar n birbirine 
kenetlenmi  ortak deneyimlerini sona erdirir ve davet eder. Bir ruhun kendisini 
yükseltmek için gösterece i çaba, ba kalar n  da yükseltebildi i gibi ba kalar  
için sarf edece i herhangi bir çaba da kendisini yükseltir. Bu iki hali birbirinden 
ay rmak mümkün de ildir. 

Bencillik ve fedakarl k iki yönden incelenmelidir. Böyle yap lmazsa insan 
bencil mi, yoksa fedakar m  olmak gerekti ini kestiremez. Söyledi imiz yönlerden 
biri, içinde bulundu umuz genel tekamül konusudur. Bencillik ve fedakarl k bu 
yönden incelenince, en keskin görünen bencilli in de di er ruhlar  yükseltici 
taraflar  oldu u görülür.

Dünyada di er bütün varl klardan soyutlanm  bir varl k ya ayamaz. Bu halin 
ba ka ba ka ekillerde evrenin her noktas nda böyle oldu u olas d r. Bu, genel 
tekamül kanununun bir gere idir. Bu yüzden, tekamül konusunda sevgi ön s raya 
konmu tur. Ve sevginin insan  yükseltici kuvveti de tam bir feragat ve ba kalar na 
kar  gösterilecek fedakarl ktan gelir. u halde bir ruhun yazg s  say s z ili kilerle 
di er birçok ruhlar n yazg s na ba l d r. Ve bunlar n çözülmesi, kopmas  
mümkün de ildir. Bilerek, bilmeyerek bu ba lardan kurtulmak isteyen bir ruh, 
bunu ba arm  olmakla beraber do a kanununa ayk r  bir çaba sarf etti i veya 
harekette bulundu u için vicdan n n st rapl  tepkilerini derhal duyar. u halde 
bu kar l kl  ili kilerle bir ruhun ç kar  di er bir ruhun ç kar na, birisinin zarar  
ise di erinin zarar na ba lanm t r. nsanlar n bu ba lar  görüp görememeleri 
onlar n tesirlerinden özgür kalmalar na bir sebep olu turmaz. Bundan dolay , bu 
bak mdan uurlu bir adamla bir delinin, bir hastan n ve bir çocu un fark  yoktur. 
Kendisini yükseltmek için bir ruhun sarf edece i çabada mutlaka di erlerini 
faydaland racak hareketler vard r. Bunu o ister bilsin ister bilmesin. Çünkü bu 
hal, yukar da k smen aç klad m z sebepten dolay  tekamül kanununun zorunlu 

1 Tekamül, sözlük anlam  “olgunla ma”, “geli im” ve “evrim” olan bir terimdir. Deneysel spiritüalizmin 
temel ilkelerinden biri olan tekamül ya da ruhsal tekamül, bu alanda ruhsal geli im anlam nda 
kullan lmaktad r. K saca ruhlar n madde evrenindeki görgü ve deneyimini artt rmas  olarak tan mlan r. 
RM

 Çocukluk Hayat n n Genel 
Tekamül Plan ndaki Yeri

Dr. Bedri Ruhselman
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bir sonucudur. T pk  bunun gibi bir 
ruhun genel tekamüle zarar verici, yani 
di er ruhlar n tekamüllerini zarara 
u rat c  bir hareketi kendi tekamülünü 
de o oranda zararland r r. Bu sonuçlar 
do a kanunlar n n bir zorunlulu udur. 
Ve daha önce söz konusu etti imiz 
birey ve toplum meselesi ile ilgilidir. 
Bireyin yükselmesi toplumu zorunlu 
olarak yükseltir, bundan dolay  bireyi 
yükselten etkenler toplumu yükseltmi , 
aksine bireyi geri b rak n etkenler de 
toplumu geri b rakm  olur. 

Fakat özellikle geri alemlerde daha 
belirgin olmak üzere her ruh birçok 
s k nt lara, say s z st raplara ve st rapl  
deneyimlere ancak kendi görgü ve 
deneyimlerini art rmak ve bu sayede 
yükselmek için katlan r. Yukar daki 
dü ünceye dayanmak art yla bu, 
kutsal bir bencillik say l r. Çünkü bu 
bencillik içinde bilinen, bilinmeyen bir 
fedakarl k gizlenmi tir.

Bencillik ve fedakarl k meselesi 
di er yönlerden incelenince yukar daki 

anlam n , hiç olmazsa görünü te 
de i tirir. Bu yön öncekinin tersidir. 
Yani burada ruhlar n maddesel 
ve bireysel amaç ve niyetleri söz 
konusudur. Bu bak mdan ruhun 
amac  tekamül de ildir. Çünkü o amaç 
birinci bak mdan incelenir. Burada 
insan n amac  maddesel ve gelip geçici 
ç karlara kavu mak ve bunun yolunu 
da ba kalar n n zarar nda aramakt r. 
Fakat son cümlenin ikinci k sm n  
gereksiz yere söyledik. Çünkü gelip 
geçici maddi ç karlar n tekamüle araç 
oldu unu unutarak onu amaç olarak 
görmek, insan n kendi tekamülünü 
a rla t rm  ve güçle tirmi  olmas  
demektir ki yukar da aç klad m z gibi 
bu hal do al olarak hem kendisinin 
hem de ba kas n n maddi zarar n  
gerektirecektir. Fakat burada çok 
önemli bir noktaya i aret etmek 
isterim. Ba kalar n n zarar na kendi 
maddi ç karlar n n gerçekle mesini 
amaç olarak gören kimse hakikatte 
do rudan do ruya kendi zarar 
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görmektedir. Bunun sonucu ne olur? 
O, tekamül amac n  unuttu u için 
vicdan na kar  isyan etmi  bulunuyor. 
Bu hal kendisini hatas  oran nda yeni 
yeni st rapl  deneyimlere ve a r, 
çetin artlar içinde dünya hayatlar na 
sürükler. Fakat bütün bu olaylar az çok 
uzun bir zaman sonra onu yükseltir. 
Di er taraftan bir insan veya birkaç 
insan onun yüzünden st rap çekmi tir. 
Onlar bunun anlam n  anlayabilirlerse 
bu anlay lar  oran nda onlar da 
do rudan do ruya yükseleceklerdir. 
Yaln z birincinin yükseli i dolambaçl  
ve uzun yoldan, ikincilerin yükseli i 
ise daha kestirme ve k sa yoldan olur. 
Demek sonuçta, ruhlar bilsin bilmesin 
daima tekamül esast r. 

Görülüyor ki her iki bak mdan da 
fedakarl k ve bencillik birbirinden 
ayr lmaz. Yaln z genel yönden 

inceledi imize göre bu iki ruh 
durumunun birbirini tamamlad n , 
bütünden ayr lmamas  gereken 
parçalar oldu unu görürüz. kinci 
bak mdan, yani bireysel yönden 
inceledi imize göre önceki 
yönde dü ünülen genel tekamül 
amaçlar ndan uzakla ma gayreti 
sonucu olarak bencilli in, ruhu 
st rapl  ve dolambaçl  bir tekamül 

yoluna sürükledi ine ahit oluruz. 
Fakat her ikisinde de sonuç ayn  olur. 

O halde ruhlar n kendilerini 
yükseltmeleri ba kalar n  
yükseltmeleriyle ba a ba  gider. 
Ruhlar bu i te bilerek ve isteyerek 
hareket ederlerse tutulan yol do ru, 
düz, k sa ve kolay olur. Böyle yapmay p 
gelip geçici hazlara kap larak ve 
onlar n tatminini bir amaç edinerek 
hareket eden ruhlar için bu yol tam 
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tersine dolambaçl , uzun ve çok güç 
olur.

Geri dünyam zda ikinci 
yol ra bettedir. Çünkü bizim 
realitelerimiz daha ilerideki hakikatleri 
görebilmemize engeldir. Biz bencilli i 
ço unlukla ikinci anlamda kullanarak 
yükseliriz ve ba kalar n  yükseltiriz. 
Onun için dünyam zdaki hayat artlar  
çok çetindir. Ve onun için çok defa 
biz, kendi fedakarl m zdan çok 
ba kalar n n bizim hakk m zdaki 
bencilli ine ister istemez boyun 
e mekle yükseliyoruz. Fakat her 
dünyada hal böyle de ildir. Birinci 
yolda yürüyen yüksek alemler bizi 
gölgede b rak r. Ve bir cehennem 
manzaras  gösteren çaresiz 
dünyam z n bu sefil haline kar l k, 
bu say s z yüksek alemlerdeki hayat 
bizim imgeleyemeyece imiz haz ve 
mutluluklarla doludur. Dünyam zda 
fedakarl k bir meziyet say l r. Çünkü 
bu ruh hali maddeye tapmakla 
nitelenen dünyam zdaki bencillik 
hissini yenmi  olmaya i aret eder. 
Oysa bu iki ruh halinin birbirinden 
ayr lmayan hakiki anlamlar n  idrak 
etmi  ve o anlamlara göre ad mlar n n 
temposunu uydurmu  olan alemlerde 
fedakarl k asla bir meziyet de ildir, 
bir zorunluluktur. T pk  dünyam zda 
bencilli in imdiki sosyal artlara göre 
bir zorunluluk halinde olmas  gibi. 
Orada meziyet say lan belki di er 
nitelikler vard r. Fakat bunlar bizim 
alemlerimizde bilinmeyen yüksek 
niteliklerdir. Bundan dolay  bu yüksek 
alemlerdeki varl klar birbirine bizim 
kendi nefsimize yapt m z kadar 
kolayl kla iyilik yaparlar. Ve bu hal 
oralar için en do al bir hal olur.

Sevgi, vazife veya herhangi yüksek 
bir duygunun etkisinden do an bir 

arzu ile yüksek alemlerdeki -do al 
olarak feragat sahibi olan- bu onurlu 
ruhlar yaln z ba kalar na yard m etmek 
amac yla dünyam za inebilirler. Bu 
yard mlar çe it çe it ekiller içinde 
meydana gelir. Ve bu çe itlerden 
birisi de bir ana veya akraba kalbini 
yumu atmak olabilir.

imdi, bir ana hayal ediniz, bu 
kad n n ruhu nispeten geri olsun. 
Bu sebepten yüksek ruhsal duygular 
onun kalbinde henüz belirme 
ortam  bulamamaktad r. Bu hal 
onun yüksek alemlere ç kabilmesine 
engel olacakt r. Çünkü o alemlerde 
tutunabilmeye yarayacak kuvvetler 
onun ruhunda yerle memi tir. Bundan 
dolay , bu kuvvetleri kazanmak için 
ilahi kanunlar n ba lam  oldu u 
olanaklardan onun da yararlanmas  
gerekir. Bu olanaklardan biri de 
dünyam zda ho  olmayan maddi ve 
manevi olaylar n tesiri alt nda bir süre 
st rap çekmektir. Fakat o, bu st rab  

en zay f noktas yla duyacakt r, ta ki 
oras  kuvvetlenebilsin. Bu nokta da bu 
kad n n kalbidir. Onun ta  gibi sert 
olan kalbinin yumu amas  gerekir. 

Ruhlar n 
kendilerini 

yükseltmeleri 
ba kalar n  

yükseltmeleriyle 
ba a ba  gider. 
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Çünkü onda sevgi kuvveti, ancak 
bu yumu ay tan sonra geli meye 
ba layacakt r. 

Onun bu sert kalbini yumu atacak 
st rab  kim olu turacak? Bunun 

için fedakar bir ruh gerekir. Ve bu 
ruh da bu kad n n evlatl n  kabul 
eden bir ruhtur. Fakat bu evlatl k 
pek a r artlar alt nda gerçekle ir. 
Bedenen veya aklen özürlü olmak, 
a r, merhamete lay k bir hastal a 
tutulmak veya büyük st raplar içinde 
k vranarak ölmek bu artlar  sa lar. 
Ve ancak bu manzara kar s nda 
belki tekrar tekrar buluna buluna bu 
sert ana, hay r dolu ac y  kalbinde 
duymaya ba lar ki bu hal onun için 
bir kurtulu un müjdesi olacakt r. 
Fakat tekrar ediyoruz ki bu hal geri 
dünyam z n en a r s k nt lar n  
kabul eden fedakar karakterli bir 
ruhun yard m  ile mümkün olabilir. 

te bu ruh böyle bizim henüz 
hakiki anlam n  bütün aç kl  ile 
de erlendirmekte yetersiz oldu umuz 

fedakar bir duygu ile dünyaya iner ve 
kat  yürekli bir annenin ac ma ve sevgi 
duygular n  uyarabilecek derecede 
iddetli st raplar içinde gece gündüz 

inler. Veya en sevimli bir halinde 
beklenilmeyen bir olay ile birdenbire 
ölüp gider. Bu çocu un hayat n  nas l 
bo una sayabiliriz? Burada hem anay  
hem de çocu u yükseltmeye yarayacak 
ilk bak ta göremedi imiz olaylar 
meydana gelmektedir.

Yukar da verdi imiz örnek, çocuk 
hastal klar n  ve ölümlerini genel 
tekamül plan nda anlamland ran 
ve içinde akl m z n dahi ermedi i 
birçoklar  bulunan say s z sebeplerden 
ancak bir tanesine aittir.           r

Dr. Bedri Ruhselman’ n Ruh ve Kainat adl  eserinin 
3. cildinin 778-784. sayfalar ndan Türkçele tiren: 
Neslihan Parlak Kosova.
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Karma, 
Kader ve 
Özgür 
rade

Hans TenDam

ÇO UNLUKLA bana “Acaba ya ad klar m z 
karma m , yoksa k smen karma m ?” diye 
soruyorlar. Ben buna kader ve özgür irade 

diyorum çünkü her ikisi de i liyor.
    Diyelim ki insanlar arabalar n yollardaki 

davran lar n  inceliyor. Baz  insanlar diyor 
ki: “Arabalar nereye gitmek istiyorlarsa oraya 
gidiyor, yani özgür iradeleri var.” Di erleri de 
diyor ki: “Hay r, arabayla ilgili ne oluyorsa, 
araban n içindeki karma k bir eyler araban n 
nereye gidece ine karar veriyor. Özgür irade ise 
çok saçma bir ey çünkü arabayla da olsa her yere 
gidemezsin. Örne in, arabay  yolun sadece bir 
kenar ndan sürebilirsin. Arabayla ormanlardan, 
nehirlerin üstünden geçemezsin. Dolay s yla 
kesinlikle özgür irade diye bir ey yoktur.”

 Uygulamada nereye gitmek istedi imize 
ço unlukla karar verebiliriz ama tabi ki birçok 
limiti var. Varsayal m ki günlerden pazar ve ben 
arabada kay nvalidemle bir toplant ya gidiyorum. 
Hiç de özgür irade gibi hissetmiyorum 
ama bütün bunlara ra men gidebilirim 
veya gitmeyebilirim. Asl nda karma hemen 
hemen böyle i liyor. Sizi belki de çok gitmek 
istemedi iniz yerlere götürüyor ama kesinlikle, 
mutlak bir programla de il. 

Karmay  muhasebe kavram ndan daha iyi 
hiçbir ey anlatamaz. Negatif ve pozitif karma 
muhasebedeki borçlar ve alacaklar gibidir. 
Ben genelde pozitif karmaya dharma1 diyorum. 
Hayat m zda borcu ve alaca , yani iyi ve kötü 
eyleri dengeye getirmeye çal r z. Dolay s yla 

hayat n z  gözden geçirmek, muhasebe defterini 
dengelemek ya da dengelenmesi için neyin 
gerekli oldu unu ke fetmek gerekir. 

Negatif karma ba ka ekillerde de alg lanabilir. 
Diyelim ki bir çocu a çarpt m, çocuk öldü 
ve ben ba ma geleceklerden koktu um için 
kaç p gittim. Ama bütün hayat m boyunca da 
bunun suçlulu unu çektim. Ölüm an nda bütün 

1 Do u dinleri ve mistisizminde 10’dan fazla farkl  anlamda 
kullan lmaktad r. Anlamlar ndan baz lar  unlard r: Evrenin 
düzenini ve ruhsal geli imi sa layan kozmik do a yasalar . Ulu 
düzen, hakiki do a. Hakikat. Vazife. Do ruluk, erdem, ahlak, 
bilgelik. Ö reti, yüksek hakikatlere götüren yol.
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hayat m  gözden geçirip, yapt m 
eyi fark edip bunun bedelini ödemek 

istiyor olabilirim. Yani kendime “Bunu 
telafi etmeliyim,” diye zihinsel bir not 
dü mü  olabilirim. Ancak “Anne baba 
gençti, bir çocuk daha yaparlar, ne 
olacak ki?” de diyebilirim. Öldükten 
sonra da bu dar bak  aç s nda srar 
edersem bunu bir sonraki hayat ma 
ta yabilirim. 

Peki, bir sonraki hayat mda 
bunu nas l telafi edece im, nas l 
dengeleyece im? Ba ka biri 
benim çocu umu mu öldürecek? 
Dü ünsenize, bu sürekli tekrarlanan 
bir ey olabilir. Sadece ve sadece 
ben sorumlulu umu almay  
tamamen reddedersem böyle olmas  
mümkündür. E er durum böyleyse ben 
de ayn  benzer deneyimden geçece im 
demektir ama ayn  zamanda ba ka bir 
sonuç olmas  da muhtemel. Örne in, 
araba kullanmakta çok cesaretsiz 
olabilirim, cesaret geli tirmek zorunda 
olabilirim. Ya da bu anne babaya bir 
sonraki hayat mda iyi bir ey yapmam 
gereklidir veya ölen çocu un ruhu için 
bir ey telafi etmem gereklidir. Yani 
de i ik olas  seçenekler var. Yani karma 
asl nda bitmemi  olan her eydir, yüzle mek 
istemedi imiz her eydir. Dolay s yla da 

bir sonraki hayatta, o enerji benim 
kontrolüm d nda olarak tekrar ortaya 
ç k yor. Söyledi im her eyle ilgili 15-20 
örnek verebilirim ama çok zaman al r. 

Karma Otomatik De ildir

KARMA, birini öldürürsem bir 
sonraki hayatta o da beni öldürür 

eklinde de ildir. Ayn  zamanda 
cezaland rmayla da bir ilgisi yoktur. 
Bunu bir e itim süreci olarak 
dü ünürsek bazen insan bir eyi 
ö renmeye o kadar çok direnir ki o 
zaman zorla ö retmek gerekebilir ama 
bu bile bir cezaland rma de ildir. Yani 
karma yasaklamalar, engellemeler, 
cezaland rmalar ya da kurtulman z 
gereken bir ey de ildir. Ruhun 
evrimle mesi sürecinde karmadan kaç  
yoktur.

Karmadan kaçma konusunda 
Caynac lar (Jainizm) öyle der: 
“Nereye bast na dikkat et, kar ncaya 
bile basarsan bu karma yarat r, geri 
gelmek istemiyorsan kar ncalara bile 
basma.” ahsen ben bu yakla ma 
kat lm yorum. Ruhlar reenkarne 
olarak, çok çe itli deneyimlerden 
geçerek, ya ayarak ö renir. Karmadan 
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kaçman n en iyi yollar ndan biri 
yukar da kal p buraya gelmemektir. 
Hiçbir ey yapmamakt r ki bu varl  
geli tirmez. Varl klar dünyaya gelir 
ama baz  borçlar da çok üretkendir. 
Yat r m denilen eye neden olur. 
Karmadan kaçmak demek hayattan 
da, deneyimden de kaçmak demektir. 
Bana göre karmadan kaçmay  istemek 
Tanr ’dan kaçmay  istemektir. Ben 
bunun ilahi olarak tasarlanm  bir 
süreç oldu una inan yorum.

Kader Nedir? 

HAYATIMIZDA bir eyler oluyorsa 
ve bunlar n üzerinde bir 

kontrolümüz yoksa bu kaderdir. 
Ölümden sonra aynaya bakmay  
reddetmek, yani yanl  yapt m z 
eyle yüzle meye haz r olmamak 

ya da yüzle mekten kaç nmak 
kaderimizi olu turur. Bazen varl k 
kendi dü üncesine sabitlenir ve 

ba ka olas l klar  görmek istemez. 
Bu da bizim kaderimizi ekillendirir. 
Örne in, umutsuzum ama ayn  
zamanda öfkeliyim ve kendimi 
öldürüyorum. Muhtemelen ayn  
duygularla tekrar dünyaya gelece im, 
ayn  ekilde umutsuzluk ve öfkeyi 
tekrar ya ayaca m. E er kaderi 
istemiyorsan z aynaya bak n, yani 
kendinizle yüzle in, davran lar n z n 
sorumlulu unu al n. 
Görmemezlikten gelebiliriz, 
aynadan kaç nabiliriz, orada aynalar 
oldu unu bilir ama bakmay  
reddedebiliriz; böylece de kaderimizi 
yarat r ve ya ar z.

Bu süreçte özgür irade nereye kadar 
diye sorabiliriz. Aynaya bakt m z 
kadar, derim. Yapt klar m z ve 
yapmad klar m zla yüzle ti imizde 
özgür irademizle ona kar l k 
verebiliriz. Hayat planlar m z  
yaparken di er insanlarla fikir al veri i 
yapt m zda ve onlar  duydu umuzda 
da özgür iradeyi kullanm  oluruz. 
Bu insanlar genelde bize en yak n 
olan ruhlard r, ayn  zamanda 
reenkarne olup dünyada ya arken de 
kar la t m z ruhlard r. Baz  ruhlar 
ise rehber olarak sizinle hayat plan n z  
konu up tart rlar. Sizin ihtiyaçlar n za 
uygun olarak bunu nas l yapacaklar n  
çok iyi bilen ruhlard r.

Kadersel Özgür rade

K END  SEÇ MLER M Z nedeniyle 
kadersel sonuçlar  olacak eyler 

yap yoruz. Örne in, aynaya bakmamaya 
karar verdi imiz an, aynaya bakma 
seçene imiz oldu u halde kullanmam  
oluyoruz. Yani özgür irade nedeniyle 
aynaya bakmamay  seçti imizde, özgür 
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irade ile kaderi al yoruz. Mesela, 
bize tavsiye veriliyor ama tavsiyeyi 
dinlemeyip kendi dürtülerimizle 
hareket ediyoruz. ‘Hay r, onu 
yapmayaca m, ben bunu yapmak 
istiyorum,” diyoruz. Böylece özgür 
irade ile seçimimiz kaderimiz oluyor. 

Örne in, k z n ailesi, “Lütfen, bu 
korkunç adamla evlenme!” diyor. 
Ama k z belki de s rf onlar “Evlenme!” 
dedi i için bu adamla evleniyor ve 
kötü bir evlilik ya yor. Anne babalar 
da hatal  olabilir elbet ama bazen de 
hakl d rlar. Dolay s yla bu k z gibi 
özgür irade nedeniyle kendi kaderinizi 
yarat rs n z. Ya da diyorlar ki “Bu yola 
giderseniz hapse at l rs n z.” Ben o 
yola gidiyorum ve hapse at l yorum. Bu 
kader mi, özgür irade mi? Ben bunu 
kadersel özgür irade diyorum. Örne in, 
zenginim ama para çal yorum, bu 
hayatta da parayla ilgili problemim 
oluyor. Hatta birkaç durumda para 
kaybediyorum ve bunun geçmi te 
para çald m için oldu unu kabul 
etmiyorum. Dolay s yla eskisine göre 
daha da fazla para tak nt l  oluyorum 
ve karmam karma k hale geliyor. 

Yani karmay  da, dharma’y  da 
hayat m z boyunca göz ard  edersek 
karmam z komplike hale gelir. 
Örne in, küçük ya tan itibaren 
muhte em çizim yetene i olan bir 
kad n var diyelim. Çizim yetene i onun 
dharma’s . Herkes onun akademiye 
gitmesini istiyor, o ise “Hay r,” diyor 
ve o yetene ini kullanm yor. Ölüp 
de öteki tarafa gitti i zaman ilk soru 
“Neden çizmedin?” olur. 

Ya da diyelim ki bir varl k 
birkaç hayat boyunca zay f ve 
çirkin bedenlerle ya yor. Sonraki 
hayat nda çok sa l kl  ve yak kl  
bir bedeni oluyor ama içki içerek 

vb. bedenini istismar ediyor, zarar 
veriyor. Yani bedenini kullan rken 
kadersel özgür iradeyi kullan yor. O 
halde yeteneklerimizi, becerilerimizi 
kullanmamak da kadersel özgür irade 
oluyor.

Vaka

Y RM , yirmi bir ya lar nda genç 
bir kad n geldi. Yüzündeki 

etler yanmaktan dolay  korkunç 
görünüyordu. On ya ndayken bir gaz 
patlamas  olmu  ve ate  topunun içinde 
kalm . Bütün saç  ve yüz derisi yanm . 
Sadece s rt ndan beline kadarki k sma 
bir ey olmam . S rt ndaki sa lam 
deriyi al p yama yapm lar ancak bir 
buçuk y l boyunca ç plak olarak ac lar 
içinde as l  tutmak zorunda kalm lar. 
Tuvaletini bile bu ekilde yapm .

On yedi ya nda seks yapmak 
istemi  ama korkunç göründü ü için 
tek bulabildi i adam da ayn  ekilde 
korkunç görünen biriymi . Seks onun 
için çok ac l  olmu , adam da çok 
pismi , bu adamla birlikte oldu u 
için kendini kirlenmi  hissetmi , 
bir süre sonra doktora gitti inde 
vajinada ülserler olu tu unu ö renmi . 
Cerrah bu ülserleri yeterli anestezi 
kullanmadan yakm  ve kad n bu sefer 
de dayan lmaz bir iç yanmas  ya am . 
Vajinas ndan dumanlar ç kt n  
görmü . Bir süre sonra ülser iyile mi  
ama bu sefer de her seks yapt nda 
vajinas nda bu yak c  ac y  hissetmeye 
ba lam . O noktada diyor ki: “Art k 
böyle ya ayamam, bir eyler yapmam 
laz m.” Ve terapi için bana geliyor. lk 
seansta sakinle tirici, dinginle tirici bir 
çal ma yapt m. Sonraki seansta gerçek 
bir regresyon yapt k. 
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imdi bu, karma m  özgür irade 
mi? San r m hiç birimiz bunun 
özgür irade ile seçilebilece ini 
dü ünmüyoruzdur. “Gözlerini kapat 
ve bunu neden ya ad n  belli edecek 
zamana ve mekana git,” diyerek 
yönlendirdim. 1690’l  y llar, ngiltere 
ya da Amerika’da erkek olarak 
ya ad  bir hayata gitti. apkal , tipik 
bir püriten olarak buldu kendini. 
Kilisede her zaman en ön s rada 
oturuyordu ve cehennemde yanmaktan 
bahseden rahipten bile daha 
Hristiyan, daha kat yd . “Evli misin?” 
diye sordum. “Hay r,” dedi. “Neden 
evli de ilsin?” diye sordu umda 
“Kad nlar Tanr ’dan korkmazlar, 

Tanr ’ya sayg  duymazlar,” dedi. 
“Nereden biliyorsun?” dedim. 

“Aralar nda konu uyorlar, 
gülü üyorlar, hiç ciddi 
de iller, bir keresinde 
kilisede vaaz s ras nda bir 
k z k k rd yordu, onlar 
eytan n tak m nda,” dedi. 

“Peki, hayat nda bir 
kad n n Tanr ’dan en az 

korktu u bir davran na 
git,” dedim. Bir partiye 

gitti, kad nlar dans edip ark  
söylüyorlard . lahi de il de 

ne eli ark lar söylüyorlard  ve 
oka girdi. Bir k z erkek arkada yla 

dans ederek dönüyordu, a kt , 
mutluydu, bir an o a k k zla göz 
göze geldi. O anda mutlu, a k olan 
k z n gözlerini görmekten ç ld rd , 
müzi i durdurdu ve orada olan bütün 
kad nlara, k zlara lanet etti. “Her 
biriniz sonsuza kadar cehennem 
ate inde yanacaks n z!” dedi. Bu adam 
ayn  zamanda o k zlardan birkaç n  
cad l kla suçlayanlardan biriydi ve 
k zlar yak ld nda da oradayd . 

“Peki, imdiki hayat nla o hayat 
aras nda bir ba lant  var m ?” dedim. 
“Bu hayat o hayat n sonucu,” dedi. 
Bu hayat ndaki korkunç ac lar n o 
hayattan kaynakland n  fark etti. O 
lanetin enerjisini kendi üzerine geri 
almak için bu hayat nda bu korkunç 
ate  topunu deneyimlemeye karar 
vermi ti. Hayat plan n  yaparken 
di erleri de ona “Bunu yapma, bu 
çok fazla, çok a r ,” demi ler. Ama 
o “Bunu yapmak istiyorum, buna 
karar verdim,” demi . Çok kat  bir 
Hristiyan oldu undan dolay  kendi 
kötülü ü için en uç cezay  çekmek 
istiyordu. Karar  konusunda çok güçlü 
bir dürtüsü vard . Bu dürtüyü nas l 
adland rabiliriz? Ne diyebiliriz? te bu 
özgür iradeydi, kadersel özgür iradeydi 
ama ayn  zamanda körlüktü. 

Üçüncü seansta vajinadaki yak c  
ac  art k yoktu ve dedi ki: “ li kimi 
bitirdim. Beklemek zorunda kalsam 
bile daha iyi bir insan bulaca m.” 
Ondan sonra da hayat yla ilgili, ne 
yapaca yla ilgili birkaç seans daha 
çal t k. Bu arada umar m lanetleri 
etmemeniz gerekti ini anlam s n zd r. 

Yeniden Do mak, Geri Gelmek 
Ne Demektir? 

ÖLÜMDEN sonra uyuyorsan z, yani 
bilinç olarak fark ndal k dü ükse 

yeniden do mak yeni deneyimler 
kazanmak demektir. Ve birkaç hayat 
sonra birdenbire kendinin fark nda 
oluyorsun, yani uykudan uyan p olup 
biteni fark etmeye ba l yorsun. Ondan 
sonra da kendi geli imin aç s ndan 
tamamen ba ka bir evreye geçiyorsun. 

Peki, insan nas l oluyor da böyle 
birdenbire kendinin fark nda oluyor. 
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Diyelim ki sava  zaman  ve ailenin 
bir gemiyle kaçmas  gerekiyor. Anne 
gemide çocu unu kaybediyor ve onu 
bulmak istiyor. Maalesef çocu unu 
bulamadan ölüyor ama zihninde hep 
u dü ünce var: “Çocu um nerede, onu 

bulmam laz m, onu aramam laz m.” 
Öldükten sonra bir süre uykuda kal yor 
ama “Çocu umu bulmak zorunday m,” 
dü üncesini hat rlad  anda ölümden 
sonraki kendinin fark nda oluyor.

Ölümden sonra uyanan insanlar 
yeniden do ma ans  oldu unu 
görüyor. Yeniden do arak yeni 
deneyimler, ba ka olas l klar üzerinde 
çal yorlar. Diyelim ki çok iyi bir 
evlili iniz vard , “Tekrar evlilik 
yapal m ama bu sefer cinsiyetlerimizi 
de i tirelim,” diyorsunuz, “evlili in bu 
sefer de iyi olaca n  garanti edemem.” 
Ölümden sonra yeni bir hayata tekrar 
do mak, daha önce çözülememi  
olan problemleri çözmek için yeni bir 
anst r.

nsanlar Neden Reenkarne Olur?

BANA GÖRE hayat n genel amac  
büyümek, deneyim kazanmak ve 

geli mektir. Enkarne olmak, deneyim 
kazanmak, ö renmek ve geli mek için 
sizi insan bedenine zorlar. Fiziksel 
bedende olmak, fiziksel bedene sahip 
olmadan deneyimleyemeyece iniz 
deneyimleri sa lar. Bedensel 
duyular m z olan görmek, duymak, 
hissetmek de en sonunda kendimizin 
fark ndal n  kaç n lmaz hale getirir. 

Enkarne olmak cezaland r lma 
veya bedene hapsolma de il de bir 
çe it iskele kurmakt r. Hani ev in a 
ederken iskele kurulur ya onun gibi. 
Bedendeyken sinir sistemimiz iskeleyi 

olu turuyor, yani kendimizin fark nda 
olmam za yard mc  oluyor. Baz  ruhlar 
o kadar uykudad rlar ki uyanmak için 
enkarne olmalar  gerekir. Ve birbirini 
takip eden hayatlar boyunca ruh 
büyür. Ruh büyüdükçe sinir sistemimiz 
olmadan da kendimizin fark nda 
olabiliriz. Kendimizin bir kere fark nda 
oldu umuzda reenkarne olmadan da 
geli ebiliriz. Dolay s yla reenkarnasyon 
ruhun tekamülü, ruhun evrimle mesi 
gibi gözüküyor. Ö reniyoruz, 
geli iyoruz ve evrimle iyoruz. Bazen 
geriye dü üyoruz ama temelde geli im 
çizgisi yukar ya do rudur. Ruh 
büyüdükçe, tekamül ettikçe:

Geli en zihinsel kapasite: Zeka, bilgi, 
anlay , içgörü ve bilgelik. 

Büyüyen duygusal kapasite: 
En önemlisi empati, 
efkat, ne e, huzur, 

sevgi, kendine 
güven, özgürlük, 
sorumluluk 

Hareket kapasitesinin 
artmas : Yapmak, 
i lemek ve yaratmak.

Ben bir ruhun birçok 
kere enkarne olmadan 
yaratmay  ö renebilece ini 
dü ünmüyorum. Birkaç 
hayat boyunca rehberlerimizin 
yard m yla hayat m z  planlad m zda 
bir an gelecek ki art k hayat plan m z  
kendi kendimize yapmam z gerekecek. 
En sonunda da reenkarne olmaya 
ihtiyac m z n olmad  veya reenkarne 
olmay  istemedi imiz bir noktaya 
ula lacak. Benim anlayabildi im 
bu.              r

Hans Tendam’ n 14 Aral k 2012’de B LYAY 
Vakf ’nda verdi i konferanstan özetleyen: Fadime 
Çelik. 
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ZAMANI “ imdi” diyerek, tek bir yolculu a dayand rarak çözmeye çal rsak, 
iyi anlayamay z. Dün, bugün, yar n aras ndaki ayr ma odaklan rsak hiçli e 
tutunmu  oluruz. Yani ne bugün, ne yar n, ne dün; hepsinin ötesinde 

bir yerde ba lar zaman... te bu fark ndal kla geçmi  denen u an olas l k 
potansiyellerini olu turan anlar n bile nitelikleri de i ir, enerjileri de i ir. 

Gelecek geçmi i kaplam  olur. Ama gelecek dedi imiz bu anda 
olu turdu umuz eyler de il mi? Hay r; zaman n ötesinde -ben olmayan 
halimizde- gelenle eyleri ve hayat  okumaya ba lad m zda dünya de i ir. 

Çoklu ben halleri süratle tasnif olur ve terk etmelerle hayat  hapishane 
hissinden ç kar rlar. Çünkü böyle görmeye devam etti imiz sürece alg  de i mi ; 
zaman n ötesindeki ben olmayan halimizle entegre olmu ; zaman n buharla t r c  
unutturucu, yanl  yöne sevkeden naho  seçimlerinin d na ç km  oluruz. 
Gerçekli e dönü  ve tam, bütün hat rlamaya ba lad m zda hiçli in s n rlar na 
girmi  oluruz. 

eylerin formlar  ve anlamlar  hakk nda eski haf zam zda tortula m  klasik 
bilgiler silinmeye ba lar. Çünkü kar la t rmalar yeni ve daha gerçek olmaya 
ba lar. llüzyon ortadan kalkar. Gölgeler yerine as llarla muhatap olmaya ba lar z. 

Hermetik bilgide ne diyor bakal m?

“Gerçek olan, sadece kendisini içerendir ve kendisinin içinde neyse, o 
olmaya devam edendir ama insan farkl  birçok eyden meydana gelir ve 
kendi içinde oldu u gibi olmaya devam etmez, birinden di erine geçer 
ve de i ir. Ço unluklu insan k sa bir aradan sonra çocuklar n  tan yamaz 
ve çocuklarda ebeveynlerini. Bir ey tan namayacak kadar de i mi se nas l 
gerçek olabilir? Ne kadar çok de i irse kendini o kadar de i ik görüntüde 
ortaya ç karmas  bir illüzyon de il midir? Anlamal s n z ki olan ve sadece 
olan gerçektir. Ama insan daimi olan bir ey de ildir ve bu yüzden de insan 
gerçek de ildir, sadece bir görünü tür. nsana görünü  dememiz gerekir… 
Bir çocu a bir çocu un görünü ü, bir gence bir gencin görünü ü 
ve yeti kin bir insana yeti kin bir insan n görünü ü dememiz gerekir, vb.”  
(Hermetika, 1. Cilt. s. 387 ) 

Zaman n Ötesindeki BEN’imiz
A. Cemal Gürsoy

B R L E T R E N  B L G
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Dün bugün yar n n bütünlü ünü 
varolu ta ya ayan zamanda bulursa 
geçmi  zaman n hiçli ine tutunmu  
oluruz. 

imdinin ve gelece in eylemleri 
yoluyla geçmi in de i iyor olabilece ini 
dü ünmek kesinlikle tuhaf bir eydir. 
Ama dikkat noktas  uradad r; geçen 
zaman n duygusundan kurtulmak için 
zaman n kendisini bütünü dü ünmek 
gereklidir. E er bu bütünlüklü anlay a 
sahip ç kmazsak, imdiyi bilemeyiz 
çünkü belirli bir noktam z n olmad  
gibi sanal bir korkuya tutunuruz. O 
zaman hayat bize özgürlüklerin s n r n  
veren bir resim sunar. 

Al i te bunu gözle!... Ve de i ken 
hallerle üreyen ço ul benlerin 
dünyas nda gözlerimizi açar z. 

Zaman n ötesindeki ben’imizde 
hiçli e tutunmadan kaybolunu , 
döngülerin aksi rüzgar nda yol alan bir 
süreçte kendimizi buluruz. 

Benlik olmadan üç boyutla 
var olabilir miyiz, diye bir soru 
yöneltebiliriz. E er zaman n 
bütünlü ünü ve yüksek mekan fikri ile 
bulu mu  zaman  alg layabilmek tek 
benlili e do ru uyan a geçeriz. 

Geceler gündüz, ayr l klar, çeli kiler 
yok olur. Sevgi olur, hiç dü ünmeden...

yi de “Sevgi olup benlerle devam 
edece imiz boyut buras  m d r?” 
diye soral m kendimize. Ben kimim 
niye gündelik uurla sordu umuz, 
hat rlatt m z her an bizi bütünle ik 
zaman n fark edilmesine ta r. Çünkü 
orada belirleyici, dayanak arad m z 
ba lang ç noktalar  yoktur. Yine 
Hermetik bilgilere dönelim; ne diyor 
bakal m  döngüler için?..

Zaman Döngüsü

Kozmos’da de i im yoktur bir 
anlamda,

Çünkü onun hareketleri 
De i tirilemez yasalar taraf ndan 

belirlenir. 
O yasalar ki ebedi devran  sa lar 
Ba lang c  ve sonu olmaks z n 
Tezahür eder yok olur onun parçalar  
Ve yeniden yarat l r, 
Tekrar tekrar
Zaman n dalgalanan nabz nda. 

Zaman süreci boyunca 
Kozmos’un içindeki hayat 
Düzenlenir ve korunur.
Yeniler her eyi zaman kozmos’un 

içinde,
Sikluslu de i im süreci ile,
Ölçüler gök cisimlerinin 
Tekrar gelmeleriyle ilk konumlar na 
Göklerde dönüp durularken.  

imdi geçmi ten do ar,
Gelecek ise u andan.
Her ey bir k l n r bu süreklilikle.
Bir döngü gibidir zaman,
Bütün noktalar  öyle birle mi tir ki 
Söylenemez 
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Nerede ba lay p, nerede bitti i,
Çünkü her noktas  hem önüne geçer,
Hem de ard ndan gelir birbirinin 

sonsuza kadar.
Yine de daha derin bir anlay  vard r.
Geçmi  ayr l p gitmi tir ve art k yoktur. 

Gelecek eri memi tir ve daha olacakt r.
imdi ise sürüp gitmez,

Nas l var oldu u söylenebilir öyleyse,
Bir an olsun yerinde duram yorsa?
(Hermetika, Ege Meta Yay nlar  s. 67-90)

Bazen duraklarda iken ani 
parlamalar bekle ir. Boyutlar aras , 
güne  patlamas  gibi. Bekler, bekler 
aç lmas yla haz r yüksek mekan fikrine 
haz r olan planlarla beraber aniden 

r. 
te bu aralar öyle bir madan 

geçiyoruz. Zamanlar n ötesindeki 
yüksek bir mekandan gelmi  birle tiren 
bilginin maddele ip bu boyutta 
büyüyece i zaman dilimindeyiz. 

Art k güne  beklemiyor; çoklu u 
terk edip tek vazifeye yürüme 
zaman .             r

Ruh ve Madde Dergisi stanbul Sat  Noktalar
Bayi / Ma aza Semt Yak n nda bulunanYak n n a bulun

Gökmen (Hülya Kurt) Göztepe Petrol Ofisi stasyonuPetrol Ofis stasyostasyon
Türkan Türk Kad köyköy Be ikta  skelesiBe ikta  skelesi

Nihat Koyuno lu Kad köyköy Be ikta  skelesiBe ikta  skele
Erkal/Cenk Bozta Kad köyKad köy Eminönü skelesiEminönü ele

Mephisto Kad köyKad köy PostahanePostaha e
Metin KurtKurt ÜsküdarÜsküdar Be ikta  skelesie ikta  

1. Levent Çar. Levent Ça LeventLevent Ziraat Bankas
Ergün Sar aslanErgün Sar asla Bak rköyBak rkö DO skelesi
Kabalc  KitabeviKab lc  Kitabev Be iktae ikta Büyük Be ikta  Çar s

MephistoM ph Beyo luBeyo nci Pastanesi
SemerkantS erk Beyo lu Erra Goppa
ArkeoPeraArk oPe Galatasaray Postahane

Kadir TuncerKadir Tuncer i li i li Camii
Nezih KitabeviNezih Ki

Zaman tanr s  Kronos-Arimanius (Ahreman)
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 B LYAY VAKFI, 
MT A DERNE  VE

RUH VE MADDE YAYINLARI 
FACEBOOK’TA!

 
De erli Okurlar m z,
Bugüne kadar B LYAY Vakf  ve MT A Derne i olarak, merkezimizdeki 

konferanslar, Bilyay Akademi seminerleri, di er özel çal malarla sizlere 
ula p Ruh ve Madde Dergisi ve yay nlad m z kitaplar arac l yla sizlerle 
hep ileti im içinde olduk. 

Art k günümüz etkili ileti im araçlar ndan interneti ve sosyal payla m 
sitelerini kullanarak da bize ula p duyuru, etkinlik ve taze haberlerimizi 
takip edebileceksiniz. 

Böylece, sizlerle var olan ileti imimizi daha yak n ve sürekli bir hale 
getirip dilek, öneri ve beklentilerinizi ö renme ans m z olacak.

Dilerseniz internetteki facebook gruplar m z
B LYAY VAKFI ve MT A DERNE
http://www.facebook.com/groups/bilyay/
ve
RUH VE MADDE K TAP KULÜBÜ
http://www.facebook.com/groups/205985712775099/
adreslerinden ziyaret edebilir, ÜYE olabilirsiniz.

Bu gruplarda periyodik olarak anketlerimiz, ödüllü sorular m z ve baz  
sürprizlerimiz de olacak. Kat l m z  bekliyor, ilginize te ekkürler ediyoruz.
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ON YED  ya mdan beri kronik a r  
çekmekteydim; doktorlar lif dokusu 
iltihab  tan s  koydular. Hayat i kence 

gibiydi ve zorlukla uyuyabiliyordum. Deneyimi 
ya ad m s ralarda ve hatta bundan çok uzun 
zaman öncesinden beri  aral kl  olarak ancak 
on be er dakika uyuyup daha sonra yataktaki 
konumumu de i tirmem gerekiyordu, uzun 
süre ayn  konumda yatmak çok ac  vericiydi. 
Dolay s yla, sürekli yorgundum. Doktorum 
normalde uyku için kullan lmayan bir ilaç 
denemek istedi ama beni uyu turmak gibi bir 
yan etkisi olabilirdi. Bu ilac  ne zaman alsam, 
en küçük dozda bile, burnumun i ti ini ve 
solumam n s k ve s  hale geldi ini fark ettim. 
Korkutucu ve rahats z ediciydi ama ac y  
azaltt  için ilac  almak çekici geliyordu. laca 
alerjik bir tepkim oldu unu dü ündü ümü 
doktoruma söyledi imde gülerek, bedenimin 
“ilaca al mas ” gerekti ini söyledi ve ald m doz 
çok dü ük oldu undan muhtemelen hiçbir ey 
yapmayaca n  ekledi. Üç bütün tablet almam  
söyledi. Çeyrek tablet almaktayd m. Bir ak am, 
ac lar çekip hiç uyku yüzü görmedi im bir 

Ölüme 
Yak n 
Deneyimim
Amy Call

1. Bölüm
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haftan n ard ndan doktorun üç tablet 
almam  önerdi ini hat rlad m; sözüne 
güvenip haplar  yuttum.

Ard ndan yata a uzand m ve birkaç 
dakika içinde bedenimin uyu maya 
ba lad n  hissettim. Derken, burun 
kanallar m n içi i ti ve hiç nefes 
alamaz oldum. Hava almaya çabalarken 
a z m  bile açamaz oldum. Bütün 
bedenim mumyalanm  gibiydi. Yard m 
edin diye seslenemedim ve birkaç 
dakika geçmeden, tüm çabalar m 
kesildi.

Ba m n tepesinden (bir vakum gibi) 
güçlü bir emilme ve sonra, mutlak bir 
rahatlama hissi oldu. Art k solumaya 
gerek yoktu ve ilaçtan dolay  uyu mu  
olma hissinin zerresi bile kalmam t . 
Kendi bedenime dair bir hissim yoktu. 
Sonraki k sm n büyük bölümünü 
unuttum ama sanki çok h zl  yol 
almakta gibiydim. Bu, benim için bo  
bir bölgeydi.

Hat rlad m bir sonraki ey bir 
tür geçit kap s ndan içeri ba kalar yla 
birlikte çekildi imdi. Sanki bir bekleme 
odas yd . çeri giren pek çok ki i vard  
ve onlar n hareketlerini izlemeye 
ba lad m. Etraflar na çok naho  bir 
enerji ve atmosfer saçan üç delikanl y  
izledim. ri yar yd lar; aptal ve hatta 
tehdit edici görünümlüydüler. Onlara 
bakarken, hepsinin sarho  oldu unu 
ve bir trafik kazas nda ölmü  olduklar  
bilgisi geldi. çeri giren bir ba ka kad n 
ise ellili ya lar nda görünmekteydi. 
Tam bir çenebazd  ve sürekli 
konu uyordu. Bir dakika kadar onu 
dinledim; bana “seksi vücudundan” 
nas l gururland n  ve hayat  boyunca 
kendine nas l özen gösterdi ini anlatt . 
Nas l da “iyi görünmekte”ydi. i 
büyütüp bana bedenini göstermeye 
giri ti. Sanki solaryuma gitmekte 
veya güne  alt nda gere inden fazla 
kalmaktaym  gibi, teninin rengi sahte 
görünmekteydi. Saçlar  sahte sar nd  
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ve hatta gö üsleri bile silikonlu gibi 
görünmekteydi. Cilt kanserinden 
öldü ü bilgisi geldi. Kendisinden 
bahsetmek ister gibiydi; s k ld m ve 
uzakla t m. 

Kap dan daha pek çok ki i 
girmekteydi. Bu oda veya bölge bana 
pek parlak kl ym  hissi vermedi; bu 
insanlar n ölmü  olduklar na dair bir 
biçimde bilgi al yor olmama ra men 
bunu kabul edememi tim çünkü 
her ey son derece gerçek ve do al 
görünüyordu. Son derece canl yd . 
ok edici veya tuhaf hiçbir ey yoktu. 

Bunlar n ne anlama geldi ini pek 
merak etmi tim.

Yan ma genç bir kad n geldi. Ye ile 
çalan güzel gözlü ve çok ho  bir tonda 
k z l saçl yd . Kendinden söz etmeye 
ba lad . Suda bo ulmaya benzer 
bir hisle, soluk almakta zorlan rken 
yava ça kendini kaybederek öldü ünü 
söyledi. Ancak ben, onun gerçekten 
bo ulmu  oldu undan emin de ildim. 
Ölümünü bana telepatik yoldan 
anlatmaktayken, ne hissetti ini belirli 
bir ölçüde gerçekten deneyimledim. 
Bana emirler vermeye ba lad : “Onlara 
unu söyle, onlara bunu söyle... vb.” 

Kendisi hakk nda ki isel bilgiler 
vermeye ba lad . Nedenini anlamad m 
ama kibarca dinledim. Söylememi 
istedi i eylerden biri, “Onlara 
ark  söylemeyi sevdi imi söyle,” 

idi. Bize yak n duran di erlerine 
orac kta bir performans sergiledi ve 
sesinin güzel oldu unu dü ündüm. 
Ayr ca, performans s ras nda yerden 
yükselecek ve yere de meden etrafta 
süzülecek kadar kendini özgür 
hissetmesine a akalm t m. Bu, su 
olmadan yap lan bir su alt  dans n  
izlemek gibiydi. Neden daha çok 
a rmad m  ve olanlar  böylesine 

kolayca kabul etti imi bilmiyorum. 
Hem ark s n n belirli bir k sm nda 
o güzel k z l saçlar n n nas l daha 
çok uzad  da dikkatimi çekmi ken! 
Saç n  istedi inde uzatabilmesi ilginç 
diye dü ündüm. Bu genç kad n 
(20’sine yak nd ) “orada tak lmad ” 
için pi man oldu unu da söyledi. 
Meselelerini halletmek için “Orada 
kalmak daha iyi oldurdu,” diye anlatt . 
Ama “Onlara kendimi art k özgür 
hissetti imi anlat,” demeyi ihmal 
etmedi.

Bu noktada durup unu 
belirtmeliyim: Ölüme Yak n 
Deneyimimi (ÖYD) anlat rken 
sundu um her sözcük bana gerçek 
sözcükler olarak gelmedi. Teknik 
anlam yla kesin olan yaln zca 
birkaç sözcük vard . Bana telepatik 
ileti im arac l yla “gelmi ” olanlar  
aktar yorum. Herhangi i itsel bir 
ey i itti imi hissetmedim. nsanlar 

yaln zca birbirlerine bak yordu ve ço u 
kez, baz  a z hareketleri olsa bile 
mesajlar h zla, herhangi sözel bir çaba 
olmaks z n, benli in d ndan de il de 
içinden geliyordu. Dolay s yla, bu rada 
yapt m al nt lar, telepatik olarak 
an nda “konu ulmu ” olanlara en yak n 
sözcüklerdir.

Çok daha büyük ve ayd nl k bir 
odaya veya bölgeye topland m z  
hat rl yorum; içeride daha pek 
çok ki i vard . Herkes konu up 
birbirini tan makla me guldü. Lise 
kantinini and ran bir hava vard . 
Hatta insanlar kendileriyle ba lant l  
veya yanlar nda kendilerini rahat 
hissettikleri di erlerini h zla bulmak 
ister gibiydiler; hatta küçük “gruplar” 
olu maya bile ba lam t .

Bir ara, bir adam n odan n içine 
do ru hareket etti i dikkatimi 
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çekti. Onda bir ey vard . Bana, 
güvenli ve dengeli göründü. Ona 
güvenebilece imi, neler oldu unu 
bana anlatabilece ini biliyordum. 
Ölmü  olabilece im hala akl ma 
gelmemi ti. Bütün bu insanlar n 
ölmü  olduklar  olgusunu da kabul 
etmi  oldu umdan emin de ildim. 
Böylece, bu adama do ru hareket 
ettim (bir nokta daha... hareket etme, 
yürümeyi içermiyordu, sadece gitme 
arzusunun niyeti yeterliydi) ve ona 
“Kimsin?” sorusuyla yakla t m. Bana 
bakt  ve onun, bu grup için bir tür 
ö retmen veya rehber oldu unu fark 
ettim. Bir kamyon kazas nda ölmü  
oldu unu aç klad . Mesle i, kamyon 
oförlü üydü. Latin Amerikal yd . 

Bana, mükemmel bir insan olmad n  
ama alçakgönüllülükte ustala t n  
söyledi. Kula a tuhaf gelece ini 
biliyorum ama onun yan ndayken 
hissetti im ey tam da buydu: Bir 
nebze bile olsun kendine dönük bir 

alg s  veya “gururu” yoktu. Bu insanlar 
grubuna, alçakgönüllülü ün önemini 
ö retmeye geldi ini aç klad  çünkü bu 
insanlar ya amlar  boyunca öyle çok 
kendilerine dönüktüler ki çok önemli 
dersleri alamam lar ve ya amlar na 
son vermi lerdi. u veya bu ekilde 
bana, bu insanlar n “intihar etmi  
olduklar n ” anlat yor gibiydi.

Acaba diye dü ündüm çünkü 
odan n içinde kendini asm , kasten 
a r  dozda ilaç alm , kendini vurmu  
vb. hiç kimse dikkatimi çekmemi ti. 
“ ntihar” teriminin bu insanlar için 
kullan lmas ndan dolay  akl m biraz 
kar m t .  Ancak, ya ama dair 
umursamaz bir tav r ve ki inin -ister 

madde kullan m , alkollü 
araba kullanma veya 

ki inin felaketine 
yol açabilen her 
türden eylem gibi- 
giri ebilece i riskler 
bulundu um bu 

yerde  “intihar” kabul 
edilmekteydi; bunu 

anlam t m. nsanlar 
çaresizli e kap l p duygusal 

veya zihinsel dengesizlikten veya fiziksel 
ac dan veya çok iddetli depresyondan 
dolay  kendilerini öldürdü ünde bu 
durum; “gün saymaktan” b km  çok 
ya l  insanlar n yemeden içmeden 
kesilerek veya nefes almay  keserek 
gitmek istemelerine çok benziyordu. 
Bu durum, deyim yerindeyse, öte 
tarafta cezaland r lm yordu. Durum 
farkl yd . Onlar yaln zca, kendilerini bu 
ya am döngüsünden ç kartmak isteyen 
insanlard .

Ö retmen bilgi vermeye devam 
etti. Kendi ya amlar na son veren 
bu insanlar n bir dinlenme dönemi 
geçireceklerini ama ö renmeleri 

oförlü üydü. Latin Amerikal yd .
Bana, mükemmel bir insan olmad n
ama alçakgönüllülükte ustala t n
söyledi. Kula a tuhaf gelece ini
biliyorum ama onun yan ndayken
hissetti im ey tam da buydu: Bir
nebze bile olsun kendine dönük birr 

madde kullan m ,
araba kullanma

ki inin felake
yol açabilen
türden eyle
giri ebilece
bulundu um

yerde  “intih
edilmekteydi;

anlam t m. nsa
çaresizli e kap l p duy

veya zihinsel dengesizlikten ve
ac dan veya çok iddetli depre
dolay  kendilerini öldürdü ün
durum; “gün saymaktan” b km
ya l  insanlar n yemeden içme
kesilerek veya nefes almay  ke
gitmek istemelerine çok benziy
Bu durum, deyim yerindeyse, 
tarafta cezaland r lm yordu. D
farkl yd . Onlar yaln zca, kendi
ya am döngüsünden ç kartma
insanlard .

Ö retmen bilgi vermeye de
etti. Kendi ya amlar na son ve
bu insanlar n bir dinlenme dö
geçireceklerini ama ö renmel
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gerekenleri ö renmelerinin zor 
olaca n  aç klad . Anlad m o ki, 
burada onlara ne kadar iyilik zerk 
edilse ve yard mc  bilgiler ö retilse de 
ve hatta ö retilenlere veya ö renmeleri 
gerekenlere “bütün kalpleriyle” 
kat lsalar da bir beden sahibi de ilken 
ö renmek, madde kullanmaya f rsat 
bile bulamadan madde ba ml l n  
terk etmeyi ö renmeye benzer! Veya 
ba a ç kacak dü manlar yokken 
dü manlar  sevmeyi ö renmeye... Bu 
insan grubuna, kendilerinden vaz 
geçmenin ne kadar önemli oldu unu 
ö retmesi gerekiyordu. Kendilerine 
tak nt lar ndan vazgeçmeyi. 
Kendilerini, öz tak nt lar n n 
zincirlerinden kopartamad klar  
takdirde ilerleme bak m ndan ne 
kadar dura an kalacaklar n . Onlara, 
tevazunun önemini ö retmeliydi. Ve 
yine de hafifçe gülümseyerek ba n  
sallad  ve bedenleri olmay nca ancak 
pek az na yard m edebilecek oldu unu 
ima etti. Umudu, ö retmek zorunda 
oldu u eye dair daha ziyade bir tutku 
zerk edebilmekti; yolculuklar  boyunca 
onlar n içinde kalabilecek bir I k 
tohumu b rakmaya yetecek kadar güçlü 
bir tutku.

Bu ö retmen bana bu bilgileri 
aktar rken, kula a tuhaf gelse de 
aniden bir deh et duyguyu beni 
bir elektrik ak m  gibi çarpt . “Bu 
insanlar ne?” diye sordum. Telepatik 
olarak daha da netle ti: “Onlar ölüler. 
Ölmü ler.” Do rudan sordum: “Onlar 
ölüyse, ben neyim?” Bu gerçeklik 
olgusunu kavrayabilmem neden bu 
kadar uzun zaman alm t , bilmiyorum. 
Sab rla aç klad : “Onlar ölü. Sen 
aradas n. Sanki komada gibisin. 
Seninki ayn s  de il.”

Bunu duyunca hareketlendim: 
“Buradan ç kmal y m, o zaman!” 
Oradan ayr lmak üzere odan n 
kö esine do ru hareket etti imde 
o sarho , aptal o lanlar n biri veya 
ikisi, “Kad n canl ... Dokunsana!” 
diyerek bana do ru hamle yapt . 
Tüyler ürperticiydi. Gerçekten bana 
uzan p tutmakta ve kendilerine do ru 
çekmeye çal maktayd lar. Cinsel 
içerikli birkaç hareket bile yapmay  
denediler. Deh ete kap lm t m.

Demek ki ölülerin hepsi de ilse 
bile baz lar  hala dünyasal veya 
baya  arzulara sahiptiler; art k böyle 
dü ünüyorum.

Deneyimimin o k sm n  
dü ündü ümde, insanlar n öte tarafta 
nas l da dünyasal, hatta hayvan gibi 
olabildi i gerçe i beni afallatm t . 
Ölüm kap s ndan geçti iniz anda 
aniden ayd nlanaca n z ; herkesin 
mutlak iyili i idrak edece ini, I  
seçece ini ve taze bir ba lang ç 
yapaca n ; büyük ihtimalle daha 
meleksi ve ar nm  hale gelece ini 
beklerdiniz. Oysa bu yerde, herkes tam 
olarak önce oldu u gibiydi.

Oradayken, din meselesini de 
merak etmi tim ve önemli olmad  
alg s  geliverdi. Yani ki inin dininin, 
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yeryüzündeyken bir dine dahil 
olsun veya olmas n, kalbinde yaz l  
olan eyden ibaret oldu u alg s . 
Ta d  etiket, kime tapt  veya 
inand  de il de o ki inin kim 
oldu u önemlidir. Kendi frekans n z, 
tonunuz, matematiksel denkleminiz 
ve titre iminiz hakk ndaki her eyi 
anlatmaktad r ve bunun ayar yla 
oynayamazs n z. Oldu unuz ki isiniz. 
Sevmeyi, lahi tarzda Sevmeyi 
ö renmek için burada oldu umuzu 
ö rendim. Ve kendimizin Efendisi 
olmak için. A a  do am za bask n 
ç k p kendimizin üstüne yükselerek 
En Yüce Benli imize dek ula mak. 
Hepimiz, tekrar Birli e do ru 
çal yorduk.

Bu ilk mekandan ayr ld ktan 
sonra h zla hareket etmeye 
ba lad m; kendimi güvende ve 
rahat hissediyordum. Sevgiye sar p 
sarmalanm t m. Bana göz kulak 
olan biri vard  ve o ki iyle son derece 
rahatt m. Bu ki inin yüzünden ç kan 

k parlakt ; simas n n ayr nt lar n  
pek göremiyordum ama hafif dalgal , 
siyah saçlar n  hat rlar gibiyim. Bu 
rehberin eril oldu unu san yorum. 
Ama yine de, ondan bana adeta 
anaç bir alg  hissettim.  Sanki bana 
annelik yapmaktayd . Dolay s yla 
onu bir cinsiyetle etiketlendirmekte 
tereddütlüyüm. Zaten bu meseleyle 
de fazla ilgilenmedim. Onunlayken 
ad n  ö renmi sem de bedene geri 
döndürüldü ümde akl mdan ç km  
olmal  çünkü hiç hat rlam yorum. 
(Bu bilginin, Rehberimin ki isel 
ayr nt lar  nedeniyle bu an n n benden 
ç kart lm  oldu unu ke fedecek 
olsam hiç a rmazd m çünkü en 
küçük an lar  hat rlamak bile bana 
ac  verdi ve geri dönmek için can 

att m. Daha fazlas n  hat rlamay  
hayal bile edemem. Burada olmay  
çok zorla t r rd .) San yorum, yukar  
do ru yol al yorduk. Kendi titre imim 
de i iyordu. Frekansta ise büyük bir 
de i im vard . Sanki büyük ölçekte, 
farkl  bir radyo istasyonuna ayarlan yor 
gibiydim. D ar da, Evrendeydim ve 
bir tür gösteri izlettiriliyordu bana. 
Sanki bir astronomi ö retmeni, gece 
y ld zlar n alt nda uzanm ken, Evrenin 
güzelli inden söz etmekteydi.  Ama 
ben orada, y ld zlar n aras ndayd m. 
Ve bu k s m, geri dönü ümden 
beri bulan kla makta ama o sahne 
s ras nda, holografik sözcükler ve 
say lar n benim önümden, y ld zlar n 
üstünden geçerek hareket etti i 
gibi bir ey gördüm... sanki bana 
enformasyon yüklenmekteydi. O 
s rada, her eyi anlad m  hissettim. 
Evrenin Yasalar n n ve Düzeninin tam 
hakikatini hissettim. Haf zamda kalan 
tek ey Evrenin güzel matemati i. Var 
olan her eyde ve ey için kusursuz 
ve yüce bir tür matematik oldu un 
idrakine vard m. Einstein hakk nda 
bir ey söylendi ini hat rl yorum! Çok 
heyecanl yd m. Bu harikulade bir 
deneyimdi. Ayr ca, gökyüzünde bir 
tür mekanizma oldu u da gösterildi. 
Y ld zlar n, var olan her ey için bir 
tür harita ve matematiksel anahtar 
olu turduklar na ili kin! Bana 
söylenen: “Y ld zlarda yaz l s n z.” Her 
ey öyleydi! Deneyimimin bu k sm n n 

benim için nas l da heyecan verici 
oldu unu an ms yorum.

(Devam Edecek)

Ölüme Yak n Deneyimleri Ara t rma Vakf ’n n web 
sitesinde (www.nderf.org) yay nlanan rapordan 
özetleyerek çeviren: Yasemin Tokatl .
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MARS veya Merih Güne  Sistemi’nin 
Güne ’ten itibaren dördüncü 
gezegenidir. Roma mitolojisindeki 

sava  tanr s  Mars’a ithafen adland r lm t r. 
Yüzeyindeki yayg n demiroksitten dolay  
k z l ms  bir görünüme sahip oldu u için K z l 
Gezegen de denir.

Bu gezegene Bat  kültüründe Mars ad n n 
verilmesi, eski Yunan mitolojisinde sava  ilah  
olan Ares’e Roma mitolojisinde tekabül eden 
ilah n ad n n Mars olmas ndan ileri gelir. 

Mars’a çe itli dillerde verilmi  adlardan baz lar  
unlard r:

Babil mitolojisinde Mars, gezegenin k z l ms  
görünü ünden olsa gerek, ate  ve y k m ilah  
Nergal’in ad yla ifade edilirdi. 

Eski Yunanl lar Nergal’i Ares’e denk tuttuklar  
zaman bu gezegene Areos aster, yani “Ares’in 
y ld z ” ad n  verdiler. Daha sonra Ares ile 
Mars ilahlar n n özde  k l nmas yla gezegen 
Romal larda stella Martis, yani “Mars’ n y ld z ” 
ya da k saca Mars ad n  ald . Eski Yunanl larda 
Mars’ n bir ba ka ad  “ate li, ate ten ” anlam na 
gelen Pyroeis idi. Gezegenin Arapça’daki ad  
El-Mirrih’tir, oradan da Türkçeye Merih olarak 
geçmi tir. Eski Türklerde Mars’a Sakit ad  
verilirdi.

Mars’ n sembolü astrolojik sembolünden 
yararlan larak haz rlanm  bir sembol olup, bir 
daire ve küçük bir oktan olu ur. Bu, asl nda, 
sava  ilah  Mars’ n kalkan ve m zra n n stilize 
bir temsilidir. Mars’ n sembolünde yukar  
do ru ç kan bir ok vard r. Erkek cinsel organ n  
sembolize etti i gibi, cinsel gücü ve cinsel 
aktivasyonu da vurgular. Cinsel içgüdüleri 
harekete geçirerek, aksiyon al nmas n  sa lar. 
Mars’ n sembolünde enerji, merkezden yukar ya 
do ru yönelmi tir. Bu yüzden Mars; istekleri 
ve amaçlar  için sava may , mücadele etmeyi, 
cesareti ve savunma gücünü anlat r. Biyolojide de 
eril cinsiyeti göstermede kullan lan bu sembol, 
simyada karakteristik rengi k rm z  olan Mars’ n 
hükmetti i demir elementini simgeler; Mars 
da k rm z ms  rengini demiroksite borçludur. 

Mars: Eril 
Prensip
Dilek Y lmaz
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Y l n üçüncü ay  olan “Mart”, köken 
olarak Roma mitolojisindeki Mars’tan 
(Latince: Martius) gelmektedir.

Mitolojik Mars

MARS; Zeus ile Hera’n n o ludur. 
Bir ba ka ad  Enyalios’tur. Kanl  

ve ac mas z sava lar n tanr s d r. 
Tanr lar taraf ndan hiç sevilmez, 
insanlar ise Ares’ten çok korkarlar. 
Sava  tanr s  Ares, Yunanistan’dan çok 
Mars ad yla talya’da sayg  görmü tür. 

Ares, Homeros’un lyada’s nda 
kaba kuvvetin simgesidir. Azg n, 
ç lg n, u ursuz olarak nitelendirilen 
Ares destanlarda insanlar n ba  belas  
olarak nitelendirilir ve sevilmez. Hera 
ve Zeus o ullar na yüz vermez, ondan 
ho lanmazlar.

Ares, sevilmemesine ra men 
güzelli i ve çekicili i ile ün 
kazanm  olan tanr ça Aphrodite’nin 
sevgilisi olmay  ba arabilmi tir. Bu 
beraberliklerinden Phobos (bozgun), 
Deimos (korku) ve Harmonia (uyum) 
do mu tur. Phobos ve Deimos devaml  
babalar na e lik etmi tir. Ço u kere 
Enyo ve Eris de Ares’e e lik etmi tir. 

Ares’in en büyük çeki mesi karde i 
Athena’ylad r. Destanlarda Ares, körü 
körüne kanl  sava lar n temsilcisi 
olarak, akl n ve zekan n yönetti i 
sava  simgeleyen Athena›yla çat r. Bu 
çeki me her zaman Athena›n n lehine 
sonuçlan r.

Ares’in ad na pek çok efsanede 
rastlan r. Odysseia’da kar s  
Aphrodite’nin Ares’le birlikte 
oldu unu ö renen Hephaistos a dan 
bir tuzak haz rlayarak onlar  yakalar. 
Ares hiçbir iddet göstermeden 
oradan ayr l r ve memleketi olan 

Trakya’ya döner. Ares’in k zlar  olan 
Amazonlar’da buradan yay lm lard r. 
Atina’da adam öldürenler ve dini 
suç i leyenler Aeropagos yani Ares 
Tepesi olarak isimlendirilen bir tepede 
yarg lan rd .

Yunanl lar n dünyas nda prestij 
sahibi olamayan Ares, Romal larda 
oldukça önemli bir yere sahiptir. 
Romal lar için Mars bar  için 
sava an bir yap ya sahipti. Mart ay , 
bu tanr n n do du u ay oldu u 
için Roma’da kad nlar taraf ndan 
uzun süren festivallerle kutlan rd . 
Romal lar Martius bu ayda do du u 
için sava lar n ve tar m n bu ayda 
ba lad na inand lar. Ancak Mart ay  
Romal lardan sonra da bu özelli ini 
yitirmedi. Hem Mars gibi bar  için 
sava anlar n hem de Ares gibi vah ice 
sava lar n hem de kad nlar n ay  
olmaya devam etti.

Eril ve Di il Enerjinin Dans

K AD M Çin’e ait Yin ve Yang 
felsefesi; evrendeki düalite 

(ikililik) yasas n  çok güzel özetler: 
Her ey z dd yla vard r ve bu z t güçler 
birbirlerini tamamlarlar. Gecenin 
içinde ayd nl k ve s ca n; gündüzün 
içinde de so uk ve gölge bölgelerin 
bulunmas ; di i görünümün içinde 
erkek, erkek görünümün içinde 
di i olmas ; her sorunun, çözümü; 
sevginin, nefreti; eylemsizli in, eylemi; 
savunman n, sald r y  bar nd rmas  
gibi. Tai-chi veya yin-yang i aretinin 
içindeki küçük kar t renkli daireler 
bu özelli i anlat r. Evrendeki her ey 
yin ve yang enerjilerinden türemi tir. 
Erkekler, eril gücün, kad nlar ise di il 
gücün sembolü olmu lard r.



2 8  •  R U H  v e  M A D D E

Evrendeki her ey di il (yin) ve eril 
(yang) enerjilerinden türemi tir ve 
bu enerjiler her zaman birbirleriyle 
etkile im halindedirler. Hepimizin içinde 
hem eril hem de di il taraf mevcuttur.

Eril (Yang) enerji; aktif, etken, 
bask n ve iddal d r. Güç ve enerji 
doludur. Di il (Yin) enerji ise al c , 
do urgan, besleyen, büyüten ve 
sezgisel olan taraft r. Destekler, besler 
ve tutar. Biri öteki olmadan var olamaz.

Eril enerji, insan n içindeki 
aktif, odaklanm , direk, giri ken, 
mücadeleci yönünü anlat r. Güç, 
liderlik ve hakimiyetle ili kilidir. 
çimizdeki maskülen taraf daha 

mant kl , rasyonel, say sal, analizsel, 
hesaplanabilir olana, k sacas  sol beyin 
kaynakl  aktivitelere çekilmemizi sa lar. 
Beynin sol k sm , kuralc d r ve iradeyi 
mant ksal olarak kullan r. Sol beyin 
eril, sa  di ildir. Sol beyinlerini aktif 
olarak kullananlar objektif davran rlar 
ve somut kavramlara önem verirler. 
Sa  beyin duygusald r. Sol beyin say  ve 
rakamlarla ilgilenirken sa  beynin ilgi 
alan  daha çok görsel konulardan ve 
zevklerden olu ur.

Beyin görüntüleme çal malar nda 
sol beynin görsel unsurlara h zl  tepki 
verdi i ortaya ç km t r. Oysa sa  beyin 
duygusal say labilecek uyar lara daha 
çabuk cevap vermektedir. Sol beynin 
önceli i kendisindeyken, sa  beynin 
önceli i ba kalar ndad r. Sa  beyin 
sevgiye göre karar verir. Sol beyin hayal 
kurmaz ama sa  beyin hayalcidir. Yine 
sa  beyin sezgilere çok de er verir. 
Sol gerçekleri, sa  beyin duygular  
analiz eder. Sol beyin ise, hayali ve 
sezgileri önemsemez, kullanmaz. Sa  
beyin di il özellikler bar nd rd  için, 
sezgisel dü ünmeye yatk nd r. Sa  
beyin, his, öngörü, sezgi, ilham ve 

rüya kanal yla gelen bilgilere 
daha aç k durur. Sa  beyin, 
do adan beslenir. Hislerimizin, 
ilhamlar n ve maneviyat n 
kayna d r. 

Bir yaz  yazmak istedi imizde ilham 
ve sezgi kanal yla bize gelen dü ünce ve 
fikirler Yin yani feminen enerjimizi, bu 
fikirlerin ve dü üncelerin toparlan p 
bir makale ya da kitap haline gelmesi 
ya da ortaya bir yap t ç kmas  da 
Yang yani maskülen enerjimizin 
kullan m n  gerektirir. Fikirler, sezgiler 
ve dü ünceler olmadan bir yarat m 
gerçekle tiremeyiz. Nihayetinde, her 
iki kutup da (eril ve di il) tek ba na 
eksik kal r ve var olmak için birbirine 
ihtiyaç duyar.

sviçreli psikiyatr ve psikanalist, 
Dr. Carl Jung, insan n ruhen çift 
cinsiyetli oldu unu; içimizde erdi ili in 
bar nd n  çok aç k bir ekilde Anima 
(di i) ve Animus (eril) kavramlar yla 
aç klam t r. Anima, erkek psi esinin 
di il yönünü, Animus ise kad n 
psi esinin eril yönünü gösterir. Jung’a 
göre insan kar  cinse ait hormonlara 
sahip olmakla kalmay p, ona ait psi ik 
duygu ve tutumlara da sahiptir. Bu 
sayede tarih boyunca birlikte ya am  
olan kad n ve erkek birbirine ait 
birçok özelli i de edinmi tir. Uyumlu 
bir bireyde, kar  cinse ait özellikler kabul 
edilebilir ölçülerde davran a da yans r. 
Örne in, bir erkek yaln zca erkeksi 
özelliklerini sergilerse, di il yönleri 
bilinç d nda kalaca ndan, ayr p 
geli mez. Jung’a göre her erkekte 
do u tan var olan anima (di i) imgesi, 
erke in bilinçd  baz  normlar 
geli tirmesinin temel nedenidir. 
Benzer bir durum kad nda da Animus 
(eril) imgesi için geçerlidir. Kad n ya 
da erke in kar  cinste, çekici ya da itici 
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buldu u özellikler asl nda bu 
normlara uygunlukla ilgilidir.

Astrolojik Mars

MARS; sava n, gücün, cesaretin, 
sald rganl n, rekabetin, 

tutkular m z n, cinsel gücümüzün 
ve hayatta kalmam za yard m eden 
sava ç  ruhumuzun ar etipidir. 
stekleri ve amaçlar  do rultusunda 

benmerkezci ve bireysel hareket 
eder. Mars enerjisi; fiziksel aktivite, 
yarat c  u ra lar, cesaret isteyen i ler 
ve kahramanca yap lan hareketler 
arac l yla kendini d a vuran dinamik 
bir enerjidir. lgimizi çeken, arzu, 
be eni ve hayranl k uyand ran eyler 
Venüs ile ilgiliyken, bizi harekete 
ve eyleme geçiren, istedi imizi elde 
etmemizi, çaba göstermemizi, sava  ve 
mücadele vermemizi sa layan enerji 
ise Mars ile ilintilidir. Astrolojik do um 
haritalar m zda, Mars’ n konumu, 
yerle ti i burç ve di er gezegenlerle 
yapt  aç lar , enerjimizin ve 
mücadelemizin en çok hangi hayat 
alan na odaklanaca n  gösterir. 

Mars’ n s cak ve kuru bir do as  
vard r. Bu yüzden hayat veren 
de il, kurutucu ve yak c  özelli iyle 
hayat alan bir özelli i vard r. Sava  
ve yang nlar Mars do as ndaki 
olaylard r. Mars, astrolojide Koç 
ve Akrep burcunu yönetir. Mars, 
e er bir do um haritas nda kendi 
yönetti i burçta, haritan n görünen 
(kö e) bir evinde ise ve iyi aç lar 
alt ndaysa yapt r m gücünü maksimum 
seviyede gösterecektir. Mars Koç 
burcunda daha sava ç , macerac , 
ba ms z, cesur, agresif, impulsif, 
aniden k z p harekete geçebilen, 

sava a ve mücadeleye haz rl ks z, 
plans z gidebilme potansiyeli ta yan 
özellikler sergiler. Fiziksel enerjisi 
gayet yüksektir. Mars Akrep’te, iradeli, 
sab rl , kararl , tutkulu, enerjisini 
da tmayan, amaçlar n n ve isteklerinin 
pe inden daha uzun vadeli ko abilen, 
dedektif gibi olaylar n derinlerine ve 
ayr nt lar na inebilen bir yap  kazan r. 
Cinsel enerjisi gayet yüksektir.

Mars, Terazi ve Bo a burçlar nda 
zararl  konumdad r ve haritada zararl  
çal rlar, çünkü bu burçlar Mars’ n 
yöneticisi oldu u Koç ve Akrep 
burcunun tam kar lar nda yer al rlar 
ve birbirlerine 180 derecelik kar t 
(zorlay c ) aç  yaparlar. Mars, O lak 
burcunda yücelir ve Yengeç burcunda 
dü ük konumdad r. Mars Yengeç 
burcunda, kendisini direkt yollardan 
ziyade yan ya da dolayl  yollara 
ba vurarak savunur ve duygusal ç k lar 
gösterir. Enerjisini daha çok ailevi ve 
duygusal konulara harcar. Mars’ n 
direkt ve cesaretli enerjisini yans tamaz.

Mars, fiziksel gücümüz, 
dayan kl l m z ve tuttu umuzu 
koparmada ne kadar cesaretli olup 
olmad m z n yan nda, sembolünden 
de anla laca  üzere, cinsel enerjiyi, 
fiziksel arzuyu, tohum b rakma 
ihtiyac n  ve biyolojik olarak hayatta 
kalabilme içgüdümüzü de anlat r. 
Mars’ n bir erkek do um haritas ndaki 
konumu, üreme potansiyelini gösterir. 
Ki i Marsiyen enerjisini spor, çal ma, 
fiziksel aktivite, cinsellik, amaçlar  
do rultusunda bir eyler yapma ve 
üretme yoluyla, do ru bir ekilde 
kulland nda ve kanalize etti inde, 
vücuttaki adrenalin serbest kal r ve 
rahatlar. Örne in rekabet (mars), 
skor (mars) ve fiziksel aktivite (mars) 
içeren bir futbol maç  esnas nda 
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taraftarlar n kendi tak mlar n  
desteklerken tek bir yürek olu lar  ve 
tak mlar n  desteklerken yapt klar  
tüm tezahüratlar, ba rmalar ve ortaya 
ç kan adrenalin tamam yla Mars 
enerjisini en içgüdüsel bir ekilde 
kullan lmas ndan ibarettir. Rekabetçi 
spor dallar nda bu enerji s kl kla 
kullan l r.

Bir astrolojik do um haritas nda 
Güne  ve Mars; isteklerimizin, 
arzular m z n ve amaçlar m z n 
gerçekle mesini sa layan eril 
(maskülen) enerjileri aç klar. Bazen 
kad nlar kendi içlerindeki eril 
enerjilerini hayatlar ndaki baba, e , 
a abey, yönetici, müdür gibi eril 
figürler üzerinden deneyimleyerek 
d  dünyaya yans t rlar. Böylece 
kendi Marsiyen (eril) özelliklerini 
fazla kullanmazlar. Bu yolla, erke i 
güçlendirirler ama kendilerini ve 
kapasitelerini gerçekle tirme yönünde 
zay f ve pasif kalabilirler. Zay f kalan 
ve ifade edilmeyen Marsiyen enerji, 
zamanla içlerinde gerilime, k zg nl a 
ve nedensiz öfke patlamalar na da 
sebep olabilir.

Dünya astrolojisinde Mars, orduyu, 
polis te kilat n , askeri güçleri, silahlar , 
sald r lar , ayaklanmalar , yang n , 
muhalefeti, bir ülkenin ulusal savunma 
politikas n , askeri üsleri ve silah 
fabrikalar n  sembolize eder. Medikal 
astrolojide ise, vücudun hastal klara 
kar  sava an ba kl k sistemini, 
kaslar , kan , adrenalini ve genital 
organlar  temsil eder.

 Kendini Bilme ekolünün 
temsilcilerinden Gurdjieff ve 
Ouspensky aras nda “sava ” 
konusunda geçen konu malar nda 
Gurdjieff, dünyadaki organik 
hayat n ve insanl n gezegenlerden, 

aydan, güne ten ve y ld zlardan 
gelen çe itli manyetik tesirler ve 
etkiler taraf ndan da harekete 
geçirildi inden bahsetmi tir. Gurdjieff, 
sava n gezegenlere ait tesirlerin 
sonucu oldu unu söylemi tir. 
Aralar ndaki konu mada undan 
bahseder Gurdjieff: “Uzayda iki ya 
da üç gezegenin birbirlerine çok 
yakla malar  ile gerilim meydana gelir. 
Bu gerilim gezegenlerde belki bir iki 
saniye sürer fakat burada, dünyada, 
insanlar birbirlerini öldürmeye 
ba larlar. Bu zaman içersinde, onlara 
birbirlerinden nefret ediyorlarm , 
belki de birbirlerini yüce bir gaye 
için katletmeleri gerekiyormu  veya 
bir kimseyi ya da bir eyi savunmalar  
zorunluymu  ve bunu yapmak soylu 
bir hareketmi  gibi gelir. Oyunda ne 
derece önemsiz aletler olduklar n  
alg lamaktan acizdirler. Bir önem 
ta d klar n , istedikleri ekilde hareket 
edebileceklerini, unu ya da bunu 
yapmaya karar verebileceklerini 
san rlar. Fakat asl nda, bütün 
davran lar , bütün hareketleri, 
gezegenlere ait tesirlerin yaratt  
sonuçlard r. Ve kendileri gerçekte 
hiçbir önem ta mazlar. Ancak u 
anla lmal d r ki, ne imparator 
Wilhelm, ne generaller, ne bakanlar 
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ne de hükümetler bir önem (anlam) 
ta rlar veya bir ey yapabilirler. 
Cereyan eden büyük çaptaki her 
olay d ar dan yönetilir; ya tesirlerin 
rastlant  eseri olan bile imleri veya 
genel kozmik kanunlar taraf ndan 
yönetilir.”

Gurdjieff’in de bahsetmi  oldu u 
sava  ile ilgili temalar n ba  aktörü 
Mars’t r. Mars; agresyonun, rekabet 
edebilme gücünün, öfkenin ve 
cesaretin d a vurumudur. 

Mars’ n, büyük kitlesel hareketleri 
yöneten jenerasyon gezegenlerinden 
biri olan Plüton ile yapt  stresli ve 
gergin aç lar, uluslar aras  arenada 
cereyan eden sava lara, ölümlere 
ve terörist sald r yla e zamanl  
olarak meydana gelmi tir. Örne in, 
Romanya’n n astrolojik ülke 
haritas ndaki Mars, 1916 y l nda 
transit eden Plüton ile kare (gergin) 
aç  yapmaya ba lad nda ve aktif 
hale geldi inde, Romanya, Avusturya-
Macaristan mparatorlu una sald rm  
ve ayn  y l Alman ordusu, Romanya 
topraklar n n üçte ikisini i gal etmi tir. 
Bu zorlu transitin etkisi geçmeye 
ba lad nda, Romanya geri çekilmi tir.

Mars’ n i ba nda oldu u bir ba ka 
örnek de 1967-1968 y llar  aras nda, 
ABD astrolojik ülke haritas ndaki 
Mars’ n o y larda transit eden ve büyük 
kitlesel olaylar  sembolize eden Plüton 
ile yapt  kare (gergin) aç yla ba layan 
ve büyük kay plara neden olan 
Vietnam Sava ’d r.

Mars’ n kitlesel hareketleri 
ilgilendiren gezegenlerle yapt  
stresli aç lar, sava lara, sald r lara, 
ayaklanmalara ve suikastlara de 
neden olmu tur. Bu olaylar Marsiyen 
enerjinin en uç noktadaki gölge yani 
yanl  kullan m d r.

Nitekim insan n as l sava  kendi 
kendisiyle yapt  ego sava d r. 
çimizdeki eril ve di il enerjileri ne 

kadar iyi dengeleyebilip uyumu ve 
huzuru yakalayabilirsek, d  dünyada 
da bir o kadar uyum, denge ve huzur 
olacakt r. Nihayetinde, d  dünyada 
gördüklerimiz iç dünyam z n bir 
yans mas ndan ibarettir. 

Bir erke in de elbet yumu ak, 
efkatli, seven ve gözya  döken anlar  

olacakt r. Bazen yumu ak anlarda 
bir erkek bir kad ndan daha duyarl  
ve sevecen olabilir. Bu nitelikler 
ataerkil toplumlarda kad ns  nitelikler 
olarak adland r l p zay fl k olarak 
görülmü tür. Bu da erke in kendini 
zay f dü ürdü ünü zannetti i di il 
taraflar n  göstermemesine neden 
olmu tur. Böylece eril taraf  iyice 
aktive olmu  ve di il taraf n sesi 
susturulmu tur.

Bir kad n n da elbet yirmi dört 
saat kad n rolünü oynayamayaca  
zamanlar  olacakt r. Her zaman güzel, 
bak ml , duyarl , efkatli, anlay l , evi 
çekip çeviren, çama r y kayan, ütü 
yapan, han m han mc k, iyi ve alttan 
alan taraf olmak zorunda de ildir. O 
da kendisini d  dünyada var etmek 
ve bir eyler üretmek ad na çal acak 
ve toplumda kendini gösterecektir. 
Toplumun kendisine biçti i klasik 
rollerin d na ç kabilir. Buna da sayg  
gösterilmelidir.

çimizdeki erilin ve di ilin 
dengelenmesi ve birbirini kabul etmesi 
dile iyle...            r

Yararlan lan Kaynaklar:
1. Robert Hand, Horoscope Symbols, Whitford Press.
2. Prof. Dr. Louann Brizendine, Erkek Beyni, Say 

Yay nlar .
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TÜRK YE’DEK  metapsi ik biliminin 
öncüsü olan Dr. Bedri Ruhselman, 1898 
y l nda, stanbul’un F nd kl  semtinde, 

Setüstü’ndeki kendi evlerinde dünyaya geldi. 
Çocuklu unun ilk y llar  stanbul’un F nd kl  
semtinde geçen Ruhselman, 1902 y l nda 
babas n n Çanakkale’ye tayin olmas  nedeniyle, 
ilk ve ortaokulu Çanakkale’de tamamlad .

Ruhselman on ya ndayken, müzi e olan ilgisi 
nedeniyle alaturka keman dersleri almaya ba lar. 
Keman derslerini veren hocas  Kaz m Efendi’ye 
göre, müzi e olan yetene i çok fazlad r. 
On iki ya ndayken, kendisi için bir dönüm 
noktas  olu turacak kadar önemli bir ey olur. 
Ruhselman’ n eline Gayret Kitabevi’nin sahibi 
Mösyö Garbis’in Cinlerle Muhabere (Haberle me) 
adl  küçük cep kitab  geçer ve onu gizlice 
okumaya ba lar. “Gizlice okur,” diyoruz çünkü 
babas  bu tür konularla ilgilenmesini kesinlikle 
istememektedir. 

Üstat 
Bedri 
Ruhselman
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Bedri Ruhselman 15 ya na 
geldi inde, bu kez babas n n ve onun 
baz  arkada lar n n yan nda, ilk celse 
deneyini yapar. Kendisinin belirtti ine 
göre, bu celsede bir sava n ç kaca  
söylenir. Nitekim 1914’te, Birinci 
Dünya Sava  patlak verir. Bu nedenle 
ailesi, Ruhselman’  bir denizalt  ile 
stanbul’a yollar. Bundan böyle lise 

ö renimine Kabata  Lisesinde devam 
edecektir. Ruhselman lise e itimi 
s ras nda keman dersleri de almaktad r. 
Hocas  ise, o dönemde stanbul’da 
bulunan üstat kemanc  Bay Braun’dur. 
Ruhselman keman alan nda o kadar 
ustala m t r ki, hocas  baz  prenslere 
Ruhselman’dan ders almalar  için 
referanslar verir.

1916 y l nda Kabata  Lisesini 
bitirdikten sonra T bbiye’ye girer. 
Ailesi de stanbul’a gelmi tir. 1920 
y l nda Ruhselman, T p Fakültesinin 
dördüncü s n f ndad r. Bu arada da 
keman dersleri devam etmektedir. 
Özellikle Adli T p hocas  Saim Ali 
Bey, onun müzikteki ba ar s n  çok 
desteklemektedir. Müzik sevgisi 
daha a r bast  için Ruhselman 
T bbiyeyi b rakmaya karar verir. 
Hedefi, Avrupa’da müzik e itimi 
görmektir. Ancak bunun için para 
gereklidir. Sonunda o da bulunur. O 
dönemin geleneklerine göre, Kad köy, 
Bostanc ’da oturan M s rl  bir prenses, 
Ruhselman’  himayesine al r ve ona 
mali yard m  sa lar.

Dr. Bedri Ruhselman 1920’de 
Prag’tad r. Konservatuar  bitirdikten 
sonra, “Meister Schule”nin, yani 
Virtüöz Okulunun s navlar na girer ve 
çok zor olan bu s nav  vermeyi ba ar r. 
Son s n f n ikinci yar s na kadar bu 
okula devam eder. Gayet parlak 
derecelerle ilerleyerek, keman dal nda 

virtüözlük derecesine yükselir. Bu 
arada, kendisine mali destek sa layan 
prensesin maddi durumu bozulur. 
Bu yüzden virtüözlük s navlar na 
giremeden, Türkiye’ye dönmek 
zorunda kal r. Cumhuriyetin ilan n n 
ilk y llar d r.

Türkiye’ye dönen Ruhselman, 
Anadolu’nun çe itli kentlerinde müzik 
ö retmenli i yapar. Bu dönem, 1926 
ile 1935 y llar n  kapsar. Sonunda, 
yar da b rakm  oldu u T p Fakültesine 
yeniden girer. E itimine ikinci 
s n ftan ba lar. Dr. Bedri Ruhselman 
bir süre Bak rköy Ak l Hastanesinde 
çal r ve incelemeler yapar. Dr. 
Ruhselman 1940-41 y llar nda, yedek 
yüzba  rütbesiyle doktor olarak 
askerli ini yapar. Askerlikten sonra, 
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spiritüalizmle ilgili çal malara yine 
devam eder. Bu arada Afganistan, 
Türkiye’den doktor istemektedir. Dr. 
Bedri Ruhselman  birkaç doktorla 
birlikte, 1943 Mart’ nda Afganistan’a 
gider. Doktorlar aras nda, ilk Türk 
spiritüalistlerinden olan Dr. Sevil Akay 
da vard r. 

1947-1954 aras ndaki dönem, en 
yo un celse çal malar n n yap ld  
dönemdir. Ruhselman  kendisini 
tamamen ruhsal ara t rmalara 
yöneltmi tir art k. 1948 y l nda 
Ankara’daki ve stanbul’daki 

üniversitelerde Ruhçuluk üzerine 
dizi konferanslar verir. Birçok kitap, 
makale ve dergi yay nlar.

Dr. Bedri Ruhselman, en büyük 
amac n  gerçekle tirmek üzere bir 
dernek kurmay  hedeflemektedir. 
Bu nedenle, Taksim S raselviler’de, 
Billurcu Ç kmaz ’nda bulunan harap 
bir yeri düzenleyerek kullanmaya 
ba lar. Resmi olarak da 30 Mart 
1950’de Metapsi ik Tetkikler ve 
lmi Ara t rmalar Derne ini kurar. 

Kurucular  Dr. Bedri Ruhselman, 
Dr. Sevil Akay, Avukat Suat Plevne, 
Muammer Bayurgil ve Nurettin 
Özmen’dir.

Dr. Ruhselman son alt  ay n  
ngilizce okuyarak müzik dinleyerek 

geçirmi  ve kendisine ötealemden 
bildirilen ölümünü beklemi tir. Kalp 
rahats zl  da iyice ilerlemi  olan Bedri 
Ruhselman 1960’ n ubat nda, bu 
dünyadaki büyük vazifesi için kullanm  
oldu u bedeninden ayr l r.

Dr. Bedri Ruhselman, insanlar  
seven, ne eli, çekingen, çal kan, 
arkada  canl s , azimli, ilkelerine 
ba l , kibar, yard msever, yasalara son 
derece ba l ; eline ald  bir konuyu 
çok iyi inceleyip, mant k süzgecinden 
geçirip sonuca varmadan b rakmayan, 
üstünkörü i  yapmay  sevmeyen, 
kendisine verilen görevi ne olursa 
olsun en iyi ekilde yapmaya çal an, 
yapmad  zaman son derece üzülen; 
e yaya, gösteri e önem vermeyen; 
ruhsal çal malar n d nda son derece 
toleransl , Tanr  sevgisiyle dolu 
olan bir ki ili e sahipti. nsanlarla 
olan ili kileri son derece yumu akt . 
Kar s ndaki insanlara son derece 
sayg l  ve içten davran rd . Çok zeki 
ve uyan k bir insand . Kendisine 
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anlat lanlar  büyük bir dikkatle dinler, 
yerinde ve inand r c  cevaplar verirdi. 
Do rulu una inand  konular  taviz 
vermeden savunurdu. Çok nazik, 
samimi ve mütevaz  bir insand ; ne eli 
ve ho görülüydü. Herkesle herkes 
olmas n  bilir, hiçbir zaman üstünlük 
iddias nda bulunmazd . Ruhsal 
çal malar s ras nda ise çok titiz, çok 
disiplinli, katiyen taviz vermeyen 
bir anlay la çal r, kar s ndaki 
insanlardan da ayn  ciddiyeti, dikkati 
ve özeni göstermelerini isterdi.

Ruhsal irtibatlar s ras nda son 
derece üpheci ve titiz davran rd . 
Gelen varl n bilgisinden emin 
oluncaya kadar sorular sorar, bilgisine 
güven duyduktan sonra irtibata geçer 
ve celse yapard . O hem faziletli 
bir bilim adam  hem de e siz bir 
metapsi ikçiydi. Hayat n n her an  bir 
bilgiye, idrake ve 
ilkeye ba l yd .

Dünya tekamül 

ö retim kadrosu içinde ald  kutsal 
vazifesini noksans z ve en iyi ekilde 
yerine getirerek, büyük inisiyelerin 
ça lar boyu sürdürdükleri vazife 
halkalar ndan birini de Türkiye’de 
tamamlayan, Metapsi ik Tetkikler ve 
lmi Ara t rmalar Derne inin kurucusu 

ve Türkiye’deki metapsi ik biliminin 
öncüsü Dr. Bedri Ruhselman, her 
eyden önce bilgi, hakikat ve vazife 

insan yd . O ilme, ilkelere, hakikati 
ara t rmaya; do rulu a, fazilete, 
erdeme büyük önem verir ve bu 
konudaki görü lerini öyle belirtirdi:

“ yili in ve dürüstlü ün yitirildi i 
bir ortamda, gerçek sanat ve fazilet 
geli emez. Pisagor teoremini 
ezberlemekle, kimse insan olmay  
ö renmemi tir. Bir insana geli imi 
için nefes kadar vazgeçilmez ekilde 
laz m olan ey, önce yüksek insani 
de erlerdir. Di er her ey ondan sonra 
gelir. Sa lam ahlak n olmad  yerde, 
bilim de yozla r.”                              r
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“CAN bo lukta astar gibi gizlidir, beden döner durur yorgan alt nda; 
bilesin ki bedensiz bir bedene de sahipsin!”

Beden d  yolculuklar n varl na gönderme yapan nice mesajlar  
var Mevlana’n n; onlardan birisiyle açt k yaz m z n perdesini.

Duyular d  alg lamalar n, akl n s n rlar n  zorlayan psi ik yeteneklerin gizini 
çözerek isabetli tezler geli tirmek üç di li maymuncukla milyonlarca kilit açmaya 
çal mak gibi; heyecan verici ama epey zorlay c !

Varl ksal alanda meydana gelmeye devam eden, her daim tespit etme ve 
ölçüye vurma olana m z n bulunmad  normal ötesi hadiseleri mercek alt nda 
incelerken, sonsuz say da bilgi kilitlerini tek tek çilingir tezgah ndan geçirerek 
uymayan anahtarlar  elemeniz gerekiyor, ki hakikate sadece bir g d m daha 
yakla ls n.

Psi ik yeteneklerin baz  ki ilerde tezahür eden ola anüstü geli kinli i, kimi 
durumlarda hiç bir özel bir çaba göstermeden kendili inden ortaya ç k veren 
normal ötesi olgular ba l  ba na ayd nlanmaya muhtaç bir fenomen olarak yan  
ba m zda bekliyor, spiritüel alemin de en ilgi çeken konular ndan birisi olarak…

Duyular D  Alg lamalar/Beden D  Deneyimler kulvar nda epeyce kulaç 
atm  bir yüzücüyle, ara t rmac  bir dostla söyle tik geçenlerde.

Sevgili Nusret Sefa Y lmaz genç ya na ra men epey uzun zamand r bu yollara 
ter ak tanlardan. zmir Ruhsal Ara t rmalar Derne i ( RAD) bünyesinde devam 
eden halka aç k konferanslarda bilgi aktar mlar na y llard r devam eden bu 
de erli dost ya am yönünü belirleyen ana yolu erken seçenlerden, emin ad mlarla 
menzile do ru sakince yürüyenlerden, yürürken de zengince birikenlerden. Geni  
bir ara t rma ve titiz derlemeler neticesinde olu turdu u  Astral Seyahat Teknikleri 
isimli kitab n  Meta Yay nlar ndan ç kard . 

Ruhsall a yak n duran-durmayan pek çok ki inin ilgisini çeken bu 
fenomeni henüz kitap ç kmadan birlikte didikleyelim istedik, bir kilide anahtar 
uydurabilecek miyiz bakal m!

S: Sevgili Nusret, yak nda ç kacak olan kitab n n tasla n  gözden geçirmi tim; derinlikli 
ara t rmalara harcad n emek ve zaman için te ekkür ederiz. Bilgiler, tespitlerin henüz 
çok taze iken, eri tiklerini bize bir nebze yans tman  dileriz. Öncelikle BDD’yi (beden d  
deneyimler) tam olarak nas l ifade edersin diye sorarak  ba layal m… Kendisini sadece 
fizik beden ve onun yan ürünlerinden ibaret gören insana en yal n biçimde nas l anlat l r 

Bedensiz Seyahatler
Jale Önder

1. Bölüm
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“beden d  bedenler” ve onunla yap lan 
yolculuklar?

C: En kolay anlat m yla Beden 
D  Deneyimleri (BDD) ya da halk 
aras nda bilinen ad yla “astral seyahat”i 
bilincin veya bilincin bir k sm n n 
bedenden bir süreli ine ayr lmas  
ve tekrar bedene ba lanmas  olarak 
tan mlayabiliriz. “Bu esnada bedende 
ne oluyor?” gibi bir soru akl m za 
gelebilir. Genelde fizik bedenimizde 
bu s rada bir uurluluk gözlenmez. 
Yani bedenimiz m l m l uykudad r. 
Bedenimiz uyuyorken biz onu 
d ar dan görebilir, odam zda hareket 
edebilir, farkl  mekanlara seyahat 
edebiliriz. Seyahat eden bilincimiz 
oldu u için maddenin içinden çok 
rahat bir ekilde geçebilir, uzak 
mekanlara istedi imiz an varabilir, 
havada uçuyormu ças na süzülebiliriz. 

Ve deneyim bittikten sonra nas l 
bedenimizden ç kt ysak o ekilde tekrar 
bedenimize dönebiliriz. Astral Seyahati 
k saca bu ekilde tan mlayabiliriz.

unu özellikle belirtmek isterim, 
yayg n inanç olarak kabul gören  
“astral seyahat ruhun bedenden 
ayr lmas d r” tan m  ne teknik olarak 
ne de deneyimin özellikleri aç s ndan 
kesinlikle do ru de ildir. Ruh bedene 
suyun barda a dolmas  gibi girmez ki 
ondan ç kmas  söz konusu olsun. Ruh 
varl  bedeni etkileyerek, uzaktan 
kumanda ile araçlar  yönetmek 
gibi, “indükleme” yoluyla bedeni 
yönetir. Hat rlanmas  gereken, bu 
tip deneyimlerde bedenden k smen 
ayr lan ruh de il “bilinç”tir.

S: Ya an lan olgunun rüya ya da beden 
d  yolculuk oldu u nas l ay rt ediliyor; bu 
bir yan lsama, alg  kar kl  olamaz m ?

“ ”
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C: Bu pek yüksek olas l k ta yan bir 
durum de il, kan mca. Her deneyimin 
kendine özgü özellikleri var, ama 
konudan bilgisi olmayan baz  kimseler, 
nadir de olsa, böyle bir deneyim 
ya ad klar nda bunu rüya durumuyla 
kar t rabilirler; çünkü k yaslayacak 
herhangi bir deneyimleri yoktur. Bir 
beden d  deneyimin en belirgin 
özelli i ya ananlar n aç k ve net 
olmas d r. Beden d na ç kanca hayal 
mi görüyorum, rüya m  görüyorum 
demezsiniz. Bedeninizin d nda 
oldu unuzu net bir ekilde anlars n z. 
Ama rüya durumunda genelde bir 
belirsizlik söz konusudur. Mant ksal bir 
dizilimde olmayan olaylar, belli belirsiz 
alg lamalar, bilinçalt  düzeyde ili kiler 
birbirini takip ederken beden d  
deneyimlerde ya anan her süreç belirli 
bir aç kl kta gerçekle ir. Ne yapt n z  
bilirsiniz ve yapmak istedi iniz eyleri 

rüyalarda gerçekle enin aksine 
kendiniz belirlersiniz. Rüyadakinden 
farkl  bir fark ndal k durumu söz 
konusudur. Günlük  hayat m z n 
deneyimleri rüyalar m za oranla nas l 
ki daha canl  ise, ayn  ekilde BDD’ler 
de nitelik bak m ndan rüyalardan daha 
zengindir, canl d r, nettir.

Astral Seyahat ya ad n  öne süren 
bireylerle ilgili yap lan ara t rmalarda 
büyük ço unluk ya ad klar n  rüyadan 
farkl  betimliyor. Rüya ile BDD’ler 
aras nda ay rt edici belirgin farklar 
olabildi i gibi, rüyay  kullanarak 
beden d  deneyim gerçekle tirmek 
de yararlan lan yayg n tekniklerden 
biridir. Bu konularla ilgilenen pek 
çok ki i “Lusid Rüya” fenomenlerini 
bilir. u demek;  baz  yöntemleri 
uygulayarak rüyan z n içinde 
uyanabilir, fark ndal n z  kazanabilir, 
rüyan z  yönetebilirsiniz. E er bilinçli 
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olarak belli bir ki i, ya da belli bir konu 
üzerine odaklanarak uykuya dalarsan z, 
zaman içinde bilinçd  zihninizin 
bu telkine cevap vermeye ba lad n  
görürsünüz. Örne in, gece uykuya 
dalmadan önce rüyada uyanaca n za 
dair baz  telkinleri kullanarak bir 
lusid rüya deneyimine geçebilir ve bu 
bilinç durumundayken, uykuda astral 
seyahate geçi  yapabilirsiniz. 

S: Say lar  az da olsa, baz  bilim 
adamlar  nezdinde kabul görmü lü ü, ciddi 
ara t rmalar içinde yer bulmu lu u var m  
BDD’lerin; birkaç örnek istesem?

C: Özellikle geçti imiz yüzy l,  
gerek Amerika’da, gerek Avrupa 
ve Rusya’da birçok üniversitede 
BDD’ler kimi zaman halk aras nda 
yap lan istatistiksel ara t rmalarda, 
kimi zaman da laboratuar artlar nda 
incelendi.  Yap lan ara t rmalarda çok 
ciddi bulgular  elde edildi. Ancak, 
günümüzde parapsikoloji ve psi ik 
yetenekleri inceleyen üniversitelerin 
say s  oldukça az. imdi daha çok 
üniversitelere ba l  veya ba ms z 
enstitülerde ve birkaç özel üniversitede 
bu tip çal malar devam ediyor. 

Amerika ve Avrupa’da bu 
çal malar n öncülü ünü yapm  ünlü 
bilim adamlar  var elbette. Örne in Dr. 
Robert Crookall, Dr. Hornell Hart, Dr. 
Susan Blackmore ve Dr. John Palmer 
gibi baz  ara t rmac lar akademik 
kariyerleri boyunca psi ik yeteneklerle 
ve özellikle beden d  deneyimlerle 
ilgili çal malar yapm lard r. 
Çal malar nda öncelikle istatistiksel 
yöntemleri kullanarak BDD’lerin halk 
aras nda ne  kadar yayg n oldu unu 
tespit etmi ler,  sonras nda yetenekli 
oldu unu belirledikleri baz  süjelerle 
deneyler yapm lard r. Ad  geçen 
bilim adamlar n n yapm  oldu u 

öncül ara t rmalara göre, dünyada 
her be  insandan biri, hayatlar nda 
en az bir kez astral seyahat deneyimi 
ya amaktad r. Daha çarp c  bir 
tespitten de bahsedelim; Amerikal  
Antropologlar n yapt  bir ara t rmaya 
göre, 488 dünya kültürünün % 80’inin 
BDD ile ilgili en az ndan bir gelene e 
sahip oldu u bulgulanm t r, ki 
oldukça yüksek bir rakam.

Normal artlarda BDD’ler 
laboratuarlarda u ekilde 
incelenmektedir; konuyla ilgili 
yetene i oldu u belirlenen bir ki i 
laboratuardaki bir yatakta yatmaktad r. 
Bu esnada elektroensoflogram (EEG) 
gibi baz  cihazlar ki inin bedenine 
ba lan r, ki tam olarak ne zaman astral 
seyahata ç kt  tespit edilsin. Ki inin 
yatt  yata n  yakla k dört-be  metre 
yukar s nda duvara sabitlenmi  bir raf 
bulunmaktad r. Herhangi bir kimse 
yata n üzerine ç ksa dahi eliyle rafa 
dokunamayacak uzakl kta bulunmak 
zorundad r. Raf n üzerinde de bir ka t 
vard r ve ka tta baz  rakamlar yaz l d r. 
Ki iden bu ka t üzerinde yazan 
rakamlar  astral deneyimi esnas nda 
okuyabilmesi ve deneyim bitti inde 
kendilerine söylenmesi istenir; ve 
bu gibi çal malarda oldukça önemli 
sonuçlar elde edilmi , ba ar l  deneyler 
gerçekle mi tir.

Günümüzde ise bilim adamlar  
her konuda oldu u gibi bu konuda 
da teknolojinin imkanlar n  
zorluyorlar. Beden d  bir deneyim 
gerçekle tirmek için özel imal edilen 
titre imli koltuklar, izolasyon sa layan 
kabinler, k titre imleri veren özel 
gözlükler, zihinsel ritmi dü ürücü özel 
müzikler üretiyorlar. Yak nda astral 
seyahate ç karan bir makinenin icat 
edildi ini duyarsak a rmayal m!
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S: Geçmi ten günümüze gelen inanç 
kültlerinde, kadim ö retilerde beden d  
yolculuklar  anlatan güçlü hikayeler var 
m ?

C: Geçmi ten günümüze kadar 
gelen pek çok kültürde BDD’lerin 
bilindi ine-uyguland na dair çok 
say da iz bulmak mümkün. Bu konuda 
ara t rmac lara yard mc  olan en 
önemli kaynaklar ezoterik bilgiler 
ve konuyla ilgili yap lm  geçmi e 
dönük ara t rmalard r. Bu ara t rmalar 

nda birkaç örnek vermek istersek 
Eski M s rl lar n, Kuzey Amerika 
K z lderililerinin, Çinlilerin, Yunan 
Filozoflar n n, Ortaça  Simyac lar n n, 
Okyanusya Halklar n n ( aman 
Kökenli), Hindular n, Yahudilerin ve 
Sufi Müslümanlar n astral seyahati 
bildiklerini ve baz  dini ritüellerinde 
uygulad klar n  söyleyebiliriz. Tibet’te 
astral seyahat yapm  ki ilere özel 
bir isim bile verilmi , “öte’den geri 
dönen” anlam na gelen “delogs” 
deniyor bu ki ilere. Astral seyahat 
yapan bireyler deneyimleri esnas nda 
çekik gözlü Tibetli bir ke i  görürlerse 
a rmas nlar; çünkü çok eski 

zamanlardan beri bu deneyimi en iyi 
onlar gerçekle tiriyorlar!

 Birçok konuda farkl  bir gizeme 
sahip eski M s r’l lar n BDD’leri 
bilmemesi çok a rt c  olurdu 
elbette. Ruhsal ö reti sistemlerinde 
kullanabilecek kadar iyi biliyorlard  
astral seyahati; astral bedeni “Ka”, 
can -ruhu ise “Ba” olarak adland r r 
ve her ikisinin de istedikleri zaman 
fizik bedenlerinden ayr labildiklerine 
inan rlard .  Ülkenin önemli 
merkezlerindeki tap naklarda çok özel 
artlarda seçilmi  ki ilere inisiyatik 

e itim veriliyordu. Ö renciler bu 
e itime al nmak için oldukça zor bir 

kabul edilme sürecinden geçiyor, bu 
süreçten sonra yine özel bir tak m 
s navlar silsilesinden geçmek zorunda 
kal yorlard . Bu s navlardan biri 
de ö rencinin (müridin) bir astral 
seyahat deneyimini gerçekle tirme 
süreciydi. Eski M s r inisiyasyonlar nda 
astral alanda uurlu deneyimler 
ya ayamayan müridin ezoterik 
ö retinin ruhuna ula amayaca  çok 
iyi bilindi inden, böyle bir yetene i 
geli meyen ki iler inisiyasyona 
kabul edilmezdi. Astral alemin 
de i ik veçheleriyle kar la t r lan 
ve buradaki yasalar  üstatlar n n titiz 
korumas yla kavrayan inisiye, ancak 
bu sayede baz  gizli s rlara eri ebilme 
durumuna gelebilirdi. Yani, astral 
alem ve bu alemin yasalar  uygun 
görülen müritlere uygulamal  ekilde 
ö retilirdi.

Astral Seyahat denilince akla ilk 
gelen kültür ise amanlar olmaktad r. 
Hatta her türlü aman uygulamas n  
astral seyahatsiz dü ünmek hemen 
hemen imkans zd r. amanik 
uygulamalarda ve kabile kültürlerinde 
hem bireysel hem de toplu trans 
deneyimlerinin çok önemli bir yeri 
vard r. Öncelikle aman denilen ki i 
psi ik yetenekleri oldukça geli mi  
hassas bir medyumdur . Astral seyahat 

aman n ruhsal dünya ile ileti ime 
geçmesini sa layan trans türlerinden 
biridir.  Baz  aman kavimlerinin 
günümüzde halen uygulad  “Sihirli 
Uçu ” törenleri bu ruhsal ba lant y  
anlatabilecek güzel bir örnektir. 
Törenin ilk günü, etraf  çitle çevrili 
bir tarlaya üzerinde yedi basamakl  
merdiven olu turacak ekilde bir kay n 
a ac  gövdesi dikilmekte ve ayn  alana 
gece vakti törenle kurban edilecek 
olan bir de at hapsedilmektedir. 
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Ertesi gün, aman kendi çevresinde 
ç lg nca döne döne ve ezgi halinde 
sihirli sözler söyleye söyleye saatlerce 
dans etmektedir. Zaman zaman sihirli 
davuluna kuvvetle vurarak a açtaki 
basamaklara t rman r; ve o s rada 
bedensiz varl klara gelip kendisiyle 
ileti ime geçmelerini bildirir. Trans 
hali maksimum noktas na ula nca, bir 
gün önce kurban etti i at n ruhuna 
biniyormu  gibi hareketler yapar ve 
her basama nda dura dura kay n 
a ac n n gövdesine t rman r. Sonra 
birden durup epey bir süre hareketsiz 
kal r ve ard ndan gözlerini ovu turup 
uyan yormu  gibi yaparak haz r 
bulunanlar  selamlar ve gö e yükseli i 
s ras nda gördüklerini kabilesine 
anlat r. Bu ritüelde trans esnas nda 
kullan lan psi ik yetenek tamam yla 
astral seyahattir.

Dünya kültürlerinde bunlara 
benzer verilebilecek pek çok örnek 
mevcuttur; dilerseniz Mevlana’n n 
Mesnevi isimli eserindeki astral 
seyahat tan m n  burada hat rlatarak 
bu cevab  noktalayal m; “Her gece 
ten tuza ndan ruhu kurtarmakta, 
tahtalar  sökmektesin. Ruhlar her gece 
bu kafesten kurtulurlar, ne kimsenin 
hakimi, ne de mahkumu olmadan 
feragate ula rlar.” (1 cilt, s. 3l) 

“Rüyada el, ayak görür, bir ey 
al r bir yere gider, birisiyle görü ür, 
konu ursun ya; onu hakikat bil, saçma 
zannetme. Sen bedensiz bir bedene 
sahipsin, gayr  can n n cisminden 
ç kaca ndan korkma.” (3. cilt, s. 131)

S: Çok iyi anlat lm  gerçekten… Bir de 
u aç dan yakla al m izninle;  as rlard r, 

hangi güçlü ihtiyaç yöneltmi  insanlar  bu 
yolculuklara; ve halen bitmeyen bir merakla 
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takip edilen bu uygulamalar n esas amac  
nedir? 

C: Biraz önceki örneklerde 
de gördü ümüz gibi, kadim 
zamanlardan bu yana astral seyahate 
duyulan merak tamamen ruhsal 
bir aray n sonucudur. Geçmi ten 
günümüze devam eden bu fenomeni, 
kendili inden güdülenmeyle pek 
çok insan gerçekle tirmi tir; ama 
kontrollü, istekli yap lan çal malar n 
alt nda yatan as l neden temelde 
ki inin kendini ve kozmosu tan ma 
iste idir. Bildi imiz bilemedi imiz tüm 
ö retilerin ortaya ç kmas ndaki esas 
amaç da zaten bu de il midir? 

Astral deneyimler öncelikle dinsel 
ritüeller içerisinde veya inisiyatik 
ö retilerde bir geli im basama  
veya ö renim sürecinin bir a amas  
olarak kar m za ç kar. Ayr ca en eski 
zamanlardan bu yana ruhsal dünya 
ile ba lant  kurmak her kültürde bir 
gelenek haline gelmi tir. Bu ba lant y  
sa layan araçlardan birini de beden 
d  deneyimler olu turur.

Günümüzde de bu amaçlar 
de i memi , hatta ruhsal 
geli imimizle birlikte yelpaze 
daha da geni lemi tir. Astral seyahati 
ö renerek uygulamaya ba layan 
bir ki i öncelikle psi ik ve fantastik 
bir sanat  ö renmi  olur. Bilinç 
art k istenildi i zaman istenilen 
yere yönlendirilebilecek, yeryüzüne 
farkl  bir gözle farkl  bir alg lamayla 
bakman n keyfi, evrenin bilinmeyen 
yönleriyle-boyutlar yla tan ma 
imkan  yakalanm  olacakt r. Astral 
alemi tan mak, az veya çok bu alemin 
yasalar yla kar la mak, bu alemin 
içerisinde hareket etme özgürlü ünü 
yakalamak çok basite indirgenebilecek 
bir tecrübe de ildir; ve ki inin 

fark ndal  geni  bir bilgi ve ara t rma 
sahas na ta nm  olur. 

Her bireyin realitesi bir di erine 
göre bamba ka oldu u için, bu türden 
bir deneyim baz  bireylerin ya am  
alg lay nda büyük de i ikliklere sebep 
olan etkenler ortaya ç karabilir, ki ço u 
zaman ç karmaktad r; bu bireylerin 
sahip oldu u bilgilerle çevresindeki 
insanlara da birçok aç dan faydal  
oldu u görülür

Sonuç olarak, yarat l n tek bir 
boyutta gerçekle medi ini, farkl  
titre imlerdeki ya amlar n sonsuz 
bir enerji okyanusunda sürdü ünü 
heyecanla alg lamaya ba lar z. Ya ama 
böyle bir perspektiften bakma yetisi 
kazanan bir bireyin realitesindeki 
olumlu de i imler hayat içerisindeki 
olaylar  alg lamada da do al olarak 
farkl l klar gösterecektir. Bunlar n 
en belirgin örneklerinden biri udur; 
BDD ya ayarak kendi varl  ve kozmik 
yap yla ilgili daha geni  bilgiye ula an 
bireyler varolu un süreklili inin, 
varl n evrensel sorumlulu unun ve 
beden ölümünün bir son olmad n n 
fark na var rlar.

S: u me hur “astral alem”in tan mlar  
üzerinde konu al m m  biraz; yasalar n  
kavramak mümkün müdür bu alemin; ve 
bunlar  uurlu biçimde yönlendirebilmek?

C: Beden d  deneyimi ya ayanlar 
deneyim esnas nda kendilerini 
bedenlerinin hemen üzerinde süzülür 
durumda hissederler. Buras  astral 
mekand r; ancak fizik mekandan 
çok ayr , çok uzak bir yer olarak 
dü ünülmemelidir; sadece vibrasyon 
olarak fizik dünyadan daha yüksek 
titre ime sahip bir aland r.

(Devam Edecek)
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GEÇENLERDE, iki anne ve birinin k z  ve o k z n arkada  ile birlikte 
bir arabada seyahat etmekteydik. Arka koltukta, iki k z n aras nda 
oturuyordum. Ayn  koltukta oturmalar na ra men birbirlerine mesaj 

çektikleri cep telefonlar na gömülmü lerdi. u kadim muhabbet sanat n  
kullanarak özel alanlar n  taciz etmeye karar verdim. “Merhaba k zlar. Yanyana 
oturuyoruz ama bana tek bir kelime bile etmediniz. u telefonlar  b rak n da 
biraz muhabbet edelim,” dedim.

On dört ya nda olan iki k z ba lar n  kald r p bana, sanki cep telefonu 
katiliymi im gibi bakt lar (Asl nda, derhal acil yard m servisini aramamalar na 
a rd m). Devam ettim: “Ben ba layay m. Ad m Caroline. Annelerinizin daveti 

üzerine size kat ld m. Ya sizin ad n z?” Bu noktada hala bana bakmaktayd lar 
ve unu da ekleyeyim, k zlardan birinin annesi de bu “dik dik bakma enli i”ne 
kat lm t .

Gerçekten S ra D  Olan  
Ya amlar m zda Yeniden 

Ke fetmek
Caroline Myss



“Bu arabada muhabbet etmek yasak 
m ?” diye sordum. “K z na, yeti kinlerle 
kibarca muhabbet etme sanat n  
ö retmedin mi? Onun ya ndayken, 
ben ad m  söylemekle ba layan birkaç 
konu ba l  açarak yeti kinlerle 
nas l konu ulaca  konusunda hayli 
becerikliydim.”

Annesi sesini bile ç karmad ; bana 
da devam etmekten ba ka seçenek 
kalmad . ki çocu un bo  yüzlerine 
bakt m ve “Size birkaç basit soru 
sordum; haydi yeniden ba layal m,” 
dedim, “Ad n z, ya n z? Okulda hangi 
dersleri al yorsunuz? çinde ya ad n z 
dünya hakk nda neler okuyorsunuz? 
Bir kez al nca muhabbetin e lenceli 
olaca n  söylersem bu konuda bana 
güvenebilirsiniz.”

Az sonra k zlar “konu maya” 
ba lad lar ama anne “sessiz” kald ; 
ancak, oturdu um tarafa do ru psi ik 
güceniklik sinyallerini hançer gibi 
f rlat yordu. Neyse ki umursamad m. 
Restorana vard m z s rada, k zlarla 
okuldaki ya amlar , ho land klar  

müzik türleri, en son moda tüyolar  
hakk nda çene çalmaktayd k. Cep 
telefonlar n  -geçici olarak- çantalar na 
sokmu lard  ama bu süre en az ndan 
birbirimize s nmam za yetmi ti bile.

S radan muhabbetlerin yerini 
cep telefonlar n n alm  olmas  ve 
insanlar n bunlar  kendi çocuklar n  
ihmal etme bahanesi olarak 
kullan yor olmalar  bana s ra d  
geliyor. Arabadaki iki yeti kin bana 
sinirlendiler (kendileri söyledi) 
çünkü s n r  a m  ve çocuklar na ne 
yapmalar  gerekti ini “söylemi tim.” 
Annenin öfkesini bo altmas n  
dinledim ve sonra “Saçmal k. Bana 
k zg ns n çünkü senin yap yor 
olman gereken eyi yap yordum: 
K z nla konu uyor, ona gününün 
nas l geçti ini soruyordum. Bana 
k zd n çünkü suçluluk hissettin ve 
hissetmelisin de. Anne olarak i in, 
çocuklar nla konu mak. Telefonlar n 
ve hiç ku kusuz bilgisayarlar n da senin 
dikkatinin yerini almas na ilk kez izin 
vermedi ine eminim. Öfken, bunu 



gösteriyor. Belki bundan böyle k z nla 
konu mak için çaba harcars n.”

Ba kalar yla yemek yerken veya 
araba kullan rken vb. sürekli olarak 
mesajla mak tak nt m z, kabal n 
ve dü üncesizli in yeni bir tan m n  
temsil etmektedir. Ayn  anda birkaç 
muhabbeti birden idare etmenin art k 
s radan kabul edilmesi s rad d r. 
Kendimizi giderek daha çok parçalara 
ay rmakta oldu umuzu gerçekten fark 
etmemizin zaman d r. Bunu hepimiz 
yapt k ve yapmaktay z.

K sa süre önce, bir restorandayken 
arkama yaslan p etrafa bakt m ve 
ne kadar çok say da insan n cep 
telefonlar n  masan n üstüne koymu  
oldu unu fark ettim. Bu küçük cep 
telefonlar n n yayg nla mas ndan önce 
bunu yapsak nas l olurdu diye hayal 
ettim: Restorana gelip çantalar m zdan 
o eski büyük ev telefonlar n  ç kart p 
masan n üstüne koyu umuz canland  
gözümde. Belki de bunu yapmal y z 
ki “derhal bilme ihtiyac ” olarak 
nitelemeye ba lad m z enformasyon 
ç tas n  nas l yükseltmi  oldu umuzu 
idrak edebilelim. Böylesi enformasyon 
eskiden “s ra d ”yd : ya çok acil bir 
durum veya ölüm kal m meselesi ile 
ilgiliydi. Bir dostunuzla ö le veya 
ak am yeme i yerken gerçekte kaç kez 
bu nitelikte acil bir telefon gelir? Pek 
ço umuz gün boyunca dikkatimizi 
gerektiren e-postalar ve ça r lar alan 
profesyonelleriz ama ya acil haberler? 
Gerçekten mi?
Ço u kez gelen ça r lar ve e-postalar 
s radan i  ve ki isel bilgilerin bir 
kar m d r ama s ra d  de ildir. 
S radan ça r lar y n n  s ra d  
mertebesine yükselterek bak  aç m z  
daraltmaktay z. Kendi tefrik alg m z , 
yapt m z seçimleri nas l ve neden 

yapt m z  düzenleyen de erler 
yap s n  belirleme becerimizi 
yitiriyoruz. Cep telefonunuz 
kontrolünüzde mi yoksa o mu sizi 
kontrol ediyor?

Uygulamal  seminerlerim s ras nda 
cep telefonlar n  kapatmalar ni 
istedi imde insanlar n nas l rahats z 
olduklar n  gözlemliyorum. Pek ço u 
bunu yapam yor. Cep telefonlar n  
titre imli moda al p s k s k bakmaya 
devam ediyorlar. Bir seminer veya 
dostlar m zla geçirdi imiz k sa bir süre 
boyunca bile orada “mevcut” olamay p 
ya amlar m z n geri kalan ndan 
ay ramay m z gerçekten s rad d r. 
Eskiden, bu ç lg n cep telefonu 
dünyam z öncesinde,  birbirimiz için ve 
birbirimizle mevcut halde kal rd k ve 
art k bu, s ra  d  hale geldi.          r

Yazar n Facebook sayfas ndaki bir payla mdan 
çeviren: Yasemin Tokatl
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OCAK ay nda amanik Yolculuk e itimimi 
tamamlayarak sertifikam  ald m 
için oldukça mutluyum. amanik 

Yolculuk, bir y ld r devam etti im ve yak nda 
tamamlayaca m medyumluk e itiminden sonra 
beni en çok etkileyen e itimlerden biri oldu. 

Her eyden önce, bu e itime ba lamam  
sa layan ey aylar önce gördü üm bir rüya 
olmu tu. Rüyamda kuzey kutbuna yak n bir 
yerde, elimde pusula ve yan mda bir nevi 
önderlik etti im bir ekip vard . Rüyada içimden 
gelen aç k mesaj, güneye gitmemiz gerekti iydi. 
Bu yüzden Rusya üzerinden güneye indik. 
Güneye geldi imde ara yönlerden birini içeren 
ba ka bir mesaj daha ald m ama bunu tam olarak 
anlayamad m. Ertesi gece yatarken, rüyan n 
son k sm n  anlayamad m  belirten bir niyet 
cümlesi kurarak yat nca, bir anda kendimi bir 
önceki gece gördü üm rüyan n son bölümünden 
ba layan ba ka bir rüyada buldum. Bu sefer mesaj 
oldukça netti ve hatta alt  çizilmi ti. 

amanik 
Yolculuk
Eylül Erdo an
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Bu rüyay  gördü üm zaman, 
pusulan n, yönlerin amanizme ait 
konular oldu unu ve her yönün 
ba ka ba ka anlamlar içerdi ini 
bilmiyordum. Regresyon uzman  bir 
arkada mla rüyam  payla t m zaman, 
bana bu konular n amanik Yolculuk 
birinci seviye e itim içeri i oldu unu 
söylemesi ile beraber kendimi bu 
e itimde buldum. ki bölüm halinde 
e itimi tamamlad k.

amanik Yolculuk birinci bölümde, 
alt dünya, üst dünya, yönler, ifa 
çemberi, erk hayvanlar  ve ruhsal 
rehberlerle çal ma ve niyetlerimizle-
sorular m zla ilgili onlardan rehberlik 
alma gibi konular  içeriyordu. Burada 
beni en çok etkileyen nokta yönlerle 
ilgili rüyam n anlam n  daha net 
çözmem oldu. Nitekim amanizmde 
yönlerin anlamlar  a a daki gibiydi:

KUZEY: Zihin, hava, yeti kin, zeka 
-dü ünme, k  (beyaz).

DO U: Ate , hayat enerjisi, 
ayd nlanma, ilham, ba lang çlar ve 
sonlar, ilkbahar (alt n sar s ).

GÜNEY: Su, duygular, çocuk, 
masumiyet, yaz (k rm z ).

BATI: Toprak, anne, beden, ma ara, 
derin içsel rahim, büyükanne, 
sonbahar (siyah).

amanik Yolculuk kinci Bölüm 
e itiminde ise, güneydo u, güneybat , 
kuzeydo u ve kuzeybat  gibi yönlerin 
anlamlar , yolculuklarda nas l 
kullan ld ; geçmi te ya ad m z 
herhangi bir travmadan sonra 
kaybetti imiz ve orada b rakt m z 
ruhumuzun (hayat enerjimizin) kay p 
parçalar n  bulup geri getirme; e lerle 
ikili çal arak onlar n alt dünyada 
saklad klar  üç hediyeyi ve saklad klar  

yeri bulma (ki bu çal ma bir insan n 
bilinçalt na yap lan yolculuktur; 
kar  taraf n kendisini size açmas n  
gerektirir) ve ifa çemberini daha etkin 
kullanma gibi konular vard .

Di er yönlerin anlamlar  ise 
a a daki gibiydi:

GÜNEYBATI: Rüyalar, hayat 
deneyimlerinin yans t lmas .

KUZEYBATI: Karma, kal plar 
(döngüler), kurallar ve kanunlar.

KUZEYDO U: Hayat n koreografisi, 
seçimler.

GÜNEYDO U: Atasal etkiler, 
kendimizle ilgili hayatta nereye 
geldi imizle ilgili kavramlar.

Kar l kl  duran yönlerin birbirleriyle 
ili kileri var. E er hayat n zda 
yapt n z seçimler konusunda sorun 
ya yorsan z (kuzeydo u alan ), 
bakman z gereken yer onun tam 
kar s ndaki alan olan güneybat d r; 
yani sizin yerinize seçimleri kimin 
yapt , kimin rüyalar n  ya yor 
oldu unuzdur.

Bu ikinci bölümde de beni en çok 
etkileyen nokta, hayat mda daha önce 
hiç görmedi im-tan mad m bir 
insan n bilinçalt na girerek onun 5 
dakika önce zihninde imgeledi i yere 
yine imgeleyerek seçip saklad  üç 
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nesneyi, hem mekan olarak hem de 
nesne olarak birebir görüp bulabilmem 
oldu (Inception filminden bir kare gibi).

Ayr ca, ba ka bir arkada la 
çal mamda onun kilo almaya 
ba lamas n n nedeni olarak yirmi 
sekiz ya nda a kla alakal  ya ad  bir 
travmadan sonra, ya am enerjisinin 
bir k sm n  orada b rakt n  görmem 
oldu. Ondan sonra kilo almaya 
ba lam  ve asla o kiloya dönememi ti. 
Ruhunun kay p parças n  geri 
getirebilmek için, bilinçalt nda onun 
yirmi sekiz ya ndaki haliyle bir 
anla ma yapmam ve onu ikna etmem 
gerekiyordu. Sonra da kay p olan 
parçay  ruhuna üfleyip, o enerjiyi 
bedenine mühürlemem gerekiyordu. 
(Enerjinin mühürlenmesi için ç ng rak, 
tütsü, özel esanslar veya baz  amanik 
müzik aletleri kullan labiliyor.) Bu 
ifadan sonra geribildirim ald m 

arkada n ayn  ekilde yirmi sekiz 
ya nda a kla ilgili ya ad  travmay  
itiraf etmesi, hatta o ki iyle daha 
sonra evlendi ini ve 1,5 y l sonra da 
bo and klar n  söylemesi, beni daha da 
etkiledi.

Spiritüel rehberler ve atalardan 
yard m ve rehberlik ald m z zaman 

onlar  nas l onurland rmam z 
gerekti ini, ne tarz ritüeller 
yap labilece ini veya ne gibi hediyeler 
verilebilece ini ö rendik. Onlar  
yok sayd m zda, ya am m zdaki 
ritimlerin nas l bozuldu unu ve ne 
gibi sorunlarla kar la abilece imizi 
ö rendik.

K sacas , dolu dolu bir e itimdi 
ve kafamdaki bulmacan n birçok 
karesi tamamland . Tek ba na 
regresyon, aile dizimi, enerji ifas  
gibi etkisi olan bir enerji de i imi-
dönü ümü yaratabilece i gibi; ayn  
zamanda herhangi bir regresyon, aile 
dizimi, enerji ifas  veya psikoterapi 
seans ndan önce (daha dan an n z 
sizden randevu al r almaz veya ofisinize 
gelmezden önce), bir ön haz rl k 
olarak yapaca n z amanik yolculuk 
size hangi alanlara daha çok e ilmeniz 
veya dan an n sorunuyla ilgili neye 
dikkat etmeniz gerekti i hususunda 
gerçekten rehberlik edebilir.

O yolculuk s ras nda gördükleriniz, 
deneyimledikleriniz ise cabas ; t pk  
gözünüzü kapat p beyninizin içinde 
oynayan bir filmi izlemek gibi. 

Lakin, uyarmadan da edemeyece im 
bir konu var ki o da, bu tarz 
yolculuklar n ilk etapta kesinlikle 
e itimli ve deneyimli bir e itmen 
e li inde yap lmas  gerekti i çünkü 
bilinmesi gereken ve bu yaz mda 
detaya giremeyece im birçok ayr nt  
var...             r

Kar l kl  
duran yönlerin 

birbirleriyle 
ili kileri var. 
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nsanlar n ço u kaybetmekten korktu u için;
Sevmekten korkuyor...
Sevilmekten korkuyor;
Kendisini sevilmeye lay k görmedi i için...
Dü ünmekten korkuyor;
Sorumluluk getirece i için...
Konu maktan korkuyor;
Ele tirilmekten korktu u için...
Duygular n  ifade etmekten korkuyor;
Reddedilmekten korktu u için...
Ya lanmaktan korkuyor;
Gençli inin k ymetini bilmedi i için...
Unutulmaktan korkuyor;
Dünyaya bir ey vermedi i için...
Ve ölmekten korkuyor;
Asl nda ya amay  bilmedi i için...              r

Kaynak: www.antoloji.com

Korkuyor...
William Shakespeare
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Kendiniz çin Sa l kl  Olmak!

SABAH ilk uyand n zda kendinizi nas l 
hissedersiniz? Güne ba lamaya hevesli 
mi uyan yorsunuz? Yoksa ikayet ederek, 

ba n z  on iki saatlik bir “k  uykusu” için 
yast n z n alt na m  sakl yorsunuz?

Sabah ilk kalkt n zda nas l hissetti inizi 
de erlendirmek, sa l n z n genel durumunun 
ciddi göstergelerinden biridir. Genel olarak, 
sa l kl  bir kilodaysan z, sa l kl  oranda her 
türlü besinden yiyip, iyi uyuyor, yeterince 
hareket ediyor ve enerji kaynaklar n z  do ru 
kullan yorsan z, güne, miskin ve uyu uk de il, 
bomba gibi ba laman z gerekir.  

Öte yandan sabit, hareketsiz  bir hayat ya yor, 
en yak n n zdaki, elinizin alt ndaki fast food 
yemeklerine ba l  olarak ya am sürüyorsan z, 
i te o zaman sabahlar  yataktan kalkamayan, 
isteksiz, günü geçirmek için be  fincan kahveye 
ihtiyaç duyan, ve maalesef gün boyu kötü giden 
en küçük olayda sürekli ikayet eden bireyler 
olursunuz.

Güne nas l ba lad n z n, ilk hislerinizin, 
i leri/olaylar  pozitif mi negatif mi alg laman z  
konusunda direk bir etkisi oldu u gibi, ayn  
zamanda aile fertlerinizin ve i  arkada lar n z n 
ruh halini de etkiler. 

Bedeninizi 
Sevin!
Hayat n z  
Sevin!
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Küçük  Püf Nokta
Güne bir gülümseme ile ba lay n. 
Gülümsemeniz bula c  olacakt r, ve 
kendinizi oldu u kadar bir ba kas n n da 
ruh halini geli tirecektir.

Neden Kilo Vermeliyim?

SENELERD R ayn   eyler, duyuyoruz, 
sa l kl  yiyin, kilo verin, daha fazla 

egzersiz yap n... Ancak, imdilerde 
tüm bunlara inan p takip edenler 
oldu u gibi;  iyi, üretken ve verimli 
bir hayat ya ayan bir ki iyseniz, 
bedeninizi oldu u gibi kabul etmeniniz 
gerekti ini savunanlar n da say s  
oldukça fazlad r. 

Evet, insanlar  sadece d  
görünü lerine göre yarg lamak do ru 
de ildir. Ve evet, do ru olmayan ba ka 
bir ey de yüzeysel ve bo  sebepler 
dolay s yla kilo vermenin, dü üne, s n f 
toplant s na, davete, tatile vs.e kadar 
sadece ve sadece GEÇ C  bir haz rl n 
ötesine geçmemesidir. Ve sonras nda 
aynen sa l ks z  eski al kanl klara geri 
dönü  ya an r. 

Kilo vermenin gerçek sebebi, 
vücudumuzu o kadar çok severiz ki, 
fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal 
olarak o denli sa l kl  olmak isteriz.

Hepimizin bildi i gibi, 
sa l m z  ve hatta hayat m z  
tehdit eden hastal k ve 
rahats zl klar, kilo fazlal ndan 
olu makta, ve kilo fazlala t kça sa l k 
bozulma  riskleri de artmakta; kalp, 
damar, diyabet, depresyon, nefes, 
kemik vs.  Ya am eklimizde ki en 
küçük de i iklik dahi bu risklerin 
azalmas ndaki, hayat kalitemizin 
artmas nda büyük rol oynamakta. Ne 
kadar kilo verildi i önemli de ildir; 

art k vücudumuzu ve dolay s yla 
hayat m z  sevme zaman d r.

Küçük  Püf Nokta
Egzersiz yapmaya nas l ba layaca n z  
bilmiyor musunuz? Bir türlü harekete 
geçemiyor musunuz? En sevdi iniz 
televizyon programlar , en popüler dizinizin 
aras nda yerinizde yürüyün... Komik ve 
biraz aptalca geliyor ancak inan n i e 
yar yor...

Sa l kl  Kiloda Olmam z n 
Yararlar

HASTALIKLARI ve sa l k bozulmas n  
önlemesinin ötesinde, sa l kl  

bir kilo da olman n ba ka yararlar  da 
vard r
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Öz sayg n n artmas ... Kendimizi 
daha güvenli ve hayatla daha rahat ba  
eder hissederiz.

Mutlulu un artmas ... Sa l kl  
ve kendimize en uygun seçimleri 
yaparken, beyindeki endorfinler 
harekete geçer, ve sonuçta genel ruh 
halimiz yükselir.

li kilerin geli mesi... Hayat m zdaki 
insanlarla daha derin ili kilere sahip 
oluruz.

laç kullan m n n azalmas ... Hayat 
tarz m z n de i mesi ve buna ba l  kilo 
vermemiz, sa l m z için gereksiz ilaç 
kullanma ihtiyac m z azaltmakta.

Obezite Nedenleri

B RÇOK ki i fazla kilolu olma ve/
veya obez olmalar  konusunda 

say s z mazeret üretmekte. Bu 
mazeretler, kötü aile artlar ndan 
tutun da tiroid veya ba ka sa l k 
problemlerine, imkans zl a kadar 
uzan r. Ancak gerçek sebep, asl nda 
insanlar n kendilerine yeterli özeni 
göstermiyor olmalar , kendilerini, 
kendi sa l klar  için gerekeni yapacak 
ve bir çözüm olu turacak kadar de erli 
görmemelerinden kaynaklan yor. Bunu 
kabul edip, bunun sorumlulu unu 
alabilir veya fazla kilolar n z için ba ka 
ki i ve olaylar  suçluyor olabilirsiniz. 
Hepimiz, genelde bir günah keçisi 
arar z, zira sa l m za özen göstermek 
büyük bir sorumluluktur ve e er 
ba ar s z olursak, bunu kabul etmek ve 
üstlenmek zor gelir.

Bununla birlikte, kendi sa l m z 
için bir günah keçisini suçlamak, kendi 
hayat hikayemizde kendi kendimizin 
kurban  olmakt r. Kendi problemlerimiz 
için d  etkenleri suçluyor olmak, 

dünyaya hayat m z için sorumluluk 
almad m z  gösterir ki böylelikle; 
di erlerine (ki i/olay) nas l hissetmemiz 
ve görünmemiz gerekti i konusunda bize 
istediklerini dikte etmek (kabul ettirmek)  
iznini  vermi  oluruz.

Küçük  Püf Nokta
Zor bir karar ile bo u urken, herhangi bir 
problem veya olumsuzluk ya arken, mutlaka 
kendinize “Vücuduma özen gösterecek kadar 
kendimi yeterince seviyor muyum?” diye 
sorun.

Suçlama Oyunundan Kurtulma

FAZLA kilolu olmak, yeterince 
hareket etmemek ve arzu 

etti iniz vücuda sahip olmad n z 
için suçlayacak birilerini ve/veya 
olaylar  bulmak ve dü ünmekle vakit 
kaybedece iniz yerde, gözleriniz kapay n 
ve tam olarak i leyen bir vücudunuz 
oldu u için ükredin. stedi inizden daha 
yava  i liyor olabilir, tam istedi iniz 
formda ve ekilde olmayabilir, ancak 
nefes ald n z ve hareket edebildi iniz 
için minnet duyun.
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Gündo umunun co kusunu 
hissedin.  Güzel bir bahçesinin 
kokusunun keyfini hissedin.  Parkta 
dola man n keyfini ya ay n. Kendinizi 
ve vücudunuzu sevmek için bilinçli 
bir karar veriyor olman n co kusunu 
ya ay n ve hissedin!

Vücudunuzu sevmek, oldu u gibi 
kabul etmek ve sayg  göstermek 
konusunda, zihninizi istila etmi  olan, 
ve genellikle de geçmi  ö reti ve 
deneyimlerden kaynaklanan, negatif 
dü üncelerden kurtulmak gerekir. 
Bir dü ünün hayal etti iniz, onlar 
gibi olmay  dü ledi iniz  onca ki inin 
vücutlar n n “mükemmel” oldu unu 
dü ünebiliyorsan z, kendi kuvvetiniz 
için de minnettar olmal s n z. 

“Daha s k  kar n kaslar m olmas n  
istiyorum” demek yerine vücudunuzda 
gerçekten sevdi iniz bir yeri dü ünün.  
Belki arkada lar n z n özendi i çok 
güzel k v rc k saçlar n z var veya 
bir sinema artisti gibi par ldayan 
di leriniz... Sahip olduklar n z  takdir 
etmeyi ö renmek yava  bir süreç 
olabilir,  ancak hayat n z n kontrolünü 
ele almak için en önemli ilk ad md r.

Küçük  Püf Nokta
Nas l görünece inizi hayal ederek dergiler 
aras nda ç ld rmak yerine, aynada 
kendinize bak n ve söyleyin: “Kendimin 
her eyimi seviyorum, oldu um gibi. Mutlu 
ve sa l kl  olmay  hak ediyorum.” Bunu 
her an, ihtiyaç duydu unuzda, ve özellikle 
her sabah kalkt n zda ilk i  olarak 
yapabilirsiniz...

Kilo Vermek Spiritüel Bir 
Deneyimdir

NEDEN sahip oldu unuz  
bedeninizin size verildi ini hiç 

dü ündünüz mü?
Büyük  bir kilo kayb  (çok kilo 

vermek), en güçlü ve pozitif insan  için 
bile çok a k nl k verici hatta ok edici 
olabilir.  Günlük rutininize, küçük bir dua 
ve/veya meditasyon eklemek içsel varl n z  
rahatlatacak ve sizi sakinle tirecektir 
ki bu da sizin kendinize daha fazla 
inanman z  sa layacakt r. E er Tanr ’ya 
inanm yorsan z bile, meditasyon yap p, 
duan z , dü ünce ve enerjinizi evrene 
verebilirsiniz. Bu “Çekim Yasas ”n n 
temel kural d r;  d ar ya ne kadar çok 
pozitif enerji verirseniz, o kadar pozitifi 
ya am n za çekersiniz.   

Ba armak, elde etmek istedi iniz bir 
eyi, gözünüzün önünde, zihninizde 

sanki ona sahip olmu ças na 
canland rmak, o hisleri ya ayarak 
canland rmak, evrene pozitif enerji 
yayman n örneklerinden biridir. 
Hayat n zdaki güzellikler için Tanr ’ya 
te ekkür etmek, hayat n zdaki pozitifi 
ve iyi, güzeli onaylamak ve kabul 
etmektir. 

E er tüm beden, zihin ve ruhunuz 
ile, kararl  ve kesin bir biçimde, daha 
az kilolu ve daha sa l kl  bir insan 

Konfüçyus: 
“En büyük ba ar m z 
hiç dü memek de il, 
her dü tü ümüzde 

tekrar 
kalkabilmektedir.”
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olaca n za inan rsan z, bunu gerçek 
yapmak için gereken ad mlar  atmaya 
daha niyetli ve hevesli olursunuz.

Küçük  Püf Nokta
Vücudunuzun bir hediye oldu unu  
hat rlay n. Vücudunuzu onurland r n ve 
kendinize  söyleyin: “Benim vücudum güzel 
ve sa l kl  olmak içindir.”

Ki isel Bir Sa l k Plan  
Olu turmak

B RÇOK ki i kilo vermek ister, ancak 
herkesin hedefi kendine özgündür. 

Ne kadar kilo vermek isterseniz iste i, 
nas l bir egzersiz plan  yaparsan z 

yap n, tüm bunlar n sizin ya am 
tarz n za bire bir uyan planlar 

olmas  gerekir. 
deal kilonuz bir doktor ve 

bir diyetisyen ile bulun.
Kendinizi her gün nas l 

hareket ettirebilirsiniz, günlük 
hayat n za hareketi ne ekilde ve ne 
süreyle sokabilirsiniz yaz n.

Gerekli beslenme eklini, cazip 
yiyecek ve içecekleri ortadan 
kald rarak uygulamaya sokun.

Aile ve arkada lar n z, hatta i  
arkada lar n z ile size en iyi ekilde 
nas l destek olabilecekleri konusunda 
konu un.

Ki isel sa l k plan n z  uygularken 
her eyi bir deftere veya günlü e yaz n. 
Bu özellikle kar k günlerde, sa l kl  
seçimler yapman z  sa layacakt r. 

Ancak, plan n z n 
de i ebilece ini akl n zda 

tutun.  Hayat tarz n z da belli 
de i iklikler olabilece i gibi 

beslenme ve egzersiz plan n zda 
da de i iklikler olur. Yenilikler 

oldukça, yen, besin ve egzersizleri, 
de i ik sporlar  hayat n za kat n. 
Hiç bir dü ünce ve duyguda tak l p 
kalmay n. 

Bu a amada en önemli eylerden 
biri de, seçimlerimizden kendimizi 
sorumlu tutmakt r. Bu sorumlulu u 
yak n çevremiz ile payla p onlardan bu 
konuda destek alabiliriz.

Küçük  Püf Nokta
Kendinize uygun seçece iniz bir egzersiz 
plan  ile, kendi kendinizi baltalayan, 
negatif dü ünceler ile sava n. Hiç 
dü ünmeyin! Sadece yürümeye ba lay n, 
soka n zda, apartman n z n çevresinde, 
merdivenleri inin ç k n, ta ki kontrolünüzü, 
dengenizi ve huzurunuzu yeniden kazan n!
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yap n, tüm bunlar n sizin ya am 
tarz n za bire bir uyan planlar

olmas  gerekir.
deal kilonuz bir doktor ve 

bir diyetisyen ile bulun.
Kendinizi her gün nas l 

hareket ettirebilirsiniz, günlük 
hayat n za hareketi ne ekilde ve ne 
süreyle sokabilirsiniz yaz n.

Gerekli beslenme eklini, cazip 
yiyecek ve içecekleri ortadan
kald rarak uygulamaya sokun.

Aile ve arkada lar n z, hatta i
arkada lar n z ile size en iyi ekilde
nas l destek olabilecekleri konusunda 
konu un.

Ki isel sa l k plan n z  uygularken 
her eyi bir deftere veya günlü e yaz n.
Bu özellikle kar k günlerde, sa l kl
seçimler yapman z  sa layacakt r.

Ancak, plan n z n 
de i ebilece ini akl n zda 

tutun.  Hayat tarz n z da belli 
de i iklikler olabilece i gibi

beslenme ve egzersiz plan n zda 
da de i iklikler olur. Yenilikler 
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Hedef Koyma

HEDEF; zamanla s n rl , ölçülebilir, 
ula labilir, gerçekçi, hareket 

içeren ve sadece ki iye ba l  olmal . 
Ki i sa l kl  olmak istiyorsa, ya am 
tarz n  ve kendini de i tirmeli, o 
olunca nas l olacaksa öyle olmal , öyle 
davranmal .

Egzersiz: adres (Ben); yer (burada); 
zaman (bu anda) ne istiyorsun; neden; 
nas l (fark nday m, ... oldu unu 
hissediyorum gibi) yaz n z.

O eye sahip oldu un anki 
duygular n  derinde hissedin ve 
imajine edin.

Hedeflerinizin, kilo vermekle ilgili 
olmas  art bile de ildir. Örne in:

Her gün 8 bardak su içmek.
Yeni sa l kl  yemek reçeteleri 

denemek, mesela haftada iki kere. Yeni 
sebze ve meyvelerin tad na bakmak.

Haftada 2-3 kere 30 dakika ritimli 
yürüyü .

Sizin daha fark etmeden, yeni 
sa l kl  al kanl klar kazanmaya 
ve ya am tarz n zda hayat boyu 
sürecek pozitif geli meler ya amaya 
ba layacaks n z.  Sa l kl  ya am tarz na 
tam anlam yla geçi  uzun bir süreç 
olabilir, ancak her ad mda daha keyifli 
bir hal alacakt r. 

Tüm bunlar  bir günlük veya tablo 
eklinde yazmak hem motivasyonu 

artt racak hem de bedeninizdeki büyük 
de i imleri fark edeceksiniz. 

Küçük  Püf Nokta
Kendinizi övün! Ba ar lar n z , en 
küçüklerinizi dahil olmak üzeri, gurun 
duyun ve bunlar  aile ve arkada lar n z ile 
payla n!

Yenilgilerin Üstesinden Gelmek

K END M ZE çok uygun bir beslenme 
ve egzersiz plan  yapsak bile, bu 

süreçte baz  gerilemeler, durgunluklar 
ya amam z mümkündür.  Aile içindeki 
stresler, i  bask s , i  de i iklikleri, tatil 
süreçlerinde cezbedici besinlerden 
kaç nmak oldukça zordur.  Bu anlar, 
gözlerinizi kapat p, derin nefes al p, 
vücudunuzu ve hayat n z  ne kadar sevip 
sayg  duydu unuzu hat rlaman z gereken 
zamand r. 

lk olarak ve en önemlisi, sa l kl  bir 
hayat tarz  seçmenin vücudunuza ne 
kadar fazla yarar sa lad n  dü ünmek 
gerekir. Sabah uyand n zdan 
itibaren gün boyunca hareketlerinizde 
ki esneklik, kolayl k, zihninizdeki sakinlik 
ve ruhunuzdaki dinginlik bunun bir 
sonucudur.  Art k vücudunuzu 
onurland r yor ve sayg  duyuyorsunuz. 

u anda vücudunuzda be endi ini 
eylerin listesini yap n. Görünürde 

sadece fiziksel be enilerinizi yaz yor 
olabilirsiniz, ancak zamanla kendinizde 
sevdi iniz, takdir etti iniz daha 
fazla noktan n da fark na varmaya 
ba layacaks n z. te bu, ya amda ki 
ilerleme ve beden, zihin, ruh bütünlü üne 
do ru en önemli ad md r!

Unutmay n sadece siz ya ant n z  daha 
iyi yapabilirsiniz. Kendinize hak etti iniz 
sevgi ve sayg y  gösterin!           r

Enzine adl  internet sayfas ndaki bültenden 
çeviren: Banu Gürün
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BA KA ara t rmac lara göre dünyan n yer alt nda birbirine ba l  tüneller 
bulundu u ve bunlar n t pk  y ld z geçitlerinin gezegenler aras nda 
kurdu u ba lant lara benzer ba lant lar içerdi i yönünde bir ba ka 

aç klama yap lmaktad r. Peter Moon da ayr ca bir kitab nda konuyu uygarl n ve 
kültürünün kökeni olarak Orta-Asya’y  gösteren bir noktaya ta yarak dünyan n 
gizli tarihini söz konusu etmekte ayr ca kültür ve uygarl k tarihinin kabul 
edilmi  ve resmi eklinin tamamen yanl  ve eksik oldu unu belirtmektedir. 
Ba ka kaynaklarda örne in 2012 Enigma kitab n n yazar  David Wilcock gizli 
hükümet ve uzayl lar aras ndaki ba lant lar  y ld z-geçitleri (stargate) ve Mars’ta 
olu turuldu u iddia edilen kimi askeri kolonilere de ba lamaktad r. Bu ba lamda 
Mars’a yap lan yolculuklar n da y ld z-geçitleri ile sa land  belirtmektedir. Bu 
y ld z-geçitlerinin kozmosta üzerinde ya am olan bütün gezegenleri birbirine 
ba lad  ve galaksiler aras ndaki ola an üstü uzakl klar  a man n bir yolunu 
sa lad  da iddialar aras nda bulunmaktad r. nternette bizzat bu yolculuklar  
yapt n  ileri süren kimi insanlar n aç klamalar  mevcuttur. Mars konusunda 
öte yandan bu gezegenin kimi ruhsal tebli lerde dünya ile ortak kadere sahip 
di er iki gezegenden birisi oldu u belirtilmektedir, bu ba lamda bu gezegende 
gerçekle tirilen askeri ve bilimsel çal malar n gelecek ile ilgili özel bir önemi 
bulunuyor olabilir. Ancak tüm bu çal malarla ilgili askeri boyutun s k s k 
vurguland na tan k olunmaktad r, örne in kimi uzayl  gruplarla yap lan 
anla malarla geli tirildi i ileri sürülen psi ik boyutlu bir “evrensel asker” 
projesi söz konusu edilmektedir ve bu da konunun bar ç l olmayan ve ne gibi 
amaçlara hizmet etti i tart mal  olan boyutlar ndan birisidir. Ayr ca kronovizyon 
teknolojisi olarak da tan mlanan çal malar n gerçekle tirildi i Montauk 
Projesinde meydana gelen baz  olaylardan dolay  dünyan n enerji alan nda ciddi 
bir hasar meydana geldi ine ve hatta bundan dolay  ikinci bir alternatif zaman 
hatt n n (timeline) olu tu una ve bunun ciddi problemler olu turdu una dair 
savlar da bulunmaktad r. imdi burada dikkat edilmesi gereken unsur burada 

E zamanl l k, Zamanda 
Yolculuk Deneyleri ve 

Montauk Projesi
Aytu  A. entürk

4. Bölüm
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sözü edilen tüm unsurlar n yani 
dünya d  teknoloji, Mars’taki üsler, 
y ld z geçitleri, zaman yolculu u, 
zihin programlamas , teleportasyon, 
dünya d  müdahaleler vd. birbiriyle 
dünyan n yak n gelece i ile ilgili kritik 
ba lant lar içermesidir.

Montauk Projesi’nin nihayetlenmesi 
de öte yandan Nichols ve Cameron’un 
aç klamalar na göre projeyi yürüten 
ekibin ayn  zamanda zihin kontrolü 
tekniklerini de geli tirerek dünya 
nüfusu üzerinde olumsuz bir denetim 
olu turma potansiyelini gören 
Cameron’un psi ik gücüyle kendi 
bilinçd ndan dev boyutlarda y k c  
bir yarat  materyalize etmesi ve 
bunun tüm üssü ve ekipmanlar n 
tahrip edilmesiyle sonuçlanmas  gibi 
fantastik bir ifade ile anlat lmaktad r. 
Konuyla ilgili küçük bir not Montauk 
kasabas n n as l sahiplerinin Montauk 
K z lderilileri oldu u fakat hala 
ya amalar na ra men yasal olarak yok 
kabul edilmeleridir ayr ca bu kasabada 
belki bu Montauk K z lderilileriyle 
ba lant l  olabilecek çok eski 
zamanlara ait oldu u dü ünülen 
küçük boyutlu piramitlerin varl  
da söz konusudur. Piramitler söz 
konusu olunca ngilizce Pharaoh 
(Türkçesi: Firavun) ve K z lderililerin 

kulland  Pharoah isimlerinin ses ve 
ifade benzerli i de dikkate al nabilir. 
Asl nda daha önce de belirtildi i gibi 
Peter Moon ara t rmalar n n ilerleyen 
safhalar nda bu K z lderililer ve 
liderleri ile ilgili ilginç e zamanl l k 
deneyimleri ya am t r, bu da kasabayla 
ilgili konular  ve insanlar  birbirine 
ba layan bir ba ka unsur olarak 
kendini gösteriyor.

I n Dalga ve Parçac k 
Düzeyinde Kuantum Gerçeklik 
Boyutu 

AYRICA Montauk ya da Phoenix 
Projesi olarak bilinen bu 

çal malar n d nda ek olarak 
Andrew D. Basiago adl  as l mesle i 
avukatl k olan bir ba ka tan k ve 
kat l mc  arac l yla da yine ABD’de 
yürütülen ve Pegasus Projesi olarak 
belirtilen burada ayr nt lar na 
girmeyece im ba ka zaman yolculu u 
çal malar  içeren bir askeri ve bilimsel 
ara t rmalar n varl  da geçti imiz 
y llarda kamuoyu gündemine gelmi  
bulunmaktad r. çtenlikli görünen ve 
itibar edilebilir olan Basiago’nun bir 
çok aç klamas na internetten eri mek 
mümkündür. Ayr ca burada özellikle 
önemini vurgulamak istedi im bir 
ba ka çal ma daha var. Bu da bir radyo 
yap mc s  ve ara t rmac  olan David 
Sean Morton taraf ndan yay nlanan 
Sands of Time (Zaman n Kumlar ) 
adl  kitap. Burada da ayn  ekilde bir 
“0 Zaman Referans Noktas ”ndan 
söz edilerek Philadelphia Deneyi ve 
Montauk Projesi’nin bu ilke ile ili kili 
oldu u belirtiliyor. Sands of Time 
adl  kitapta bu kez teleportasyon, 
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zamanda yolculuk gibi deneylerin 
psi ik yöntemlerle de il ancak yüksek 
fizik prensipleri kullan larak teknolojik 
ekilde in a edildi ine vurgu yap l yor. 

Ayr ca kitapta, bu makalede sözü 
edilen di er ara t rmac lardan sanki 
oldukça farkl  ve ba ms z olarak bir 
Montauk Projesi’nden söz ediliyor 
ancak özellikle bu 0 Zaman Referans 
Noktas  gibi kavramlar ortak. Yaln z 
bu kez de Morton’ n kitab nda sözü 
edilen dünya d  kaynakl  çok ciddi 
bir tehdit önemsenmesi gereken bir 
konu olarak görünüyor. Yazar dünya 
d  dünya be eriyetine dü man 
baz  varl klar n yak n gelecek için 
planlanan bir istila için bu deneyleri 
manipüle ettiklerini söylüyor. Yazar n 
belirtti ine göre kitaptaki bilgiler, 
bu çal ma kurgu biçiminde yaz lm  
olsa da tümüyle gerçek ve kitapta 
sözü edilen ki iler ve kimi ili kiler 
de i tirilmi se de burada anlat lan 
bütün olaylar gerçe i yans t yor. 
Morton kitab n taslak olarak kendisine 
kitab n ana karakteri olarak görünen 
ve ismini aç klamayan bir bilim adam  
taraf ndan verildi ini belirtiyor. Buna 
göre son derece geli mi  yüksek fizik 

ara t rma ve uygulamalar n n yap ld  
bu projelerde John von Neumann, 
Albert Einstein, Nikola Tesla, Vannevar 
Bush (Amerikan Bilimsel Ara t rma 
ve Geli me Dairesi Ba kan ), Edward 
Teller (Hidrojen Bombas n  icat eden 
bilim adam ) , T. Townsend Brown 
(kar -yerçekimi çal malar  ve UFO 
ara t rmalar yla tan nm  ABD’li 
fizikçi) gibi bir ekibin yard m yla 
teleportasyon ve zamanda yolculuk 
projeleri geli tiriliyor. Zamanla insan 
denekler üzerinde çal ma yap lmas na 
muhalefet eden Einstein ve Tesla etik 
nedenlerden dolay  çal malardan 
ayr l yorlar. Kitaptaki bilgilere göre 
sadece ileri teknoloji, elektromanyetik 
mühendislik ve kuantum fizi i 
arac l yla zamanda yolculuk 
gerçekle tirilmi tir. Ancak madalyonun 
bir de öteki yüzü var. Ba ka 
deyi le bu tür ileri fizik çal malar  
gerçekle tiriliyor ancak anla ld  
kadar yla bu bilimsel çal malar her 
eyden önce Nazi Almanyas ’na geri 

giden bir kronolojiye sahip. Buna 
göre Hitler döneminde buraya dü en 
bir UFO’nun ara t r lmas  ile burada 
kullan lan baz  bilgiler önce baz  
Alman bilim adamlar  taraf ndan 
ele al nm  ve kimi ara t rmalarda 
Yahudi deneklerin hayatlar  pahas na 
kullan lm . 

Morton’ n kitab nda da galaksinin 
merkezinde ve hatta bu tüm 
galaksilerin merkezinde bulunan bir 
0 Zaman Referans Noktas  söz konusu 
edilmi . Buna göre örne in atomlar 
gibi her dönen cismin kendine ait bir 
yerçekimsel zaman referans noktas  
bulunmaktad r. Ayr ca her birey 
insan n temelinde de üzerinde astral, 
mental, kozal bedenlerin merkezi 
bir ba lant yla as l  bulundu u bir 
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0 Zaman Referans Noktas na ba l  
oldu undan söz edilerek, Philadelphia 
Deneyi s ras nda ak l sa l n  yitiren ve 
geminin metal aksam na kar anlar n 
yan  s ra deneyden normal olarak ç kan 
mürettebattan baz  insanlar n örne in 
deneyden k sa bir süre ya da bir kaç 
y l gibi uzun bir zaman sonra aniden 
fiziksel oklarla ola anüstü sallant l  ve 
sars nt lar ile titremeye ba lamas  gibi 
kimi olaylar da gerçekle iyor. Mesela 
bu mürettebat n ileriki tarihlerde 
vücutlar ndan elektromanyetik 

malar n ç kmas , çevrede bulunup 
onlara dokunan di er insanlar n da 
elektrik ak m na kap l r gibi benzer 
haller içine girdi inin gözlenmesi 
gibi durumlar ortaya ç km t r. Bu 
insanlar n bir k sm nda do aüstü bir 
çalkant yla sars nt  geçirdikten sonra 
örne in mor renkli radyoaktif malar 
oldu u, baz lar n n da belirli bir 
zaman bu tür ola and  durumlara 
girdikten bir süre sonra fiziksel 
olarak demateryalize duruma geçerek 
reel olarak “gözden kaybolduklar ” 
rapor edilmi tir. Bunlar n nedeni de 
orijinal zaman referans noktalar ndaki 
bozulma ile aç klanmaktad r. 
Muhtemelen psi ik olarak farkl  enerji 
boyutlar nda evrenin çe itli noktalar na 
geni lemi  ya da bu enerjetik 
bölgelerin üst üste katlanm  olmas  
sonucu psi ik bir çökme hali ya am  
olmalar  mümkündür. Görüldü ü gibi 
böyle yüksek fizik deneyleri insanlar  
da kapsayarak yap ld nda, kozmos 
hakk nda çok zay f bilgilerle karanl a 
sallanan bir kur un gibi etkiler 
yaratabilece i de bizzat uygulamas yla 
kan tlanm t r. Nitekim, Sands of 
Time kitab n n as l yazar  olan bilim 
adam n n sürekli yapt  ikazlardan 
birisi de budur. Çok gizli statüsünde 

bulundu undan resmi olarak 
onaylanmas  söz konusu olmayan bu 
tür durumlar n görgü tan klar ndan 
akli dengelerini yitirilenlerin belirli 
bir klinik merkezde topland , 
üzerlerinde çal malar yap larak 
bunlar n sa l klar n n düzeltilmeye 
çal ld  da belirtilmektedir. 

Özellikle Sands of Time kitab  
ba lam nda belirtilen bilimsel 
aç klamada bilinen en küçük atom 
alt  parçac klar olarak nötrinolara 
gönderme yap lmaktad r. Asl nda 
nörinolar en küçük atomik parçac klar 
olarak de erlendiriliyor ve bunlar 
üzerinde üzerine kurulu bir deneysel 
çal ma prensibi söz konusu ediliyor. 
Preston Nichols ve Peter Moon da 
ba ka kaynaklarda konuya te et geçen 
aç klamalar yap yorlar, sadece nötrino 
yerine quark ifadesini kullan yorlar 
bu parçac klarla ilgili bilgiyi ba ka 
türlü aç klamalar yapmak üzere 
kullan yorlar. Morton’ n kitab ndaki 
kuantum mekani ine göre nötrinolar 
sonsuz uzay boyunca mesela y ld zlar 
taraf ndan sürekli yarat l yor ve 
kozmik “enformasyon” ta yorlar. 
Bilimsel olarak belirli bir düzeye kadar y
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ölçülebilen bu nötrino parçac klar n n 
yüksek olas l kla bir kütlelerinin 
bulunmad  ayr ca neredeyse sonsuz 
miktarda enformasyon ta d klar  ve 
y ld zlarca yarat ld ktan sonra uzayda 
her yöne do ru sürekli yay ld klar  
ve maddesel kütleler aras nda 
bir ba lant  olu turduklar  kabul 
edilmektedir. Çok dü ük nükleer 
enerjiye sahip bu parçac klar çok 
nadir zamanlarda madde üzerinde bir 
etkide bulunuyorlar ancak gerçekte 
maddenin “içinden geçerek” sonsuz 
yolculuklar na devam ediyorlar ve bu 
arada içinden geçtikleri maddesel 
ortamlar n verilerini tüm evrene 
ta y p evrendeki kütlelerin bütünlü ü 
aç s ndan i lev gösteren özelli e 
sahipler. Buna göre Project Rainbow 
yani Gökku a  Projesi olarak da 
bilinen Philadelphia Deneyi nötrino 
parçac klar n n manipülasyonu 
arac l  ile uzay zaman süreklili inde 
bölünmü  yani evrensel uzay zaman 
süreklili inden ayr , bölünmü  bir alan 
yaratmakla gerçekle tirilmi tir. Buna 
göre asl nda USS Eldridge adl  gemi 
Tesla teknolojisi kullan larak böyle 
elektromanyetik bir bölünmü  alan n 
içine al nm t r. Bu konuyu farkl  
bir aç dan de erlendirmek gerekirse 
Morton’ n kitab nda bütün evrendeki 
bütün atomlar n güçlü nükleer enerji 
hatlar  ile birbirine ba l  oldu unu 
ve bu ekilde evrenin bütün olarak 
durdu unu ve bütün frekanslar n 

evrende bütün olarak böyle aktar ld  
belirtiliyor (altçizgiler bana ait). 
Öte yandan bu nükleer enerji 
hatlar  üzerinde nötrino alanlar n n 
manipülasyonu yoluyla etkide 
bulunmak örne in k r k olu turmak 
mümkün görünmektedir. öyle 
söylemek gerekirse dünyan n dönü  
rezonans  ile ayn  orandaki bir dönü  
h z nda nötrinolardan olu an bir 
girdap ( ng: vortex) yarat ld ktan sonra 
bunlar  atomlar  birbirine ba layan söz 
konusu nükleer enerji hatlar  üzerine 
uygulayarak yukar da ifade edilen 
evrensel bütünlükten ayr  bölünmü  
alanlar olu turmak yazara göre 
mümkün olabilmektedir. Ayn  prensip 
üzerinden zihin programlamas , 
teleportasyon, zamanda yolculuk gibi 
uygulamalara giden bir yol aç lm t r. 

Öte yandan as l felaket ça r m  
yapan ise bu bölünmü  alanlar yard m  
ile dünyay  kolonize etmeyi amaçlayan 
uzayl  gruplar n muhtemelen deneyin 
yap ld  tarihte bizim gerçeklik 
boyutumuza girmi  olmalar  yönünde 
bir olas l n mevcudiyetidir. Önce 
Almanya’da elde edilen bilgilerle 
yap lan ayg tlarla, ard ndan 
Philadelphia Deneyi ve devam nda 
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anla ld  kadar yla özellikle insanlar n 
da bu çal malarda kullan lmas  ve 
bunlar n dezenkarne olmalar  ya da 
enerji alanlar n n bozulmas  nedeniyle 
özellikle Sürüngenimsi (Reptilian) 
türdeki uzayl lar n bizim boyutumuza 
girmek üzere uzay zamanda iki büyük 
delik açm  olduklar na yönelik iddialar 
mevcuttur. Öte yandan Morton’ n 
kitab nda u anda ayn  teknolojilerin 
geli tirilerek bu kez yak n gelecekte 
gerçekle mesi muhtemel dünyaya 
yönelik bir i gali önlemek için dünyada 
belirli çevrelerde geli tirilmeye 
devam edildi i de belirtiliyor. Ancak 
bu yak n gelecek özellikle 21 Aral k 
2012 sonras  gerçekle mesi beklenen 
Galaktik Birle imin ard ndan gelen 
içinde bulundu umuz dönem olarak 
görülmektedir. Burada sözü edilen 
bir k s m yüksek fizik prensipleri 
ve uygulamalar n n kozmik olarak 
tam olarak kontrollü bir biçimde 
gerçekle tirilmesi söz konusu 
olmad ndan asl nda kozmosta dünya 
be eriyetine dü man olan gruplar n bu 
çal malar n bir k sm n  kendi amaçlar  
için manipüle edebilmeleri tamamen 
ihtimal d  olarak görülmemelidir. 
Nitekim geli melerin ba lang c nda bu 
dünya d  gruplar n ABD nüfusunun 
belirli bir yüzdesinin genetik materyali 
üzerinde çal mak kar l nda kendi 
teknolojilerinden s n rl  bilgileri 
aktard klar  ve ABD hükümetinin bunu 
kabul etmek zorunda kalmas  zira bu 
görü melerin daha ziyade tehdit içeren 
boyutlara sahip olmas  söz konusu 
edilmektedir. Burada Preston Nichols 
ve arkada lar n n aç klamalar n n 
ötesinde farkl  ve ciddi bir tehdit 
boyutu da gündeme gelmektedir.

Preston Nichols’ n aç klamalar nda 
ise yapay bir kabarc k gibi olu turulan 

özel bir elektromanyetik alandan söz 
ediliyor. UFO’lar üzerinde yap lan 
ara t rmalarla da geli tirilen bu 
yüksek fizik arac l yla ve Pleiades’ten 
kendisine aktar lan bilgilerle 
Preston n manyetize edilmesi ve 
demanyetize edilmesinden bahsediyor. 
Einstein  dalga ve partikül olma 
özelli i noktas nda n foton ad  
verilen parçac klardan olu tu una 
inan yordu. Bu ba lamda günlük 
ya amda ya da gerçeklik içinde 
gördü ümüz de il “saf k” ad  verilen 
bir ktan söz ediyordu. Bu asl nda 
laboratuvar ko ullar nda olu turulmu  
saf bir bo luk içinde yay lan di er 
etkilerden soyutlam  bir k demektir. 
Nichols’a göre n demanyetize 
edilmesi ad n  verdi i süreç sonucunda 
maddenin saf k durumuna 
dönü ece i bir ortamda fotonlar n 
parçac k de il dalga özelli i kazanmas  
sonucu özel bir durum meydana 
geliyor. Yani köken olarak belki 
her eyin bütünlükte ksal oldu u 
dü ünülebilirse bir nevi “gerçeklik” 
düzeyi ve ona ili kin prensipler n 
parçac ktan dalgaya dönü mesiyle 
de i mi  oluyor. Kuantum mekani i 
düzeyindeki aç klamaya göre bu 
kez quark olarak ifade edilen en 
küçük atom alt  parçac klar içinde 
bulundu umuz zaman süreklili inde 
kal c  olarak bulunmamaktad rlar. Yani 
bir görünüp bir kaybolduklar ndan 
dolay  farkl  bir gerçeklik düzeyine; 
belki dört boyutlu bir evrene geçip 
geri dönerek kaotik davran lar 
göstermekte ancak bu arada üç ve dört 
boyutlu evrenler aras nda köprü görevi 
görerek bunlar  birbirine ba l yor 
olduklar  dü ünülmektedir. Baz lar na 
göre kaos olarak tan mlanan bir 
evrensel alana giderlerken buradaki 
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aç klamaya göre dört boyutlu daha 
üst düzey ve temel bir evrene gidip 
gelmektedirler. Bu noktada Nichols’ n 
burada verdi imiz Pleiades kökenli 
aç klamas  ile demanyetize edilmi  

n dalga formu kazanmas yla ba ka 
bir gerçeklik düzeyi ya da boyutuna 
geçiliyor. Örne in kat  cisimler uzay 
zamandaki somut konumlar n n d na 
do ru akabiliyorlar. Bu zaman n ve 
mekan n bükülmesi ya da bir tür 
tünel olu turabilen bir etki olarak 
tan mlan r (timewarp). UFO’lar 
örne in Nichols’a göre daha temel 
dört boyutlu bir evrenden bizim 
evrenimize bu tünelleri kullanarak 
girmektedir. Ancak bu ekilde ortaya 
ç kan enerji e er kullan lacaksa 
kontrol ya da manipüle edilebilmelidir. 
Böyle bak l rsa etrafta deneyimlenen 
gerçekli in asl nda manyetize 
edilmi  ve dolay s yla bükülmü  ve 
distorsiyona) u ram  olan ( ng: 

distortion) bir ktan olu tu u ileri 
sürülebilir. Buna göre buraya yap lacak 
bir bilinç projeksiyonu yoluyla burada 
dalgaya bir dü ünce formu özelli i 
kazand r labilir ve bu bir noktada yine 
bir materyalizasyon (maddeselle me) 
ortaya konulabilir. 

Kendi üzerimde bu etkinin herhangi 
bir e zamanl l k deneyiminden farkl  
olarak nas l olu tu una dair bir örnek 
vermek istiyorum. Metafizik çal malar 
yapan bir grupta tan t m N. simli 
bir ahs n, çal malara bir ekilde dahil 
olmaya çal an . simli bir torunu 
vard . Bu genç arkada  bana oldukça 
sempatik yakla arak zaman zaman 
metafizik konularla ilgili sorular 
soruyordu. Hepsi hepsi dört be  defa 
kar la p görü mü tük dolay s yla 
aram zda belirli bir s n r n ötesinde bir 
samimiyet söz konusu de ildi. 

(Devam Edecek) 

ANKET…
De erli Okurlar m z,

Sizlerle var olan ileti imimizi daha yak n ve sürekli bir hale getirip dilek, 
öneri ve beklentilerinizi de ö renmek amac yla minik bir anket haz rlad k. 

A a daki web sitelerine ula arak, anketimize 
siz de kat labilirsiniz.

 
B LYAY VAKFI VE MT A DERNE

http://www.facebook.com/groups/bilyay/
 

B LYAY Vakf  ile Ruh ve Madde Yay nlar  Hakk nda Anket
https://www.surveymonkey.com/s/KVDLSV7

Kat l m z  bekliyor, ilginize te ekkür ediyoruz.
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Etkinlikler
B‹LYAY VAKFI ve MT‹A DERNE ‹
• SALI KONFERANSLARI (Saat: 19:30-21:00)
02 N SAN Bedri Ruhselman’ n 
 54 Y ld r Beklenen Kitab  Ç kt   .......................A. Cemal GÜRSOY
09 N SAN Suçluluk ve Cezaland r lmayla Ba lant l  
 Ruhsal Yaralar  ..................................................Juanita PUDDIFOOT
16 N SAN Kalpte Ya amak  ................................................Zülal ÇEV K
23 N SAN Zaman Enerjisi ve Ruhsall k  ............................Nusret Sefa YILMAZ
30 N SAN Vazife Anlay  ...................................................Gültekin Ç LEKÂR

• ATÖLYE ÇALI MALARI
13-14 N SAN Derin An  Süreci (DMP) 
 Tan t m Atölye Çal mas .................................  Juanita PUDDIFOOT
20-21 N SAN Astral Seyahat ...................................................  Nusret Sefa YILMAZ
18-19 MAYIS Kalbinizle Ba lant ya Girerek Ya amak ..........  Karen STEMKEW
27 MAYIS - 2 HAZ RAN   amanik Yolculuk leri Seviye 
 Atölye Çal mas  - Fethiye ................................  Leo RUTHERFORD
22-23 HAZ RAN çimizdeki Tanr ça ...........................................  Mark WENTWORTH, 
     Filipe de MOURA

Yer: Hasnun Galip Sok. Pembe Ç›kmaz› Zarifi Apt. No: 4/6 Beyo¤lu - ‹ST. • Tel: (0 212) 243 18 14–249 34 45 • 
Faks: (0 212) 252 07 18 • e-posta: bilyay@bilyay.org.tr • www.bilyay.org.tr • www.bilyayakademi.net

‹ZM‹R RUHSAL ARA TIRMALAR DERNE ‹
• SALI KONFERANSLARI (Saat: 19:30-21:00) 
02 N SAN Devre Sonu ve De i im ....................................Nurhan Gevrek YALÇINKAYA
16 N SAN Kendimiz, Ba kalar  ve 
 Dünya ile Bar k Olmak .................................Gülbin KINACIG L
30 N SAN Zihni Yeniden Yap land rmak .........................Ebru Denizeri ÖZEK

Yer : Mimar Sinan Mah. 1408 Sok. Hac bey Apt. No:6/10 Alsancak- ZM R
Tel: (0 232) 464 00 17  e-posta irader@irad.org * www.irad.org

Yerimiz s n rl  oldu undan etkinliklerimize kaydolmak için lütfen 14:00-17:00 saatleri aras  (0232) 464 00 17 No.’lu telefonumuzu aray n z.

ADANA RUHSAL ARA TIRMALAR DERNE ‹
13 N SAN  Kay p Uygarl klar: Mu ve Atlantis ...................Bilgehan MERAL
27 N SAN Kendini Bilen Evren ........................................Tümerhan MERAL

Cumartesi günleri Kendini Bilme çal malar  yap lmaktad r. Çal malara kat lmak için lütfen kay t 
yapt r n z.

Yer: Ramazano¤lu Cad. Kutlu Apt. K:1 D:2 01130 ADANA• Tel: (0531) 950 26 52
e-posta: adrad@adrad.org • www.adrad.org

NOT: STANBUL’DA SALI KONFERANSLARINA VE D ER LLERDEK  ETK NL KLERE G R  

ÜCRETS Z VE SERBESTT R. GEÇ KALINMAMASI R CA OLUNUR.



12. Gezegen: Zecharia Sitchin ................................ 23 TL
300 Soruda Deneysel Ruhçuluk: 
     Alparslan Salt, Özgü Elvan Y lmaz .................. 15 TL
Agarta: Rene Guenon ............................................ 12 TL
Ate  Üstünde Yürüyenler: Joel Andre ..................... 5.5 TL
Ayurveda: Roy Eugene Davis ................................. 11 TL 
Bagavatgita “Rab’bin Ezgisi” ................................... 11 TL 
Bat k K ta Mu'nun Çocuklar : 
     James Churchward ........................................... 13 TL
Bilinmeyen Gücümüz: Dean I. Radin ...................... 21 TL 
Büyük nisiyeler: Edouard Schuré  ......................... 40 TL
Ça¤lar Boyu Uçan Daireler ......................................... 9 TL 
Çocuklara Öyküler: Yavuz Keskin .............................. 6 TL
Çocuklar n Unutulan Dili: Lillian Firestone .......... 17 TL
DDA–Evren Dili: Ingo Swann ................................. 11 TL 
Dinlemenin Zen’i: Rebecca Z. Shafir ...................... 19 TL
Dünya Tarihçesi Ke if Seferleri: Zecharia Sitchin .... 22 TL 
Edgar Cayce: Thomas Sugrue  ................................ 25 TL 
Enerjiler: John G. Bennett ........................................ 8 TL 
Enneadlar: Plotinos ................................................ 16 TL
Eon: Jean E. Charon .............................................. 11 TL 
Fallar: Walter B. Gibson–Litzka R. Gibson ............ 9 TL 
Geçmi  Ya amlar›n›z› ‹yile tirmek:
     Roger J. Woolger .............................................. 20 TL 
Gelece¤in Felaketleri: Alparslan Salt ........................ 7,5 TL 
Gerçek Varl k Ruhtur: Leon Denis ............................ 8 TL
Gurdjieff ve Ouspensky Ö retisi Üstüne 
     Psikolojik Yorumlar: 1.Cilt, Maurice Nicoll ....... 30 TL     
                           2.Cilt, Maurice Nicoll ................. 30 TL
                           3.Cilt, Maurice Nicoll ................. 35 TL
                           4.Cilt, Maurice Nicoll ................. 25 TL
                           5.Cilt, Maurice Nicoll ................. 25 TL
                           5'li set, Maurice Nicoll ............. 125 TL
Günlük Sofroloji: Jean Yves Pecollo ........................ 10 TL 
Güzel Hayat  Yaratmak: Beyaz Kartal ....................... 6 TL 
Herkes ‹çin Ötealem Rehberi: G.M. Roberts ............. 13 TL 
Her ey Mümkündür: Roy Eugene Davis ................ 10 TL 
Hinduizm: Swami Nikhilananda ........................... 15 TL 
Hint Kökenli Dinlerde Karma ‹nanc›n›n 
     Tenasüh ‹nanc›yla ‹li kisi: Dr. A. ‹. Yitik ............. 8 TL 
‹çsel Gerçeklik: Paul Brunton .................................. 10 TL 
‹ki Dünya Aras›nda: F. Wiedemann ....................... 14 TL 
lahi Kar la malar: Zecharia Sitchin ..................... 22 TL

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

Otopsi Roswell Olay›: Y. Tokatl›................................. 9 TL
Ölüm Sonras›: Colin Wilson ................................... 22 TL 
Ötealeme Geçerken Gördüklerimiz: 
     Sir William Barrett ............................................. 8 TL 
Parapsikoloji ve Felsefe: David Ray Griffin ................. 9 TL 
Psikosentez: Will Parfitt ........................................ 10,5 TL 
Ruhlar Kitab : Allan Kardec ................................... 30 TL 
Ruhlar n Kaderi: Michael Newton ......................... 24 TL
Ruhlar n Yolculu u: Michael Newton  ................... 22 TL
Ruhsal Alemin I ›¤›: Silver Birch ............................ 10 TL 
Ruhsal Alemin Sonsuz ‹mkanlar›: A. Pauchard .............. 6 TL 
Ruhsal Dünyadan Mesajlar 1: Dr. K. Nowotny ................10 TL 
Ruhsal Dünyadan Mesajlar 2: Dr. K. Nowotny ............. 11 TL 
Ruhsal Dünyadan Mesajlar 3: Dr. K. Nowotny ........... 10 TL 
Ruhun Güçleri: Leon Denis ..................................... 8 TL 
Rüyalar: Sevda Yücesoy.......................................... 15 TL 
Sevinç ve Güzellik Alemleri•
     Kader Bilmecesi: A. Pauchard .............................. 7 TL 
Semboller Ansiklopedisi: Alparslan Salt ...........................30 TL 
Tanr 'n n Eczanesinden Sa l k: Maria Treben ........ 20 TL
Tekrardo¤u  2. Cilt .................................................. 13 TL 
Tekrardo¤u  3. Cilt .................................................. 13 TL
Tekrardo¤u u Ke fetmek: Hans TenDam ................. 28 TL 
Türkiye'de 1958 Öncesi Al nan Ruhsal Tebli ler:
     Derleyen ve Türkçele tiren Alparslan Salt ........ 24 TL 
Umut Habercileri: Paola Giovetti ............................ 12 TL 
Uzay Gemilerinde: George Adamski ......................... 9 TL 
Ünlü Bir Medyomdan Astrolojik Aç klamalar:
     John Willner ..................................................... 22 TL 
Vizüalizasyon: Ursula Markham ............................ 10 TL 
Ya ayan Zaman: Maurice Nicoll .................................18 TL
Yeni Ça¤ Toplumunun ‹htiyaçlar›: J. G. Bennett............ 8 TL 
Yeni Çocuklar ve Ölüme Yak›n Deneyimler: 
     P.M.H. Atwater ................................................... 17 TL
Yüce Alemleri Bilmek: Rudolf Steiner...................... 13 TL 
Zaman Ba larken: Zecharia Sitchin ....................... 20 TL

*****

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

Ruh ve Madde Yay›nlar› 
Fiyat Listesi



Aslan Halk : Murry Hope ...................................... 12 TL
Astral Seyahat Teknikleri: Nusret Sefa Y lmaz  ....... 22 TL
Bir Ya am n z Daha Olsa:
     Robert A. Johnson, Jerry M. Ruhl ................... 15 TL
Ç›lg›n Sarkaç: Itzhak Bentov .................................. 18 TL  
Dikkat: Ruh E iniz Ç kabilir!: Janet Cunningham, 
     Michael Ranucci ................................................... 12 TL 
Diyet ile Romatizma Tedavisi: J. V. Belle ....................... 11 TL 
Dünya'ya Mektup: Elia Wise ................................... 16 TL
Emmanuel’in Kitab›: 
     Judith Stanton, Pat Rodegast ........................... 18,5 TL  
Excido: Aysun Bitir .................................................... 10 TL  
Göksel ve Yersel I ›nlar: Wilton Kullmann .................. 10 TL 
Hiçlik Denen Yer: Zeynep Zahal Camat ................  14 TL 
çimizdeki Tanr ça: Roger Woolger ............................ 25 TL  

‹çten D› a De¤i im Teknikleri: U. Markham .................. 11 TL  
‹çten Ya amak: Sri Aurobindo ve Anne ....................... 13 TL   
Kainat n Masal : Zeynep Zahal Camat .................... 14 TL
Kendinizi Güvende Hissedin: William Bloom ........... 13 TL  
K yamet Kitab : Zeynep Zahal Camat ..................... 10 TL 
Koruyucu Mele iniz Konu uyor: Jonathan Cainer .... 13 TL 
Küçük Mucizeler: Judith Leventhal ........................ 11 TL
Mandala: Helga Fiala ............................................ 18 TL
Masumiyete Dönü : J. M. Schwartz ......................... 16 TL 
Mong: Hendrick Vannek ....................................... 10 TL 
Neden Ben, Neden Bu, Neden imdi: 
     Robin Norwood ................................................ 14 TL
Psi ik Korunma: Fadime Emir ................................ 15 TL 
SQ: Ruhsal Zekam›zla Ba¤lant›
Kurmak: D. Zohar–Dr. I. Marshall ........................ 19 TL 
Strese Son!: Alix Kirsta ............................................ 20 TL 
amanik Yolculuk: Sandra Ingerman .................... 20 TL 

Tui Na Çocuk Masaj›: M. Mercati ....................... 18,5 TL 
Yönlendirmeli GEV EME Uygulamas  (CD):
      Re at Güner .......................................................... 15 TL 
Zararl› I ›nlardan Korunma: W. Kullmann .................. 11 TL 

Meta Yay›nlar› 
Fiyat Listesi

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




