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S E V G ‹ L ‹
OKUYUCULAR

EVRENDE HER ŞEY varlık aleminin her katmanında sistemler 
üzerinden organize edilmiştir. En mikrosundan en makrosuna 
kadar bu sistemler kendi unsurlarını içinde barındırırlar. Bu 

sistemler her zaman ilerlemeye, değişmeye ve varlığı daha gelişmiş 
bir seviyeye doğru yönlendirmek içindir. Her bir sistem hem birbirini 
tamamlar, hem birbirini destekler; varlıksal gelişimine hizmet eder... 

Bu sistemlerin başı boş değildir. Her noktası bu sistemlerin vazifeli 
varlıklarla desteklenmekte, organize edilmekte ve gözetilmektedir. 
İnsan varlığı da tüm süreci içinde bu sistemlere adapte olma, hatta 
idare etme ve onu geliştirme uyguları yapmaya devam ediyor. 
Dünyasal düzlemde eğer bir şey sistemsel değilse, istediği kadar 
stratejiyi içinde barındırsın, onun hayatta kalamadığını, yıkıldığını 
ya da çalkantılar yaşadığını görüyoruz. Sistematik kurulamayan 
organizasyonlar kendi kendini bitiriyor. Bu bedenimiz için de geçerli, 
ülkeler için de geçerli... İlahi sistem ise yıkılmaz bir düzlemde 
sapasağlam vazifesini görüyor.

Şimdi sistemlerin bizleri götürmek için çok daha yüksek bir amaca 
yöneldiği özel bir dönemdeyiz. İnsanlık tüm birikim ve deneyimleriyle 
önce Sevgi Realitesine, arkasından Vazife Realitesine doğru ilerlemek 
için son sancılarını veriyor. Değişimin basıncı ve baskısı her ne kadar 
bizi çalkantılar içine sürüklüyor gibi görünse de bunların birtakım 
yüklerin hafiflemesi için olduğunu görüyoruz. Ben’den biz’e geçişin 
arifesinde tüm benlerin kendini öne sürmesi ve bireyselliğin artışı 
olaylarla yön değiştiriyor. Her şey zıtlıklar içinde dengenin kurulması 
için organize olmak durumunda; sistem böyle işliyor...

Biz peki dengenin neresindeyiz? İçimizdeki ve dışımızdaki 
sistemlere ne kadar hakimiz? İlahi sistemdeki yerimizi biliyor muyuz? 
Varlığın en önemli farkındalık noktası, bu sistem içindeki yerini 
bilmesinde ki ona göre davranış geliştirsin... Kendini bilmenin önemi 
giderek daha da artıyor... İlahi sistemi bilmek, kendi yerini bilmek ve 
ona göre ilerlemek...

Bilyay Akademi 27 Eylül’de tanıtım toplantısının ardından 11 
Ekim’de coşkuyla açılıyor. Kendini bilme ile İlâhî Nizam ve Kâinat’ın 
bilgilerinin ortak sentezlendiği ve alanında uzman farklı eğitmenlerle 
zenginleşen yeni döneme bekliyoruz... 
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İ L Â H Î  N İ Z A M  V E  K Â İ N A T ’ T A N  S E Ç M E L E R

ŞİMDİ bu nefsaniyet parçaları ve vazife hazırlığı 
mücadelesi içinde çırpınan, çabalayan insanın bir birey 
olarak içinde yaşadığı âleme oranla durumuna ait 

      bilgileri vereceğiz.
   İnsan, bir ruhun evrendeki tekâmülünün1 aracı ve 

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

Varlığın sınavları, deneyimleri, gözlemleri kısacası planının gereklerinden 
olan bütün ihtiyaçları için kullandığı bedenine, yardımcı olarak dışarıdan ve 
doğal olarak yine ancak o varlık kanalıyla milyonlarca tesir gelir. Bu tesirler çok 
yükseklerden gelebileceği gibi, çeşitli şiddet ve kuvvetlerde sonuçlar oluşturmak 
üzere çeşitli tekâmül seviyesindeki planlardan ve kademelerden de gelebilir.

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

* 
*
 *

1 Tekâmül, sözlük anlamı olgunlaşma, gelişim ve evrim olan bir terimdir. Deneysel spiritüalizmin temel 
ilkelerinden biri olan tekâmül ya da ruhsal tekâmül, bu alanda ruhsal gelişim anlamında kullanılmaktadır. 
Kısaca ruhların madde evrenindeki görgü ve deneyimini arttırarak şuurunu ve bilgisini genişletmesi olarak 
tanımlanır. MTİAD

Yaşadığı Âleme Oranla İnsan
Dr. Bedri Ruhselman

tarafından derlenmiştir.
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Beden bir organizmadır. Bundan 
dolayı onu oluşturan hücreler, 

organlar, sistemler vardır. Bütün 
bu parçalar birbirine tabi 

olarak ve sistemleşerek 
beden organizmasının 

bütününü meydana 
getirirler ki bunun 

da organizatörü o 
bedene egemen 
olan beyindir. 
Fakat bu beyin 
de asıl varlığa 
bağlıdır. Bundan 
dolayı, beden 
organizmasını 
oluşturan 
daha küçük 

organizmaların da 
insanınkinden çok 

daha basit olmak 
üzere birer varlıkları, 

yani organizatörleri 
vardır ki onlar da kendi 

çaplarında nispeten daha 
basit ruhların tekâmüllerine 

hizmet ederler. Demek ki insan 
bedeninin bütün durumlarından 
bu bedene egemen olan varlık 
sorumludur.

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

* 
*
 *

Bir varlık üst varlıkların yardımıyla 
bir beden kurar, o bedenden 
yararlandığı sürece onu kullanır, 
bunun için de beyin aracılığıyla o 

bedenin bütün parçalarına egemen 
olur ve böylece maddesel ihtiyaçlarını 
o beden kanalından sağlar.

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

* 
*
 *

Bir insan doğduğu zaman varlığının 
belli bir gelişim seviyesine gelmiş 
durumu vardır. Aynı şekilde onun 
bu belli gelişim durumuna göre, 
dünyada yapması gereken belli işleri 
olacaktır. İşte bu işlerin yapılması 
onun o devredeki dünya hayatına 
ait vazifesidir. O insanın dünyada 
yaşaması, kendisine sahip olan 
varlığın, dünyaya inmeden önce diğer 
vazifelilerle birlikte hazırladığı dünya 
uygulaması planını gerçekleştirmesi 
içindir. Bundan dolayı, o varlık 
dünyaya gelmeden önce yapması 
gereken işleri tasarlamış, göze almış 
ve onları yapacağına söz vermiştir. 
Mademki o buna söz vermiştir, dünyaya 
inişi de bu verdiği sözün uygulaması 
içindir, öyleyse dünyaya indikten 
sonra onun verdiği sözü tutması ve 
borcunu ödemesi, yani tasarlanmış 
planı uygulaması şarttır. Çünkü 
vazife planının uygun görmesiyle 
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kararlaştırılmış işlerin yapılması 
zorunludur. Böylece karar verilen işler 
vicdan mekanizması dengesinin uyumu 
içinde uygulanır.

* 
*
 *

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

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

Yani aralarına alacakları misafirlerine 
göre onların durumlarını da vazifeli 
varlıklar yoluna koyarlar. Kısacası her 
şey ayarlanır.

Bir varlığın dünyaya inişinde birçok 
vazifeli çalışır. Dünyada da o varlıkla 
ilgili bedenler genellikle otomatik 
olarak bu hazırlıklara katılırlar. Ana, 
baba, akrabalar, ebe, doktor, hastane, 
bakımhane, yetimhane, okul, topluluk, 
devlet, kısacası uzaktan yakından bir 
sürü beden, dünyaya inecek varlığın 
yakın ve uzak hayatı için bilmeden 
çeşitli şekilde vazifelenirler. Onlar da 
bu vazifelerini çoğu zaman otomatik 
olarak yaparlar. İşte bu otomatik 
vazifelerin yerine getirilmesi için 
harcanacak yine otomatik çabayla 
daha önce söylediğimiz kurumlar ve 
topluluklar içinde, yani toplumsal 
bir plan içinde insanlar büyük vazife 
planının sezgilerini kazanmaya 
çalışırlar.

* 
*
 *

Bu kadar ince hesaplarla hazırlanmış 
bir plan etrafında bir sürü vazifelinin 
faaliyeti, emeği geçerek meydana 
getirilmiş bir bedenin sahibi olan 
varlığın, bağlı olduğu toplumsal planın 
bireylerine karşı elbette borçları 
olacaktır. Ve bu borçları o, daha 
dünyaya gelmeden önce yüklenmiştir. 
Buna rağmen bir gün kalkar da bu 
hazırlayıcılar ve yardımcılar karşısında 
verdiği sözü unutur, kararlarından 
döner, borçlarını reddeder, planını 
uygulamakta tembellik gösterir, hatta 
üstelik intihar da etmeye kalkışırsa 
vazife sezgisine ne kadar aykırı ve uzak 
bir harekette bulunmuş olur. Vazife 
sezgisine bu kadar aykırı bulunan bir 
hareket o hayatın en alt nefsaniyet 
seviyesidir ve onun sorumluluğu ne 



kadar otomatik olursa olsun ağırdır. Bu 
ağır sorumluluğun otomatizmi de çok 
şiddetli ıstıraplar ve azaplı tepkilerle 
görünür. Böyle bir insanı ancak bu 
ağır otomatizmin zahmetli olan kıyas 
bilgileri, yarı anlayışlı durumlarda ileri 
doğru itebilir.

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

* 
*
 *

İnsan olarak dünyaya gelmiş bir 
varlığın bireysel tekâmülünü takip 
edebilmek için işi çok gerilerden 

alarak evrende hiçbir tekâmül ve 
gelişimin var olmadığı bir kademeyi 
kabul edelim. Burada gelişimin hangi 
etkenlerle seyrettiğinin sezgisini 
verebilmek için sembolik bir projektör 
şeması kullanacağız. Şunu tekrar etmek 
isteriz ki burada kullanacağımız şema 
ancak bu hakikatler hakkında sezgi 
verebilmek içindir.

Daha önce, niteliği hakkında hiçbir 
şey söyleyemeyeceğimizi bildirdiğimiz, 
hem ruhlara hem de evrenlere egemen 
yüksek ilkeden söz etmiştik. Bu yüksek 
ilke, bizim bilemeyeceğimiz sonsuz, 
bütün anlam ve nitelik kavramlarının 
dışında kalan bir ilkedir. Bu ilkenin 
sonsuz evrenlere ve ruhlara yönelik 
güçleri arasında bizim evrenimize 
yönelmiş olanının sezgisini ancak bu 
projektör sembolüyle vereceğiz. Fakat 
bu projektör, evrenlere ve ruhlara 
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egemen olan aslî ilkenin kendisi 
olmayacaktır. Onun ancak evrenimizle, 
yani madde evreniyle ruhların ilişkisine 
ilişkin bir gücüdür. Bu ancak bu 
kadarla ifade edilebilir.

Dünyamızın bile basit hareketlerini 
açıklayamayan, güç kelimesiyle 
sembolize ettiğimiz, aslî ilkenin 
evrenimize ait durumu ya da yönü, 
elbette böyle bir kelimenin olağan 
anlamına sığmaz. Çünkü yalnız bu 
kelime değil, bütün evrenimizde 
bu durumu ifadeye yetecek hiçbir 
hareket, kelime, anlam ya da imge 
yoktur. Ancak çaresiz kaldığımız için 
bilinen anlamlarından soyutlayıp 
sırf bir sembol olarak, aslî ilkenin 
evrenimize ve orada uygulamalarını 
görecek ruhlara yönelik yönünü 

(bu ifadeler bile asıllarını ifade 
edemeyen sembollerdir) güç 
kelimesiyle ifade ediyoruz. Öyleyse 
bu sembolle yine sembolik olarak 
açıklayacağımız ifadeye göre güç, aslî 
ilkenin, ruhların evrenimize ilişkin 
tekâmül ihtiyaçlarına cevap veren 
bütün madde olanaklarının, bu 
ihtiyaçlarla uyuşturulmasına yönelik 
gereklerinin bütünüdür. Bunu 
biraz daha açıklayalım: Aslî ilkenin 
bu gücünde hem ruhların sonsuz 
evrenlere ait ihtiyaçlarından ancak 
evrenimize ilişkin -tekâmül kavramıyla 
sembolize ettiğimiz- durumları saklıdır 
hem de bu ihtiyaçlara karşılık gelen, 
evrenimizin bütün madde olanakları 
saklıdır. İşte ruhların ihtiyaçlarını ve 
evren maddesinin bütün olanaklarını 
içeren aslî ilkenin bu gücünün ruhsal 
ihtiyaçlarla madde olanaklarını 
birleştirerek bir birlik hâline getirme 
amacının gerçekleşmesi, bizim tekâmül 
kelimesiyle ifadelendirdiğimiz anlamın 
en son ve yüksek işaretini anlatır. Bu 
sezgi ruhların sonsuz evrenlerden bir 
teki olan madde evrenimize ait ihtiyacı 
hakkındadır. Burada diğer evrenler 
hakkında söylenmiş bir söz yoktur.     r

İlâhî Nizam ve Kâinat’ın günümüz Türkçesine 
uyarlanmış baskısından alınmıştır.
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 BİLYAY VAKFI,  
MTİA DERNEĞİ VE 

RUH VE MADDE YAYINLARI 
FACEBOOK’TA!

Değerli Okurlarımız,
Bugüne kadar BİLYAY Vakfı ve MTİA Derneği olarak, merkezimizdeki 

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

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

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

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

Bu gruplarda periyodik olarak anketlerimiz, ödüllü sorularımız ve bazı 
sürprizlerimiz de olacak. Katılımızı bekliyor, ilginize teşekkürler ediyoruz.
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Çocuklara 
Öz Saygıyı 
Öğretmek
Diana Loomans & 
Julia Loomans

1. Bölüm

Her Gün Saygı 

ÖZ SAYGI iyi beslenmeye benzer, 
çocuğunuz onunla ne kadar beslenirse, o 
kadar sağlıklı ve güçlü olur. Burada nasıl 

güvenli ve sevgi dolu bir çevre yaratabileceğinizi 
gösterecek ve çocuğunuzun öz saygısını her 
gün geliştirebilmenize yardım edecek fikirler 
sunacağız. Bir dakikalık sevgi bağlantıları, saygı 
temaları, hayatı kutlamanın kitabı ve sevgi notları 
günlük öz saygı dozlarını oluşturacaktır. Yeniden 
düzenlemeler, empati, gündelik görgü kuralları 
ve takdir kabiliyeti, evde uyum ve saygı tohumları 
ekecektir.

“Çocuklarla Her Gün İlişki Kurmanın On 
Sevecen Yolu” başlığıyla sunacağımız liste, 
yetişkinlere çocukların gelişebileceği bir atmosfer 
yaratmakta yardım edecek pratik adımları ortaya 
koymaktadır. Çocuklarınızın her gün daha çok 
öz saygı kazanmasını istiyorsanız, bir kılavuz 
olarak bundan faydalanabilirsiniz.

Çocuklarla Her Gün İlişki Kurmanın  
On Sevecen Yolu

1. Şefkat: Tüm hislerinize saygı duyun ve empati 
kurarak birbirinizi dinleyin.
2. Açık İletişim: 
Duygularınızı basit 
bir dille ifade edin 
ve karşılıklı olarak 
kalpten konuşun.
3. Yaratıcılık: 
Yeni şeyler 
deneyin, neşeli olun, 
beklenmeyene hazır 
olun.
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4. Tutarlılık: Her gün dediklerinizi 
yapın ve bunların ne anlama geldiğini 
açıklayın.
5. Mücadelecilik: Sorunlara olumlu 
beklentiyle yaklaşın ve yaşam 
mücadelelerinden ders çıkarın.
6. Neşelilik: Gününüzü neşeyle 
kucaklayın ve yaşamdan zevk almayı 
öğrenin.
7. Güven: Kendi yeteneklerinize ve 
başkalarının becerilerine 
inanıp güvenin.
8. Sakinlik: Her 
gün kendi 
içinizdeki 
sakin bir 
merkezden 
nefes alıp 
yaşayın.
9. Açık 
Anlaşmalar: 
Herkesin 
anlayabileceği ve anlayışla 
karşılayabileceği açık anlaşmalar ve 
kurallar yaratın.
10. Bağlılık: Her gün kendinize karşı 
gerçekçi ve başkalarına karşı dürüst 
olmak için söz verin.

Uçmak Pahasına 
Yemin Ederim ki!

 

KÜÇÜKKEN annem ve ben eski 
fikirleri tersine çevirip anlamlarını 

bize daha hoş gelecek şekilde 
değiştirirken çok eğlenirdik. Bu bizim 
eski gerçekleri baş aşağı çevirme 
yolumuzdu. Birinin “Bir taşla iki kuş 
vuracağım,” dediğini duyduğumuzda, 
bu cümleyi “Bir yemle iki kuş 
besleyeceğim,” şeklinde değiştirirdik. 
“Sorun ne? Dilini kedi mi yuttu?” 
ifadesini “Sessizliğin derinlerinde mi 
yaşıyorsun?” ifadesine dönüştürürdük. 

Buna her zaman gülerdik! “Bugünün 
işini yarına bırakma,” sözü “Bugün 
yapmaya karar verdiğini yap ve bunu 
yarın kutla!” olurdu. “Dikkatli ol!” 
sözü “Sevgiyle dol!” sözüne ve “Sakın 
vazgeçme!” sözü “Her zaman dene!” 
sözüne dönüşürdü. 

“Günde bir elma doktoru uzak 
tutar!” sözü, “Günde bir kahkaha 

sağlığı getirir!” şeklini alırdı; 
sanırım gülmenin 

elma yemekten 
bile önemli 

olduğuna 
karar 
vermiştik. 
“İyi geceler, 
derin 

uykular, tahta 
kurularından 

sakın!” sözü 
“İyi geceler, derin 

uykular, kocaman bir 
öpücük ve bir kucaklaşma...” şekline 
dönüşürdü. Yatağımın altındaki 
korkunç böceklerdense kucaklaşmaları 
düşünmek çok daha fazla hoşuma 
gidiyordu! “Aman Tanrım, sabah 
olmuş!” sözü, uyanırken figan 
etmekten daha uygun olan “Günaydın 
Tanrım!” sözüne dönüşüyordu. “Gün 
doğumu ve gün batımı” ifadelerine 
yerine “sabah eğimi ve gece eğimi” 
diyorduk. Çünkü bu, güneşin bizim 
etrafımızda döndüğünü değil, bizim 
güneş etrafında döndüğümüzü 
hatırlatıyordu.

Yaklaşık sekiz yaşındayken, bir gece 
gizli bir arzumu annemle paylaşmaya 
karar verdim. Ancak bunu hiç kimseye 
söylemeyeceğine dair söz vermesini 
istedim. “Söz mü?” diye sordum birkaç 
kez. “Söz,” diye yanıtladı, elini kalbinin 
üzerine götürerek. “Hayatın pahasına 



yemin eder misin?” diye rica ettim. 
“Hayır,” dedi gülümseyerek. “Başka 
bir şey pahasına yemin etmeme ne 
dersin?” diye sordu. Daha o sözlerini 
tamamlamaya fırsat bulmadan araya 
girdim: “Uçmak, yemin ederim uçmak 
pahasına; evet, işte buydu!” dedim. 
“Gizli arzum uçmak!”

Annem şaşırmıştı ve bunun 
“saman yığınında iki elmas bulmaya 
benzediğini” söyledi. Yalnızca 
benim arzumu paylaşmış olmakla 
kalmamıştık, aynı zamanda eski bir 
sözü de değiştirmiştik. “Hayallerini 
izleyeceğine dair söz ver,” dedi 
bana. “Söz mü?” diye sordu. “Uçmak 
pahasına yemin ediyorum,” diye 
yanıtladım.

Mutlu Bir Yuva Yaratmak

MUTLU bir yuvanın nasıl 
olacağı hakkında fikirlerinizi 

çocuğunuzla paylaşın ve bu fikirlerden 
bazılarını hayata geçirin.

Ebeveynlik seminerlerinde, 
insanların en çok gözünü 

açan etkinliklerden 
birinin her zaman 

için “Mutlu 

Yuva Görüşmesi” olduğu sonucuna 
ulaştım. Ebeveynler, evlerine gidip 
çocuklarına iki basit soru yöneltir: 
“Mutlu bir yuva nasıl olur?” ve 
“Yuvamızı neler mutlu kılar?” Tutarlı 
bir biçimde, ebeveynler çocuklarından 
aldıkları yanıtların dürüstlüğü ve 
basitliği karşısında hayrete düşmüş 
bir şekilde gelirler. Yanıtlar genellikle 
küçük ve gündelik şeyler üzerinedir.

Çocukların egzotik seyahatlerden, 
havuzlardan, malikanelerden, pahalı 
kıyafetlerden ya da oyuncaklardan söz 
ettiğine hemen hiç rastlanmamıştır. 
Bunların yerine iyilik, teşvik, şefkat, 
oyun, anne ya da babayla ilişki listenin 
başında yer almıştır. Çocuğunuza 
bu iki önemli soruyu sormak için 
zaman ayırın. Alacağınız yanıtlar sizi 
şaşırtabilir. Geçmişteki seminerlere 
katılan ebeveynlerin çocuklarının 
mutlu bir yuva yaratmaya dair dile 
getirdiği yirmi dört fikri sunuyoruz:

 
Mutlu Bir Yuva Yaratmaya Dair 
Yirmi Dört Fikir

1. Daha Sıkı Kucaklaşın: “Eve 
geldiğimde, annem ve babam 

beni sıkı sıkı kucaklar. 
Evimizde en çok o 

zaman mutluluk 
olur.” (Nora, sekiz 
yaşında)
2. Özel Anlar 

Yaratın: 
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“Evimizde biz yemek yerken, annem 
mumları yaktığında mutluluk yaşanır.” 
(Harvey, on yaşında)
3. Birlikte Yemek Pişirin: “Evimizi 
kurabiye ya da ekmek gibi lezzetli 
yiyecekleri pişirdiğimizde seviyorum, 
çok enfes kokuyor.” (Robert, dokuz 
yaşında)
4. Beceriyi Ödüllendirin: “Evimizde 
büyük bir buzdolabı var, her 
yanı benim yaptığım resimlerle, 
mıknatıslarla kaplı ve hatta bazıları 
aşağı sarkıyor.” (Tobias, beş yaşında)
5. Sevginizi İfade Edin: “Evimizi, 
babam beni havaya kaldırdığında ve 
saçlarımı karmakarışık yaptığında 
seviyorum!”
6. Gevşeyin ve Birbirinizi Eğlendirin: 
“Bir sürü köpek yavrumuz var. Hepimiz 
onları kanepede birbirinin üzerine 
koyuyoruz ve çok gülüyoruz.” (Katrina, 
sekiz yaşında)
7. Yatmadan Önce Özel Bir An 
Paylaşın: “Evimizi, annem beni 
yatırmadan önce uzun süre saçlarımı 
taradığında ve ninniler söylediğinde 
seviyorum.” (Beth, dört yaşında)
8. Birlikte Oyunlar Oynayın: “Bir yuva, 
herkes dama ya da monopoli oynayıp 
patlamış mısır yiyerek eğlendiğinde 
mutludur.” (Jason, on üç yaşında)
9. Evinizde İyi ve Besleyici Gıdalar 
Bulundurun: “Evimiz yemek için 
gerçekten de iyi yiyeceklerle dolu 
olduğunda mutlu olur.” (Merrill, yedi 
yaşında)
10. Birlikte Oynayın: “Orada annelerin 
ve babaların da oynamaktan zevk 
alacağı güzel oyuncaklar olmalı!” 
(Alexi, on yaşında)
11. Evcil Bir Hayvan Yetiştirin: “Mutlu 
bir yuvada hayvanlar olmalı; bir 
kuş, kaplumbağa, kobay fare, balık, 
kertenkele, yılan, köpek, kedi ya da 

maymun. Evimde bunların hepsi var 
ve çok kötü kokuyorlar ama bu benim 
için sorun değil...” (Jerod, on yaşında)
12. Birlikte Müzik Dinleyip Dans Edin: 
“Evimde, müzik çaldığında ve hepimiz 
birlikte dans ettiğimizde mutluluk 
olur. Babam bize ça-ça-ça›yı öğretiyor.» 
(Amber, on bir yaşında)
13. Birbirinizi Takdir Edin: “Evimiz 
mutlu olduğunda, annem oturur ve 
bana bakıp gülümser.” (Kalenda, dört 
yaşında)
14. Birbirinizi Dinleyin: “Herkes 
birbirini dinler; bağırmaz ya da çığlık 
atmaz.” (Samuel, on dört yaşında)
15 Ayrıntıları Unutmayın: “Hoş 
bir evin rüzgar çanları olur ve 
pencerenin dışında ötüşen kuşları 
dinleyebilirsiniz.” (Tara, beş yaşında)
16. Birbirinizi Şımartın: “Mutlu evlerde 
çocuklar tüm köpükler yok olana dek 
orada kalabilsin diye büyük köpüklü 
banyolar vardır.” (Lauren, yedi 
yaşında)
17. Açık Bir Biçimde İletişim Kurun: 
“İnsanlar evlerinde birbirini severse, 
yemekten sonra bir süre oturup her 
türlü sorun hakkında konuşur.” (Amy, 
on üç yaşında)
18. Birbirinize İlgi Duyduğunuzu 
Gösterin: “Mutlu bir yuvada, insanlar 
gününüzün nasıl geçtiğini sorarlar ve 
bunu içtenlikle yaparlar.” (Lisa, on beş 
yaşında)
19. Birlikte Öyküler Okuyup Paylaşın: 
“Mutlu insanlar, şöminenin başında 
birbirlerine güzel öyküler anlatırlar ve 
birlikte kitap okurlar.” (Morley, on iki 
yaşında)
20. Birbirinizle Güreşin: “Mutlu 
ailelerde insanlar birlikte güreşir ve 
kıkır kıkır güler.» (Bo, on bir yaşında)
21. Evde Çiçek ya da Bitki Yetiştirin: 
“Evimizi masanın üzerinde çiçekler 
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olduğunda ve her yer mis gibi 
koktuğunda seviyorum.” (Jonah, altı 
yaşında)
22. Aile Dostlarınızla Sık Sık 
Görüşün: “Evimiz herkesin dostları 
yanında olduğunda ve kahkahalarla 
çınladığında eğlencelidir.” (Abe, on altı 
yaşında)
23. Birbirinizi Onaylayın: “Herkes 
birbirine iltifat eder ve birbiri için özel 
şeyler yapar.” (Shanti, on dört yaşında)
24. Dostça ve Güvenli Bir Çevre Yaratın: 
“Dışarı çıktığımda eve dönmek için 
sabırsızlanıyorum. Çünkü orada olmayı 
seviyorum.” (Carlos, on iki yaşında)

Siz de kendi çocuğunuzla 
“görüşerek” bir yuvayı neyin mutlu 
kılacağına dair düşüncelerini öğrenin. 
En azından on fikir üretmesini isteyin 
ve onları sırayla hayata geçirerek 
çocuğunuza sürprizler yapın.

Julia on yaşındayken, bir kağıda 
yuvasını nelerin mutlu kılacağına 
dair fikirlerini yazmasını istemiştim. 
İronik olarak, yanıtlarından biri şuydu: 
“Annem, başka anne babalara kendi 
çocuklarıyla neleri yapmaları 
gerektiğini anlatma 
görevini başarınca, bizim 
evimiz mutlu olur!” 
Bilgelik bebeklerin 
ağızlarından 
dökülür!

Bir Dakikalık Sevgi Bağlantıları

ÇOCUĞUNUZLA gün içerisinde 
birkaç kez anlam taşıyan anlar 

paylaşın. Bir dakikalık sevgi bağlantıları 
ile yoğun bir programın ortasında 
çocuğunuza güven verebilir ve öz 
saygısını geliştirebilirsiniz.

Meşgul bir ebeveyn olarak, bir 
dakikalık bağlantıların çocuğumla 
ilişkimin yaşamsal bir parçası haline 
geldiğini gördüm. Bir dakikalık 
sevgi bağlantıları, mola vermek, o 
anı yaşamak ve çocuğunuzla kalpten 
bağlantı kurmak anlamına gelir.

Kısa süreli olsa da bir dakikalık 
sevgi bağlantıları, öz güveni 
geliştirmek, değer vermek ve çok 
yoğun bir gün olsa bile iletişim 
kuracağınızın güvencesini sunmak 
noktasında üç işleve sahiptir. İşte, bir 
dakikalık bağlantılarda uygulamak 
isteyebileceğiniz fikirlerden birkaçı:

Bir Dakikalık Sevgi Bağlantıları 
Kurmanın Dokuz Yolu

1. Uzun Uzun 
Bakın: Derin 
bir nefes alın 

ve tam 
bir 
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dakika boyunca yüzünüzde bir 
gülümseme ya da takdir ifadesiyle 
çocuğunuza bakın. Her çocuk, her 
gün görülme ve takdir edilme ihtiyacı 
duyar.
2. Sıcacık Sokulun: On saniye 
sarılırsanız ve bunu bir dakikaya 
yayarsanız, çocuğunuzun kendini ne 
kadar iyi hissettiğine şaşıracaksınız. 
Fazladan elli saniye, çocuğunuza “Ben 
cana yakınım!” ifadesi doğrultusunda 
dokunsal (kinestetik) bir güven aşılar.
3. Sevgi İfadeleri Kullanın: Her türlü 
etkinliğe ve düşünceye ara verip 
doğrudan çocuğunuzun gözlerinin 
içine bakın ve “Seni her gün 
daha fazla seviyorum,” ya da “Sen 
harikasın!” deyin. Bazı ifadelerinizi 
çok sık tekrarlamış olsanız bile, 
yürekten söylediğinizde çocuğunuzun 
kulaklarına melodi gibi geleceklerdir.
4. Yaratıcı Mimikler Kullanın: Tüm 
çocukların yüzde 85’e yakını, en 
başta görsel olarak öğrenmeye açık 
olduğu için mimiklerin gücünü 
küçümsemeyin. Yıllardır Julia’ya 
kapıdan çıkmak üzereyken işaret diliyle 
“Seni seviyorum!” mesajı veririm. Bunu 
her zaman gülümseyerek karşılar. 
Arkadaşlarımızdan biri, şimdi on yedi 
yaşında olan oğlunun karşısında kendi 
yanağından makas alır, gözlerini kısar 
ve el sallar. Bu onun sessizce “Sen 
büyüleyicisin!” deme tarzıdır ve bugün 
bile oğlunu güldürür.
5. Yumuşakça Dokunun: Üç çocuğu 
olan bir babanın, çocuklarını överken 
onlarla göz teması kurmak için öne 
doğru eğilirken onların kollarını 
kaldırma ya da ellerini onların 
yanaklarına koyma alışkanlığı vardır. 
Bu çocuklar, babalarına çok bağlıdır.
6. Gülünç Bağlantılar Kurun: Julia ile 
birlikte oynamaktan zevk aldığımız 

birkaç imgesel karakterimiz vardır. 
İçlerinden en çok sevdiklerimizden 
biri de “Bebek Boop”tur. Komik komik 
yürüyüp, komik komik konuşurum ve 
Julia’ya “Sin sivilmiyi diğir bir kizsin!” 
gibi tuhaf bir şeyler söylerim. Bir 
baba ile çocuk ekibi ise eğlenceli el 
hareketleri, alkışlar, bir kalça hareketi, 
hızlı bir dönüş ve en sonunda da beş 
mimikten oluşan «özel» bir selamlaşma 
geliştirmiştir.
7. Saygınızı İfade Edin: Julia’ya bir 
dakikalık sevgi bağlantılarımı, çoğu 
zaman telkinlerde bulunmak için 
kullanıyorum. Ona sımsıkı sarılarak 
“Senin neşeliliğin hoşuma gidiyor!” 
ya da “Şaşırtıcı bir zekaya sahipsin!” 
demem onun için kısa bir saygı 
banyosu oluyor.
8. Empati Kurun: Daha uzun 
bir bağlantı için zaman yoksa ve 
çocuğunuz buna ihtiyaç duyuyorsa, 
bir dakikalık empati sakinleştirici ve 
şifa verici olabilir. Örneğin, “Sanırım 
ödevini yapmak, düşündüğünden 
de çok zaman alacağa benziyor. Bu 
yüzden düş kırıklığına uğradığını 
görebiliyorum,” demeniz çocuğunuzun 
güvenini yerine getirebilir.
9. Dostça Mesajlar Verin: Karşılıklı 
bağlantı kuramadığınız hallerde, 
okuldan sonra ya da geceleyin bir 
not ya da telefon mesajı yokluğunuzu 
büyük oranda telafi edebilir.

Çocuğunuzla günde birkaç kez 
bir dakikalık sevgi bağlantıları 
kurmak, sadece birkaç dakikanızı alır. 
Üstelik bu kısacık dakikalarda ekilen 
tohumların, ilişkinizde yeşerip boy 
verdiğini göreceksiniz.

(Devam Edecek)
 
Kaynak: Yazarların Çocuklara Öz Saygıyı ve Değerleri 
Öğretmenin 100 Yolu adlı kitabından alınmıştır.
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Aşağıdaki çizim kendini bilme çalışmalarında yolun 
ana adımlarını anlatmak ve hatırlamak için yapılmış 
bir çizimdir. 

KENDİNİ BİLME çalışmalarında 
çaba Kendini Gözlemleme ile başlar. 
Bu çalışma neticesinde varlık neye 

benzediğini görmeye başlar. Çalışma Hafızası 
diye isimlendirilen, kendisi hakkındaki detay 
bilgilerin olduğu bir veri tabanı oluşturulur. 
Bunun sonucunda düzgün çalışmayan kirli 
makineler olduğumuzu anlarız. Makineyi 
düzgün çalıştırmak için önce onu tanımalı ve 
temizlemeliyiz. Daha sonra tamir etme şansımız 
olabilir. Tanımadığınız çok karmaşık bir makine 
düşünün. Asla tamir edemezsiniz.

İkinci adımda Negatif Olmama Hakkını 
Kullanmamız istenir. Çalışma negatif olmamızın 
sorumlusunun kendimiz olduğunu öğretir. 
Negatif duygu düşünce ve benlerle mücadele 
bu adımdaki çalışmalar ile ilgilidir. Negatif 
olduğumuzda sanki atardamarımız kesilmişçesine 
büyük bir hızla enerji kaybederiz. “Kendini 
hermetik olarak mühürle!”, “Sızdırmaz 
ol!” emirleri de enerji kayıplarını önlemek 
amacıyla verilmiştir. Hayatın etkilerine karşı 
özdeşleşmeyerek mücadele edilmelidir. Enerji 

kelimesi ile çalışma gücümüz, inancımız, 
motivasyonumuz anlatılmak istenmektedir. 
Çalışmaya güçlü bir do (yüksek enerji) ile 

başlanmalıdır. Çünkü bu yükselen bir gam 
olmalıdır.

Kendini hatırlama kavramı anlaşılması 
ve anlatılması oldukça zor bir 
kavramdır. Tam tersi ise özdeşleşmedir. 

Ayrışarak, her şey ile özdeşleşmeyerek 
kendimizi hatırlamanın kendimize 
özgü yollarını bulabiliriz. Olayla 

olay olursak, duygularımız, 
düşüncelerimiz ve duyular 
dünyasında kaybolursak asla 

kendimizi hatırlayamayız. Oysaki 
bizden sadece tanık olmamız 
istenmektedir. Kendimizi 

Şuura 
Giden Yol
Ergün Özyiğit
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hatırlayabildiğimiz 
anlarda yukarıya 
bağlanırız, uzatılan 
ipe, ele tutunuruz. 
Buda bize enerji sağlar. 
İnancımız, çalışma gücümüz 
artar. Enerjinizde düşüş 
hissediyorsanız, biliniz ki 
yine kayboldunuz, kendinizi 
unuttunuz ve özdeşleştiniz. 
Çalışma insanın bir güneş makinesi 
olduğunu söyler. Sürekli fişimiz 
güneşe takılı olmalı. Uyuduğumuz 
anlar fişimizin bağlantısının çıktığı 
anlardır. Güneş ile bağlantımızın 
hiç kesilmemesi gerekir. Erzurum’lu 
Emrah’ın dediği gibi, “Daim 
dilimizde, daim aklımızda Hakkın 
Kelamı” olmalı.

Çalışmanın bütün basamakları, 
aşamaları, teknikleri bizden dikkat 
talep eder. Kendimizi gözlemlemek 
içim dikkati iç dünyamıza 
yönlendiririz. Düşünmek için 
dikkatimizi toplarız. Entelektüel 
merkezle ilgili çalışmalarımız, hareket 
merkezi ile ilgili çalışmalarımız hep 
dikkat gerektirir.

Sıfır Dikkat, cezp olunmuş dikkat, 
yönlendirilmiş dikkat olmak üzere 
üç tür dikkat vardır. İçsel dur 
çalışmaları sırasında merkezlerin hangi 
bölümünde olduğunuzu ayırt etmek 
için dikkatinizin durumuna göre karar 

verebilirsiniz. Şöyle ki; Sıfır dikkat 
durumundaysanız, o merkezin 

hareketsel bölümündesiniz, 
cezp olunmuş dikkate 

sahipseniz o 
merkezin duygusal 

bölümündesiniz, 
yönlendirilmiş 

dikkate 

sahipseniz, o merkezin entelektüel 
bölümündesiniz demektir. 

Dışsal dünyanın gözlenmesinde 
de dikkat duyular vasıtası ile dışarıya 
yönlendirilmiştir. 
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Dikkati dışsal dünya ya yöneltirseniz 
gözlemleme yaparsınız. Bilimler bu 
şekilde temin edilen bilgi ile ilerler. 
Dikkati içsel dünyanıza yöneltirseniz 
kendini gözlemleme yaparsınız. Kendini 
bilme çalışması için gereken bilgi bu 
şekilde elde edilir.

Dikkat bizden çok yüksek bir 
enerji çeker. Bizden yüksek 
dikkat isteyen uğraşılar 
belirli bir süre sonra bizde 
tükenmişlik duygusuna 
yol açar. 

Dikkat çalışmaları 
öncesinde iki ve 
üçüncü adımdaki 
çalışmalar 
ihtiyacımız olan 
enerjinin temini 
ile ilgilidir. Eğer 
belirlediğimiz 
hedef ile 
ilgili çalışma 
yapamıyorsak, 
nedeni 
düşük enerji 
seviyemizdir. 
(İsteğimiz, 
arzumuz, 
motivasyonumuz 
düşüktür.) İşte bu 
nedenle var olan 
enerjimizi korumak ve 
yeni enerji elde etmek her 
şeyden önce gelir. Dördüncü 
yol öğretisi bunu da negatif olmama 
hakkımızı kullanarak ve kendimizi 
hatırlayarak yapabileceğimizi söyler.

Gurdjieff, “Sabır iradenin anasıdır,” 
der. Bu, bir çözüm, bir olasılık mutlaka 
vardır anlamını taşır. Teslimiyetle 
hiçbir lakası yoktur. Olabileceğine 
inançla birlikte gösterilen aktif 
bir çabadır. Ouspensky çalışmada 

zorluklar baş gösterdiğinde, sabrı 
“Çalışma bir yolunu bulacaktır,” 
şeklinde tanımlamıştır. 
Gerekli olan 
sabır 

budur. 
Hedefimiz ile ilgili 
çalışmaları işte bu sabırla 
yapmalıyız.

Hayatta bir şey istersiniz, bu 
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birinci kuvveti (Aktif Kuvvet) temsil 
eder. İstediğiniz olmaz, bir dirençle 

karşılaşırsınız, bu ikinci 
kuvveti (Pasif 

Kuvvet) 

temsil 
eder. 

Negatif olmadan, 
kendinize acımadan zekice bir 

sabırla farklı şeyler deneyerek doğru 
bir üçüncü kuvveti (Dengeleyici-Nötr 

Kuvvet) devreye sokabilirseniz, hedefe 
ulaşırsınız.

Tek bir İradeye sahibi olduğumuz 
tam bir yanılsamadır. Tam tersine 
farklı yönlerde hareket eden ve birbiri 
ile çelişen birçok farklı iradelere 
sahibiz. İnsan çokluk olmak yerine 

birlik olsaydı, tek bir irade sahibi 
olabilirdi. İnsanın irade sahibi 

olmasına en büyük engel, 
zaten bir irade sahibi 

olduğu yanılgısıdır. İnsan 
zaten sahip olduğunu 

düşündüğü bir 
şey için asla çaba 
harcamaz.

İrade kişinin 
dilediğini 
yaptırması 
demek değildir. 
İrade diş sıkmak 
veya sebatkar 
bir kararlılıkla 
ilgili de değildir. 
Bir şeye karşı 

direnmek, şunu 
yapmayacağım, 

bunu 
yapmayacağım 

demek de değildir. 
Bunlar iradenin 

negatif görünümleridir.
İrade bilgimizi varlığımıza 

uygulayabilme becerisi olarak 
tanımlanabilir. Çalışmada bu 

becerimizi artırmaya çalışırız. Daha 
iyisini biliriz ama daha kötü hareket 
ederiz. Kişi bildiği şeyi istemeli, arzu 
etmeli ve ona değer vermelidir. Aksi 
takdirde bilgi varlık ile birleşemez. 
Anlayışa dönüşemez.

İrade aynı zamanda hedefle ilgilidir. 
Kişi hedefini koruyabilmek için irade 
sahibi olmalıdır.
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Gerçek irade efendi tarafından 
temsil edilir. Efendinin gelmesi, 
varlığın irade sahibi olması ile aynı 
anlamı taşır. İnsan iradesi cüz-i, 
Mutlak’ın iradesinin ise küllidir. 
Bunun için  “Senin iraden olsun,” diye 
dua ederiz.

Şuur ışıktır. Kendinizi eleştirmeden 
gözlemlemeye başlarsanız ışığın 
içeriye girmesine izin verirsiniz. Şuur 
birlikte bilmektir. Şuur arttıkça bir 
arada görebilme gücünün büyümesi 
ile sonuçlanır. Ayrı olarak gördüğünüz 
ve hiçbir ilişkilerinin olmadığını 
düşündüğünüz şeyler daha büyük bir 
deseni oluşturmak üzere bir araya 
gelir. Bu tıpkı bir yapbozun parçalarını 
bir araya getirerek ortaya çıkan resmi 
birdenbire görmeye ve ne anlama 
geldiğini anlamaya benzer. Şuur 
artışı anlayış seviyemizdeki artıştır. 
Çalışmada varlık anlayış seviyesi ile 
değerlendirilir.

Sonuç olarak şuura giden yolda 
çalışmaya, eleştirmeden kendimizi 
gözlemleyerek başlamalıyız. Negatif 
olmama hakkımızı kullanarak enerji 
kayıplarımızı engellemeye çalışmalıyız. 

Kendimizi hatırlayarak enerji 
seviyemizi yükseltmeliyiz. Artık sıra 
hedefe geldiğinde edindiğimiz hedefle 
ilgili olarak dikkat ve sabırla çalışacak 
bir irade ortaya koymalıyız. Bütün 
bu çevrimin sonucunda edindiğimiz 
hedefle ilgili olarak bulunduğumuz 
varlıksal seviyede şuurlanmamız, 
anlayışımızın artması beklenir. Bu 
çevrim tekamül yolculuğumuz boyunca 
edindiğimiz her hedef ile ilgili olarak, 
bulunduğumuz her varlıksal seviyede 
devam edecektir.

Yolun adımları sıralı bir şekilde 
olduğunda anlamlı olmasına 
rağmen, aynı anda birkaç basamakta 
da çalışabileceğimizi gözden 
kaçırmamalıyız. Örneğin kendini 
gözlemleme anında aynı zamanda 
kendimizi de hatırlayabiliriz. Hedefe 
dikkatimizi yoğunlaştırıp çalışırken, 
sabır ve iradeyi de varlığımıza davet 
edebiliriz.

Şuura giden yol çizimi bana, doğum 
anında bize tırmanmamız için verilen içsel 
dağımızı da çağrıştırıyor. Ne dersiniz? 
Bu kısımdaki olası sezgilerinizle de 
sizleri baş başa bırakıyorum.             r
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Otomatik yazı, 
bütün psişik 
uygulamalar 

arasında neden 
en az güvenilir 
olan şeklinde 
görülmektedir? 

Işığın ve sevginin 
yüksek seviyelerinde 
bulunan, iyi niyetli, 
ruhsal bireyler 
tarafından verilen 
yazı, kimin görüşüne 
göre güvenilmezdir? 
Otomatik yazı 
tamamen bu 
şekildedir. Kendi 
zihinsel yeteneklerini 
tek bir alana ayarlama 
yoluyla, başka biri 
için bir katip olarak 
davranan kişi, 
sadece parmaklarını 
kullanmak ve bir 
kağıda belge yazmak 
adına seçilmiş olabilir. Bu nedenle, ruhsal alemle olan iletişimin sonuçları 
güvenilir olmalıdır, tebliğleri alan kişilerin, onların içeriğini kabul etmeleri veya 
etmemeleri, tamamen onların vicdanına ve sorumluluğuna kalmış bir mesele olsa 
dahi.

İki alem arasındaki herhangi bir medyumsal iletişimde olduğu gibi, kişi 
kendini, olabilecek en nazik tanımlamayla, “alt düzenler” diyebileceğimiz 
alanlardan gelebilecek süzülmelere karşı korumalıdır ki bu mırıldanmalar, yazı 
yazarken kolaylıkla fark edilebilirler.  

Bunun haricinde, otomatik yazı, sadece kendi kendini beyan eden bir şeydir. 
Fiziksel bilinçteki dünyasal alemle iletişimden, yazarın ruhsal varlığı sorumlu 
olabilse de, içerik sadece muhakeme edilmelidir.                                              r

Iconoclast’tan Tebliğler, Psychic News’den çeviren: Burak Erker 

Otomatik Yazı
Iconoclast



2 2  •  R U H  v e  M A D D E

DİLEK Yılmaz (DY): Merhaba. Türkiye’ye birkaç defa 
regresyon eğitimi vermek üzere geldiniz. Eğitimlerinize 
yoğun talep var. Öncelikle sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? 
Regresyon, hayatınıza ne zaman ve nasıl girdi?

Marion Boon (MB): Regresyon ile birkaç 
arkadaşım aracılığıyla tanıştım. Otuz iki yaşında iki 
çocuk annesi olan bir arkadaşım ölmek üzereydi. 
Bir hastalığa yakalanmıştı ve yaşam savaşını 
neredeyse kaybediyordu. Hiç kimse onunla ölümü 
konuşamıyordu. Doktorlar da ümitsizdi ve kendisine 
ağrı dindiren ilaçlar vermek istiyorlardı ama 
arkadaşım reddetti. Babası ve kayınpederi kendi 
aralarında, bir regresyon uzmanı tarafından yazılan 
bir kitap hakkında konuşuyorlardı. Ve bu uzmanı, 
arkadaşımın yattığı hastaneye davet ettiler. Uzman 
geldi ve hasta olan arkadaşımla yaklaşık 1,5 saat kadar konuştu. Ona bir seans 

yaptı. Onun ruhuna, bedenine ve zihnine dokunan bir seanstı bu… O 
seanstan sonra, arkadaşımın ağrısı kalmadı. Biz çok şaşırmıştık 

ve şok olmuştuk. Bu seansta ne olmuştu?
Ve araştırmaya başladım. 

Çevremde tıp 

S Ö Y L E Ş İ

Regresyon Uzmanı 
Marion Boon

Dilek Yılmaz

1. Bölüm
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dünyasından tanıdığım çok insan 
vardı. Ben de daha önce medikal 
sektörde çalışmıştım. Uzun bir 
zamanımı regresyon nedir ve bu 
uygulama gerçek olabilir mi diye 
araştırarak geçirdim. Geçmiş hayatlar 
ya da reenkarnasyon gerçek olabilir 
miydi? Bu konularla daha önce 
hiç ilgilenmemiştim. Prana (hayat 
enerjisi) şifacılığı ve manyetizm ile 
ilgilenmiştim. Bu hayatta yaşadığımız 
sorunlar zaten kendimize yetiyordu, 
bir de geçmiş hayatlarla uğraşmak 
da neyin nesiydi? Ve nihayetinde 
bu regresyon uygulamasını ben de 
deneyimledim. Geçmiş hayatlarımı 
görebiliyor ve anıların içine 
adeta dalıyordum. Bunlar gayet 
canlı anılardı. Bu hatırlamaların 
sonucunda iyileşmenin de peşi sıra 
geldiğine şahit oldum. Ve böylece, 

regresyon eğitimi 
almaya 

başladım. İç çocuk ile çalışma, 
eklenti varlıklarla çalışmayla 
(attachments) ilgili eğitimler aldım. 
O zamanlar aldığım eğitimlerdeki 
teknikler, bugün Hollanda’da 
TASSO Uluslar arası Regresyon 
Okulunda öğretilenler kadar derin 
ve etkili değildi. 15-16 yıl önce Hans 
Tendam’ın regresyon eğitimine 
katıldım. Hans Tendam, regresyonu 
kullandığı ileri düzey tekniklerle 
çok geliştirmiş ve bir adım öne 
taşımış bir regresyon uzmanıdır. 
Regresyonun duayenlerinden olan 
Dr. Roger Woolger ve Dr. Morris 
Netherton’dan da eğitim aldım. 
Rusya’ya giderek Dr. Pavel Gyngazov 
ile de çalıştım. Hatta, bu sene bir 
kitabı basıldı: The Roads of Lives 
(Hayat Yolları). Sibirya’da tek başına 
çalışıyor ve yeni birtakım regresyon 
teknikleri geliştirmiş. 

DY: Felsefe okuduğunuzu da 
biliyorum.

MB: Evet, felsefeyle 
beraber, antropoloji ve 

epistemoloji eğitimi 
de aldım. 

Ama 
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felsefede eksik olan şey, ruh kavramı 
ve geçmiş hayatlardır. Ama Plato 
bunları biliyordu. Plato’yu yanlış ve 
eksik yorumlayan  felsefeciler, Plato’yu 
bize sanki bunları bilmiyormuş gibi 
tanıtmışlardır.

DY: Peki, regresyona tekrar dönersek, 
regresyon uygulaması nedir bize anlatır 
mısınız?

MB: Kısaca tanımlamak gerekirse, 
bir danışan size bir sorunuyla 
gelir. Bilinçaltı düzeyde, biz o 
sorunun ana kaynağına geri gideriz. 
Regresyon, zaman içinde geriye 
gitmek demek. O sorunun ya da 
problemin kaynaklandığı ana geri 
giderek, sorunun içine gireriz. 
Mesela beş yaşındayken bir acı 
yaşadın. Regresyonla beş yaşına 
gideriz. Beş yaşındayken ne oldu? 
Örneğin beş yaşında çocuğun çok 
sevdiği büyükbabası öldü. Bu çocuğu 
travmatize eden bir olay olabilir. 
Regresyonla çocuğun beş yaşına geri 
gideriz. Bu bir iç çocuk çalışmasıdır 
aynı zamanda. Büyükbabanın enerjisi 
çocuğa attach (yapışmış) olabilir 
çünkü birbirlerini çok sevmişlerdir. 
Ama artık çocuğun büyükbabasına 

veda edip, ondan enerjetik 
düzeyde ayrılması gerekiyordur. 
Büyükbabanın varlığına, 
çocuktan ayrılması için neye 
ihtiyacın var diye sormak 
gerekir. Büyükbaba artık 
ötealemde olduğunu anlar ve 
çocuktan uzaklaşırsa, çocuk 
artık sorunundan özgürleşir. 
Büyükbaba da özgürleşir. 
Kısacası, regresyon zaman 
içinde geriye giderek şu içinde 
bulunduğumuz anı, geçmişin 
gölgesinden özgürleştirmektir.

DY: Tecrübelerinize dayanarak, tam 
bu noktada size bilinçdışı zihnin nasıl 
çalıştığını sormak isterim.

MB: Bizler, başa çıkamadığımız 
sorunları bastırma ve unutma eğilimi 
taşırız. Eğer korkak ve ürkek olduğum 
gerçeğiyle başa çıkamazsam, bunu 
unutma ve bastırma eğilimi taşırım. 
Ama bunu bastırdığınızda bu sorun 
yok olmaz. Bu sorun bilinçdışı 
düzlemde yani arka planda hala 
çalışır. Onlardan özgürleşmediğimiz 
ya da acılarımızı dönüştürmediğimiz 
zaman onlar bilinçdışı seviyede hala 
bizimle yaşamaya devam ederler. 
Evet, travmalar, sorunlar ve acılar 
görünmeyen planda yani enerjetik 
alanımızda yaşamaya devam ederler ve 
etrafımızdaki insanlar bunları bilinçdışı 
düzlemde algılarlar.

DY: Binlerce kişiye regresyon 
uyguladınız. Bu uygulamalarda, bilinçdışı 
zihnin travmatik anılarla, acılarla 
ve sorunlarla karşılaşmamak ya da 
yüzleşmemek adına nasıl kaçış oyunları 
da oynadığına da şahit olmuşsunuzdur. 
Bilinçdışı zihin gerçeklerden kaçış 
oyunlarını neden ve nasıl oynar?
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MB: Bu çok güzel bir soru… Evet 
özellikle mantıksal yönü çok ağır 
basan ve kontrolü kaybetme korkusu 
taşıyan insanlarda bunu çok görürüz. 
Özellikle bu kişiler regresyon seansı 
sırasında duygulara çok inemeden, 
zihinsel bir seviyede kalıp semboller 
üretirler. Sembolü yorumladığınızda 
sorunun ana kaynağı hakkında birçok 
keşif yaparsınız. Zihnin sürekli sembol 
üretmesi, gerçeklerden bir kaçış 
yoludur. Ama regresyon uzmanlarının 
da danışanı gerçekle yüzleştirmek adına 
ellerinde güçlü silahları vardır. Bu 
durumda danışana sorarız: Bedenin ne 
hissediyor? Danışan der ki, midemde 
bir ağrı hissediyorum. İşte bu mide 
ağrısını regresyona girmek için bir 
çapa olarak kullanıp, danışandan 
gerçek hikayeyi alırız. Danışanlar, 
gerçeklerle yüzleşmemek adına hayaller 
ve  fanteziler uydurabilirler. Ben bunu 
en çok, bedenle teması olmayan ve 
kontrolü kaybetme korkusu olan 
insanlarla deneyimledim. Özellikle 
akademik ve bilimsel uğraşılar içinde 
olan insanlarda bu durum çok daha 
fazla… Mantıksal zihin bir yere kadar 
iyidir ve gereklidir. Biz regresyonda 
mantıksal zihin ile olaya gireriz. 
Beş yaşındaki travmanızın sebebini 
anlamak için mantıksal zihninize 
ihtiyacınız vardır elbet… Ama kontrolü 
kaybetme korkusu sizi kilitler. Ben iş 
çevresinde üst düzey yöneticilerle de 
çalışıyorum. Birçoğu, görünmeyen 
enerji alanlarından haberdar. İş yerinde 
meslektaşlarının ve çalışanlarının 
önünde kontrolü ve gücü kaybetmemek 
adına çok büyük stres altındalar. Bu 
liderle özel olarak çalıştığımda bu 
kontrol korkusu regresyon çalışmasını 
da etkiliyor ama bir kere bunu 
devre dışı bıraktıklarında seans çok 

güzel akıyor. Buna izin verirseniz ve 
bilinçdışınızla iş birliği yaparsanız çok 
etkili sonuçlar alırsınız. Bunun için de 
danışanla danışman arasında güven 
ilişkisinin de olması gerekiyor.

DY: Peki, bir danışan regresyon seansı 
sonrasında tüm bu anlattıklarımı ben mi 
uydurdum, gördüklerim ve söylediklerim 
gerçekten doğru muydu? Bunlara inanmalı 
mıyım, diye sorabilir. Bu sorulara nasıl 
cevap veriyorsunuz?

MB: Evet işin içine çok fazla 
zihin girdiğinde genelde böyle olur. 
Sinemada, filmlerde izledikleri 
sahnelerin seans esnasında da aynen 
tekrarlandığını düşünüp sorabilirler. 
Aslında bunun cevabını danışanın 
kendisi bilir. Seans sonrası kendi 
hayatındaki gelişmeleri izleyip kendi 
cevap vermelidir. Aslında terapi 
esnasında danışan uyduruyor mu, 
gerçek mi söylüyor bunu hissedersiniz. 
Gerçek duygulara ve olaya girdiğinde 
enerji çok yoğunlaşır.

DY: Birçok hayatlar boyunca 
tekrar eden döngülerin, aynı türden 
olayların mekanizması hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
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MB: Bu da çok güzel bir soru. 
İnsanların birçok hayatlar boyunca aynı 
olay, aynı problem içine sıkışmış kalmış 
olmaları önemli bir konu. Karmik 
tepki döngüleri dediğimiz bir dersimiz 
var okulda. Örneğin, genç bir delikanlı 
yaşadığı köyden alınıp köle yapılıyor. 
Köle olarak yaşadığı yıllarda çok fazla 
fiziksel güç kaybediyor, ruhsal sıkıntılar 
yaşıyor ve travmatize oluyor. Sonunda, 
hayata dair tüm inancını ve ümidini 
kaybetmiş bir şekilde ölüyor. Sanki bu 
kölelik hayatı hiç bitmeyecekmiş gibi 
algılıyor. Böylece, zihni bu durumu 
sanki hiç sona ermeyecek bir problem 
olarak kaydedip, bilinçdışı zihni sürekli 
ona bunu hatırlatıyor. Yani bu kayıt, 
ölüm sonrasında da çalışmaya devam 
ediyor. Hayatı boyunca köle olarak 
çalıştırılmanın yarattığı kızgınlık ölüm 
sonrasında da devam edebiliyor. Sonra, 
bir sonraki hayatında bir kabadayı, 
nüfuzlu ve güçlü bir kişi olarak 
doğabiliyor. 
Bu sefer tam 
zıt bir rolde, 
insanlara 
kötü 
davranmayı 
seçen bir 
karakter 
sergileyebilir. 
Bu da 
aslında, 
köle olarak 
yaşadığı 
hayatta 
bilinçdışı 
zihnin “bir 
daha böyle 
güçsüz ve çaresiz” yaşamak istemiyorum 
diye aldığı kararın sonucu olabilir. 
Sonra, tekrar kurban durumunda 
olduğu bir hayat yaşayabilir ama 

aynı tema yine gündemdedir. Ve 
bu döngüden kurtulmak için bir 
şeyin olması gerekli hale gelir. Ölüm 
sonrasında bir değerlendirme ve 
analiz yapma şansımız vardır. Geçmiş 
hayatlara bakıp, ben neler yaptım ve 
niye yaptım diye düşünmemizi sağlayan 
bir mekanizma vardır. Yaptığımız 
işlerin muhasebesini sağlayan bir 
mekanizmadır bu. Köleydim ve çok 
ümitsizdim ama artık her şey bitti 
demek gerekir. Ve artık bu kızgınlık ve 
ümitsizlik temasını devam ettirmeme 
gerek yok kararını alabilmek gerekir. 
Ama duyulan öfke, kin ve ümitsizlik 
çok baskın gelir de bu sefer tam zıt bir 
rol üstlenip zalim olmayı seçtiğimizde 
bu döngü hayatlar boyu devam eder. 
Örneğin, sürekli öldüren biri bundan 
ne zaman vazgeçip öldürmeyi bırakır? 
Kurbanlarından biri onun gözüne 
bakıp onun ruhunu uyandırdığında, 
öldüren makine tekrar insan haline 

gelir. Ben ne 
yapıyorum, 
ben artık 
öldürmek 
istemiyorum 
der. Bu, 
onun ruhuna 
bilinçdışı 
seviyede 
yapılan bir 
çağrıdır. 
Sorunuza 
cevap 
olarak, aynı 
döngülerin 
tekrar 
etmesi, 

ruhun bitmemiş işlerinin olduğunu 
gösterir.

 
(Devam Edecek)
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EĞER sahip olduğunuzu düşündüğünüz yeteneğinizi kullanarak, gerçekten 
ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz birisine, bir iyilik yapma şansınız varsa, 
sakın düşünmeyin... Onu hemen gerçekleştirin...

Hiçbir karşılık beklemeden, tüm ruhunuzu ona adarmışçasına bu iyiliği yapın. 
Hayatın çok hassas ve hiç kusuru olmayan bir karşılık mekanizması var. Bu 
mekanizma o kadar kusursuz bir şekilde çalışıyor ki, bunu anlatmaya ne benim 
sözcüklerim yeter ne de anlamaya çalışan zihnim...

Fakat şunu iyi biliyorum ki, bu mekanizmanın çalışma sırrı: Karşılıksız iyilik 
yapabilme yeteneğimize bağlı... En ufak, hatta zerre kadar bir beklenti olması 
dahilinde, bu mekanizma kendini iptal ediyor.

İş; sahip olduğumuzu düşündüğümüz yetenek ile hareket halinde olmak, 
buna gerçekten ama gerçekten ihtiyacı olan kişi ile karşılaştığımızda anlamaya 
yetecek kadar “insan” olma olgunluğuna kendimizi ulaştırmak ve ruhumuzu 
adarmışçasına onun yanında olmaktan geçiyor.

Bahsettiğim yol, bizi varlıklı biri haline dönüştürmez. Servet ölçütü, bu hassas 
terazinin anlamlandıramadığı bir insan icadı. Fakat öyle bir zaman gelir ki, 
önümüze servetler dahi yığılsa, hiç deneyimlemeyeceğimiz kadar değerli bir 
insan olduğumuzu anlama hissine bizi hiç tahmin etmeyeceğimiz bir anda ve tarif 
edemeyeceğimiz bir hızla eriştirebilir. 

Hepimiz kendimizce başarılı olabiliriz. Buna ait sonsuz olasılık var.
Fakat hepimiz kendimizce, başkaları için GERÇEKTEN DEĞERLİ olmayı 

başaramayız. Çünkü bunun tek bir yolu var: KARŞILIKSIZ paylaşabilecek kadar 
insan olabilmek!

Jung bir sözünde şöyle der; 
Ancak bütünlüğe giden doğru yol, maalesef kaçınılmaz dolambaçlar ve kıvrımlar ile 

doludur. Bu yol bir longissima via’dır (en uzun yol) ve düz değildir. Karşıtlıkları birleştiren 
ve bize caduceum’u (yılanlı asa) anımsatan yılan gibi kıvrımlı bir yoldur. Bu yolun 
labirentinde korku dönemeçleri hiç eksik olmaz.

Gerçekten çok uzun zaman önce ilk adımı atılmış kimi zaman dinlenceye 
çekilinmiş, kimi zaman geriye doğru saklanılmış bir yolun aydınlıktan önceki en 
karanlık anındayız. Ancak inancım tam ve gelen her bilgi bunu desteklemektedir. 
Biliyorum ki, o yola ilk adımını atan ve canını veren bir çok ruh, 
tekrardan hayat bularak hazır olan bilinci yükselişe geçerken 
desteklemek için yeniden buradalar... Tamlığa gidilen 
yolda kararlılık ve bütünlük önemli, bir biriyle çarpışan 
ayrımlar yok. Her şey yaratıcı gücümüzün açığa 
çıkması ile, dengede kalarak, ilerlemekte...     r

Karşılıksız
Nesrin Gökpınar



2 8  •  R U H  v e  M A D D E

Y AZININ bulunuşundan bu yana, yaklaşık üç 
bin yıldır, kitaplar yaşamımızda ve aslında 
insanın hızla ilerleyişinin arkasında onlar 

var. İlk yazarlar arasında peygamberlerin, 
mistik bilim insanlarının oluşu rastlantı 
olamasa gerek. 

Bütünün bilgisi her dönem kitaplarla 
taşınmış idraklere. Bütünü iç-dış, yukarı-
aşağı, kalın-ince diye ayıran insanoğlu, kendi 

yazgısını da dıştan içe, aşağıdan yukarıya, kalından 
inceye doğru seçmeye çalışmış. Önce ne ararsa 
kendinde aramış, yüce bilinçleri sezmiş, kendi 
kabalığını görüp kendini yontmaya, incelmeye 
çalışmış. İçlerinden çıkan içselleşmiş, yükselmiş, 
incelmiş ustalar deneyimlerini, yolculuklarını 
kitaplara yazmış.

Bütünün bilgisi bir aradayken zamanla ayrışmış, 
birbirine düşman gibi olmuş, insana nice dersler 
yaratmış, sonra bu günlerde bir araya gelmeye 
başlamış. İkiliklerin bir olmadan olamayacağı 
anlaşılmaya başlanmış. Dinsel kitaplar ve fen 
kitapları insanın tekamül yolunda ayrı ayrı işlevlere 
sahip olmuş. Yüksek bilinçlerden süzülen bilgiler 
özenle papirüse, parşömene yazılmış. Ondan önce 
de taşlara, kil tabletlere işlenmiş. Bilgi demetleri, 
duygu ve düşünceler, kısacası insan kağıtlara 
geçmiş, insan kitap olmuş, kitaplar da insan…

Evet, kitaplar gibidir insanlar da… Kimisi çok 
gösterişlidir, parlak ciltler, pahalı kağıtlar ve 
baskılarla göz alırlar. Ama çoğunun içi boştur, 
insanı alıp götüremez bir yere. Onlar dolgu 
malzemeleri gibi kitaplık raflarını doldurup 
dekoratif malzeme işlevi görürler. Onlar süslü 
resimleriyle bizi oyalayıp yerimizde saydırırlar, öyle 
çekicidirler ki hatırlamamız gereken bilgilerin 
peşinde olmamız gerekirken bizim her şeyi 
unutmamıza neden olurlar. Kimileri de mütevazi 
ciltleriyle, sade baskılarıyla yanı başımızdadır 
her zaman. Onlar çoktan o kağıdın, mürekkebin 
hakkını vermişlerdir, içerikleriyle gönül telimizi 
titretmeyi başarmışlardır. Onlar yüksek bilinçlerin 
düşünceleri içerirler ve bizler izin verirsek 
içimizdeki kapalı kapıları açmamıza yardım 
ederler.

Kitaplar 
Gibidir 
İnsanlar Da
Cüneyt Gültakın
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Her insan yeryüzü kitaplığına 
sessizce bırakılmış, önceden yazılmış 
bir kitaptır. Yaşamı boyunca kendi 
kitabının içeriğini anımsamak ve 
anımsadıklarını yazmakla görevlidir. 
Birçok bölümden oluşmuştur, 
bebekliği ilk sayfalarıdır. Tertemizdir 
çocukluğuyla, ama zamanla kirlenmeye 
başlar. Temiz 
sayfalarında 
karanlık 
parmak 
izleri 
belirir. 
İçindeki 
sayfalar 
kıvrılmaya, 
hatta 
kimileri 
yırtılıp 
kaybolmaya başlar. 
Kimi insan sayfalarının çoğunu 
boş bırakmış, tembellik ederek 
yüzleşmelerinden kaçarak görevini 
yerine getirmemiştir. Kimi insan 
da yazması gerekenleri bırakmış, 

bambaşka şeyler yazmaya başlamıştır.
Kitapların da insanlar gibi bir 

bedenleri var. Başlarına gelen fiziksel 
olaylar kaba taraflarında, kağıt ve 
ciltlerinde bozulmalar yaratıyor. Kimi 
kitaplara bakıyorsunuz sırtı zorlanmış, 
aldığı darbelere dayanamamış. 
Kimisinin cilt ipi sökülmüş, ayakta zor 

duruyor. Kimisinin sayfaları 
ipince, en ufak 

bir dokunuşta 
buruşuveriyor; 

kimisinin 
sayfaları 
sert, kalın, 
birbirine 

yapışmış, 
öteki sayfaya 

bir türlü 
geçemiyorsunuz. 

Kimisinin ayıracı var, 
onu nereden okuyacağınızı, 

ara verdikten sonra da nereden 
devam edeceğinizi biliyorsunuz. 
Dokunmaktan, izlemekten zevk 
aldıklarınız da ayrı bir konu.
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Kitapların da insanlar gibi 
anlamsal yanı, ruhsal bir bölümü var. 
Kitap içerikleri insan içeriklerinden 
oluşturulmuş çoğu zaman. Kimi 
kitaplar serttir, olumsuzdur, şiddet 
içerir, ayırır, böler, yönlendirir, 
kapatır. Kimi kitaplar da rahatlatır, yol 
açar, olumlu duyguları besler; barıştan, 
sevgiden, eşitlikten, paylaşmaktan söz 
eder. Kimisi de bambaşka anlamlarla 
gelir, dönüştürür. Yüksek bilinçlerden 
gelen sözün başka bir gücü vardır, 
kendinizi eşekten inip ata binmiş gibi 
duyumsarsınız. Bu yeni deneyimle 
yeni kararlar alıp güvenle ilerlersiniz 
yolunuzda.

İşin kötüsü, yeryüzündeki çoğu insan 
fiziksel olarak ciltlenip basılarak tam 
biçimde dolaşıma çıkmış görünüyor; 
ama içerik olarak tamamlanmamış, 
anlatmak istediğini anlatamamış olarak 
duruyor. Ruhsal yönden eksikliklerinin 
farkında olmadan ne bir işe yarıyor 
ne kendisine bir yararı dokunuyor. 
Hep eksik yanını arıyor ya da farkında 
olmadan boşlukları resimlerle 
doldurmaya çalışıyor. Bol renkli, 
geniş yer kaplayan süslü 
görüntüler onu oyalamaktan 
öteye gidemiyor.

Nasıl insanı insan 
doğuruyorsa kitapları da 
başka kitaplar doğurur. 
Son iki bin yılda yazılan 
kitapların çoğu ilk 
binde yazılanlardan 
doğmuştur. 
Güneş altında 
söylenmedik 
söz yoktur, 
derler ya 

kitaplardaki sözler için de 
geçerlidir bu yargı. Yazı 
türlerinden en özgün 
olanı, en yeni düşüncelere 
rastlama olanağınız olan 

tür denemedir. Türün içerik 
yönünden en kısa tanımı bilinen 
konularda yeni sözler söyleme 
sanatıdır. Türe isim babalığı da yapan 
Fransız yazar Montaigne (Monteyn) 
bile denemelerini okuduğumuzda 
antik dönem düşünürlerinin sözlerini 
aktarmış, onları yorumlamaya 
çalışmıştır. Ya da başka bir sözün 
yinelenmesi örneği vermek gerekirse 
günümüz Avrupa’sında yayımlanan 
nöroloji konulu bilimsel dergileri 
incelediğimizde birçok makalede 
özellikle Hint, Mısır, İslam ve 
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Kızılderili 
ezoterizminin 
binlerce yıl önce 
söyledikleri bilimsel 
terimlerle yinelenir.  

Buraya dek kitap 
ve insan arasındaki 
benzerliklerden söz ettik, 
ama bu ikisi arasındaki ayrılıklara da 
değinmek gerekir. Anlatılmak isteneni 
daha belirgin kılmak için bu gerekli. 
Kitaplardan bağımızı koparmadan 
insanın kitaptan farkını anlatmak 
gerekirse şunu söylemeliyiz: İnsanlar, 

kendi bedenini (cildini) ve içeriğini 
(anlamını) yenileyebilen özel 

kitaplardır. 
Bizler 

donmuş 
bir 

kaderin düz çizgisinde, yatayda 
kalmaya tutsak, geri dönüşüm sırası 
bekleyen nesneler değiliz. Kendi 

cilt ipini kendi dikebilecek, 
bağrında yazılanı anımsayıp 
yazmaya başlayacak, güçten 
gelen, güçlü varlıklarız. Kendi 

üzerimizde çalışmaya başlayarak, 
farkındalıklarımızı dikkatimizle birlikte 
arttırarak değişebiliriz. Biz bunu 
seçersek ve bunda çabalarsak yeni 
bir kapakla, düzgün bir ciltle, yüce 
bilgilerle yola devam edebiliriz.  

Yaşam; tozlanmış, yıpranmış, 
içeriği eskimiş insanlarla dolu. 
Anladım ki onlar gibi olmamak için, 
kopup geldiğim yere dönmem için, 
bedenime ve ruhsal varlığıma özen 
göstermem gerekiyor. Anladım ki 
beslenmeme, esneklik sağlayan fiziksel 
hareketlerime, nefes almama dikkat 

etmem ve onları eksiz biçimde 
yinelemem gerekiyor. Anladım ki 

psikolojik durumu gözlemem, 
onu olumsuz söz ve eylemlerle 
bozmaktan kaçınmam, özümü 
anımsamam gerekiyor.

Bedenim ve ruhsal 
varlığım üzerinde 

özenle çalışırsam 
o güzel bilgeler, 
belgeler gibi 
olurum; o zaman 
insanlık rafının 

düzeyine ulaşır, evren 
kütüphanesindeki 

yerimi alırım.        
r
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Pam Zhang, Brown Üniversitesinde Yaratıcı Kurgusal Yazarlık ve Kognitif Bilim 
eğitimleri aldı ve bunu gerçekleştirirken de, beynimiz, bedenimiz ve kendimize yönelik 
fikirlerimizin tuhaf bağlantıları hakkında sürekli bir merak duydu. Şu anda, 
Lumosity  Laboratuvarlarında yazıyor.

K ENDİNİ-kontrol etme becerinizi, yemek yerken, kanalları 
değiştirirken veya dişinizi fırçalarken bile yapabileceğiniz kadar 
kolay bir teknikle geliştirmek ister miydiniz? Bu, yetmiş lise 

öğrencisiyle gerçekleştirilen, iki hafta boyunca, günlük hayatlarında 
baskın olmayan ellerini kullandıkları, kendini-kontrol etme eğitimi 
araştırmasına göre mümkün.

Kendini-Kontrol Etme Teorisinin Gücü

PEK ÇOK bilim adamı, kendini-kontrol etmeyi bir “kas”a 
benzetirler: ne kadar çok kullanırsan, o kadar çok yorulur. Eğer 

ağrı duyana kadar ağırlık kaldırırsanız, elinizdeki ağır alışveriş 
torbasını düşürürsünüz; ve eğer tükenene kadar kendinizi kontrol 
ederseniz, iyi niyetli bir arkadaşınıza kaba davranabilirsiniz. 

2013 yılında yaptıkları çalışmalar ışığında araştırmacılar, 
dayanıklılık modelinin, aynı zamanda teorik olarak 

Kendini Kontrol Etmek 
Üzerine Bir Çalışma ve Bunun 
Eğitimi İçin Basit Bir Yöntem 

Pam Zhang
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tersinin de var olduğunu ifade 
ediyorlar ve bu deneyde çocukların, 
kendini-kontrol etme becerisini, bu 
uygulamayı daha sık tekrar ederek, 
uzun vadede güçlendirebileceklerini 
(bir vücut geliştiricisinin, haftalar 
süren çalışmaları sonunda, nihayet 
kaslarını güçlendirmesi yoluyla 
benzer şekilde) varsayıyorlardı. Bu 
uygulamada çocuklar, baskın ellerini 

kullanmalarına yönelik 
dürtüye karşı gelerek 

kendilerini 
eğiteceklerdi. 

Çalışmanın Dizaynı

ÇALIŞMANIN başında, her 
katılımcı öğrenci, araştırmacıların, 

onların doğal agresifliklerini ve öfke 
seviyelerini anlamalarına yardımcı 
olması adına, Agresiflik Anketindeki 
soruları cevaplandırdılar. 

Daha sonra öğrenciler, iki 
gruba ayrıldılar: eğitim grubu ve 
kontrol grubu. Bundan sonraki iki 
hafta boyunca, eğitim grubundaki 
öğrencilere, günlük yaşamlarındaki 
görevlerinde, mümkün olduğunca 
baskın olmayan ellerini kullanarak, 
kendini-kontrol etme uygulaması 

yapmaları 
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söylendi. Eğitmenler 
bilgisayarda online 

günlükleri tutup, 

araştırmacılardan 
gelen mesajlara cevaplar 

yazarak, hep birlikte yolda 
olunmasına yardımcı 

oldular. Kontrol grubu, 
tüm süreç boyunca, jenerik 
metinlerini ve soruları 
teslim aldılar.  

İki hafta sonunda, 
bütün 

öğrenciler, araştırmacılara, eğitimin ne 
kadar başarılı olduğunu ölçmelerine 
yardımcı olmak adına, öfkelerini 
ve agresif davranışlarını tahrik 
etmek üzere dizayn edilmiş iki adet 

deneyimsel görevi 
yerine getirmek için 

laboratuvara geri 
döndüler. 

İlk olarak öğrencilere, görüntülü 
sohbet yoluyla, yaşam hedeflerini 
bir yabancıya sunmaları söylendi. 
Öğrencilerin bilgisi, bu yabancının, 
kendilerine yapıcı geri bildirimde 
bulunacağı yönündeydi. Gerçekte ise, 
yabancının amacı öfkeyi tahrik etmekti: 
gerçek bir geri bildirimden ziyade, 
öğrenciler, hakaret yağmuruna maruz 
kaldılar. Hemen bunun arkasından 
çocuklar, kendi öfke seviyeleriyle ilgili 
soruları cevapladılar. 

Bir sonraki aşama, agresif 
davranışlarla ilgili maskelenmiş bir 
testti: Öğrencilere, yine aynı onur 
kırıcı yabancıya karşı bir rekabet 

oyunu oynamaları söylendi. Eğer 
kazanırlarsa, rakiplerini beyaz 

gürültü (white noise-bebeklerin 
ağlamalarını azaltmak için 

geliştirilmiş bir ürün) 
aletini kullanarak, çok 

yüksek bir ses 
patlamasıyla 
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cezalandırabileceklerdi. Gerçekte ise, 
çocukların her defasında kazandığı 
“oyun”lar hileli idi ve onların 
uyguladığı ses patlamalarının uzunluğu 
ve yüksekliği, araştırmacılara, agresiflik 
seviyelerini ölçme imkanını verdi. 

Kendini-Kontrol Etme Eğitimiyle, 
Daha Az Öfke Bağlantısı

UYGULANAN ankette, çocukların, 
hakaret dolu geri bildirimler 

aldıkları uygulamanın sonrasında, 
eğitim grubundakilerin, kontrol 
grubundakilerden daha az öfkeye 
sahip oldukları ifade edildi.  

Araştırmacılar, Agresiflik 
Anketindeki yüksek puanlara 
baktıklarında, daha da çarpıcı farklar 
ortaya çıkmıştı. Kendini-kontrol etme 
eğitimine katılmamış, doğal olarak 
agresif olanlar, beklenildiği gibi, daha 
fazla agresif ses patlamaları uyguladılar 
ama bu eğitimi alan, doğal olarak 
agresif olan öğrenciler hiçbir olağan 
dışı agresif davranış sergilemediler. 

Sırada Ne Var?

K ENDİNİ-
KONTROL 

etme, insan 
davranışlarının, 
bir diğer 

büyüleyici yönüdür. Kendini-kontrol 
etme pratiği, çok özel bir durumda 
test edildiğinde, bu beceri, günlük 
yaşamın diğer yönlerinde, daha derin 
etkilere sahip olabilir. Örneğin, 
geçmişteki bir çalışmada araştırmacılar, 
insanların arkadaşlarını, iş ortamında 
iken, çok daha yüksek bir kendini-
kontrol etme seviyesinde algıladıklarını 
bulmuşlardır. Ve anekdot olarak, 
hepimiz bir görev için kendini-kontrol 
etmenin çok önemli olduğunu 
hissettiğimiz bir zamanı hatırlayabiliriz. 

Bu sebepledir ki, araştırmacıların, 
kendini-kontrol etmek adına, böylesine 
basit, kolay ulaşılabilir bir tekniği 
keşfetmelerini görmek çok cesaret 
verici. Daha nice araştırmalar yapılacak 
olmasına rağmen, baskın olmayan eli 
kullanma tekniği, standart rutininiz 
boyunca kendi kendinize meydan 
okuyabileceğiniz, elimizde var olan bir 
diğer yoldur.                                     r

Lumositynews sayfasından çeviren: Sonay Sunucu
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BİRÇOĞUMUZ rüyada uçtuğumuzu görmüşüzdür. Yıllar önce gördüğüm 
böyle bir rüyayı unutamıyorum. Rüyamda, tehlikeli bir durumdaydım 
ve oradan uçarak kaçtım. Nasıl uçtuğumu ve neler hissettiğimi çok iyi 

hatırlıyorum. Tıpkı bisiklete biner gibiydi. Otomatik ve tereddütsüz... Yere 
indiğimde ne yaptığımın farkına varıp, “Bu nasıl oldu?” diye düşünmeye 
başladım. Çok heyecanlıydım. Beni uçuran adımları belirleyip tekrar uçmaya 
karar verdim. Olmadı! Denedim, denedim... Ama olmadı.

Bugün, o başarısızlığın sebepleri hakkında bazı fikirlerim var. Bence en 
önemlisi ilk sefer gerçek bir uygulamaydı. İkinci ise sadece bir deneme. İlk 
seferinde, içimdeki uçma arzusunun oluşturduğu enerjiyi hiç düşünmeden 
ve sorgulamadan vücudumdan salıvermiştim. Hareketimin nihai sonucunu 
düşünmeden, başarıya kilitlenmeden tüm enerjimi yalnızca beni uçuracak sürece 
vermiştim. Öyle tehlikedeydim ki; olmazlara, mümkün değillere fırsat vermeden, 
kurtulma arzumun enerjisini müthiş bir kararlılıkla havalanmaya yöneltmiştim. 

Niyet: 
Harekete Geçme, Olma ve 

Sahip Olma Gücü
Hülya Yıldıran Serçe
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Uçmayı seçmiştim, uçmayı denemeyi 
değil. Arzumu niyete, niyetimi harekete 
çevirmiştim ve hareketin başarısından 
emin olarak da evrene ikinci 
niyetimi göndermiştim. Hem kendi 
hareketime, hem evrenin, isteğimi 
kendiliğinden gerçekleştirmesine aynı 
anda odaklanabilmiştim. Uçacağıma 
inanmıyordum, her zerremle 
uçacağımı biliyordum. Evren uçmama 
izin vermişti, ben uçmayı seçmiştim. 
Evrene gönderdiğim niyet ile 
hareketime yüklediğim niyet buluştu ve 
uçtum. 

Sonra ki denememde ise, “insanım, 
aslında uçamam” engeli ile başlayıp, 
önceki uçuşumu referans alarak, 
bu engeli yadsıyıp denemeye, yani 
kendimi kandırmaya devam etmiştim. 
Güven yok, teslimiyet yok... Arzu var, 
çaba var, ama evrenle işbirliği yok. 
Sonuca takıntı var, sonucu Allah’a 
havale edip gönül rahatlığıyla adım 
atmak yok...

Upanişadlar

ŞİMDİ biliyorum ki, hedeflerimi 
hayatıma çekmenin yolu onları 

şiddetle arzulamak değil. Arzular 
sadece içimde atılca büyüyor. 
Oluşturdukları enerjiyi, niyetimle 
dışarıya salıvermedikçe, bulunduğum 
yerde sabitim. Tıpkı denize girerken 
olduğu gibi... Denize bakarım, 
bakarım... Kendimi atlarken hayal 
ederim, içinde olmayı çok isterim ama 
hala dışarıda dikiliyorumdur. Derken 
atlamaya karar veririm ve ... hamle!

Eski bir kuantum fizik araştırmacısı 
olan V. Zeland’a göre, harekete 
geçmeye karar vermek iç niyetimdir. 
Arzumun gerçekleşeceğinden emin 
olmak ise dış niyetim. İkisi bir araya 
gelince yer bile yerinden oynar. 
“Çok isteyince olur,” sözü bana göre 
yanlıştır. Sağlam niyetlenince olur. Cin 
bile lambadan, ovmadıkça çıkmıyor.

Bilgi, niyet, hareket ve tevekkül... 
Dördü birleştiği anda, hayatınızın 
sihirli asası sizin elinizde...                 r

Niyetin Gücü
En derin arzun neyse 

o’sun. 
Arzun neyse, niyetin 

o’dur. 
Niyetin neyse, iraden 

o’dur. 
İraden neyse, işin o’dur. 
İşin neyse, kaderin o’dur.
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AKADEMİ ekim ayıyla beraber eğitime başlayacak. Kendini bilmek niçin 
bu kadar önemli? Benler üzerine kurulmuş gözlemler dünyası ve bu 
mutfaktan çıkan farklı gerçekler, lezzetler, olaylar...

Tamamını anlamaya uyanmadıkça imkan yok. Görünmeyende uyanmanın da 
sonu yok. Kendini tekrar eden öğrenmeler, yok oluşlar, yeni doğumlar, mutluluk, 
bedbahtlık tüm kavramlar yenileniyor. Başka bir şekilde akarak yaratmaya ve 
yaratılmaya devam ediyor...

Evet bu yıl da benliklerin gözlemlenmesini, ezoterik bilgilerin kaynağından 
nasıl çıktığına dair yolların izlenmesini farklı biçimlerde anlatacağız. 

İzlenimlerin doğru merkezlere düşmesi ne demek? İzlenimleri çağrışımsız 
almak ne demek? Kendini ararken, dönüştüren bilgilerle nasıl yol alınır? 
Sorularımız bizi geliştiriyor. Bu son dönemde varlığı geliştiren, bir hedefi 
olmasına dair yönelten sembollerin yerini öz bilgi kıyası almıştır. Hangi bilgilerin 
benliklerin kontrolünden çıkarak gerçek efendinin ya da çalışma beninin kuvvetli 
sese sahip ilerleyen adımları olması gerektiğini söylüyoruz. 

Lüzumsuz yük bilgilerin bu dönemdeki kadar reddedildiği sade, saf yasaya 
dayanan ilkelerin gerçek bilgilerini alıp kullanma zamanı. Diğer bilgiler ve 
realiteleri eskidiğinde kullanılamıyor. 

Sembol yok, yük bilgi yok, boşa konuşma yok. Uygulama var, hareket var, 
deneyimlerin paylaşılması var. Bu eğitim döneminde yaratıcılık, ruhsallıkla 
birleşerek varlıksal eksiklerimizi, yaralarımızı tamamlayacak bir araç olacak.

Denge, uyum, ahengin enerjilerle sentezlenmiş gündelik olayların yansıtılan 
sonuçları; Akademi gruplarının ortak hareket noktası olan pratik tekniklere 
dönüşümüdür. 

Sadece benliklerin dönüşümü için bile uzun yıllar gerekli iken, akademide, 
yemek yemenin, düşünmenin, dua etmenin başka manevi çıkış kapıları 
oluşturmak için kullanacağımız daha az bir zaman var. 

Kısaltılan zaman içine gerçek deneyimler, sevgi ile kullanılmayan bilgileri 
bırakmanın, kendinizi bağışlamanın ne kadar zor olduğunu kolaylaştıracak 
anlatımlara ve uygulamalara yer veriyoruz.

Başkalarının acısını, kendi acılarından önce önemsemek, komşunu kendinden 
önce sevmek gibi kavramların uygulamada hangi varlıksal seçimlerimize denk 
geldiğini bulmak Akademi içeriklerinin içinde yer alıyor.

Bundan sonrası 11 Ekim’de başlayan Bilyay Akademinin kendini bilmeye 
yönelik ders içeriklerine ait. Yeni dinamiklerle grupların enerjisi belirleyecek. 

Bilyay Akademi 
Bu Yıl Başlarken…

A. Cemal Gürsoy
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Çektiğimiz manyetik alana yeni 
güçlü esintilerle beraber asli 
tesirlerin ihtiyacımıza uygun kanallar 
oluşturmasını biz belirleyeceğiz. 

Akademi geleneği seçimlerimizle 
mekanlaşıyor, uyanma kaderini 
yazıyoruz. Laf bitti artık; iş zamanı…  r
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Suçluluk Özdeğer Duygusunu nasıl etkiliyor?

HERHANGİ bir şeyle ilgili duyduğunuz 
suçluluk, kendinize ilişkin 
hissettiklerinizi etkiler. Ne kadar minik 

veya büyük olduğu önemli değil. 
Psişemizde şöyle bir şey gerçekleşir: Haksız 

yere suçlandığınızı hissettiyseniz, çocukken haklı 
ya da haksız yere suçlandıysanız, büyük ölçüde 
içsel kırgınlık ve üzüntü hissedersiniz. Çünkü 
karşınızdaki kişi sizi yargılamıştır ve sizi “kötü” 
olmakla suçlamıştır. Yanlış bir şey yapmış da 
olsanız, suçlandığınızda kendinizi çocukken 
çok kötü hissedersiniz. Siz “Hayır, ben böyle 
bir şey yapmadım. Bunun benimle bir ilgisi 
yok,” deseniz bile, insanların çoğunun eğilimi 
yine de kötü hissetmektir. Çünkü geçmişte 
suçlandıkları diğer anların duyguları yeniden 
canlanır. Çocukluğumuzda ebeveynlerimiz 
bizim dünyamızın Tanrıları gibidir. Onlar, 
bizi hayatta tutan, besleyen, her şeyi bilen, 
şanslıysak bizi seven tanrılardır. Bu tanrılar, 
seslerini yükseltip “Sen kötü bir çocuksun, sen 
hep sorun yaratıyorsun, sen çok yaramazsınız, 
seni istemiyorum!” diye bağırdığında, dünyamız 
alt üst olur, büyük depremler meydana gelir ve 
psişemizde gerçek yarıklar açılır. 

Bunlar yetişkinliğimizde özdeğerimizi nasıl etkiler? 
Özgüvenli hissetmeyiz, insanlarla aramıza 

düzgün sınırlar koyamayız, herkesin bizden 
önce geldiğini ve kendimize güvenemediğimizi 
hissederiz. Çocukluğumuzdan gelen suçluluğu 
taşımak işte böyle bir şeydir. Ancak, bizim 
daha büyük parçamız olan ruhumuzun taşıdığı 
suçluluksa çok daha sinsi bir enerjidir. Bu 
enerjiye odaklanınca ilginç bilgiler ortaya 
çıkabilir. Bunu okuyan herkese bir egzersizim 
var. Gözlerinizi kapatın, birkaç derin nefes alıp 
verin ve kendinize şu soruyu sorun: Neyle ilgili 
suçlu hissediyorum? 

Gözleriniz kapalıyken bu sorunun zihninizi 
kaplamasına izin verin. Belki anında bir cevap 
belirecektir: Bir his, bir düşünce veya anı. 

Suçluluk 
Enerjisi ve 
Etkileri
Juanita Puddifoot

2. Bölüm
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Bu, böylece ruhunuza (enerjinize), 
suçlulukla ilgili bastırılmış hisleri 
nerede sakladığınıza dair soru sormuş 
ve cevabı almak için kendinizi açmış 
olursunuz.

Bir diğer soru da şudur: Ne için 
cezalandırılmam gerekiyor? Ruhunuzun 
neresinde cezalandırılma arzusu 
taşıdığınızı keşfedebilirsiniz. Bu ceza 
alma isteği belki çocukluğunuzdan, 
geçmiş bir yaşamınızdan, atalarınızdan 
veya size eklenen başka bir ruhtan 
gelmiş olabilir.

Kolektif Yükler

BİREYSEL alandan sonra, Jung’un 
da bahsettiği kolektif bilinçdışında 

da suçluluk nerede, ne boyutta diye 
bakmak gerekebilir. Savaş, kölelik, halk 
olarak ihanet, 
işkence gibi 
olaylardan 
dolayı 
suçluluğu 
kolektif 
bir şekilde 
psişesinde 
taşıyan 
kentler, köyler, 
caddeler, insan 
grupları vardır. 
Dünyada 
meydana gelen güncel olaylara 
bakarsanız, bu suçluluğun kendini 
nasıl gösterdiğini görebilirsiniz. Ülke 
olarak kolektif psişede aynısı geçerlidir. 
Dikkat ederseniz, kargaşa içindeki bu 
insanlar hep geçmişten bahseder. “Siz 
bize bunu yapmıştınız,” “Bizim hiç 
kendi toprağımız olmamıştı. Siz izin 
vermemiştiniz.”

İngiltere’de birkaç bankanın 
verdiği kötü krediler nedeniyle tüm 

ülke büyük borç altına ve ekonomik 
krize girdi ve şimdi hayatlarının 
her alanından kesintiler yaşayarak 
yıllarca bu yükü çekecekler: Bireylerin 
eylemlerini, kocaman kolektifler 
ödüyor. 

Suçluluk Sonucu Davranışlar

SUÇLULUK yükünü hiç farkında 
olmadan taşıyan kişi, bunu 

davranışlarıyla da yansıtır. Kendini 
kötü hissetme durumundan kaçınmak 
onu motive eden mekanizmadır. Gizli 
suçluluk bir insanın davranışlarını 
o kadar etkiler ki, bu kişi “Hayır” 
diyemeyen, herkesi mutlu etmeye 
çalışan, herkese yardım eden, ilgi 
veren, başkalarına yemek yapan, 
herkesin ihtiyaçlarını karşılamaya 

çalışan 
bir insana 
dönüşür. 
Aslında yaptığı, 
farkında 
olmadan, 
suçlanan o 
kötü insan gibi 
hissetmekten, 
bastırılmış 
duygulardan 
kaçmaktır.

Bunun 
yanı sıra, haksız yere suçlandığını 
ve diğer insanların eleştirilerini, 
yansıtmalarını taşıdığını hisseden 
bir insan, diğerlerini reddeden, 
ters davranan, herkesi kendinden 
uzaklaştıran bir insana dönüşebilir. 
Çünkü bu insana çocukken, “Sen 
yeterince iyi değilsin, yaramazsın, kötü 
bir çocuksun,” denmiştir. Bu çocuk, 
büyüdüğünde, başkaları tarafından 
reddedilmemek için, kendisi herkesi 
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reddeder. İçinden, insanların zaten 
ondan hoşlanmayacağını düşünür, 
reddedeceklerini, ona aptal ve 
değersiz olduğunu söyleyeceklerini 
düşünür ve kendi hassas çekirdeğini 
korumak için oldukça koruyucu 
davranır. Çocukluktan alıştığı kalıpları 
canlı tutar ve etrafına yansıtır. Bu 
kişi, dışarıdan oldukça saldırgan, 
muhalif, ters görünebilir. Aslında içi 
çok yaralıdır ve kendini korumasa 
parçalanıp yıkılacaktır.  Suçluluk, 
ceza, ızdırap, kötü hissettirilmek gibi 
şeyleri deneyimlemiş bir çocuk, böyle 
yetişkinlere dönüşür. Bu yetişkin, bir 
gün bir terapiste gidip içsel yaralarıyla 
yüzleşmeye, bastırdığı duygularını 
keşfetmeye başladığında, kendini çok 
yaralanabilir ve dengesini kaybediyor 
gibi hisseder. Çünkü bugüne dek 
kendini o bastırılmış duygular, 
sonucunda koşullanmış davranışlar 
ve taşıdığı suçluluk üzerinden 
tanımlamıştır. Bu sahte tanımlamaları 
bıraktığında kim olacaktır? Bu çok 
ürkütücü gelebilir, çünkü bu gerçekten 
oldukça zorlayıcı bir geçiştir. Suçluluk 
taşımayı bırakınca nasıl biri olacağını 
bilemez ve korkar. Bu süreçte, kendiyle 
yüzleşen kişi, bir yetişkin olarak hakiki 
benliğine dönüşebilmek için güçlü bir 

içsel desteğe ihtiyaç duyar. 

Ataların Suçluluğu

ENERJİ alanımızda, büyük büyük 
annelerimizden ve babalarımızdan 

bize miras kalan, oradan torunlarımıza 
aktardığımız ruhları, Batı’nın deyimiyle 
özleri yapışmış olabilir. Bu özler, bir 
bedene sahip olmadıklarından, bir 
şekilde enerji titreşimleri aracılığıyla 
bir kişiden diğerine geçmiş oluyor. 
Yaşamlarıyla ilgili biriktirdikleri 
tortuları (bitmemiş duygular, işler) 
da bize bırakmaya eğilimleri vardır. 
Yalnızca olumlu şeyleri değil, olumsuz 
şeyleri de bırakabiliyorlar. Atalarımız 
insan öldürmüş, çalıp çırpmış, 
birilerine ihanet etmiş olabilir ve 
bundan dolayı kendilerini çok suçlu 
hissediyor olabilirler. 

Kendini suçlu hissetme, taşınması 
en ağır yüklerdendir. Ortada bir 
cezalandırıcı yoktur, ama suçluluğu 
hisseden kişi kendi kendini 
cezalandırmaktadır. Peki bu enerji 
nasıl taşınır? Kötü bir şey yapmış 
(ihanet diyelim) ve suçluluğu hisseden 
atamız ölür, fiziksel bedeni yok olur, 
ama ruhu dünyadan çözünemez, 
özü yoluna yani yüksek alemlere 
devam edemez çünkü hala suçlu 
hissetmektedir. Bu enerji burada 
asılı kalır ve kuşaktan kuşağa aile 
bireylerinin arasında bekler. Aileden 
enerjisi biraz daha güçsüz olan veya 

arasında ortak duygu bağları 
bulduğu bir 
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kişinin enerji alanına girer ve onu 
etkilemeye başlar. Bu etki sonucu, 
kişi, nedenini bir türlü bulamasa 
da, devasa bir suçluluk yükü altında 
hisseder kendini. Bunun dışında, 
çocukluktan (hata yapmaktan) gelen 
bir suçluluk duygusunun kat be kat 
büyüdüğünü hissedebilir. Örneğin, 
bir duruma karşı verilmesi doğal olan 
bir tepkiden çok çok daha abartılı bir 
tepki veren bir kişi söz konusuysa, bu 
genellikle gizli bir enerjinin, eklenmiş 
bir etkinin işaretçisi olmaktadır. Bu 
gizli enerji, bu hayattaki veya geçmiş 
hayatlarımızdaki atalarımızdan geliyor 
olabilir. Bu nedenle ataları keşfederiz. 
Atalar, kendilerinden sonra gelen 
aile üyelerine sevgi vermek ve yardım 
etmek gibi kalpten istekler beslerler, 
ama bu olumlu etkinin yanında daima 
kendi yüklerini de getirirler. 

Bazı kültürlerde, ataların öldükten 
sonra bu yaşamı, kırgınlıkları, 
hastalıkları bırakıp ilerleyebilmesine 
ve huzur bulmasına yardımcı olacak 
belirli uygulamaları vardır. Afrika’nın 
bazı bölgelerinde atalara adanmış 
ahşap yapılar bulunmaktadır. 
Buralarda atalarla günlük havadisler 
paylaşılır ve atalar böylece yaşayanların 
hayatlarına dahil edilir. İnançlarına 
göre, atalar kendi hayatlarını yaşamıştır 
ve onlar da bugün bu ataları sayesinde 
hayattadır. Bu gerçeğe saygıyla 
davranırlar. Meksika’da 31 Ekim Kutsal 
Ölüler Günü bayramı vardır. Tüm 
ataların, tüm ölü ruhların 

anısı 

bir günde onurlandırılır, onlara 
yaşayanların da beraberce yediği 
yemekler sunulur, sevgiyle sunaklar 
hazırlanır. Bu ritüeller sayesinde, 
ataların taşıdığı yükler, üzüntüler, 
travmalar, hastalıklar, öfkeler 
dönüştürülmek istenir çünkü 
yaşayan “torunlar” bu yükleri kendi 
hayatlarında istemez. 

Gözlerinizi kapatıp bu soruya 
odaklanmanızı istiyorum: Bugün 
beni veya ailemi etkileyen herhangi bir 
atasal etki var mı?  Zihninize gelen 
görüntü, bilgi, his veya anıya izin verin. 
Belki doğrudan bir “Evet!” cevabı 
alacaksınız. Bu konudaki önerim, 
atalarınızı tanımasanız bile, onlarla 
barışmanızdır.

Sunak Nasıl Olabilir?

BU BAŞKA bir yazının konusu 
olabilir. Şimdilik sade bir sunak 

tarifi vermek gerekirse, bir mum yakın 
derim veya atalarınızla bağdaştırdığınız 
bir obje yerleştirin bir yüzeye. Birkaç 
iyi dilekte bulunun: Taşıdığınız yükler, 
acılar, öfkeler son bulsun. Huzura 
kavuşun. Sevgi ve ahenk içinde olun. r

Juanita Puddifoot’un Bilyay Vakfında verdiği 
konferans konuşmasından derleyen ve röportaj 
yapan: Dicle Tigris



MERHABA… Yeni bir güne merhaba. 
“Dünle beraber gitti cancağızım… 
Ne kadar söz varsa düne ait… Şimdi 

yeni şeyler söylemek lazım…” diyor ya Mevlana, 
günlerdir takıldı aklıma. Evet, gerçekten de yeni 
şeyler söylemek lazım çünkü bugün yeni bir gün, 
ben yeni bir benim…Ve her gün de, yeni ve 
daha da gelişmiş bir “BEN”e niyet ediyorum. Bu 
yenilenmiş “BEN”i de paylaşmadan olmaz...

Diyorum ki hep birlikte yeni bir şey yapmaya 
niyet edelim. Her gün karşılaştığımız olaylarda, 
her gün yaşadığımız diyaloglarda bir değişiklik 
yaratalım. Hani alışmışızdır ya, konuşurken 
karşımızdakinin bir göz hareketinden, nefes 
alışından, kaşını oynatışından bazı anlamlar 
çıkartmaya ve ona göre de senaryolar yazmaya 
ve doğal olarak da ona göre tepki vermeye… 
Ne güzel yaratıcı olmak, zihnin yeteneklerinden 
faydalanmak… Bu yeteneğimizden biraz da 
oyun oynamak için faydalansak ne olur? Biraz 
neşelensek ve hayattan keyif alsak, birazcık 
hayatla oynasak.

Biliyoruz ki aslında mutsuzluk diye bir şey yok. 
Nasıl görüp, öğrendiysek yani nasıl modellediysek 
ona göre tepkiler veriyoruz ve dış dünyaya bunu 
yansıtıyoruz. Doğal olarak dışarıda da kendi 
modellerine göre yaşayan bir sürü kardeşimiz 
var. Olasılık hesabını düşünebiliyor musunuz? 
Ne kadar sınırsız… İşte bu sınırsızlık içinde 
ben de olasılıklarımı keyif alabileceğim şekilde 
arttırabilirim. Eğer zihnimin içinde özgürsem, 
evet, kesinlikle arttırabilirim. Ve bu yeni 
olasılıklara göre de, yeni etkileşimler neticesinde 
kendime bambaşka bir dünya yaratabilirim. Bunu 
benden başkaları da yaparsa, daha başkaları da… 
Görünmeyen bağların nasıl da ışıklandığını hayal 
edebiliyorum. O halde haydi iş başına, daha fazla 
oyalanmayalım. 

Bugünden itibaren karşılaştığımız olaylarda, 
senaryo yazma yeteneğimizi, o olayın, o şekilde 
meydana gelmesine sebep olabilecek en komik 
senaryoları yazmakta kullanalım. Bunu yaparken 
de, aynı zamanda, her zamankinden farklı 
olarak nasıl bir düşünme şekli kullandığımızı 

Haydi
Oyuna
Sonay Sunucu
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da fark etmeye çalışalım. Belki bunu 
yapmaya başlamak için, bazı olumlu 
varsayımlardan da faydalanabiliriz. 
Bunlar neler olabilir;

* Her davranışın çıkış noktasında 
bir pozitif niyet vardır. Problemli 
davranışın kendisinden çok, onun 
pozitif niyetine tepki vermek hem daha 
kolay, hem de daha verimlidir. 

* İnsanlar, kendi dünya 
modellerinin elverdiği oranda ve kendi 
kapasiteleri ve yetenekleri ölçüsünde, 
alabilecekleri en iyi kararları alırlar. 

* İletişimde başarısızlık yoktur, 
sadece sonuçlar vardır.

* Harita, arazinin kendisi değildir.
Gibi gibi daha da çoğaltabileceğimiz 

olumlu varsayımlarla hayatınızı 
değiştirmeye ve renklendirmeye hazır 
mısınız? Burada bir dahaki sefer 
buluşana kadar deneyimlerinizi not 
alıp benimle paylaşmanızı da ayrıca 
rica edeceğim ki buradan, sizlerin de 
izni ile, bu keyifli gelişmeleri herkes ile 
paylaşabilelim ve başkalarına da ilham 
olabilelim. Mail adresime aldığınız 
notları gönderebilirsiniz. Şimdiden iyi 
eğlenceler diliyorum. 

Keyifle ve neşeyle kalın…              r
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ŞİDDET, açgözlülük ve diğerlerine insanlık dışı davranış öyküleri arttıkça 
yerel ve dünya haberleri de giderek daha fazla tedirginlik veriyor. Bu 
davranışlar daima mevcuttu. Modern iletişim ile küresel haberlere daha 

       fazla erişebiliyoruz.
Olumlu tarafı, yerel ve küresel toplulukların olup bitenlere karşı 

seslerini duyurmalarına neden olması. Ve birlik içinde ve güçlü 
biçimde bir arada duran topluluklar yoluyla değişimin 
gerçekleştiğini görüyoruz ve görmeye devam edeceğiz. 
Bireysel olarak liderlerden, tüm yaşama eşit 
davranma, saygı ve onurlandırma dolu bir 
yaşamı gerçekleştirmek için gereken değişimi 
gerçekleştirmelerini bekleyemeyiz. 

İnsanların birbirlerini desteklemek ve 
yardımlaşmak için topluluklarda bir araya 
geldiklerini görmek güç verici. İnsanları 
bu şekilde bir araya getiren şeyin 
travma olması üzücü. Fakat büyüme 
ve evrimi daha çok insanın artık 
yalıtılmış biçimde yaşayamayacaklarını 
hissetmesi ile görüyoruz. Yardımlaşma 
ve dayanışma dişil prensiple ilgili yeni 
bir vizyon ortaya çıkıyor.

Sizinle paylaştığım uygulamalar ilk 
bakışta çok basit görünüyor. Bazı kişiler ilk 
bakışta çok basit olan uygulamaların yeni 
başlayanlar için olduğu algısına kapılıyorlar. 
Çoğumuz basit uygulamaları yeni başlayanlar 
ve karmaşık uygulamaları ileri çalışmalar ile 
ilişkilendiriyoruz.

Bu gerçekten yanlış bir algılama. Spiritüel gelenekleri 
çalışanların çoğu uygulamalarla yeterince uzun zaman 
çalışmıyor ve ödüllerini alacak sebata sahip değil. Spiritüel 
topluluğun içinde dışarıdan daha güçlü görünen karmaşık seremoni ve 
uygulamaları arayanlar sürekli olarak var.

Önemli olan, ruhunuza hitap eden yolu buluncaya dek aramayı sürdürmek. 
Ve bu yolu bir kere bulduğunuzda önemli olan ona sadık kalmak, çalışmalarda 
derinleşmek ve dışarıdan daha güçlü görünen yollarla dikkatinizi dağıtmamak. 
Tüm spiritüel yollar aynı yere götürür. Anahtar, çalışmaları yapmaktır.

Basit Uygulamalar
Sandra Ingerman
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Çoğumuz şamanik şifa 
seremonileri ile çalışmayı seviyoruz 
ve bunu yaparken bir trans durumu 
deneyimliyoruz. Fakat şamanik bir 
yaşam biçimini gündelik olarak 
güçlendirmezsek, uyguladığımız şifa 
seremonilerinin gerçekten kalıcı bir 
etkisi olmaz.

Şamanik kültürlerden kalan basit 
uygulamalar büyük dönüşümler 

yaratmak için güçlü yollardır. 
Fakat paylaştığım 

uygulamalarla 
çalışırken 

sizin de 

keşfettiğiniz 
gibi çok 

katmanlıdırlar. 
Kendinizi, yolun sevinçle 

dolu olduğu ve yürümenin kolay ve 
güzel olduğu bir maceranın içinde 
bulduğunuz zamanlar vardır.

Sonraysa yolunuzda engeller 
beliriyor. Bu engeller, görülmesi, 

keşfedilmesi ve şifalanması için açığa 
çıkan bilinçaltınızdaki çalışılmamış 
konular olabilir. Kolektif enerjiler 
bilinçli bir yaşam tarzını sürdürmeniz 
için sizi desteklemiyor olabilir. 
Sevdikleriniz, aileniz, dostlarınız ve iş 
arkadaşlarınız ile ilişki dinamikleriniz 
sizi yolunuzdan edebilir ve çalışmayı 
sorgulamanıza neden olabilir. 
Düşlerimizden vazgeçmemizi, trans 
durumunda kalmamızı ve standartlara 
uymanızı talep eden kolektif enerjilerle 
ilişkinizi sürdürürken de aynısı olabilir.

Kendilerini size gösteren engelleri 
kaldırmak için basit seremoniler 
yapın. Kendinizi vazgeçer durumda ve 
sağlıklı bir yaşam biçimini yaratmanın 
mümkün olmadığını düşünürken 
bulduğunuzda, inançlarınızı bir kağıda 
yazın. Onları spiritüel çalışmanızda 
kullanabileceğiniz bir kasenin 
içinde yakın. Ya da inancın gücünü 
salıvermek için niyetinize odaklanırken 
bir sopayı kırdığınızı düşünün. 
Doğal malzemelerle, engelleyici bir 
inancınızın gücüyle doldurulmuş 
küçük bir nesne yapın ve uzaklaşması 
için suya bırakın. Bir sabun balonu 
şişesi alın ve sabote edici tüm düşünce 
ve inançları havaya üfleyin.

Bloke eden inançları bir elemente 
aktarırken, salıverdiğiniz enerjiyi sevgi 
ve ışığa dönüştürmeyi unutmayın. 
Bu şekilde elementleri, kendinizi, 
diğerlerini ve yaşam ağındaki her şeyi 
sevgi ve ışık dolu enerjilerle beslersiniz.

Birkaç hafta önce çok etkileyici bir 
rüya gördüm. Rüyada bir konferansa 
katılıyordum. Konferans pek iyi 
gitmiyordu ve organizatörler benden 
maskemi ve kostümümü giyerek 
spiritüel öğretmenim olan İsis ile 
birleşmemi istediler. İsis’in bilgeliğini 
grupla paylaşmasını istiyorlardı.
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Rüya çok karmaşıklaştı ve zengin 
sembolizmle doluydu. Sizinle paylaşmak 
istediğim bir bölümü var. Sahneye 
çıkmak için hazırlanıyordum. Fakat 
kostümümün üzerine bir kazak giymiş 
olduğumu fark ettim. Kazağı çıkardım 
fakat altında bir kazak daha vardı. Pek 
çok katman kazak giydiğimi fark edene 
dek kazakları çıkarmayı sürdürdüm.

Yaşamak için ilahi olan doğamızdan 
kaldırmayı sürdürmek zorunda 
olduğumuz katmanlar hakkında bir 
anlayışla uyandım. Çünkü İsis benim 
içsel ilahi ışığımı temsil ediyor. Fakat 
giydiğim pek çok katman “elbise” 
nedeniyle, halk arasında ilahi ışığımı 
gerçekten gösteremedim. Bu bana, 
ilahi ışığımızın dünyada parlaması 

için kaldırmayı sürdürmemiz 
gereken düşünce, tavır ve 

inançları temsil etti.
Görünmeyen 

aleme 

yaptığım bir yolculukta spiritüel 
öğretmenim İsis, bana yeryüzü ve 
yaşam ağındaki her şey için yeni 
bir düşü hep birlikte yaptığımız 
düşleme çalışmasının gücünü 
anımsattı. Dünyanın genelinde, şu 
anda yaşadığımız hayat, kolektifin 
yazdığı senaryoyu temel alıyor.

Senaryoyu değiştirme, elbette 
sürdürdüğümüz bir çalışma. Fakat 
gayretli olmalı ve meydana gelmesini 
istediğimiz hayatı yaratmak için 
çalışmayı sürdürmeliyiz. Bu ise yoğun 
kolektif enerjiler birlikte yaratmakta 
olduğumuz düşün gücünün 
farkında olmadığından dolayı, 
disiplin ve sebat gerektirir. Çünkü 
her hayalimiz, sahip olduğumuz 
düşünceler ve söylediğimiz sözcükler 
içinde düşleyerek yarattığımız 
dünyayı yaratıyor. Ve toplum olarak 
düşleyerek yarattığımız hayallerin, 
düşüncelerimizin ve sözcüklerimizin 
gücüne odaklanmıyoruz. Şu anki düş 

artık sağlık ve esenlik durumunu 
desteklemiyor. 

İsis benimle, 
hepimizin 

oynamakta 
olduğumuz 
senaryoyu 

yırtıp 
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atmak için eylemde bulunmasının 
önemli olduğunu paylaştı. Bazı 
önerilerim şunlar:  

Eğer içinizden geliyorsa sona 
ermesini istediğiniz davranışlarla 
ilgili senaryolarınızı yazın.

Eğer tüm senaryoyu yazmak için 
çok meşgulseniz, sona ermesini 
istediğiniz şeyleri nefret, savaş, 
açgözlülük ya da suistimal gibi bir ya 
da birkaç sözcükle yazın.

Birkaç sanatsal malzeme edinin. 
Boya ya da kalemler kullanabilirsiniz. 
Bırakılmasını istediğiniz ne ise 
resmini yapın. Örneğin, suyu kirleten 
petrol resmi yapabilirsiniz.

Ya da artık cisimleşmesini 
istemediğiniz enerjileri temsil eden 
kaotik çizgileri çizmek ya da boyamak 
için renkler kullanabilirsiniz. 
Bırakılmasını istediğiniz enerjileri 
dışa vururken gözlerinizi kapayın ve 
çizim ya da boyama yapın.

Çalışmak istediğiniz alanı iç ya da 
dış mekanda hazırlayın. Çalışmamıza 
tanıklık eden ve destekleyen şefkatli 
ruhları içtenlikle karşılayın. Bir mum 
ve çiçekler, özel taşlar, kristaller 
gibi kutsal nesneler ya da size hitap 
eden doğal malzemelerle bir sunak 
oluşturun. Müzik, davul, çıngırak 
çalabilir ya da şarkı söyleyebilirsiniz.

Sizi ruhunuzun gücünün daha 
çok farkındalığını sağlayan uygun 
ruhsal duruma geldiğinizde, kolektif 
senaryoyu temsil eden kağıdı yırtın.

Alternatif olarak, bir sopayı şu 
anki kolektif düşün senaryosu ile 
yükleyebilir ve sonra kırabilirsiniz. 
Ya da doğal bir nesnenin içine 
üfleyebilir ve şu anki senaryoyu 
yok etmeye odaklanırken suya 
bırakabilirsiniz. Elbette bir şeyi ateşte 
yakmak güçlü bir çalışma yöntemidir 

çünkü ateşin 
gerçek doğası 
dönüştürmek ve 
değiştirmektir.

Hayal 
gücünüzü 
kullanın 
ve kolektif 
düşün geçerli 
senaryosunu 
yırtın.

Kolektif alanda olumlu 
düşünceler, sözcükler ve düşlerle 
doldurabileceğiniz bir alanın 
açıldığını hissedin. Alanı sevgiyle 
doldurun.

Yazma, çizim, resim veya bir el 
sanatı kullanarak yeni senaryonun, 
yeni düşün gücünü getirecek bir 
nesne yaratın. Yardımcı ruhlar, 
ruhsal dostlar ve topluluğumuzun 
kolektif enerjisi ile güçlenmesi için 
bunu sunağınıza yerleştirin.

Yeni düşü şarkı olarak söyleyebilir 
ya da dans edebilirsiniz.

Rüya görme çalışmanızı 
sürdürmeye kendinizi adayın. 
Yaşamayı istediğiniz dünyayı tüm 
duyusal farkındalığınızla hayal edin. 
Bu düşe adım atın ve onda yaşayın.

Bilin ki rüya çalışmanız fiziksel 
dünyayı etkiler. Çünkü yaşamınızda 
fiziksel form olarak meydana gelmiş 
her şey ve de dünya görünmez 
alemlerde bir düşünce olarak 
başlamıştır.

İnsanların ve tüm yaşamın güneş 
kadar parladığını algılarken tüm 
duyularınızı kullanın. Yaşamın ilahi 
ışığını zihinsel olarak kabul etmek 
yeterli değildir. Gördüğünüz her şeye 
ışık yansıtın.

Sonuçları hemen görme ihtiyacını 
bırakın. Düşünüz artık ruhun 
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ellerinde. Sizin işiniz çalışmayı 
yapmak.

Bir ışık olun ve başka birinin 
yaşamını aydınlatın. Bir yabancı 
ile dostça sohbet edin ve onu 
gülümsetin. Bunun ne kadar iyi 
hissettirdiğini fark edin.  Diğerlerinin 
yaşamlarını aydınlattıkça bu enerji 
bulaşıcı hale gelir. Ve bu da kolektif 
senaryoyu değiştirmeye başlamanın 
yollarından biri.

Yeni bir mevsime girerken 
yeryüzünün enerjisiyle uyumlanmak 
önemlidir. Elementlerin biri ya 
da tümü ile birleşmek için bir 
meditasyon ya da şamanik yolculuk 
yapmak bunu yapmanın yollarından 
biri.

Biraz müzik ya da davul ritmi 
dinleyerek, yaşadığınız yerdeki 
toprak, devam eden bir yangın, sel 
halindeki su veya güçlü rüzgarlarla 
birleştiğinizi hayal edin. Elementin 
kendisi haline gelerek onu öğrenin. 

Aldığınız bilgi rasyonel anlayışın 
ötesinde olacak ve diğer bir canlı 
varlığın enerjisi ile birleştiğinizde sizi 
fiziksel olarak etkileyecektir.

Elemente sizinle uyumlandığı ve 
denge durumuna geri döndüğü için 
teşekkür edin. Birleştiğiniz elementi, 
onun kusursuz dengesi ve uyum 
durumunda deneyimleyin.

Meditasyonunuzu ya da 
yolculuğunuzu tamamladığınızda, 
kalp atışınızı yeryüzünün kalp atışıyla 
uyumlu hale getirin.

Enerjilerimizi sevgide toplamaya ve 
yeryüzünün içi ve çevresinde bir ışık 
ağı örmeyi sürdürelim. Çalışmamızı 
derinleştirelim ve sevgi, ışık, uyum, 
barış, eşitlik ve herkes için bolluk 
olan bir dünyayı deneyimlemek olan 
düşümüzü düşleyerek yaratmaya 
odaklanalım.                                r

www.sandraingerman.com web sitesinden çeviren: 
Simin Uysal Çetinkaya.
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2014 Ekiminde Bilyay Akademi 
Dönüşüm İçin Açılıyor…

BİLYAY AKADEMİ, BU YIL İÇERİKLERİNİ DAHA ÇOK KENDİNİ 

BİLME, İLÂHÎ NİZAM VE KÂİNAT VE PRATİK UYGULAMALARA 

DÖNÜŞTÜRDÜ. YILLARIN BİRİKİMİ VE DENEYİMLERİNİ 

BIRAKMAK, TERK ETMEK, TESLİMİYET ÜZERİNE 

YOĞUNLAŞIYOR. GÜNDELİK AKLIN, VARLIĞIN RUHSAL 

ZEKAYA UZANAN KAPILARI KAPATTIĞI ZAMANLARDA, İŞTE 

BU NOKTADA İÇSES, SESSİZLİK VE DERİNLİĞİN GÜÇLÜ BİR 

ŞEKİLDE ŞUURDAN AKITILARAK AN İÇİNDE DÖNÜŞÜME 

YÖNELİK ÇALIŞMALAR ARTIRILDI. EĞİTMENLER DE BU 

TEMEL STRATEJİ ODAKLI BİLGİ VERME KAPASİTELERİNİN EN 

SON ULAŞACAKLARI RİSKLERE HAZIRLAR. YOLDA AKMAK, 

DÖNÜŞÜMÜ BİRLİĞE ÇEVİRMEK İÇİN BİLYAY AKADEMİ 

YENİ ÖĞRENİM YILINDA GEZEGENİN SESİYLE, NEFESİYLE, 

KOKUSUYLA DAHA ÇOK AHENK VE UYUMLA YÜRÜYECEK 

PROGRAMLARIN AÇILIMLARINDA YOĞUNLAŞIYOR. 

ARTIK AYNI TONDA TİTREŞEN YÜKSEK MERKEZLERİN DOLU 

DOLU ENERJİSİNİ, TESİRİNİ ALABİLEN YETKİN VARLIKLARI 

BULUŞTURACAĞI YENİ BİR DÖNEME DAHA HAZIRIZ. YOL BİZE 

DOĞRU. BİZ YOLA DOĞRU YÜRÜYECEĞİZ…

BU YOLCULUĞA SİZ DE BİZİMLE KATILIN. YENİ DÖNEM 

KAYITLARI İÇİN VAKFIMIZA BAŞVURABİLİRSİNİZ.
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“R AFLARI oraya monte 
etmemeni sana söylemiştim” 
dedim, bir taraftan yerdeki 

oyuncakları odanın bir köşesine 
toplarken.

“Tamam ama, hiç düşünmedim 
ki...” kocam cümlesini bitiremeden 
sessizleşti.

“Nathaniel’i gerçekten kızdırdın 
baba” dedi oğlum, dudağının 
kenarındaki muzipçe gülüşü 
saklamaya çalışarak.

“Sanırım öyle oldu. Aynı hatayı 
bir daha yapmayacağız” diye kocam 
yanıtladı, rafları yerden kaldırıp 
pencereden uzak duvarın kenarına 
koyarken. Sesindeki Nathaniel’in 
öfke gösterisinden kaynaklanan şok 
ve korkuyu hissedebiliyordum.

Yatak odasını temizledik ve kocam 
rafları pencerenin tam zıt tarafındaki 
duvara monte etti. Artık Nathaniel’e 
penceresinden dışarı bakmaya devam 
edebileceği fazlasıyla yer vardı. Sonraki 
hafta sonu kocam duvardaki delikleri 
kapadı ve pencere tarafındaki duvarı 
boyadı. Elbette olurda Nathaniel gelirse 
diye benimde bütün süreç boyunca yanında 
bulunmam için ısrar ederek. Nathaniel’in 
bütün tamirat boyunca yatak odasının kapısında 
durup yapılan işi denetlediğini kocama asla 
söylemedim.

Nataniel; 
Bir Ruhla Bağlantım

Debi Chestnut

2. Bölüm
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Birkaç hafta sonra ebeveynlerim 
çocukları da alarak kuzeyde yaşayan 
akrabalarımızı ziyarete gittiler. Birkaç 
günlüğüne kalacaklardı ve bunun 
Nathaniel’i ışığa yöneltip karşı tarafa 
geçmesini sağlamak için en iyi fırsat 
olduğuna karar verdim. 

Yukarı oğlumun odasına çıktım ve 
yatağına oturdum. 

“Nathaniel, gel konuş benimle,” 
dedim. “Raflar konusunda kızgın 
değilim ve başına dert almış değilsin.”

Birkaç saniye içinde Nathaniel 
kapıda belirdi ve hemen penceresinin 
önüne geçerek bir zamanlar evinin 
olduğu alana doğru dalıp gitti. 

“Yaptığım için özür dilerim,” 
dedi. “Çocukları korkutmak 
istememiştim.”

“İstemediğini biliyorum,” diye 
onayladım. “Ama gerçekten ışığa 
doğru gitmen gerekiyor Nathaniel. 
Buraya ait değilsin sen.”

“Ailemi görmek istemediğimi 
söyledim sana,” dedi Nathaniel, 
sesindeki öfke artarak.

“Bunu anlıyorum. Gerçekten 
öyle. Fakat bu senin iyiliğin için. 
Bugüne kadar sana hiç yalan 
söyledim mi Nathaniel?” dedim.

“Hayır.”
“O zaman ışığa gidersen şifa 

bulacağını söylediğimde yalan 
olmadığını biliyorsun. Tekrar 
normale döneceksin herkes gibi ve 
artık kimse senle dalga geçip kötü 
davranmayacak. Orada daha mutlu 
olacaksın,” diye yalvardım.

“Korkuyorum” dedi, pencereden 
dönüp bana bakarak.

Kalbimin en derinliğinden o 
anda ona sımsıkı sarılıp teselli 
edebilmeyi istedim. Ama kelimeler 
kullanabileceğim tek araçlardı.
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“Biliyorum tatlım. Korkmak ayıp 
değil. Öte taraftan bir iki arkadaşımı 
sana yardım etmek üzere çağırmama 
izin verir misin? Onlar benim 
yapamayacağım şekilde oraların nasıl 
olduğunu sana anlatabilirler,” dedim.

“Konuşacağım onlarla,” diye razı 
oldu Nathaniel.

“Bütün istediğim bu işte,” diyerek 
yataktan kalktım ve pencereye onun 
yanına gittim. “Her şey güzel olacak 
Nathaniel, söz veriyorum.”

Aşağı inerek yatağıma uzandım. 
Ruhsal rehberlerimi çağırmak üzere 
zihnimin boşalmasına izin verdim. Bir 
süre sonra odaya bir varlığın girdiğini 

hissettim. Telepatiyle rehber varlığıma 
Nathaniel’in ışığa yönelip ait olduğu 
öte tarafa geçebilmesi için yardım 
istediğimi söyledim. 

Rehberim rıza gösterdi ve konunun 
sevgi ve hassasiyetle halledileceğine 
güvence verdi.

Yemin ediyorum ki sonraki birkaç 
gün boyunca oğlumun odasına karşı 
tarafa açılan bir döner kapı taksam 
daha iyi olurdu. Ruhlar öyle hızla ve 
sıklıkla gidip geliyorlardı ki, tüm bu 
değişik enerjilerden başım döndü. 

Çocuklarımın geziden 
döneceklerinin önceki günü 
Nathaniel’in ne durumda olduğunu 
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görmek üzere yukarı çıktım. Oda oda 
dolaşıp onu aradım. Ama Nathaniel 
gitmişti; sonunda ışığa yürümüştü. Ev 
sanki enerji yapısında bir delik açılmış 
gibi aniden boş geldi. Ruhumda 
hissettiğim boşluk ise acı vericiydi. 
Nathaniel’in ışığa yürümesinden dolayı 
rahatlamama rağmen, arkadaşımı 
çaresizce özlemiştim. Ama hayırlı olan 
buydu.

Hikayenin burada sona erdiğini 
sanıyorsunuz, ama öyle değil. Nathaniel 
gittikten birkaç sene sonra evi sattık ve 
yakınlarda başka bir ev satın aldık.

Taşınma günümüzde evde son kalan 
bendim ve kalan bir eşya olmasın diye 

etrafı dolaştım. Yukarı çıktım ve bir 
zamanlar kızımın kullandığı boş odada 
dolaştım. Çıkmak üzere döndüğümde 
Nathaniel kapıda beliriverdi. Artık 
özürlü değildi. Güçlü ve kuvvetli 
gözüküyordu. 

“Nathaniel!” dedim. Ne yapıyorsun 
burada?”

“Sana teşekkür edip veda etmeye 
geldim. Artık ait olduğum yerde 
olmaktan ötürü çok mutluyum. Bu 
dünyada daima en iyi arkadaşım oldun 
benim. Yıllar sonra vakit dayanıp senin 
oraya geçme zamanın geldiğinde 
de seni en ön sırada karşılayan ben 
olacağım.”
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“Bir şey değil, arkadaşım benim” 
dedim, gözlerimden yaşlar akarak. 
“Mutlu olmana çok sevindim. Seni 
özleyeceğim ve seni seviyorum.”

“Ben de seni seviyorum. Asla uzakta 
olmayacağım,” diye yanıtladı.

Nathaniel’in enerjisi zayıfladı 
ve bir kere daha duygularım ve 
düşüncelerimle başbaşa kaldım. Bir 
ruhun öte tarafla Dünya düzlemi 
arasında gidip gelebilmesi alışılmadık 

bir olay olmamakla birlikte, 
Nathaniel’in bu kadar kısacık bir 
zaman dilimi için bile olsa geri gelmek 
istemiş olması teselli vericiydi.

Etrafa son bir bakış daha attıktan 
sonra evden dışarı çıktım, hayatımın 
bir bölümü üzerine kapıyı kapatarak. r

Not: Amerikalı medyum Debi Chestnut’ın bu anısı 
kendisinin izniyle How to Clear Your Home of Ghosts 
& Spirits adlı kitabından alıntılanmıştır. Çeviren: 
Serdar Bozkuş
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BİLYAY VAKFI 
KONFERANSLARI
CANLI YAYINDA!

UZUN YILLARDAN BERİ VAKFIMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLMEKTE OLAN 
SALI KONFERANSLARININ

İNTERNET ÜZERİNDEN CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ.

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

GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK
VAZİFESİNE DEVAM ETMEKTEDİR.

KONFERANSLARIMIZI ARTIK DÜNYANIN HER YERİNDEN

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

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

ADRESTEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
YAYINLARIMIZ KESİNTİSİZ VE REKLAMSIZDIR.

İYİ SEYİRLER!

NOT: YAYINLARIMIZLA İLGİLİ İSTEK, ÖNERİ VE ELEŞTİRİLERİNİZİ 
BEKLİYORUZ.

D U Y U R U

Metapsişik 
Tetkikler 
ve İlmi 

Araştırmalar 
Derneği

İnsanlığı 
Birleştiren 

Bilgiyi Yayma 
Vakfı



16 EYLÜL’DE salı konferanslarımızdan 
Roy Littlesun’u Bilyay Vakfında 
ağırladık. Kendisi Endonezyalı. Yetmiş 

dört yaşında bir çiftçi, şifacı ve ruhsal rehber 
olan Roy Littlesun, Arizona eyaletindeki Hopi 
kızılderililerinin geleneklerini devam ettirmekte 
ve otuz yedi yıldır dünya çapında tören ve 
konferanslarla bilgilerini paylaşmakta.

Roy’a göre; besin olmazsa varolmamızı, 
hissetmemizi, duygularımızın olmasını, 
düşünmemizi, fark etmemizi, seçim yapmamızı, 
ve yaratmamızı sağlayan kan’a sahip olamayız. 
Kendimizi en üst seviyedeki İnsan Potansiyeline 
çıkartmamız ve bununla ilgili gerçekçi 
olabilmemiz için kendimize ya da “İnsan 
Formunda Yaratılış»a Kutsal Yeme Sanatıyla iyi 
bakmamız, bizim İlahi Sorumluluğumuzdur.

Mutfağımız bizim en kutsal tapınaklarımızdan 
biridir. Çünkü içinde yaratılıştan gelen unsurları 
taşır. Yediğimiz her şeyin içinde yaratılıştan 
bir unsur vardır ve bilinçli yemek bizim 
bilinçlenmemiz ve farkındalığımız çok önemlidir.

Bu çerçevede Roy, nasıl bir döngü içinde 
olduğumuzu da çizimlerle aktardı. Kendisine 
bilgilerinden ve paylaşımından dolayı teşekkür 
ediyoruz.

Konferansı yeniden izlemek isteyenler 
aşağıdaki linkten faydalanabilirler: 
http://new.livestream.com/bilyay/events/3382901      r

H A B E R

Roy 
Littlesun 
Bilyay’da...
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TOPRAKLANIN ve yerkürenin enerjisiyle bağlantı kurduğunuzu hissedin. 
Ya rahat bir koltuğa oturun ya da yere sırt üstü yatıp gözlerinizi kapatın. 
Bedeninizi, kaslarınızı olabildiğince gevşetin. Birkaç kez derin ve sakin bir 

şekilde nefes alıp verin. Düşündüğünüzde veya gördüğünüzde kendinizi enerjiyle 
dolmuş hissettiğiniz bir kırsal alanı düşünün. Bu bir kumsal, piknik alanı, bir köy, 
bir dağ, bir vadi, küçücük bir dere veya başka bir doğal alan olabilir. Eğer bir 
çiçeği, bir saksı bitkisini düşünmek sizi iyi hissettiriyorsa bunları düşünün. Veya 
bir kartpostaldaki beğendiğiniz bir doğa manzarasını düşünün.

Oradaki toprağı ve titreşimlerini düşünün. Oradaki suyu ve titreşimlerini 
düşünün. Güneşin ve ağaçların titreşimlerini düşünün. Bu titreşimlerin enerji 
alanınıza nüfuz ettiğini, enerji alanınızın yavaş yavaş genişlediğini imgeleyin. 
Enerji alanınızın o bölgedeki enerjilerle rezonansa girdiğini hayal edin. Bu 
imgeleme ile hem zihninizi günlük düşüncelerden uzaklaştıracak hem de 
geçmişte yaşadığınız pozitif hatıraların enerjisini canlandıracaksınız. Beyniniz 
size, sanki oradaymışsınız gibi kimyasallar üretecek ve beden kimyanızı ona göre 
yönlendirecektir.                                                                                             r

Kaynak: Yazarın Ruh ve Madde Yayınlarından çıkan Psişik Korunma adlı kitabından alınmıştır.

Doğal Enerjilere 
Bağlanma Egzersizi

Fadime Çelik
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8-12 Ekim 2014 tarihlerinde Metapsişik Tetkikler ve İlmi 
Araştırmalar Derneği İktisadi İşletmesi (MTIAD 1950)  
Yayınevi ve beraberinde Ruh ve Madde Yayınları olarak 

Almanya'da Frankfurt Kitap Fuarı'ndayız.

Tüm yurtdışında bulunan okurlarımızı bekleriz.

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

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

Erkal/Cenk Boztaşı Kadıköy Eminönü İskelesi
Mephisto Kadıköy Postahane

Ergün Sarıaslan Bakırköy İDO İskelesi
Kabalcı Kitabevi Beşiktaş Büyük Beşiktaş Çarşısı

Mephisto Beyoğlu İnci Pastanesi
Semerkant Beyoğlu Erra Goppa
ArkeoPera Galatasaray Postahane

Kadir Tuncer Şişli Şişli Camii
Nezih Kitabevi
Remzi Kitabevi  

D&R İstanbul ve diğer illerdeki 40 şubeyi öğrenmek için lütfen sorunuz. 
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BİLYAY VAKFI ve MTIAD üyeleri olarak ikinci 
Sentez Günleri toplantımızı 6-7 Eylül tarihlerinde 
gerçekleştirdik.  Adana ve İzmir’den gelen 

üyelerimizin İstanbul’daki üyelerimiz ve Bilyay Akademi 
öğrencileri ile kaynaştığı ve bütünleştiği bu iki günde İlâhî 
Nizam ve Kâinat ile yeni bir anlam kazanan kavramlarımızı 
gözden geçirme, geleceği birlikte planlama, anlayışlarımızı 
bütünleştirme ve birbiriyle entegre etme fırsatı yakaladık. 
Kitabın zamanlamasından, okulun kapanışına dair tüm 
görünümleri ele aldığımız, hayat programlarımızla kader 
anlayışımızı pekiştirdiğimiz, kurumumuzun fonksiyonlarını 
ortaya koymaya çalıştığımız, günlük hayatımıza 
geçirebileceğimiz pratik uygulamalara kadar pek çok 
konuyu aldığımız sentez günleri dolu dolu enerjisini önümüzdeki zamanlarda 
fiziksel düzlemde de, varlıksal düzlemde de kendini gerçekleştiriyor ve ürünlerini 
sunuyor olacak…                                                                                            r

H A B E R

Sentez Günleri 
 2.si Gerçekleşti
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Etkinlikler
B‹LYAY VAKFI

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

07 EKİM Kıyamet İçin Beklenmeyenler  ............................A. Cemal GÜRSOY

14 EKİM Realiteler ve Hakikatler  ......................................Alparslan SALT

21 EKİM Farkındalık ve Yaratıcılık  ....................................Bilun ARMAĞAN

28 EKİM Dünyayı Gelecekte Neler Bekliyor? ....................Dilek YILMAZ

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

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

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

20-21 ARALIK Şamanik Trans Dansı ve Şamanik Yolculuğa Çıkmak ......Leo RUTHERFORD

‹ZM‹R RUHSAL ARAfiTIRMALAR DERNE⁄‹

14 EKİM Derin Şifa  ...........................................Oya TİMURDOĞAN / Sonay SUNUCU

21 EKİM Bilinçten Öz Bilgiye Doğru  ...............Tülin ETYEMEZ SCHIMBERG

28 EKİM Evrensel ve Ruhsal Tesirler  ...............Nusret Sefa YILMAZ

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

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

ADANA RUHSAL ARAfiTIRMALAR DERNE⁄‹

11 EKİM İnsanlık ve Büyük Değişim  .................................Tümerhan MERAL

25 EKİM İnsanlığa Verilen Hediye  ....................................Bilgehan MERAL

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

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

NOT: İSTANBUL’DA SALI KONFERANSLARINA VE DİĞER İLLERDEKİ ETKİNLİKLERE GİRİŞ 

ÜCRETSİZ VE SERBESTTİR. GEÇ KALINMAMASI RİCA OLUNUR.



300 Soruda Deneysel Ruhçuluk: 
     Alparslan Salt, Özgü Elvan Yılmaz .................. 15 TL
300 Soruda Ölüm ve Ötesi: 
     Alparslan Salt.................................................... 15 TL 
Ateş Üstünde Yürüyenler: Joel Andre ..................... 5.5 TL
Bagavatgita “Rab’bin Ezgisi” ................................... 11 TL 
Başka Yaşamlar, Başka Benlikler: 
     Roger Woolger ................................................. 23 TL 
Bilinmeyen Gücümüz: Dean I. Radin ...................... 21 TL 
Ça¤lar Boyu Uçan Daireler ......................................... 9 TL 
Çocuklara Öyküler: Yavuz Keskin .............................. 6 TL
Çocukların Unutulan Dili: Lillian Firestone .......... 17 TL
Dinlemenin Zen’i: Rebecca Z. Shafir ...................... 19 TL
Dünya Tarihçesi Keşif Seferleri: Zecharia Sitchin ....22 TL 
Edgar Cayce: Thomas Sugrue  ................................ 25 TL 
Enki’nin Kayıp Kitabı: Zecharia Sitchin ................. 22 TL 
Enneadlar: Plotinos ................................................ 16 TL
Eon: Jean E. Charon .............................................. 11 TL 
Fallar: Walter B. Gibson–Litzka R. Gibson ............ 9 TL
Geçmiş Yaşamlarınızı İyileştirmek: 
     Roger J. Woolger ............................................. .20 TL
Gelece¤in Felaketleri: Alparslan Salt ........................ 7,5 TL 
Gerçek Varlık Ruhtur: Leon Denis ............................ 8 TL
Gurdjieff ve Ouspensky Öğretisi Üstüne  
     Psikolojik Yorumlar: 1.Cilt, Maurice Nicoll ....... 30 TL     
                           2.Cilt, Maurice Nicoll ................. 30 TL
                           3.Cilt, Maurice Nicoll ................. 35 TL
                           4.Cilt, Maurice Nicoll ................. 25 TL
                           5.Cilt, Maurice Nicoll ................. 25 TL
                           5'li set, Maurice Nicoll ............. 125 TL
Günlük Sofroloji: Jean Yves Pecollo ........................ 10 TL 
Güzel Hayatı Yaratmak: Beyaz Kartal ....................... 6 TL 
Herkes ‹çin Ötealem Rehberi: G.M. Roberts ............. 13 TL 
Hinduizm: Swami Nikhilananda ........................... 15 TL 
Hint Kökenli Dinlerde Karma ‹nanc›n›n 
     Tenasüh ‹nanc›yla ‹liflkisi: Dr. A. ‹. Yitik ............. 8 TL 
‹çsel Gerçeklik: Paul Brunton .................................. 10 TL 
‹ki Dünya Aras›nda: F. Wiedemann ....................... 14 TL 
‹sa Keflmir'de mi Öldü?: S. Obermeier ..................... 8 TL
‹sis ve Osiris: Plutark ........................................... 13,5 TL
Kader Sorunu: Leon Denis ..................................... 13 TL
Kay›p Diyarlar: Zecharia Sitchin ............................ 18 TL 
Kozmik Sempati: David Spangler ............................ 17 TL
Kozmik Tohum: Zecharia Sitchin ........................... 22 TL 
Kriya Yoga Felsefesi ve Uygulamas›: 
     R. Eugene Davis .............................................. 5,5 TL 
Kutsal Tesirler: J. G. Bennett ................................. 8,5 TL 
Küresellik: Cengiz Cevre ........................................... 7 TL 
Meta Ansiklopedi: Alparslan Salt-Cem Çobanlı ..... 40 TL
Ne ‹çin Yafl›yoruz?: J. G. Bennett ............................. .8 TL
Otopsi Roswell Olay›: Y. Tokatl›................................. 9 TL
Ölüm Sonras›: Colin Wilson ................................... 22 TL 
Ötealeme Geçerken Gördüklerimiz: 
     Sir William Barrett ............................................. 8 TL 
Parapsikoloji ve Felsefe: David Ray Griffin ................. 9 TL 
Psikosentez: Will Parfitt ........................................ 10,5 TL 
Ruhlar Kitabı: Allan Kardec ................................... 30 TL 
Ruhların Kaderi: Michael Newton ......................... 24 TL

Ruhsal Alemin Ifl›¤›: Silver Birch ............................ 10 TL 
Ruhsal Alemin Sonsuz ‹mkanlar›: A. Pauchard .............. 6 TL 
Ruhsal Dünyadan Mesajlar 2: Dr. K. Nowotny ............. 11 TL 
Ruhsal Dünyadan Mesajlar 3: Dr. K. Nowotny ........... 10 TL 
Ruhun Güçleri: Leon Denis ..................................... 8 TL 
Rüyalar: Sevda Yücesoy.......................................... 15 TL 
Sayıların Gizemi: Rafet Gökhan Ayyüce................. 18 TL 
Sevinç ve Güzellik Alemleri•

     Kader Bilmecesi: A. Pauchard .............................. 7 TL 
Şamanik Yolun Çalışma Kitabı: Leo Rutherford ..... 24 TL 
Tanrı'nın Eczanesinden Sağlık: Maria Treben ........ 20 TL
Tekrardo¤ufl 2. Cilt .................................................. 13 TL 
Tekrardo¤ufl 3. Cilt .................................................. 13 TL
Tekrardo¤uflu Keşfetmek: Hans TenDam ................. 28 TL 
Türkiye'de 1958 Öncesi Alınan Ruhsal Tebliğler:

     Derleyen ve Türkçeleştiren Alparslan Salt ........ 24 TL 
Umut Habercileri: Paola Giovetti ............................ 12 TL 
Uzay Gemilerinde: George Adamski ......................... 9 TL 
Ünlü Bir Medyomdan Astrolojik Açıklamalar:

     John Willner ..................................................... 22 TL 
Yaflayan Zaman: Maurice Nicoll .................................18 TL
Yeni Ça¤ Toplumunun ‹htiyaçlar›: J. G. Bennett............ 8 TL 
Yeni Çocuklar ve Ölüme Yak›n Deneyimler: 
     P.M.H. Atwater ................................................... 17 TL
Yüce Alemleri Bilmek: Rudolf Steiner...................... 13 TL 
Zaman Bafllarken: Zecharia Sitchin ....................... 20 TL
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Ruh ve Madde Dergisi (Her ay yay›nlan›r) .................... 5 TL 
(Yurt içi abone: Y›ll›k) .............................................. 60 TL 
(Yurt içi abone: Y›ll›k Ö¤renci) ................................. 52 TL 
(Yurt d›fl› abone: Y›ll›k) .........................................75 Euro
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 19 ............................. 10 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 34 ............................. 12 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 35 ............................. 14 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 37 ............................. 18 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 38 ............................. 20 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 39 ............................. 22 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 40 ............................. 24 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 41 ............................. 26 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 42 ............................. 30 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 43 ............................. 34 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 44 ............................. 40 TL
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MODERN TEKNOLOJ‹ M‹?
YOKSA ESK‹ ÇA⁄LARIN B‹LG‹S‹ M‹?

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

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

9 789758 007752

ISBN 975-8007-75-0

ISBN 975-6377-55-0
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ŞAMANİK YOLUN
ÇALIŞMA KİTABI

RUH ve MADDE YAYINLARI

ŞAMANİK YAŞAM İÇİN PRATİK YAŞAM SEREMONİLERİ

RUHU İYİLEŞTİRİCİ ALIŞTIRMALAR

Aslan Halkı: Murry Hope ...................................... 12 TL
Bir Yaşamınız Daha Olsa:
     Robert A. Johnson, Jerry M. Ruhl ................... 15 TL
Ç›lg›n Sarkaç: Itzhak Bentov .................................. 18 TL  
Dikkat: Ruh Eşiniz Çıkabilir!: Janet Cunningham,  
     Michael Ranucci ................................................... 12 TL 
Diyet ile Romatizma Tedavisi: J. V. Belle ....................... 11 TL 
Dünya'ya Mektup: Elia Wise ................................... 16 TL
Emmanuel’in Kitab›:  
     Judith Stanton, Pat Rodegast ........................... 18,5 TL  
Excido: Aysun Bitir .................................................... 10 TL  
Göksel ve Yersel Ifl›nlar: Wilton Kullmann .................. 10 TL 
Hiçlik Denen Yer: Zeynep Zahal Camat ................  14 TL 
İçimizdeki Tanrıça: Roger Woolger ............................ 25 TL  
‹çten D›fla De¤iflim Teknikleri: U. Markham .................. 11 TL  
‹çten Yaflamak: Sri Aurobindo ve Anne ....................... 13 TL   
Kainatın Masalı: Zeynep Zahal Camat .................... 14 TL
Kendinizi Güvende Hissedin: William Bloom ........... 13 TL  
Kıyamet Kitabı: Zeynep Zahal Camat ..................... 10 TL 
Mandala: Helga Fiala ............................................ 18 TL
Masumiyete Dönüfl: J. M. Schwartz ......................... 16 TL 
Mong: Hendrick Vannek ....................................... 10 TL 
Psiflik Korunma: Fadime Emir ................................ 16 TL 
SQ: Ruhsal Zekam›zla Ba¤lant› Kurmak: 
     D. Zohar–Dr. I. Marshall ................................. 19 TL 
Strese Son!: Alix Kirsta ............................................ 20 TL 
Şamanik Yolculuk: Sandra Ingerman .................... 20 TL 
Tui Na Çocuk Masaj›: M. Mercati ....................... 18,5 TL 
Yönlendirmeli GEVŞEME Uygulaması (CD): 
      Reşat Güner .......................................................... 15 TL 
Zararl› Ifl›nlardan Korunma: W. Kullmann .................. 11 TL 

Meta Yay›nlar› 
Fiyat Listesi

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




