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S E V G ‹ L ‹
OKUYUCULAR

 İ LÂHÎ NİZAM VE KÂİNAT’ın yayınlanması ile birlikte spiritüel 
bilgilerimizde pek çok açılımlar yaşadık. Eski bildiklerimizi 
sorguladık, bazılarını bir kenara bıraktık, bazılarında ise geniş 

anlamlar yakaladık. Bazılarımız 20. Sayfaya gelmeden kitabı ellerinden 
bıraktılar. Bazılarımız ise her seferinde, satır aralarında, her okuduğunda 
derin anlamları tekrar tekrar keşfetmeye devam ettiler. Öyle ya da 
böyle, kitabın çıkış zamanı çok dikkat çekici bir döneme rastlıyor. Bizi 
özellikle son dönemde olan olaylar, doğal afetler, dünyadaki değişimler 
konusunda net değerlendirmelere götürdü. Varlığımızı, ruh ve madde 
ilişkisi içinde çok net bir şekilde konumlandırdı. Yeni Çağ, Altın 
Çağ söylemleri ile beklediğimiz üst gerçekliğin nasıl ve ne düzlemde 
gerçekleşeceğini öğrendik. Varlığın hedefinin tam netleştiğini gördük; 
nefsaniyetten vicdana doğru zıtlıklar arasında ilerlerken Sevgi Planı’ndan 
Vazife Planı’na geçmek...

Bu hedefe yönelen varlıkların şu an en önemli görevi yüklerinden 
arınmak, silkelenmek, farkındalığını artırmak, vicdanının sesin 
dinlemesini örten tüm örtüleri kaldırmak... Yaşadığımız dönemin 
tüm olayları, çalkantıları, zorlukları bu yükleri geride bırakmanın 
sancılarından oluşuyor.

Şimdi kitap The Divine Order and The Universe adı ile İngilizce olarak 
beden buldu. Tüm dünyaya yayılmak üzere kendi akışını gerçekleştirdi. 
Uzun bir hazırlık süreci geçirdi. Orijinal anlamına bağlı kalarak 
titizlikle çevrildi ve ana dili İngilizce olan yabancı bir editör tarafından 
düzenlendi. www.amazon.com, www.amazon.co.uk adreslerinden 
tüm dünya ile buluşmaya açıldı. Detaylı yönlendirmelere www.
divineorderanduniverse.org  adresinden de ulaşılabilirsiniz.

Spiritüel alanda araştıran, okuyan, bilgi edinen; MTİAD’ın şu ya 
da bu şekilde enerjisinden, fiziksel veya enerjetik olarak öğretisinden, 
bilgisinden geçen herkes için son dönemin en önemli bilgilerini yaymak, 
tanıtmak, haberdar etmek vazifenin bir parçasıdır. Ve vicdanlarımızdaki 
baskı ve itilim, her şeye rağmen bizi harekete geçirmelidir. Tüm son 
dönemlerin muhasebesi bunu gerektirmektedir. Tüm okurlarımızı, 
yurtdışında bağlantıda oldukları çevrelere kitabın İngilizcesini 
duyurmaya ve bilginin yayılımına katkı yapmaya yani vazifeye çağrıyoruz.

Ruh ve Madde Yayınları

Sayıların Gizemi
R a f e t  G ö k h a n  A y y ü c e

Nümeroloji eski uygarlıklardan bize aktarılan kadim bir kendini bilme ve yaşama 
sanatı rehberidir. Şakra sistemini ve reenkarnasyon yasasını temel alan modern 
nümeroloji, Ayurveda, Ebced, Kabala ve Pisagor ekolü gibi değişik köklerden 
beslenir. Harflerin önceki hayatlardan getirilen fıtrat özelliklerine ve doğum 
tarihindeki sayıların ise bu hayatta gerçekleştirilmesi hedeflenen unsurlara işaret 
ettiğini savunan Anadolu Nümerolojisi akımı hem Doğu’daki hem de Batı’daki 
değişik uygarlıkların nümerolojilerini kendi bünyesinde sentezlemektedir. Bu kitap 
hem konunun uzmanları hem de yeni başlayanlar için vazgeçilmez bir klavuz 
niteliği taşımaktadır.

Ruh ve Madde Yayınları, 248 sayfa

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

Kitap aynen geleneksel şamanların yüzyıllarca yaptıkları gibi yolculuk yapmayı 
keşfedebilmeniz için interaktif bir öğrenim deneyimi sunmaktadır. Bu kitaptaki 
açıklamalar ve eşlik eden CD ile şamanın yerli kültürlerdeki orijinal rolü, erk 
hayvanlarınız ve diğer ruhsal öğretmenleriniz ile tanışıp birlikte çalışma, 
görünmez gerçekliğin üç bölümü olan Aşağı Dünya, Yukarı Dünya ve Orta 
Dünyada yolculuk yapma ve modern kültürümüzde başarılı şekilde yolculuk 
yapabilmenin anahtarları anlatılmaktadır.

Meta Yayınları, 88 sayfa

Başka Yaşamlar, Başka Benlikler
R o g e r  J .  W o o l g e r

Oxford mezunu, sertifikalı bir Jung’cu analist olan Dr. Roger Woolger, 
reenkarnasyonla iş birliği yapan yeni bir psikolojinin oluşumuna, yaşamlarımızı 
radikal bir şekilde dönüştürebilecek ve şifalandırabilecek olan geçmiş yaşam 

regresyonunun dramatik gücüne birinci elden bir bakış sunuyor. Devrim yaratacak 
türden terapötik bir tekniği kolayca anlaşılır ve sürükleyici bir şekilde açıklayan 

Başka Yaşamlar, Başka Benlikler kişisel gelişim ve kişisel aydınlanma konusunda, 
kişinin bütününe (beden, zihin ve ruh) eğilen alternatif bir yol sunuyor.

Ruh ve Madde Yayınları, 399 sayfa

Şamanik Yolun Çalışma Kitabı
L e o ,  R u t h e r f a r d ,  M A

Şaman bir ayağıyla günlük hayatın içinde yürürken diğer 
ayağıyla spiritüel alemde olabilen kişidir. Bu kitap hem 

kırmızı yoldan hem de mavi yoldan yürümenize yardımcı 
olarak sizi yönlendirecek, size yardım edecek çok çeşitli 

egzersizler ve seremoniler sunuyor.

Ruh ve Madde Yayınları, 256 sayfa
LEO RUTHERFORD, MA

ŞAMANİK YOLUN
ÇALIŞMA KİTABI

ŞAMANİK YAŞAM İÇİN PRATİK YAŞAM SEREMONİLERİ
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Tesirler, Ruh, Madde
Dr. Bedri Ruhselman

tarafından derlenmiştir.

İ  L Â H Î  N İ Z A M  V E  K Â İN A T ’ T A N  S E Ç M E L E RE RR

MADDENİN gelişimleri ve ruhların tekâmüllerine1 hizmet edebilmeleri 
ancak tesirlerle mümkündür. Şimdi, tesirler üzerinde de gereği kadar 
durmak ve bilgi vermek gerekmektedir.

Tesirler konusuna girerken işe tekrar ruh-madde ilişkisinden söz etmekle 
başlayacağız. Ruhların tekâmül ihtiyaçları bir gerekliliktir, maddenin bu ihtiyaca 
cevap vermek durumu yine bir gerekliliktir. Fakat ruhlar maddeye ne doğrudan 
doğruya bir şey gönderebilirler, ne de ondan bir şey alabilirler. Eğer iş burada 
dursaydı tekâmül amacının zorunluluğu olan madde evreninin varlık nedeni 
ortada kalmazdı. Oysa tekâmül için ruh-madde ilişkisinin gerçekleşmesi, yüksek 
gereklilikler nedeniyle zorunludur. İşte bu gereklilikler hem evren üstü ruhlara 
hem de evrenlere doğrudan doğruya egemen olan ve kapsayan, niteliğini 
bilmediğimiz aslî ilkenin evren içinde maddesel tesirler hâlindeki görünümleriyle 
yerine getirilir.

Gerekliklerin maddelerde gerçekleşmesi, düalite ilkesi ve değer farklanması 
tekniği ile tesirlerin işlevlerini yapması demektir. Öyleyse, bir evren bilmecesi 
olarak dünyada şimdiye kadar çözülememiş bu ruh-madde ilişkisiyle ilgili tesirler 
hakkında gerekli derecede bilginin verilmesi gerekmektedir.

Evren cevherinin sonsuz sayı ve şekildeki hareket olanaklarını -ruhların 
tekâmül ihtiyaçlarına göre- kullanan ve madde evreninin bütün görünümlerini 
yine aynı amaçla meydana getiren tesirler, işlevlerini yaparak ruhlar âleminin 
tekâmül ihtiyaçlarını yerine getirmiş olurlar. Yani ruhların tekâmülü için gerekli 
olan maddedeki her hareket, her değişim ve her gelişim ancak bu tesirlerle 
sağlanır.

* 
*
 *

Aslî ilke dediğimiz, ruhların ve evrenlerin üstünde ve her ikisine de egemen 
olan büyük hakikat hakkında fazla bir şey söyleyemeyiz. Çünkü bu, bizim bütün 
bilgilerimizin, hatta sezgilerimizin dışında kalır. Aslî ilke, gücüyle ruhların 
bütün tekâmül ihtiyaçlarını evren cevherlerine ve evren cevherlerinin de bu 
ihtiyaçlar karşısında gösterecekleri tepkileri tekrar ruhlara yansıtır. Bu güç, 

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

ruhların ihtiyaçları karşısında var 
edilmiş olan evren cevherlerini, evren 
içindeki sayısız araçlarla ve yollarla 
hizmete sokar. İşte bu yüksek güç, 
evrende en ince cevherler hâlinde 
olan tesirlerle görünür. Böylece, 
büyük gereklikleri taşıyan bu tesirler, 
evrenin bütününden en küçük 
zerresine kadar her tarafına nüfuz 
eder ve işlevlerini yapar. Bu işlevlere 
göre madde cevheri şekillenir, gelişir, 
toplanır, dağılır, biçimlenmeler, 
biçimsizleşmeler ve dönüşümler 
geçirir ve böylece evren bütünü ve 
parçaları ruhların ihtiyaçlarına göre 
sevk edilir ve yönetilir. Bu da doğal 
olarak evren içindeki alt ve üst, çeşitli 
mekanizmalarla ve vazife ilkeleriyle 
yürütülür.

* 
*
 *

Ruhla evren arasındaki yolu kuran 
bu tesirler dört grupta görünür. 
Bunların ikisi doğrudan doğruya evren 
dışından gelen aslî tesirlerdir. Yani 
aslî ilkeden gelen tesirlerdir. Diğer 
ikisi bu aslî tesirlerin maddelerde ve 
varlıklarda bazı işlemlerden geçtikten 
sonra değişimlerinden ortaya çıkan 
ikincil tesirlerdir. Aslî kaynaktan gelen 
güçlerin, ancak evren içinde yürüyen 
kısımlarını tesir hâlinde anlayabiliriz. 
Evren dışında kalanların niteliği 
ve durumları evren sakinleri için 
bilinmeyendir.

Aslî tesirlerin birinci kısmındakiler, 
ruhların ihtiyaçlarını evrene ve onların 
evrendeki tepkilerini de tekrar ruhlara 
yansıtan güçlerin görünümleridir. 
Bunlar dolaylı olarak gelen, ruhlara ait 
tesirlerdir.

İkinci kısımdakiler ise evrende 
bireysel ve toplumsal tekâmüllerin 
gereklik ve zorunluluğundan olan kaba 

maddenin biçimlenme, biçimsizleşme 
ve dönüşümleri için aslî ilkeden evrene 
giren tesirlerdir.

Ruhlara ait olarak evrene gelen 
ve birinci kısımda görülen tesirler 
-yine aslî kaynaktan gelmekle 
beraber- ruhların davranışlarının ve 
ihtiyaçlarının birer ifadesidir. Evrenle 
ruhları birbirine yansıtmak ve böylece 
tekâmülü sağlamak için aslî ilkeden 
gönderilmiş bu güçler, ruhlara ayrılan 
varlıkların ve bedenlerinin belirli yapı 
ve mekanizmalarına katılırlar.

Bu tesirler evrenden içeri girince 
ünite dediğimiz evrenin son tekâmül 
sınırlarındaki varlıklar ve gereklikler 
birliğine gelirler. Ayarlanmış olarak 
oradan, ulaşacakları ortamdaki 
bir bedene yönelirler. Bu tesirler 
doğrudan doğruya tekâmülle ilgili 
olduklarından, yani ruhlarla varlıklar 
arasındaki bağlantıyı sağladıklarından 
bunlara tekâmül değerleri de deriz.

Ruhların tekâmül gerekliklerini 
yerine getirmek, kaba maddeleri ve 
evren oluşumlarını gerekli biçimlere 
sokmak için aslî ilkeden çıkan 
güçlere gelince, bunlar da yine 
evrenin dışından ünite’ye inerek 
oradan âlemleri, küreleri, varlıkları 
ve maddeleri bireysel ve toplumsal 
tekâmül gerekliklerine göre hazırlamak 
ve yürütmek üzere yüksek tesirler 
hâlinde evrenin bütün parçalarına 
ve bütününe dağıtılıp bölünürler 
ki bunlara da asal tesirler ya da asal 
değerler deriz.

Bunlar herhangi bir madde 
ortamında, o ortamın parçalarını bir 
nokta etrafında toplayarak bir çekirdek 
kurmak ve onun etrafına diğer 
parçaları çekip madde oluşumlarını 
meydana getirerek maddelerin, 
cisimlerin, kürelerin, sistemlerin, 
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maddeden tekrar dışarı yayılmaya 
başladığını ve buna da o maddenin 
manyetik alanı denildiğini daha önce 
söylemiştik.

Aynı şekilde, maddelerin ve 
bedenlerin birbirlerine tesir etmeleri 
de bu manyetik alanlarının birbiriyle 
temasları sonucunda yaptıkları 
alışverişler sayesinde mümkün olur 
demiştik. Örneğin bir (a) varlığı, (b) 
maddesinin bünyesinde bazı değişimler 
ve görünümler elde etmek istiyorsa 

kendi tesirlerini içeren manyetik 
alanını o maddenin manyetik alanıyla 
temas ettirir. Maddenin manyetik 
alanından bünyesine geçen bu tesirler; 
(a) varlığı tarafından belirlenmiş 
derece, doğrultu, şekil ve dozlara göre 
istenilen hareketlerin ve sonuçların o 
madde üzerinde meydana gelmesine 
sebep olurlar.

Aynı şekilde bir manyetizmacının 
insanı manyetize etmesi ve onun fizik, 
fizyolojik ve psikolojik durumlarında 
bazı değişiklikleri yapabilmesi de yine 
aynı yoldan olur. Yani kendi bedeninin 
manyetik alanıyla deneğinin manyetik 
alanını temasa getirerek ona tesir eder.

Bunun gibi, bir spiritizm celsesinde 
insanların ektoplazma2 dedikleri 
materyalizasyon3 olayları da bedensiz 
varlıkların manyetik alanlarının 
medyomun4 manyetik alanıyla 
temasları sonucunda, gönderdikleri 
tesirlerin, bu alandan medyomun 
bedenine geçerek orada istenilen 
tarzlarda maddesel değişimler, 
dağılmalar, toplanmalar meydana 
getirilerek gerçekleşir. Yine fizik 
medyomların eşyalara tesirleri, 
bireyler arasında görülen telepatiler, 
sempatiler, antipatiler, aktarımlar 
ve diğer maddesel olaylar hep bu 
mekanizmayla olur. Yani bütün 
bunlar, manyetik alanlar üzerine 

2 Ektoplazma, trans haline girmiş medyomların 
vücutlarından, özellikle ağız, burun, kulak gibi 
organlarından çıktığı, havada yayıldığı, bazen gözle 
görülebildiği ve elle dokunulabildiği ileri sürülen 
şekilsiz süptil maddelere verilen addır. MTİAD
3 Sözlük anlamıyla maddeleşme anlamına gelen bu 
terim, bir ruhsal oturum sırasında insan şeklinde 
oluşan, görülebilir ve dokunulabilir görüntüdür. 
MTİAD
4 Latince bir kelime olan medyom kelimesi, 
“arada bulunan, ortadaki” anlamlarına gelir. 
Paranormal, yani normal üstü yetenekleri olan, 
bedensiz varlıklarla iletişim kurabilen kişiler olarak 
tanımlanmaktadır. MTİAD

6  •  R U H  v e  M A D D E

nebülözlerin ve âlemlerin var 
edilmesini sağlarlar.

Üçüncü derecedeki tesirler, aslî 
ilkenin gereklikleri dahilinde evren 
dışından gelen ilk ana tesirler gibi 
doğrudan doğruya dışarıdan gelmeyip 
evren içindeki belirli aşamalarda olan 
bedenler, yani varlıklar tarafından 
beden dışına nakledilen tesirlerdir. 
Aslında yine aslî kaynaklardan gelmiş 
olan bu tesirler, herhangi bir beden 
tarafından kullanıldıktan sonra asıl 
değerini kaybedip oldukça farklılaşmış 
ve aslına göre kalitesi düşmüş olarak 
beden dışına yansımışlardır. Buradaki 
düşük kalite tabirini küçümsememek 
gerekir. Çünkü aslî ilkenin hiçbir 
gereğinin görünümünde küçüklük, 
büyüklük diye bir şey yoktur. Buradaki 
düşük kalite tabirinin işaret ettiği 
anlam, yürüyeceği ortamlara ve 
hedeflere göre, tesirlerin ayarlanmış 
olması gerekliklerini ifade eder. 
Basit bir madde bileşimine yüksek 
tesirin gönderilmesi uygun olmaz. 
Aynı şekilde, çok karmaşık madde 
bileşimlerine de hafif tesirler fayda 
etmez. Bütün bunlar, gerekliklerin 
yürüttüğü teknik mekanizmalarla 
ayarlamıştır. İnsanların birbirlerine 
yaptıkları tesirler arasında bu üçüncü 
derecedeki tesirlerin örneklerini 
görmek kolaydır.

Dördüncü derecedeki tesirler ise 
miktarca kabalaşmış değerlerdir. 
Bunlar asal tesirlerin bir madde 
bileşiminde kullanıldıktan sonra 
tamamen değişmiş olarak depo edilen 
ve gerektiğinde otomatik faaliyetlerde 
kullanılan kaba tesirlerdir. Örneğin, 
bir maddesel sistem dahilinde ya da 
bir beden içinde otomatik faaliyetlerin 
yapılması, bu depo tesirlerin 
kullanılmasıyla olur. Daha önce 

bildirdiğimiz maddelerin manyetik 
alanları bu tesirlerin kapsamı içine 
girer.

* 
*
 *

Yukarıdan gelen asal bir tesirin, 
maddenin tam ortasında bir odak 
oluşturarak madde parçalarını 
etrafına toplayıp madde oluşumlarını 
meydana getirdiğini ve o maddede 
çeşitli dönüşümlere uğradıktan sonra 
kalitesi düşmüş ve başkalaşmış olarak 

2 Ektoplazma trans haline girmiş medyomların
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dışarıdan gelen ya da yeryüzünde yapay 
olarak yaratılan fazla radyoaktiviteler 
gibi, dünyayı büyük zararlara 
uğratabilecek bazı ışınımları ve tesirleri 
değiştirir ve zararsız bir hâle sokar. Bu 
öyle bir şekilde işler ki Güneş’ten ya 
da şuradan buradan gelen titreşimlere 
-dünyaya zararlı olmadıkları sürece- 
dokunmazlar. Fakat bu titreşimlerin 
dozları belirli sınırları aşarak dünyaya 
zarar verebilecek bir hâle geldikleri 
andan itibaren atmosferdeki bu 
mekanizma otomatik olarak çalışmaya 
başlar ve o zararlı ve belki de öldürücü 
ışınımları zararsız hâle getirinceye 
kadar çalışır, onların dozlarını normal 
seviyeye indirince faaliyetini durdurur. 
Örneğin, böyle bir mekanizma 
atmosferde olmasaydı dünyada 
meydana getirilen radyoaktiviteler 
birçok ölümlere sebep olabilirdi.

Bu tür süzgeç mekanizmaları ile 
diğerleri hemen hemen her cisim, 
her madde için vardır. İşte tesirlerin 
aşağılara inerken değerlerinin azalması 
da aşağıdakilerin esenliği için bir tür 
süzgeç mekanizması olur.

Alt maddeden üst maddeye çıkarken 
de tesirlerin karmaşıklaşması şundan 
ileri gelir: Aşağıdan gelen tesirler 
yukarıya çıkarken oranın bünyesi 
gereği daha geniş bir tesirler alanıyla 
karşılaşırlar. Oradaki tesirlerle 
sempatize olarak onlardan değer 
alarak kendi bünyelerini 
genişletirler ve böylece 
daha karmaşıklaşmış 
bir hâle girerler. 

Öyleyse bir tesir 
aşağılara indikçe 
her uğradığı aşamada 
değerlerinden bir kısmını bıraka 
bıraka zayıflayarak iner ve kaybolur. 
Yukarı çıkarken de her aşamadan 

yeni değerler alarak çoğala çoğala 
yükselir. Bu hâl hem tesirlerin 
maddeler arasında yürürken yaptıkları 
işlevlerin zorunlu bir sonucudur 
hem de aşağılara indikçe uğradıkları 
aşamalarda kendilerine sempatizan 
birer ortam bulmalarına olanak 
kazandırıcı bir gerekliliktir.

Eğer bu süzgeçler ve bu 
mekanizmalar olmasaydı, tekâmül 
gereklerine göre gerekli değişimleri 
yapmak için varlık ve madde 
bileşimlerine inen tesirlerle 
o maddeler arasında çeşitli 
kaynaşmazlıklar olur ve bu tesirler 
fayda vereceği yerde çoğu kere zararlı 
olabilirdi. Bütün bu tesir ayarlanma 
mekanizmaları da yine, yüksek 
gerekleri taşıyan üstün tesirlerin 
denetimleri altında bulunmaktadır.   r

İ lâhî Nizam ve Kâinat’ın günümüz Türkçesine 
uyarlanmış  baskısından alınmış tır.                              

yapılan tesirlerle, o alanların bağlı 
oldukları madde bileşimlerinde çeşitli 
dönüşümler meydana getirilerek olur.

Böylece bir yerde zelzelenin 
olması, bir yanardağ patlaması, bir 
tufanın ortaya çıkışı gibi büyük doğa 
olaylarının meydana getirilmesinin 
de yine yeryüzünün manyetik alanına 
vazifeliler tarafından gönderilen 
tesirlerle sağlandığından daha önce söz 
etmiştik.

Bütün bu saydığımız tesirlerden 
başka daha kaba olan ve bu tesirlerle 
ikincil derecede ilgileri olan birtakım 
basit tesirler, basit değerler de vardır. 
Örneğin, bir bedende meydana gelen 
kimyasal tepkiler, hastalara verilen 
ilaçlar gibi tesirler ki bir atomun, hatta 
bir molekülün birim düalitelerindeki 
değer farklanmalarına oranla bile daha 
çok kaba oldukları için bunlara kaba 
yükler ya da kaba değerler diyoruz.

* 
*
 *

Maddeler tesirleşirken, bir 
bedenden ya da madde bileşiminden 
diğer bedene ya da madde bileşimine 
tesirler geçerken birtakım değişimlere 
uğramakta, yukarılardan aşağılara 
indikçe basitleşmekte, yukarılara 
çıktıkça da karmaşıklaşmaktadır. 
Bunun sebebi şudur: Bir madde 
ünitesinden alt madde ünitesine 

geçerken tesirlerin içeriği olan 
değerlerin bir kısmı üst ünitede 
kullanıldığı için, o tesir ilk gelişindeki 
hâline göre kısmen silinerek ve 
değerlerinin bazılarını kaybederek 
aşağıdaki üniteye iner ve bu hâl 
alttaki üniteyi kuvvetli bir tesirin 
zararından otomatik olarak korur 
ki bu da evrendeki varlıkların ve 
maddelerin esenliği için kurulmuş 
süzgeç mekanizmalarından birini 
oluşturur. Bu mekanizmalar maddeler 
için gereklidir. Bunların değerini 
belirtmek için dünyayı örnek olarak 
göstereceğiz. Dünyamıza Güneş’ten, 
Ay’dan, yıldızlardan, diğer gök 
cisimlerinden ve gezegenlerden 
milyarlar kere milyarlarca doğrudan 
ve dolaylı tesir gelir ve bir tesir ağı 
bütün dünyayı kucaklar. Dünyadaki 
varlıklar ve maddelerin her zerresine 
ayrı ayrı gelen yüz binlerce tesirin 
hesap edilmesiyle bütün dünyaya inen 
tesirlerin toplamının hiçbir rakama 
sığmayacak miktarını tahmin etmek 
mümkündür. İşte bu gelen tesirler 
arasında hiç şüphesiz dünyayı büyük 
zararlara sokabilecek olanları da 
vardır. Fakat çok yukarılardan gelen 
büyük tesir kaynaklarına ait düzenleme 
mekanizmalarından başka, ikincil 
tesirler için dünya etrafında kurulmuş 
bazı süzgeç mekanizmaları da vardır 
ki bunlar, bu güçlü tesirleri süzerek 
onların zararlarından dünyayı korurlar. 
Bu süzgeç mekanizmalarının hedefi, 
dünyanın kaldıramayacağı kadar 
kuvvetli olan tesirlere yol vermemektir. 
Bu çeşitli mekanizmalar sayesinde o 
tesirlerin bir kısmı dünyaya uğramadan 
geçip giderler. Diğer bir süzgeç 
mekanizması da Güneş’ten gelen 
tesirlerin atmosferde kurmuş olduğu 
koruyucu bir mekanizmadır. Bu, 
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“Yıllar içinde kendi tekniğimi 
geliştirdim. Şu an bilinen 
diğer pek çok hipnoz 
tekniğine pek 
benzemiyor. 
Var olan 
en 

büyük 
kuvvet 
dediğim 
şeyle temasa 

geçebiliyoruz ve bu, 
bütün bilgilerin kaynağı. 

Çalıştığım her bir kişide buna 
ulaşmanın bir yolunu buldum ve 

binlerce kişiyle çalıştım.”
Dolores’in tekniğinin sonuçları, en 

hafif deyimle, afallatıcı. Yıllar içinde, 
danışanlarının seansları arasında bir 
bağıntı dikkatini çekmeye başlamış: bu 
dönemde bu gezegende bedenlenen 
ruhsal varlıkların yolculuklarını 
birbirine bağlayan bir bağıntı.

“Terapist ve danışman olarak 
binlerce danışanla çalıştığınızda, pek 
çok vaka arasında ortak bir noktanın 
olduğunu görmeye başlıyorsunuz. 
Daha önceleri, danışanlar bir 
geçmiş yaşama giderler ve orada 
bazı yanıtlar bulurdum ve ardından, 
bütün bilgilerin kaynağını araştırıp 
danışanların sorularına yanıt arayıp 

şifalanmayı 
sağlardım. 

Son beş yıldır 
görmekteyim ki 
danışanlar daha 

önce hiç 
Dünya’da 

bedenlenmemişler; ya 
Kaynak’tan, Tanrı’dan 

gelmekteler ya da ışık varlıklar olarak 
yaşadıkları başka gezegenlerden, başka 
boyutlardan. Keşfetmekte olduğum 
ortak nokta bu; böylece gönüllülerin 
üç dalgası teorisini oluşturdum.”

Dolores’in teorisi, bu dönemde 
yeryüzüne yardım etmek üzere başka 
gezegen ve boyutlardan gelen bir dizi 
ruhsal varlık olduğunu öne sürüyor. 
Şu an yaşayan yeryüzü varlıklarından 
daha yüksek titreşime sahip olan bu 
varlıkların pek çoğu, bu gezegende 
ilk kez bedenleniyorlar. Dolores, 
yeryüzünde pek çok ömür geçiren 
ruhsal varlıkların hep aynı hata 
ve ders kalıplarını tekrarladıkları 
ve nihayetinde gezegenin tahrip 
edilmesine yol açmakta olan bir karmik 
döngüye takılıp kaldığını doğruluyor. 
Dolayısıyla, gezegenin temizlenmesi ve 
yükselmesi için daha saf ruhsal varlıklar 
yeryüzüne gelmeyi seçmekteler.

Ama şimdi bedene girmiş olan 

DOLORES CANNON, kırk 
yılı aşan meslek hayatında 
hipnozla regresyon terapisi 

kullanarak binlerce danışan ile çalıştı, 
on yedi kitap yazdı; alanında en çok 
tanınan ve talep gören kişi olduğu 
kolayca söylenebilir. Yazdığı kitaplarda 
geçmiş yaşamlar, dünya dışı varlıklar, 
başka gezegenlerdeki yaşam, enerji 
şifası, Nostradamus ve İsa gibi tarihsel 
kişiler, uzaylılar tarafından kaçırılanlar 
gibi birbirinden farklı pek çok konuyu 
işledi. Her bir kitap, Dolores’in 
deyişiyle, “okurun zihnini hamur gibi 
eğip bükmek” gibi bir etkiye sahip.

The Three Waves of Volunteers 
and The New Earth 
(Gönüllülerin Üç Dalgası 
ve Yeni Yeryüzü) adlı 
en son kitabında, 
danışanlarının 
seanslarından 
örneklerle 
yeryüzünün 

şimdilerde geçirmekte olduğu 
paradigma değişiminin “ardındaki 
şeyler”i ele alıyor. Dolores, seanslar 
sırasında danışanlarını hipnoz ile 
deneyimlenebilecek en derin 
translardan biri olan “süper 
bilinç”li beyin dalgası 
durumuna getirmekte. The 
Edge dergisi ile yaptığı 
söyleşide, Dolores bu 
tekniğin ayrıntılarını şöyle 
anlatıyor:

“Evren Tarihinin En Önemli 
Döneminde Yaşıyoruz”

D O L O R E S  C A N N O N  İ L E  S Ö Y L E Ş İ
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DNA’ları daha gelişkin ve yüz yüze 
oldukları en büyük mücadele, diğer 
insanların onları yanlış anlayıp dikkat 
eksikliği bozukluğu tanısı konularak 
ilaçla tedavi etmeye çalışmaları.

Dolores, daha önce yaptığı 
seanslardan elde ettikleriyle kayıp 
Atlantis uygarlığı üstüne de pek çok 
kitap yazmıştı. Keşfettiği şeylerden 
biri de geçmişte, Atlantis gibi, yıkılıp 
gitmiş daha pek çok uygarlıklar olmuş 
olduğu.

“İnsanlar enerjiyi yanlış yönde 
kullanma ve onu kontrol edememe 
noktasına geldikleri her defasında, 
durdurulmaları gerekmişti. Ve her 
defasında, bu gezegen üstündeki 
her şey sıfırlanıp yeniden başlatıldı. 
Uygarlıklar, en ilkel safhalara dek 

geri gidip tekrar başlamıştı. İşte bu 
nedenle, bunun bu kez olmasını 
istemiyorlar. Gezegeni tekrar sıfırdan 
başlatıp üstünde bir kez daha insanlık 
için yaşamı başlatmak istemiyorlar.”

“Bir hipnoterapi seansında, kadın 
danışanım Atlantis dönemine geri 
gitti ve bana, Atlantis’in yıkılışının 
başlıca nedenini anlatmaya başladı. 
O dönemde bilimciler varmış. Kara 
Madde dedikleri şeyle bilinçsizce 
uğraşan kişiler varmış. Şimdilerde bilim 
adamlarının yine bilinçsizce uğraştığı 
Antimadde dediğimiz şeyle aynı şeymiş 
bu. Bunu bilmemiz gerektiği söylendi 
çünkü bilimciler şimdi yine aynı şeyi 
yapmaktalar.”

“İsviçre’deki Büyük Parçacık 
Çarpıştırıcı deneyi de aynı şey. 

bu insanlar, geliş nedenlerini 
artık hatırlamıyorlar. “Geliyorlar 
ve unutma baskın çıkıyor ve bu 
kişiler neden buraya geldiklerinin 
anısını unutuyorlar. Ancak, bu grup 
yansıtmak üzere taşıdıkları bir enerjiye 
sahip. Yeryüzündeki düşünce tarzını 
değiştirecek sevecen bir enerji bu. 
Onların burada olması bile tarihi 
değiştirecek.”

Danışanlarının bu yolculukları 
sırasında Dolores, yeryüzünün evrenin 
tamamındaki en yoğun gezegenlerden 
biri olduğunu keşfetmiş. Burada 
bedenlenen bir ruh varlığının cesur 
olduğu düşünülmekte çünkü Dünya 
üzerindeki yaşam, özellikle de daha 
yüksek titreşimli alemlerden ve 
gezegenlerden gelen bu varlıklar 
için çok mücadele gerektiren bir 
deneyim. Buna rağmen, danışanlarının 
her biri yeryüzüne gelme nedenleri 
sorulduğunda, “çağrıyı duydum” diye 
yanıt vermişler.

Yeryüzü, Dolores’in danışanlarından 
birinin dediğine göre, daha önce hiç 
yaşanmamış büyük bir dönüşümden 
geçiyor. İlk kez olarak, bütün bir 
gezegen, titreşimini yeni bir boyutsal 
titreşime doğru değiştiriyor. Geçmişte 
pek çok ruh varlığı veya ruh varlığı 
grupları (örneğin, Mayalar gibi) böyle 
bir değişimi deneyimlemişti ama 
bütün bir gezegen bir anda böyle bir 
değişim geçirmemişti. Dolayısıyla, 
diyor Dolores, evrenin tamamı bu 
en büyük gösteriyi izlemek için ön 
sıralara yerleşmiş durumda. Ancak 
yardım gerekiyor çünkü insanoğlu 
gezegeni öylesine yoğun bir titreşimle 
kirletmiş durumda ki bu, gezegeni bir 
bütün olarak tehdit ediyor. Gezegen 
kendini patlatacak olursa, bunun etkisi 
evren boyunca hissedilecek ve bütün 

varlıkları olumsuz etkileyecek. İşte bu 
nedenle, yardım çağrısı yapıldığında 
pek çok ruh varlığı yola çıkıp buraya 
gelmiş.

Dolores Cannon, kitabında, 
Dünya’da bedenlenmekte olan üç 
farklı ruh varlığı grubundan söz ediyor:

1. İlk Dalga: Şimdilerde 40’lı ve 60’lı 
yaşlarda olan bu gönüllüler yeryüzünde 
deneyimledikleri şiddet, öfke ve nefret 
nedeniyle rahatsızlar. İnsan olarak 
yaşama uyumlanmakta en çok zorluğu 
çekmiş olan bu grup içinden pek çok 
kişi intihar etmeye kalkışmış.

2. İkinci Dalga: Şimdilerde 20’li 
ve 30’lu yaşlarda olan bu gönüllüler, 
bedenlerinde daha rahatlar ve 
başkalarına yalnızca yanlarında olarak 
bile etkileyebilen enerjiye kanal 
olmaktalar. Başkalarıyla bu enerjiyi 
paylaşmaktan ibaret olan görevleri 
nedeniyle herhangi bir şey yapmak 
değil de yalnızca “olmak” zorundalar.

3. Üçüncü Dalga: Çoğu şimdilerde 
ergenlik yaşında olan yeni çocuklar, 
boyutsal değişim ve dönüşüm meydana 
geldikten sonra gezegende kalması 
gereken bilginin tamamına sahipler. 
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Antimadde ile bilinçsizce oynuyorlar. 
Ne yapmakta olduklarına dair hiçbir 
fikirleri yok ve bu çok tehlikeli.”

“O dönemdeki deneyler sonuna dek 
sürdürülseymiş, gezegenin manyetik 
şebekesini bozacak ve yeryüzünün 
içe doğru patlamasına yol açacakmış; 
ve bu ise sırayla bütün evrenin 
manyetik şebekesini bozacak bir 
durummuş. Ama o noktaya gelmeden 
durdurmuşlar ama uygarlığın 
yıkılmasına yol açmış.”

Çalışma tarzına yönelik eleştirilerden 
söz ettiğimizde, Dolores, kendisine 
“büyük bir bilim kurgu yazarı” olduğu 
söyleyenlerin sözlerine gülümsediğini 
söylüyor.

“Bunların tamamını uydurmuş 
olmama imkan yok. Yazdığım 
kitapların hepsi, sıradan insanlarla 
yaptığım seanslardan elde ettiklerim 
üzerine kurulu. Ofisime girene dek 
tanımadığım, birbirinden farklı, kimi 
üst düzey yönetici, kimi öğretmen, kimi 
din adamı, kimi ev kadını olan insanlar 
bunlar. Bir geçmiş yaşamı olmayanını 
görmedim. Convulted Universe (Alt 
Üst Olan Evren) dizisini yazmaya 

başladığımda, bu kitabın “zihinlerini 
hamur gibi yoğurup bükmek” isteyen 
okurlara uygun olduğunu söylemiştim. 
Okuyanlar ise ‘Bunları biliyorum; nasıl 
bildiğimi bilmiyorum ama biliyorum ve 
bunlar doğru,’ diyorlar.”

The Edge Dergisi’ne verdiği 
söyleşide, Dolores’e bu bilinç değişimi 
hakkında son olarak neler söylemek 
istediği sorulduğunda şöyle diyor:
“Yeni bir frekansa giriyoruz; yeni bir 
dünyanın var olacağı yeni bir boyuta 
giriyoruz ve bu son derece güzel 
olacak. Kitaplarda anlatıldığı gibi; 
güzel renkler ve her şey tamamen 
sevgiden ibaret olacak.”

“Eski dünyanın negatifliğinden 
uzaklaşıyoruz ve her şey, inanılmaz bir 
şekilde bambaşka olacak ve hepimiz 
oraya doğru yol almaktayız. Yeni 
dünyanın var olacağı yere doğru. 
İncil’de yer alan Vahiy Kitabında yeni 
cennetten ve yeni yeryüzünden söz 
edilir. Şu an olmakta olan aynı şeydir. 
Ne var ki Yuhanna, Pathos adasında bu 
vahyi alırken anlattıklarının binlerce yıl 
sonra gerçekleşebileceğini bilmiyordu.”

“En önemlisi, evren tarihinin en 
önemli döneminde yaşıyor olduğumuz 
gerçeği; dolayısıyla da şimdi burada 
olmamız çok önemli. Bunu -birkaç 
saatliğine bile olsa- deneyimlemek için 
burada olmak isteyen binlerce ruh 
varlığı var. Doğup da hemen ölecek 
olsalar bile, ‘Bu meydana geldiğinde 
oradaydım,’ diyebileceklerini 
söylüyorlar. Bu olay, bütün evren 
açısından bu kadar önemli. Dolayısıyla, 
bir daha asla tekrarlanmayacak olan 
harikulade bir dönemde yaşıyorsunuz.” r

 

www.collective-evolution.com web adresinde 
yayınlanan makaleyi çeviren: Yasemin Tokatlı

 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/
ve
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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başladığım ilk günden beri 
girip çıktığım değişik 
odaklarda sayısız insan 
tanıdım. 

Bir yandan 
pozitif ilimle 
uğraşırken, diğer 
yandan yaşamın 
laboratuvarlara 
sığmayacak bir tarafı 
olduğu sezgisiyle beş 
duyu ötesine taşan 
boyutu araştırmaya ve 
bulduklarını paylaşmaya 
özveri koymuş insanların 
izleğini sürdü yüreğim.

Bunlardan birisiyle, çok değerli 
eski bir dostla geçenlerde “davetsiz 
enerjiler” (spirit attachment) üstüne 
sohbet ettik.

Bilindiği gibi, “davetsiz enerjiler” 
konusunda ortalarda dolaşan uçuk 
kaçık bilgi çok. Meseleyi ruh çağırma, 
cinler-periler basması muhabbetinden 
daha farklı bir düzlemde, enerjilerin 
etkileşmesi çerçevesinde ele almak 
istediğim için, konuyla ilgili geçtiğimiz 
aylarda bir seminere katılan dostumla  
konuyu irdeledik.

Sevgili Oya Timurdoğan İzmir’li 
bir diş hekimi; “Anneme ruhçu 
olduğumu söylemeyin, o beni aslında 
diş hekimi biliyor!” diyenlerden… 
Şaka bir yana, kendisi uzun yıllardır 
diş hekimliğiyle aynı önemde tuttuğu 
ruhsal araştırmalarına devam ediyor, 
konferanslar veriyor, makaleler 
yazıyor, bireysel danışmanlık veriyor 
ve katılmaya devam ettiği seminerlerle 
kendi gelişim yolculuğuna devam 
ediyor. Aynı zamanda İzmir Ruhsal 
Araştırmalar Derneği üyesi.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da 
yapılan; obsesyon, ruh kaybı, huzursuz 

ölüler ve dolayısıyla davetsiz 
enerjilerin irdelendiği bir 

seminere katıldığını 
öğrendiğim dostumla 
söyleşi oldukça 
ilginçti; bu 
bilgileri sizlerle de 
paylaşmayı istediğim 
için aşağıdaki yazı 
ortaya çıktı:

JÖ: Kimmiş bakalım 
bu “davetsiz misafirler?!”
OT: Bir insanın enerji 

alanına girmiş, aslında 
kaynağı o insana ait olmayan 

çeşitli enerji formlarına “davetsiz 
enerjiler” ya da “ruhsal eklentiler” 
denir…

Bahse konu davetsiz enerjiler başka 
bir varlığa ait bir “düşünce formu” 
olabileceği gibi (öfke, kızgınlık, 
kıskançlık vs.), fizik olarak dünyaya 
bedenlenemeyen başka yaşam formları 
şeklinde de olabilir. Ölmüş olduğu 
halde herhangi bir nedenle ışığa 
gidemeyip psişik atmosferin dünyaya 
yakın kısmında takılı kalmış olan 
“bedensiz bir varlık” formu da olabilir.

Bu bir enerji meselesidir; ve bu 
enerjiler enerji alanına tutundukları 
kişiyi öyle veya böyle, bir şekilde 
etkilerler. Bazı kişiler bu etkilerin ne 
olduğunun farkındayken, bazı kişiler 
hiç farkında olmayabilir.

Öncelikle “davet ettiğimiz” enerjiler 
hakkında birkaç söz edeyim istersen... 
Bu enerjiler yaşam yolumuzda bizimle 
birlikte yürüme kararı almış ruhsal 
rehberlerimiz olabilir. Onlar, biz 
onları hatırladığımızda bize uzanmaya 
hazır varlıklardır. Şifacılıkla uğraşan 
dostlarımız da şifa uygulaması sırasında 
ruhsal rehberlerini, şifacı büyük 
atalarını davet eder, onlardan yardım 

ÖZELLİKLE son yıllarda 
yediden yetmişe hepimiz 
“enerji”yle yatar kalkar 

olduk…
Kuantum, Reiki  ya da diğer hangi 

başlık altında olursa olsun, hızlanan 
evrimle birlikte kadim varlıksal bilgiler 
ortaya süratle dökülmeye devam 
ederken, biz de içinde yüzdüğümüz 
gezegenin aslında bir titreşim 
denizinden ibaret olduğunu, yaratılan 
her vibrasyonun birbirini an be an 
etkilediğini her geçen gün daha iyi 
anlamaya başladık.

Bir insanın kendisinin ve varlık 
alanına çıkmış diğer tüm varlıkların 
aslında titreşimden ibaret olduğunu 
“gerçek bir idrakle kavraması” 
hayatı yaşama biçimini çok ama çok 
farklılaştıracak bir olgudur.

Eğer, “yapabilmek için olmak, olmak 
için de bilmek” gerekiyorsa, o halde 
“olmak” için bilmenin, bilmek için “iyi 
bilenlerin” izleğini sürmenin de peşini 
bırakmamak lazım.

Türkiye’de ruhçuluğun doğuşu 
ve gelişimini, enerji konularının 
açılımlarını izlemeye-araştırmaya 

Davetsiz Enerjilerinize
 Dikkat

Jale Önder
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ait sandığımız bazı davranışların, 
kararların onların itilimiyle meydana 
geldiğini fark edemiyoruz. 

Ancak anlamlandıramadığımız-
aşamadığımız bir durumla 
karşılaştığımızda, konuların enerjetik 
yönünü de bilen bir uzman kişiye 
danıştığımızda karşımıza bu tür 
etkileşimlerin, bağlantıların gerçekliği 
çıkabiliyor.

JÖ: Bu enerjiler hakkında biraz daha 
bilgilenebilir miyiz?

OT: Artık çok iyi biliyoruz ki 
evrende hiçbir şey yok olmuyor. 
Bu düşüncelerimiz için de geçerli. 
Düşüncelerimiz de dünya sistemi 
içerisinde, ince titreşimli alanlarda, 
belli formlar oluşturuyor. Bunlara 
teozofik literatürde formpanse denirken, 
yeni ekolde de psikonoetik deniyor. 
İşte bu düşünce formlarının enerji 
yoğunluğunun ne olduğu önemli; 
yoğunluğuna göre bu enerjilerden az 
ya da çok etkilendiğimiz bir gerçek. 

Büyü olarak nitelendirilenler de 
birer enerji formu aslında. Yüzyıllardır 
birçok kavim, kabile, uygarlık beyaz ya 
da kara büyü üzerinde çalışmış. Bütün 
bunlar birer düşünce formu olarak 
dünyanın ince titreşimli bölgelerinde 
yer etmiş. Zaman zaman bu olumsuz 
titreşimlerden etkilendiğimizi 
de yaptığımız çalışmalarda 
gözlemleyebiliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde hipnotik 
uygulama ile çalıştığım kişi kendi 
üzerinde büyük bir göz algıladığını; 
bu gözün çocukluğundan beri 
onunla birlikte olduğunu söyledi. 
Detaylandırdığımızda bunun, nazar 
dediğimiz düşünce formunun kişi 
üzerindeki etkisine dair çok güzel 
bir örnek olduğunu kavradık. Bu 
ve benzeri düşünce formlarını da 
üzerimizde taşımaya, etkisinde kalmaya 
devam edebiliyoruz.

JÖ: Bu tür enerjilerin çekim alanı nasıl 
oluşuyor; biz mi yaratıyoruz?

OT: Söyleşinin başında senin de 
ifade ettiğin gibi,  her birimiz bir 
titreşim varlığıyız; enerjetik varlıklarız. 
Benzer titreşimlerin de birbirini 
çektiğini artık çok iyi biliyoruz. Bize bir 
enerjinin kancalanması sadece davetsiz 
enerjinin sorumluluğu değildir. 
Yaşayan kişinin içinde bulunduğu ruh 

diler. Yaşam yolumuzda ilerlerken, 
bizden daha güçlü, ulu olduğuna 
inandığımız sistemlere doğru uzanır 
destek bekleriz; farkında olarak ya da 
olmayarak davet ettiğimiz enerjilere ev 
sahipliği yaparız.

Bir diğer davetlilerimiz de, 
düşünerek çağırdığımız ölmüş 
atalarımızdır. Ölmüş olan annemiz, 
babamız, anneannemiz, babaannemiz, 
dedelerimiz, güven duyduğumuz büyük 
atalarımızdan bizleri hatırlamalarını 

isteriz. Onları sevgiyle yad ederken, 
çıkmazlarımızda “Gel de gör, bak 
ne haldeyim; ben bu durumları 
niye yaşıyorum; bana yardım et, güç 
gönder!”  diyerek onlara seslenerek 
çağırmak yönelimine gireriz…

Yaşam yolumuzda ilerlerken, bazı 
enerjiler bizim de onlara uzanmamız 
sonucunda  bizimle birlikte yol 
almaya karar verip bize eşlik 
edebiliyorlar. Biz bunların varlıklarını 
hissedemeyebiliyor; kendimize 



N İ S A N  2 0 1 4  •  2 12 0  •  R U H  v e  M A D D E

gün evden çıkarmama uygulaması 
yapılır; bebeğin koruma alanının 
güçlenmesi için.

Hastalık durumlarında da daha 
hassas olurlar ve kendi alanlarında 
zayıflık yaşarlar. İşte o zamanlar 
bağlantının kolaylıkla yapılabileceği 
anlardır. Çok ateşlendiklerinde, çok 
hastalandıklarında, o tür enerjilere 
açık olma olasılıkları da artmaktadır.

Bu nedenle çocuklarımızı 
gezdireceğimiz ortamları, alanları 
özenle seçelim. Açık havada, doğada, 
deniz kenarında, olumlu ortamlarda 
daha çok zaman geçirtelim.

JÖ: Belli enerjetik formları, bu “davet 
edilmeden gelen” enerjileri daha çok 
barındıran yerler, bölgeler var mıdır?

OT: Sadece bebeklikte değil, 
ömrümüz boyunca bu tür enerjilerle 
sık sık karşılaşabiliyoruz. Bu enerjilerin 
daha yoğun olduğu bölgeler 

hastaneler, barlar, kızgınlığın çok 
yoğun olduğu yerler,  derin 
üzüntünün olduğu mekanlar, 

ölmüş varlıkların bulunduğu 
alanlar (savaş alanları, 

mezarlıklar) olarak 
nitelendirilebilir. 
Bu alanlarda bu tip 
enerjilerin yoğunluğu 
daha fazladır. 

JÖ: Hangi durumlarda 
bu tür enerjiler bağlantıya 
geçmeyi seçiyorlar?

OT: Ölüm 
olayı bizim bu 
dünya üzerindeki 
kaçınılmaz 
gerçeğimiz. Ancak 
ölüme karşı içimizde 
aleni ya da örtük bir 
korkuyu hep taşırız. 
İşte bu korkuyla 

ölen varlıklar dünya üzerindeki 
bedenlerini terk ettiklerinde henüz 
gitmeye hazır hissetmezler kendilerini. 
Özellikle ani ölümlerde, örneğin 
trafik kazası, deprem, cinayet gibi 
ölüm durumlarında kişi ölmeye hazır 
değildir. Ölüm korkusunu yoğun 
yaşayan kişiler, genç ölen kişiler, bu 
dünya üzerinde yaptığı işlere çok 
bağlı, daha yapacağı çok işi olduğuna 
inanmış kişiler de henüz ölmeye hazır 
değildir. Ya bir takım inançlarına bağlı 
(“kötülük yaptı, suç işledi, cehenneme 
gidecek yanacak” gibi) olarak, ya da 
dünyaya (maddeye, kişilere ya da 
işlere) aşırı bağlı olmaları, onları bu 
dünya üzerinde halihazırda “enerji 
formu” olarak yaşamaya devam eden 
kişilerin enerji alanlarıyla  bağlantıya 
geçmeye ve onlar üzerinden ortak bir 
yaşam sürmeye yönlendirebilir. 

Bu yüzden, dünya üzerinde yaşarken 
ölümü de düşünüp ona hazır olmayı 
seçebiliriz. Yapmak istediklerimize 
kontrollü  bir arzu ile yaklaşıp  
tamamlama gayreti içerisinde olabiliriz. 
“Hiç ölmeyecekmiş gibi çalışıp her an 
ölebilecek gibi yaşamak” düsturu bizim 
öğretilerimizde de var. 

Her gece ölmeye yatmak ve geride 
bırakabileceklerimizin bilincinde 
huzurla uykuya dalmak. 

JÖ: Davetsiz enerjilerin bizim enerji 
alanlarımıza tutunmalarındaki niyet pozitif 
midir, negatif mi?

OT:  Dünya üzerindeki her varlık 
kendisini tamamlayacağını düşündüğü 
kişiye itilim duyar, ihtiyacı olan 
tecrübeleri yaşayacağı varlığı seçer. 
Davetsiz enerjler örnekleri içinde 
de rastladığımız bir durum bu. Bir 
danışanımla yaptığım çalışmada 
karşılaştığımız “davetsiz enerji” 
buna bir örnekti. Yükselememiş bir 

hali veya duygu durumunun yaydığı 
titreşimler benzer titreşimlerde olan 
enerji formlarını kendine cezbeder.  
Örneğin, korku titreşimleri yayan 
birine korku unsuru baskın olan bir 
enerji formu tutunabilir. İki taraf 
arasında meydana gelen ortak çekim 
alanını hangi duygunun-inancın inşa 
ettiğini anlayıp o alanda birbirine 
eklenmiş tarafları şifalandırmak gerek. 
Zafiyet alanlarımızı bilinçlendirip 
arıtmamız lazım. Farkına varmalıyız 
ki, esasında her birimiz eşsiz ve 
mükemmeliz, bizden sadece bir tane 
var!

Bizi biz yapan salt kendimize 
özgü birçok dinamiğimiz var. Anne 
ve babalarımızın bir araya gelişini, 
onların anne ve babalarının bir araya 
gelişini, onların da anne ve babalarının 
bir araya gelişini düşünecek ve 
gerilere doğru yolculuk yapacak 
olursak, atalarımızın çok derinlerdeki 
kayıtlarını, aktarımlarını keşfederek 
bu gün içinde bulunduğumuz sarmalı 
daha iyi kavrarız.

Fizyolojik ve psikolojik bedenimizde 
“7 nesil” atalarımızın genlerini 
taşıdığımız söyleniyor ya; onların 
her birinden bazı titreşimleri alarak, 
ama çok farklı bir “ben” olarak yaşam 
yolumuza devam ediyoruz aslında; 
ve bu çok değerli, biricik ve ayırdına 
varmamız gereken bir olgudur.

Böyle olunca da, her birimizin 
hassasiyetleri, zaafları, duyarlılık 
eşikleri, güçlülükleri farklılık 
gösteriyor. Bazılarımızın, herkesin 
yaşayabileceği  benzer olaylardan 
daha çok etkilendiğini, kimisinin 
aynı olayları tüy gibi kaldırabildiğini 
görüyoruz. Bazen, “Bu olay 
arkadaşımda bu kadar yoğun bir 
etkiyi nasıl yarattı acaba?” diye 

anlamakta epey güçlük çekiyoruz. 
Bazı durumlarda ise, değişimi 
gerçekleştirmek adına, daha yoğun 
titreşimlerle hayatı karşılıyoruz.

O titreşimlere uygun olayları 
kendimize doğru çektiğimiz gibi, 
gönderdiğimiz titreşimlerle yaşamamız 
gereken eprövlere uygun kişileri 
de kendi hayat alanımıza doğru 
cezbediyoruz.

 İşte, bu konusu geçen enerjiler 
de, bağlantılar da böyle gerçekleşiyor. 
Yaydığımız titreşime uygun olarak bize 
yönelen değişik nitelikteki enerjetik 
formlarla birlikte yol almaya devam 
edebiliyoruz.

JÖ: Enerji alanımıza tutunmaları hangi 
durumlarda gerçekleşmekte?

OT: Bu enerji formları bir insanın 
enerji alanına daha önceki hayatlarının 
birinde tutunmuş olabileceği gibi, 
bu hayatında her hangi bir yaşta da 
tutunmuş olabilir…

Yaptığım hipnotik çalışmalarda bu 
tür enerjilerin daha çok bebeklikte, 
çocuklukta bağlandıklarını 
gözlemledim. Bebekler en saf; 
titreşimleri çok süptil varlıklardır. 
Böyle olunca karşılaştığı kişilerin 
bazılarını çok sever, onlara 
gülücükler atarken; 
bazı karşılaşmalarda da 
huzursuzlanmaya, ağlamaya 
başlarlar. İşte bu onların 
hassasiyetlerini gösteren 
bir unsurdur. Enerji 
alanları henüz kendini 
koruyacak yapıyı 
oluşturmamıştır, çok 
açık ve duyarlıdır 
vibrasyonlara.  
O yüzden 
geleneklerimizde 
bebekleri kırk 
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varlığın hayattan; yemek, alkol, seks 
tatmini sağlamaya devam etmek için 
yeryüzündeki “uygun” bir enerjetik 
yapıya çengel attığı bir  deneyimdi. 
Danışanım, taşıdığı zayıflıklar 
nedeniyle, onun kendisine verdiği 
güçlü itilimlerinden faydalanıyordu; 
ikisi de ortak bir “yarar” noktasında 
buluşmuşlardı. Burada karşılıklı “yarar 
sağlama” uyumu var gibi gözüküyor 
ama; danışanın hayatında, çevresinde 
büyük sorunlara sebep olan negatif bir 
deneyim bu aslında. Danışan okulunu 
bırakmış, alkol, uyuşturucu ve zevk 
üçgeninde yaşayan bir kişi haline 
gelmişti.  

Bazen dede, büyükanne kimliğinden 
aldığı doyumu terk edemeyen, yarım 
kalmış işlerini hala tamamlamaya 
çalışan, evlatlarıyla-torunlarıyla deneyim 
yaşamaya devam etmek isteyen ve bu 
ısrarla dünyanın psişik atmosferinde 
kalmaya devam eden enerjetik formlar 
olabiliyor. Böylece, hem dünya 
üzerinde yaşamayı hem kopamadıkları 
tatminlerini devam ettirmeyi sağlayarak 
doyum elde ediyorlar, enerji alanından 
yararlandıkları kişiler üzerinde ise ciddi 
sıkıntılara sebep olabiliyorlar. 

Davetsiz enerjiler konusunda 
çalışabilecek donanıma sahip olan 
kişiler bu tip enerjileri teşhis ve tedavi 
edebilir. Kişi kendi üzerinde çalışarak, 
bu davetsiz enerjilerden korunabilir, 
kurtulabilir.

JÖ: Bu tip enerjetik formların “davetsiz 
enerjiler” olup olmadığını kişi nasıl 
anlayabilir?

OT: Öncelikle şunu söyleyelim ki 
bu vakalar çoğunlukta değil. “Acaba 
bende de var mı bunlardan?!” 
diyerek bir korku, bir düşünce formu 
oluşturmayalım, nefeslerimizi rahat 
alalım. 

Mantıklı bir açıklaması bulunmayan, 
kişinin yaşadığı gerçek bir deneyime 
ait olmayan  korkular, ani-sık değişen 
ruh halleri, bir açıklaması olmadan 
kendini aşırı bitkin hissetme, normalde 
yapmayı istemeyeceği bir şeyi yapma 
dürtüsü, nedenini bulamadığı, 
yaşamında karşılığı bulunmayan 
kaygılar ve güvensizlikler bu gibi 
enerji formlarının alanımıza etkide 
bulunması sebebiyle olabilir.

Kişi yaşam yolunda ilerlerken, bir 
süre sonra sanki kendisine ait olmayan 
bir enerji ile birlikte olduğu hissine 
kapılabiliyor. Ya da herhangi 
bir nedenle hayatında büyük 
sıkışıklıklar hissedebiliyor. 
Bir doktora, kişisel gelişim 
uzmanına ya da enerjetik 
çalışmalar yapan bir kişiye 
başvurabiliyor. Aslında 
kendisi olmayı, blokajları 
aşmayı, genişlemeyi, 
kendi iradesini yaşamına 
hakim kılmayı istiyor. 
“Artık bu durumdan 
çıkmak istiyorum, 
hayatımdaki şu şu olayları 
değiştirmek istiyorum,” 
diye arayışa geçtiğinde, 
enerjetik alanındaki zayıflıklar 
ve bu tarz enerjetik bağlantılar 
ortaya çıkabiliyor; o zaman enerji 
dönüşümlerine açıyor kendisini. 

JÖ: Bu tarz çalışmaları yapan kişilerin 
özellikleri nedir, ne olmalıdır? 

OT: Bu tarz çalışmalar yapan 
kişiler “varlıksal alan” üzerinde yoğun 
emek-zaman harcamış, güvenilir 
kişiler olmalı. Hangi araştırmaların 
içinden geldiği, kimlerden hangi 
eğitimleri aldığı, dolayısıyla kazandığı 
donanım ve tecrübeler; ve elbette 
“niyetin” ne olduğu çok önemli. Bu tür 

çalışmalarda en önemli husus  şuurlu 
bir “varlığa yardım” düsturuna sahip 
olmak… Bilgilere ucundan kıyısından 
bulaşarak kalkışılacak “tatmin” 
çalışmaları değil bunlar, aksi taktirde 
kişiye yarardan çok zarar verilebilir. 
O nedenle örneğin eğitimli regresyon 
uzmanları ile çalışılabilir.

JÖ: Bu konularda kendi üzerimizde nasıl 
çalışabiliriz?

OT: Yaşamımıza dikkat edelim, 
ne tür uygulamalar içerisindeyiz? 
Yaşamın içerisinde kendimizi 
gözlemeye, hallerimizi fark etmeye 

ne kadar zaman ayırıyoruz? 
Düşüncelerimizi, duygularımızı 

inceleyelim… Olumlu 
düşünceler, duygular mı 
daha yoğun, olumsuzlar 
mı? Kendimiz üzerinde 
çalışırken, “içinde 
yaşadığımız hali”  fark 
ediş denemeleri yaparak 
hangi enerjetik alanı 
beslediğimizi gözlemeyi 
ihmal etmeyelim.

Yaşamımızın geçtiği 
alanlara, ortamlara özen 

gösterelim. Doğada, açık 
havada, olumlu ortamlarda 

olmayı seçelim. Doğa en 
büyük temizleyici, düzenleyici, 

dengeleyicidir. Derin derin nefes 
almak, ince titreşimli yerlerin 
enerjisiyle içimizi doldurmak enerji 
alanımızın güçlenmesini sağlar.

Uykumuza, beslenmemize, 
vücudumuza girmesine izin verdiğimiz 
her türlü titreşime dikkat edelim. 
Enerji bedenimizin güçlü olmasında 
uyku ve beslenmenin rolü çok büyük.

Psişik korunma tekniklerini de 
yaşamımıza sokabiliriz; önemli bir 
kendi kendine telkin ve dönüşüm 

metodudur; fakat, başlı başına ayrı bir 
söyleşi konusudur.

Özdeşleştiğimiz negatif hal ve 
duyguların farkına varıp bu hallerin 
dışına çıkmaya gayret edelim; kendi 
kendimize baş edemediğimizde ise 
bir profesyonelden yardım almaktan 
kaçınmayalım.

Görüldüğü gibi davetsiz enerjilerden 
korunmak mümkün… Bunun 
için enerjetik alanımızı güçlü 
kılmak bizim asli sorumluluğumuz. 
Varlığımızı ve varoluşumuzu 
sevmek de bu sorumluluklar içinde 
şüphesiz. Kendimizi ne kadar sever, 
varlığımızı ne kadar onaylarsak, 
enerji bedenimizden dış dünyaya 
gönderdiğimiz titreşimleri, çevremize 
durmaksızın yaptığımız yayınları 
kalitelendirerek kendimize ciddi bir 
koruma alanı sağlarız; ve kapılarımızı 
davet etmek istediklerimize açık tutma 
iradesini kazanırız böylece…

Oya Timurdoğan’ın açıklamalarına 
kendi adıma ve yarar sağlayabilecek herkes 
adına teşekkür ediyorum.

Anlaşılan o ki bilinçli ve farkında 
olduğumuzda, içinde yüzdüğümüz bu 
enerji denizinde içimize aldığımız ya da 
dışarı verdiğimiz her türlü enerji formuyla 
etkileşim kurarak onları dönüştürme 
gücüne sahibiz.

Ama bu elbette kendiliğinden olmuyor; 
evrendeki çaba yasası gereği, bu alanda 
da kişinin kendi uyanışı, idraki ve çabası 
gerekiyor.

Aksi takdirde, bizim şuursuz-boş 
bıraktığımız her alan, bir yere yerleşmek 
arayışındaki enerjetik  misafirlerce, davetli 
ya da davetsiz ele geçirilebiliyor; malum, 
evren boşluğu sevmiyor!                         r

Kaynak: Daha önce Derki’de yayınlanan yazı, izinle 
alınarak dergimizde paylaşılmıştır.
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246 yıl olduğunu, bugünden önceki 
döngülerde ise 243 olduğunu yani 
geriye doğru gidildiğinde azaldığını 
görebiliriz. Bu da demek oluyor ki, 
bundan çok daha uzun zaman önce 
Plüton’un 12 döngüsünü, tıpkı bu 
bilgilerin söylediği gibi 2600 yıl olarak 
hesaplamak mümkündü. Bu 2600 
yıl da, bir Dünya döneminin sonunu 
anlatıyordu. 

Amacım kıyamet tellallığı yapmak 
değil. Gökyüzünde bir şeylerin 
değiştiğini ve bir dönemin sonlanıyor 

olduğunu, bunun elbette 
Dünya’ya da 

yansıyacağını, 
tıpkı gizlemli 

bilgilerde 
olduğu 

gibi 

dillendirmek. Aynı biçimde, 
vaktiyle Plüton diye bir gezegenin 
varlığından tamamen habersizken 
verilen bu sayıların şimdi astronomik 
gerçekliğinden rahatça bahsediyorsak, 
bilginin devamında bahsedilen 
“Dünyasal dönüşümden” de bahsetmek 
gerekir. 

Bugünden ileriye doğru 
gidildiğinde, Plüton’un tekrar Koç 
burucuna gelip bir dönemini bitirmesi 
2068 yılına denk geliyor. 

Bir dönem, bir anlam, kendini 
tamamlıyor ve tamlığa kavuşuyor. 

Plüton, bir anlamı tamlığa 
kavuşturmak için 

yoluna 
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1970’lerden itibaren temelleri atılan ve tartışmalara, karşı çıkışlara rağmen 
ismi önlenemeyen indigo çocuklar hakkında ben de bir şeyler söylemek 
istiyorum. Malum jenerasyon 1984 başlangıçlı “Plüton Akrep” jenerasyonu. 

Kolay bir jenerasyon değil, onlar hakkında bol bol konuşmak gerek. 
Ben işe biraz da astronomik açıdan yaklaşmak, bu yaklaşımı Dünya’mızın 

“dönüşümüyle” harmanlamak istiyorum. 
Plüton, bildiğimiz üzere 1930 yılında varlığından astronomik olarak 

haberdar olduğumuz, Güneş Sistemi’mizin en dış sınırında kalan 
parçasıdır. Biraz görsel yaklaşacak olursak Plüton’un Güneş Sistemi’ni 
nasıl kapsadığını ve onun sınırlarını nasıl çizdiğini hissedebiliriz. 
Plüton, astrolojide de ölümü ve yeniden doğuşu anlatır yani 
kendimizin sınır çizgisini, ölümle yeniden doğuş arasındaki 
noktayı. 

Her hareket bir anlamın göstergesidir. Hiçbir şeyi bir anlam 
olmaksızın yapmayız, elimizi kaldırmamızdan gezegenlerin 
dönüşüne kadar her hareket bir “anlam” içerir. 

Plüton’un hareketleri ve dönüşleri de bizim için büyük 
dönemlerin habercisidir çünkü sistemimizin en dışında kalan, 
tamamını içine alan ve “dönüştüren” bir anlamı vardır. O, Güneş 
Sistemi’nin en ağır ilerleyen, kitle hareketlerini etkileyen ve 
dönemleri değiştiren parçasıdır. 

Ezoterik bilgilerde hep bir “tufan”dan, Dünya’nın sonundan ve 
dönem bitişlerinden bahsedilir. Bu dünya dönemleri ise 2600 yıl olarak 
bildirilir. 2600 yılın astronomik olarak hesapladığımızda Plüton’un 12 

döngüsüne yani Güneş Sistemi 
etrafında 12 kez dönüşüyle 
örtüştüğünü görebiliriz. Şimdi bu 
yıl hesaplandığında 2900 küsur 
yıla denk gelmesine rağmen 
geriye doğru dönüp baktığımızda 
Plüton döngülerinin sürekli 
kısaldığını, bugün 245 yıl olan bir 
döngünün, bir dahaki döngüde 

P L Ü T O N  A K R E P :

Nedir Bu İndigo Bilinci; 
Kimdir Bu “Çivit-Mavi”

Hazal Işık Açıkel
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Dünya’ya da 

yansıyacağını, 
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tamamlıyor ve tamlığa kavuşuyor. 
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devam ederken, o Akrep burcuna geçtiğinde, bahsi geçen 
indigo çocuklar Dünya’ya gelmeye İndigo, kelime olarak 
çivit mavisi anlamına geliyor. Çivit mavi ise ruhsal 
öğretilerde üçüncü gözün yani evrensel idrakin, 
gerçeği anlamanın rengidir. 

Konu gerçeğe ulaşmak olunca, burçlar 
kuşağında da hemen akla gelen Akrep 
burcudur. Akrep burcu, en özdeki 
gerçeği arayan ve ona ulaşana dek 
geri kalan her şeyi, tüm fazlalıkları, 
abartıları, gereği olmayan 
her şeyi yok eden, eriten bir 
karaktere sahiptir. Plüton 
Akrep burucundayken 
dünyaya gelen bu çocukların 
oluşturduğu jenerasyonun 
görevi de işte tam olarak 
budur; işe yaramayan tüm 
ağırlıklardan Dünya’yı 
kurtarıp öz bilince 
ulaşmak, artık yalnızca 
gerçeklerden bahsetmek… 
Onların gerçekten gayrı 
kimseden ve hiçbir 
şeyden korkuları yoktur; 
ruhun özünü bilirler 
ve bunu göstermek için 
dünyaya gelmişlerdir. 
Onları ne otoriteler 
korkutur, ne sınırlar, ne de 
baskılar. Onların bildikleri tek 
şey, içlerindeki özsel güçtür; onlar 
anne- babalardan çok hakikatin 
çocuklarıdır. 

Bu kuşağın asıl amacı, ölüm ve 
yaşamı bir araya getirip birbirinin 
ayrı şeyler olmadığını da Dünya’nın 
bilgisine sunmaktır. İndigolar ölümden 
korkmazlar. Bu yüzden bu çocukların 
bilinci Dünya’da şok etkisi yarattı. Herkes 
onların kendilerini nasıl ortaya attıklarını, 
vücutlarını ve ruhlarını nasıl hiçbir şeyden 
sakınmadıklarını hayretle izliyor. Bu bilgi, ölümden ve 
yaşamadan korkmayan, yalnızca içlerindeki gerçeğin peşinden 
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gitmeyi bilen indigo çocukların dünyaya verdikleri en kıymetli 
şeydir. 

İndigo jenerasyonu, Dünyasal dönüşümün ruhsal 
gerçeğe dönüş kısmını Dünya’ya taşıyorlar. “Beden” 

denen aracın, ruhun emrinde yürümekten 
başka hiçbir işi olmadığının canlı kanıtı 

onlar. Geçmiş kuşakları da bu bilgiyle 
tanıştırıyor ve onları gururlandırıyorlar. 

Plüton akrep jenerasyonundan 
sonra gelen Plüton Oğlak 

jenerasyonuysa bu yeni bilgiyle 
yeniden dünyayı yapılandıracak 

olan kuşaktır; yeni anlayış, yeni 
değerler, yeni bir toplum 
onlarla inşa edilecektir. 

Devam eden Plüton 
Kova, küresel bilincin 
hakim olacağı ve kolektif 
değerler ışığında 
sınırların ortadan 
kalkacağı, insanlığa 
hizmet zamanını 
getirecektir. Bu zamanda, 
tüm bireysel özgürlükler 
ve farklılıklar kabul 
görecek ve ortak, tüm 
insanlığa hitap eden 
hümanist değerler hüküm 

sürecektir.
Plüton bu devresini 

kapatırken gireceği Balık 
burcunda ise ruhun tam 

dönüşümü, birlik bilinci 
iyiden iyiye tüm insanlığı bir 

ruhsal gerçeklik altında bir araya 
getirecek, “bir olma” duygusuyla 

bütün bilinci dönüşüme uğratacaktır.
Bu kademeli gelişimde, indigo 

jenerasyonunun başlattığı öze dönük 
bilgi, diğer kuşakların değerlerinin ana 

kaynağı olacaktır. 
Plüton’un en güçlü ifadesini dile getiren bu 

kuşağın çıkardığı güçlü bir ses, bize mükemmel bir 
gelişimin tamamlanışını haber veriyor.                       r
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yolunu açıyor. Böyle bir kontrol ve 
manipülasyona maruz kalınca da, 
“olası” olmadığı gerekçesiyle, olanların 
“olası” olduğuna inanamıyoruz. 
Oo, ama bu gerçekten “olası”! 
Yani çok mümkün... Bu, bezelye 
büyüklüğündeki bir zihne hapsolmuş 
insan potansiyeli için değil, ama 
diğerleri için mümkün.

İnsanların Dünya’yı 
düşündüklerinden biraz farklı 
sanıyorlar, oysa hiç ama hiç de 
sandıkları gibi değil! Yeni yüzyılın 
başlangıcından beri, bilmecenin 
parçaları bir seviye daha oluşturdu. 
Bu seviye, fiziksel realitenin illüzyonsu 
doğası oluyor... İşte bu açıdan bakıp da 
tavşan deliğinin derinliklerindekileri 
görmeye başlayınca milyonlarca 
kişide jeton düştü!

Kitap yazarken, her zaman nasıl 
yönlendiriliyorsam, İnsanoğlu Artık 
Dizlerinin Üzerinden Kalk adlı 
kitabımı yazarken de, Ay’ın, Dünya’nın 
doğal bir uydusu olmayıp dünyaya 
bizim algılayacağımız realite menzilini 
kısıtlamak için bir “engel” frekansı 
yaymakta olduğunu irdelemeye 
yönlendirilmiştim. Bu tıpkı biz 
İnternet’e her yerden ulaşabilirken, 
Çin’deki erişimin kısıtlanması için 
koyulmuş olan “güvenlik duvarı” 
gibi bir şey oluyordu. Daha önce de 
defalarca belirtmiş olduğum gibi, 
Ay’dan yayınlanan frekanslar, bizi sahte 
bir realite ile besliyor yani dünyayı 
gerçekte olduğu gibi göremiyoruz.  
Ben buna “Ay Matriksi” diyorum.

Ancak bu kitabım basıldığından 
beri enerjik bilgiler, bu kez de güçlü 
bir şekilde Satürn’ü işaretliyor. 
Satürn de, Dünya’yı en az Ay kadar 
etkiliyor. Anahtar; Satürn. Ve en 
azından bu seviyede bu konuda 

yaptığım araştırmalar evrenin 
elektriksel doğasına, bilginin nasıl 
iletildiğine, dolayısıyla da nasıl 
“hack”lenebileceğine dair cevaplar 
sağladı.

Elbette ki, anlamak için oldukça  
açık bir zihne, ya da daha doğrusu 
“bilinç”e  sahip olmak lazım. Neyse ki 
bugünlerde hızla uyanmakta olan çok 
kişi bunu görebiliyor. Grafik eğrisi, 
bastırılmış ve kontrol altına alınmış 
algılama ile iyice dibe vurmuşken, 
benim Gerçek’in Titreşimleri adını 
vermiş olduğum enerjiler sayesinde 
tam bir yükselişe geçti. Sistem, uzun 
zamandan beri kitlesel bir uyanış 
olacağını biliyordu, dolayısıyla gücünü 
kaybetmemek için derin uykusundan 
uyanmakta olan insanların üzerinde 
gittikçe artan bir baskı uygulamaya 
başladı. 

Dünya’da ve Güneş’te, genel 
olarak evrende her seviyede muazzam 
değişiklikler olacak. En çok da 
insanların kalplerinde ve zihinlerinde 
inanılmaz farklılıklar yer alacak. 
Bu olayların çoğu belki zorlayıcı 
olacak ama çoğu harika, sonuç ise 
muhteşem olacak. Şimdi kontrol, 
kısıtlama ve baskı çağından, ancak rüya 
diyebileceğimiz alabildiğine gelişmiş 
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ARTIK insanların zihinlerini iyice açmaları gerekiyor. Eğer son derece 
kısıtlı algılama sınırları ve insanoğlunun, sistematik olarak kabullenmeye 
programlanmış olduğu kısıtlı “olasılık” içerisinde kalırlarsa, neler 

olduğunu anlamaya asla yaklaşamazlar bile... Aslında “olasılık” sonsuz, ama insan 
zihni “olasılık”ın sadece bir bezelye büyüklüğünde olan kısmına hapsedilmiş. 
“Olasılık” duygusunun baskılanması, “olasılık” deneyiminin baskılanması oluyor. 
“Olası” olmadığını düşündüğümüz şeyi denemiyoruz bile, bu da üzerimizde 
teknoloji ve diğer teknikler kullanılarak kitlesel bir kontrol uygulanmasının 

Kim Olduğunuzu Hatırlayın...
David Icke

G E R Ç E K ’ İN  T İ T R E Ş İM L E R İ
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neye inanmak isterse ona inanacaktır, 
bu herkesin kendi bileceği bir şey yani 
tamamen bir seçim meselesi...

Vurgulamak istediğim bir diğer 
nokta da şu ki;  “akıl”dan “bilinç”e 
geçmek için sürekli olarak meditasyon, 
Yoga veya Tai Chi, nefes alıştırmaları 
yapmaya, oruca girmeye veya başka 

ne varsa onları uygulamaya hiç 
gerek yok. Sadece bunu içtenlikle 
hissetmeniz yeterli olacaktır. Ben 
bunların hiçbirisini uygulamadım ve 
meditasyona en yakın yaptığım şey, 
sessizce oturup derin derin düşünmek 
oldu. Biliyorum bu tür “gelenek”lerin 
“Guru”ları, uygulayıcıları veya 
savunucuları  bu dediklerime itiraz 
edip, “Öyle şey olmaz! ‘Yüksek 
Bilinç’e bağlanmak için mutlaka 
şunu yapmalısın, bunu yapmalısın!” 
diyeceklerdir. Elbette bunu söylemeye 
hakları da olabilir. Zaten ben kimseye 
“Bunları yapmayın” demiyorum ki, 
bu tamamen onların tercihi. Sadece 
“Gerek kalmıyor” diyorum. Birçok kişi, 
kendi bilincimize açılmamız işlemini 
çok komplike veya karmaşık bir hale 
getiriyor. Oysa hiç de karmaşık değil. 

“Bilinç”inize uyanmak sadece bir 
seçim, karar veya niyet meselesidir. 
Ondan sonra “bil”en kalbinizi 
izleyerek, deneyimlerinize rehberlik 
etmesine izin verirsiniz, o da sizi 
“yuva”ya  ulaştırır. Bunun için 
kristallere veya tütsülere gerek yok. 
Elbette ki çevrenizde bulunmasından 
hoşlanıyor olabilirsiniz ama inanın 
hiç gerekli değil. İşlem, çoğu kişinin 
iddia ettiği veya sandığı gibi zor 
değil, aksine son derece basit. İşin 
püf noktası, amacına ulaşmaması için 
Kontrol Sistemi’ne odaklanmamak. 
Eğer sisteme odaklanırsak, onu 
daha çok güçlendiririz. Yani 
kehanetlere inanırsak onların 
gerçekleşmesini sağlarız. Kendimizi, 
sistemi başarıya  ulaştıracak bütün 
bu düşüncelerden, Maya Hopi ve 
Nostradamus  kehanetlerinden ve 
negatif enerjilerden arındırmalıyız.

Kalplerimizi ve zihinlerimizi, bir 
zihin hapishanesine dönüştürülmüş 

bir farkındalık ve potansiyele doğru 
bir geçiş yapmanın eşiğindeyiz. Rüyayı 
görmeye bakın, o geliyor!  Çağlardan 
beri süregelen kontrol sistemi, elbette 
ki pek de öyle sessizce veya hızlı bir 
şekilde kaybolmayacak. Ama gidecek! 
Titreşimsel yapısı gün geçtikçe 
tükeniyor. Titreşim hızlanıyor ve onu 

tepemizde tutanın kendimiz olduğunu 
kavradığımız anda, bu iskambil 
kağıtlarından yapılmış yapı çökecek!

Her zaman bilinmesi gereken hep 
daha çok şey olacak, ama şimdi büyük 
bir değişim yaşanıyor. Dünya’daki 
insanlar, artık görmekte olduklarından 
hiç hoşnut değiller. Elbette herkes 
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olan Dünya’yı eskiden olduğu gibi 
yeniden bir cennete dönüştürmeye 
odaklayabiliriz. Ben buraya 
ortalığı biraz dalgalandırıp, sonra 
dönüp gitmek için gelmedim. Çoklu 
realitelerdeki birçok varlık gibi, “Zihin 
Kontrol Sistemi”nin yerine, özgür 
bilinç ve sınırsız olasılığın gelmesini 
sağlamak için geldim.

Son 30-40 yıldır “uyanmış bilinç” 
ile milyonlarca çocuk doğdu. 
Onlara genellikle “indigo çocuklar” 
deniliyor. Onlar titreşimsel bölünmeyi 
aşarken “bilgi”lerini korudular. 
Yoksa, kendilerini bekleyen şeyin 
sadece küresel bir zihin hapishanesi 
olduğunu bile bile gelirler miydi? 
Onlar, insanların çağlardır süren zihin 
hapishanesi sona erdiği zaman, yeni 
bir dünya yaratmak üzere buradalar. 
Kontrol sistemi etkisini kaybediyor. Bir 
süre daha durum öyle görünmeyebilir, 
ama sonu yaklaştı. Bunu “bil”in. 
“Biliş”i hissedin. Kontrol sisteminin 
üzerine kurulmuş olduğu enerji 
bölünmesi veya sapması, Gerçek’in 
Titreşimleri enerjisiyle 
şifa buluyor, iyileşiyor. 
Sürüngenler ve çöp 
adamları, planlarını 
başarıya ulaştırmak 
için tutunabildikleri 
ne varsa ona 
tutunacaklar. Kendi 
realitelerimizde 
bunun 
gerçekleşmesine 
izin vermezsek, 
insanların zihinsel 
köleliği sona erer ve 
insanlık gerçek ve 
muhteşem benliğine 
kavuşur.

Hatırlarsanız Matriks 

filminde bir sahne vardı: Neo, Oracle’a 
bir seçim yapma konusunda  bir soru 
sorar. O da; “Buraya seçim yapmak 
için gelmedin, o seçimi gelmeden 
önce zaten yapmıştın, şimdi bu seçimi 
neden yapmış olduğunu anlamak için 
buradasın,” der.

Hepimiz bu seçimi buraya gelmeden 
önce yaptık. Neden? Dünyada, bir 
cennet olarak dışa vuracak olan 
huzurlu, sevgi dolu bir küresel bilinç 
değişimi yapma işleminin bir parçası 
olmak için buradayız. Bunu nasıl 
biliyoruz? Artık hatırlıyoruz.

Kim olduğunuzu hatırlayın. Nerede 
olduğunuzu, nereden geldiğinizi 
hatırlayın. Sadece hatırlayın...           r

Remember Who You Are (Kim Olduğunuzu Hatırlayın) 
 adlı kitabından yazarın izniyle çeviren: Esin Akan

nn n n 

MTİAD ve BİLYAY AKADEMİ
ve 

BİLİNÇ OKULU
işbirliği ile

 

Pazartesi ve Perşembe günleri saat 21:00'de

CANLI SOHBETLER ve SEMİNERLER 
DEVAM EDİYOR…

 
Dr. Bedri Ruhselmanın kurucusu olduğu Metapsişik İlmi 

Araştırmalar Derneği (MTİAD) ve Bilyay Vakfı, Bilinç Okulu'nun 
İnternet sayfasından dünyanın dört bir yanından izleyiciye 
ulaşmak üzere canlı sohbet ve seminerler devam ediyor.

 
İlâhî Nizam ve Kâinat,  Kendini Bilmek, 
Şifa, Şifacılık ve Enerjiler, Psişik Korunma
Rüyalar,  Temel Ruhsal Bilgiler, 
Parapsikoloji Bilinç ve Olağan Dışı Bilinç Halleri,
Ölüm ve Ölüm Ötesi, Regresyon,
Şamanizm, Kadim Uygarlıklar,
Evrende Zeki Hayat
 

 vb. pek çok konu gruplarıyla, canlı yayındaki sohbetleri evinize getiriyor. 
Bu sohbetlere katılmak için:

 
www.bilincokulu.com

MİKRODAN MAKROYA
BİLİNÇ OKULU
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Dilek Yılmaz: Ve Mart sonu itibarıyla, 
İ lâhî Nizam ve Kâinat kitabı, the Divine 
Order and the Universe adıyla İngilizce 
olarak basıldı ve tüm dünya ile buluşmak 
üzere, herkesin rahatça ulaşabileceği, 
internet üzerinden  kitap satış  adresi olan 
amazon.com’daki yerini aldı.  Kitabın 
İngilizce baskının hazırlık sürecini bizimle 
paylaşabilir misiniz?

Ahmet Cemal Gürsoy: Kitabın ilk 
Türkçe baskısından hemen sonra 
İngilizce baskısının çalışmalarına 
başlanmıştı. Bu çalışmaya başlayalı 
yaklaşık 1 yıl oluyor.  Kitabın hem 
tercüme hem de edit edilmesi 
konusunda çok özenli ve dikkatli bir 
şekilde çalışıldı. Aslında kitap içeriği 
bakımından sade ve öz bir dille 
yazılmış. Ama bu metin İngilizceye 
çevrilirken, Türkçedeki bu anlatım 
dilini, İngilizceye uyarlayabilmek 
konusunda titiz çalıştık. İnsanlar 
kitabı İngilizce okuduklarında nasıl 
anlarlar ve nasıl yorumlarlar diye  
zihnimizde elbette soru işaretleri de 
oluştu. Ama kitap, gerçek anlamına 
en yakın olabilecek şekilde İngilizceye 
çevrildi. Çeviri işini, başka tebligatların 
İngilizceye çevrilmesinde çok yoğun 
olarak çalışmış olan deneyimli bir 
çevirmen arkadaşımız üstlendi. 
Çevrilen kitabı, yurtdışındaki editörlere 
kontrol ettirerek  titiz bir çalışma 
çıkarmaya özen gösterdik. Kelimesi, 
virgülü, noktası ve bütün gramer 
çalışması yurtdışında yapıldı. Mart sonu 
ve Nisan başı itibarıyla herkes bu kitaba 
amazon.com web sitesinden ulaşıp 
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satın alabilir. Kitabı isteyenler amazon.
com’dan elektronik kitap olarak da 
alıp okuyabilirler. Ayrıca, kitabın 
İngilizcesini önümüzdeki günlerde 
D&R, Remzi ve Nezih kitapevlerinden 
de alabilirsiniz. Kitabın kendi web 
sitesine www.divineorderanduniverse.
org linkinden ulaşabilirsiniz.

D.Y.: Kitabın başka dillere çevrilmesi 
planlanıyor mu?

A.C.G.: Elbette... İspanyolcaya 
çevrilmesi için çalışmalara başladık. 
Daha sonrasında, Almanca, Fransızca 
ve Rusçaya çevirebiliriz. Gelişmelere 
göre diğer dillere de çevirmeyi 
düşünüyoruz. Japonca ve Çince 
sembolik bir dil olduğu için bazı 
anlamların tam karşılığını bu dillerde 
yakalamak zor. Ama günümüzde, 
İngilizce dünyada en çok konuşulan 
dil olduğu için, Japon, Çinli ya da Asya 
kökenli insanların da İngilizce kitabı 
anlayabileceklerini düşünüyoruz.

D.Y.: Kitabın yazdırılış tarihi olan 
1959 yılından, ilk basım tarihi olan 2 
Nisan 2013 yılına kadar 54 yıl geçti. 
İnsanlar kitabın neden 54 yıl banka ve 
noter kasalarında bekletildiğini merak 
ediyorlar. Mesela kitap neden 1990 
yılında açılmadı da, 2013 yılında açıldı? 
Kitabın açılmasıyla ilgili uygun zamanın 
belirleyicisi kim?

A.C.G.: Söyleşimizin ilk bölümünde 
de belirtmiş olduğum gibi, Bedri 
Ruhselman tarafından bırakılmış 
olan özel bir talimat var. Kitabın son 
emanetçisi ya da koruyucusu diyelim, 
bırakılan talimatı yerine getirdi. 
Kitapla ilgili üç vazifedar insanın 
ardından tek kişi kalınca, uygun olan 
işareti bekleyecek ve kitap talimata 
göre, Metapsişik Tetkikler ve İlmi 
Araştırmalar Cemiyeti üzerinden 
yayınlanacaktı. Bunun üzerinden 

hareket edildi. 
Ve neden bu 
kadar sene 
bekledi diye 
sorarsanız, 
bu, Yukarı’nın 
takdiridir. 
İnsanların 
şu anki 
realitelerine 
bakarsak, 
toplumların 
1959 yılındaki  
sosyolojik, 
psikolojik, 
felsefi ve dinsel 
gerçeklik algılayışları, bu bilginin 
değerini kavramaya yeterli değildi. 
1960, 1970  ve 1980’lerin realite 
anlayışları, şu anki zamanın realite 
anlayışıyla örtüşmüyor. Sonuç olarak,  
insanlığın belirli bir anlayış seviyesine 
gelmesi gerekiyordu. Zamanla 
anlayışlar kaçınılmaz olarak  gelişti. 
Bilginin tekdüze okunup algılanması 
farklı bir şey, onu anlayış haline getirip 
bilgiyi yaşamak farklı bir şey. 1950 
yılından önceki ruhsal tebligatlara 
baktığımızda, ruh, Tanrı, tekamül, 
varlık, diğer gezegenlerin Dünya’yı ve 
birbirlerini etkilemeleri konusunda 
bu kadar net bir bilgi yok. Bu kitapta, 
sembolik ve alegorik bir anlatım yok. 
Özellikle Yaradan konusunda çok titiz 
davranılmış ve Yaradan ismine duyulan 
saygıdan dolayı çok özenli bir anlatıma 
gidilmiş ve gerektiği yerde gereken 
dozda bilgi verilmiş. Olur olmadık 
yerde Yaradan’dan bahsedilmemiş 
ve ona yönelik gereksiz atıflarda 
bulunulmamış. Bu kitap, 1960 ya da 
1970’lerde çıksaydı, dejenerasyon ve 
dağılma etkisi yani entropi etkisi, bu 
metinlere de yansıyacaktı. İnsanlar 

İ lâhî Nizam ve Kâinat
 Üzerine

Dilek Yılmaz

2. Bölüm

S Ö Y L E Ş İ
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gelip okumamış olanlar bile, ilerleyen 
zamanlarda tekrar bu kitabı okuma 
ihtiyacı hissedebilirler. Dünya’nın 
gidişatı ve bu gezegenin sonu hakkında 
1959’da şu an içinden geçtiğimiz 
zaman dilimi hakkında bilgi verilmiş. 
Bu bilgiler zihinsel seviyede hazır 
olanlara kuşkusuz daha çabuk ulaşacak. 
Ama ezoterik gelenekte, tüm ilahi 
bilgiler merkeze yakın olan halkalarda 
daha çok hissedilmiştir. Ama içinde 
yaşadığımız bu devre sonunun şöyle bir 
özelliği var; herkes kendi bitirme tezini 
kendi yapıp oluşturduğu ve insanlık 
ailesi belirli bir bilinç seviyesini 
yakaladığı için, bu bilgilerin anlaşılma 
olasılığı eskiye nazaran çok daha 
fazla. Bu yüzden daha büyük kitlelerin 
bunu anlayabileceğini düşünüyorum. 
İnsanlığın gidişatını anlayamayanlar 
ve bir anlam boşluğu içinde yaşayan 
insanların birçoğu, bu kitaptaki 
bilgileri kendileri ile ilişkilendirecektir. 
İşte o zaman, kitap kendi fonksiyonunu 
çoktan yapmaya başlamış demektir. 

D.Y.: Ve şimdi gelelim, küresel ısınma, 
kuraklık ve bizi yakın bir zamanda bekleyen 
susuzluk sorununa… İstanbul’da yaşayan 
insanlar olarak bu sene bahar tadında, 
ılıman bir kış mevsimi yaşadık. Yağmur 
çok az yağdı ve Şubat ayının ortasında 
19 dereceleri gördük.  Kuraklık sorunu 
sanıldığından da ciddi bir boyutta. İklim 
değişiklikleri özellikle bu sene daha bir ivme 
kazandı sanki… Yani bir vites değişikliği 
var. Dünyadaki bütün iklim bilimciler, 
önümüzdeki 30 sene içerisinde dünyayı 
bekleyen aşırı sıcaklıklara ve doğal afetlere 
karşı bizleri uyarıyorlar. İ lâhî Nizam 
ve Kâinat kitabının Türkçeleştirilmiş 
versiyonunda 283. sayfasında belirtilen, 
dünyanın son günlerindeki sıcaklık 
oranlarına yavaş yavaş yaklaşıyoruz sanki 
ne dersiniz?

A.C.G.: İklim değişiklikleri ve 
küresel ısınma ile ilgili bilgiler, 
bu gelişmelerin söz konusu bile 
olmadığı bir zamanda, 1959 yılında 
zaten verilmiş. “Kitap daha erken 
açılsaydı ne olurdu?” diye sorduğunuz 
soruya istinaden, kitap daha önce 
açılmış olsaydı, Dünya okulunun 
kapanışından önceki zamanda görülen 
iklim değişiklikleri yani içinden 
geçtiğimiz şu zaman diliminde görülen 
kuraklık, mevsimlerin birbirine 
karışması, seller kasırgalar gibi doğal 
afetler o yıllarda henüz bu hızda ve 
yoğunlukta yaşanmadığı için insanlar 
kitaptaki bu bilgileri görmezden 
gelebilirler ve inanmayabilirlerdi. 
İnsanlara kitapta anlatılan konular 
fantezi gibi gelebilirdi. Bu da kitabın 
etkisini sıfırlayabilirdi. Kitabın 2013 
yılında açılması; kutupların kayması, 
dünyanın manyetik alanının değişmesi, 
buzulların erimesi, kuraklık ve iklim 
değişikliklerinin giderek arttığı bir 
zaman dilimiyle örtüşmüştür. İnsanlığa 
da Dünya okulunun kapanışından 
önce bu bilgileri sindirerek yaşamaları, 
kendilerini toparlamaları ve bazı 
gerçeklerin farkına varabilmeleri 
için de süre tanınmıştır. Ama Dünya 
sahnesinin kapanışı da, bana göre çok 
uzak zamanları işaret etmiyor. 

D.Y.: Kitapta, ayrıca bizim Güneş 
Sistemi’mizden çok uzak mesafelerde 
bulunan başka bir sisteme ait ve 
Dünya’dan hemen hemen dört yüz defa 
daha büyük, ağır ve yoğun bir manyetik 
alana sahip olan  bir gezegeninin bizim 
Güneş Sistemi’mize doğru ilerlediğini 
anlatan çok önemli bilgiler var. Bu 
gezegenden bizim Güneş Sistemi’ne ve 
Dünyamız’a gelen etkilerle, dünyanın 
ekseninin yavaş yavaş kaymasından 
ve zincirleme değer farklanması ile 
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o zamanki realite anlayışlarına göre 
yorumlar yapıp, metinlerin gerçek 
anlamlarını değiştiren ve çarpıtan 
tutumlar sergileyebilirlerdi. Bu durum, 
tarihte çok daha önceleri vahiy yoluyla 
alınmış kutsal metinlerin de başına 
gelmiştir.

D.Y.: Kitabın İngilizce baskısı, NASA, 
CERN, Birleşmiş Milletler (United 
Nations), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
gibi büyük kurum ve kuruluşlara, 
Yale, Harvard, Oxford  gibi dünya 
çapındaki önemli üniversitelerin rektör, 
dekan ve öğretim üyelerine, Birleşmiş 
Milletlerin iki büyük  örgütü olan  Dünya 
Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler 
Çevre Programının oluşturduğu, iklim 
değişikliğinin risklerini değerlendirmek üzere 
kurulan Hükümetlerarası İklim Değişikliği 
Paneline (IPCC) ve küresel ısınma ve  iklim 
değişikliklerini araştıran en önemli uluslar 
arası kuruluşlara yollandı. Bunların yanı 
sıra kitap, psikoloji, karşılaştırmalı dinler, 
dinler tarihi, metafizik, parapsikoloji 
ve bilinç alanında  araştırmalar yapan 
dünyaca ünlü birçok enstitü ve merkezlere 
de gönderildi. Ayrıca kitap, uluslar arası 
büyük medya kanallarına da yollandı. 
Yüksek seviyeli bir tebligat kitabı olan İ lâhî 
Nizam ve Kâinat ile ilk karşılaşacakların 
tepkisini kestirmek elbette zor ama bununla 
ilgili bir öngörünüz var mı? 

A.C.G.: Öncelikle kitabın enerjisinin 
çok yüksek olduğunu belirtmek 
isterim. İnsanlar bu kitabın enerjisini 
içlerine sindirme sürecinde birtakım 
tepkiler gösterebilirler. Kitabın 
Türkçesini okuyan kişiler arasında 
yaptığım gözlemler sonucunda, bazı 
insanların kitabı daha ilk kısmında 
okumayı bıraktıklarını, bazı insanların 
kendi anlayış seviyelerinin bu kitapla 
belli bir rezonansta olmadığı ve belirli 
bir uyum alanı yaratmadıkları için, 

kitaptaki belirli yerlerde duraklayıp, 
sonrasında okumayı bıraktıklarını 
gördüm. Ama gerçekten buna hazır 
olanlar ise, bu kitaptaki bilgilerle 
beraber zihinlerinde yeni açılımlar 
yakalıyorlar ve kitabı belirli zaman 
aralıklarıyla defalarca altını çizerek 
okuyorlar. Bu kitabı dingin ve rahat 
olduğunuz bir zamanda okumak 
önemli. Kitabı sessiz bir ortamda 
okuduğunuz zaman, sadece entelektüel 

anlamda değil, sezgisel ve imajinatif 
yolla da anlama idrakiniz artacaktır. 
Aynı şey, bu kitabı yolladığımız kişiler 
için de geçerli. Kitabı ilginç bulup 
okuyanlar olacağı gibi, okumayanlar 
da elbette olabilir ama önümüzdeki 
süreçte, kitabın çok önceden 
işaret etmiş olduğu olaylar tek tek 
gerçekleşmeye başladığında, bilim 
dünyası, medya, akademik çevreler, 
dini otoriteler, bu kitabın öyle kolayca 
atlanabilecek bir kitap olmadığını 
görecekler. En azından görmezden 
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kutupların  yavaş yavaş yer değiştirmeye 
başlamasıyla buzulların erimesi ve büyük 
su kütlelerinin güneyden kuzeye hareketiyle 
beraber, Dünya’nın dengesinin tamamen 
bozulacağından bahsediyor. Bu etkilerin 
çoktan başladığı bir zaman diliminden 
geçiyoruz. Bu konuyla ilgili NASA ve diğer 
önemli astronomik çalışmalar ve gözlemler 
yapan kuruluşları yakından takip ediyoruz. 
İçinden geçtiğimiz zamanın ruhu hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

A.C.G.: Dünya’da 1980 ve 1990 
yılları itibarıyla gittikçe artan bir 
şekilde iklimsel değişiklikler oluşmaya 
başladı. Dünya’ya giderek yaklaşmakta 
olan ve dünyadan 400 kat büyük olan 
bir gezegenin manyetik alanından 
gelen güçlü tesirlerin bizim güneş 
sistemimize ve Dünya’ya olan etkisini 
de hesaba kattığımızda, bu yaşanan 
iklimsel değişikliklerini, kutupların 
kaymasının nedenini ve son yıllarda 
bunun neden ivme kazandığını tam 
olarak açıklıyor. Güneş Sistemi’ndeki 
gezegenler de kendi aralarında, dünya 
okulunun kapanışını gerçekleştirmek 
üzere bir son dönem hazırlığı 
yapıyorlar. Her gezegenin kendine 
göre bir fonksiyonu var.

D.Y.: Kitapta ayrıca Sevgi Planı 
ve  cennet sembolünün açılımıyla ilgili 
çok önemli bilgiler var. Sevgi Planı’nın 
fonksiyonunun Vazife Planı’na giriş 
niteliğinde olduğundan bahsediyor. Bunu 
bize biraz daha açabilir misiniz?

A.C.G.: İnsanlar Sevgi Planı diye 
gidip, onları orada yönlendiren 
bir tabela bulmayacaklar elbette. 
Kendilerini geliştirmiş oldukları bilinç 
seviyesinde bulacaklar. Sevgi Planı, 
enerjetik bir mekan. Bilinç seviyesi 
hazır olan insanların, ölümden sonra 
kendilerini orada bulacaklarını 
düşünüyorum. Kitapta şöyle bir bilgi de 

var. Hazır olanların bir kısmının, Sevgi 
Planı’na bile uğramadan direkt olarak 
Vazife Planı’na geçecekleri söyleniyor. 
Bu demektir ki, anlayış seviyesi 
yüksek olanların, Sevgi Planı’nda 
kalarak bir adaptasyon sürecine tabi 
tutulması gerekmeyecek. Sevgi Planı, 
uygun olan varlıkları, Vazife Planına 
hazırlayacak bir tampon görevi görüyor 
ve oradaki bilinçlenme sürecinin ve 
idrak parıltılarının çok hızlı olacağı 
söyleniyor. Sevgi Planı, zamana bağlı 
olan bir sistem olmadığı için oradaki 
süreç Dünya’daki gelişim sistemi gibi 
uzun periyotlara yayılmayacaktır. 
Bedenle ilişki kesildiği andan itibaren, 
eğitim hızlanır. 

D.Y.: Siz çok uzun zamandır dernekte 
“Kendini Bilme” çalışmaları yapıyorsunuz. 
Bize biraz bu çalışmalardan bahseder 
misiniz? Bu çalışmanın faydaları nelerdir?  

A.C.G.: Kendini Bilme konusu 
dernekte 1985 yılından itibaren, 
kapalı gruplar halinde çalışılmaya  
başlanmış. Bu ekolün öğretmenleri; 
Gurdjieff, Ouspensky ve Nicoll gibi 
Kendini Bilme öğretilerini psikolojik 
seviyeye aktarabilen duayenlerinden 
oluşuyor. Biz bu çalışmayı, 2002 
yılından itibaren dış gruplara açmaya 
başladık. Kendi manyetik alanını ve 
bilinç seviyesini hazırlamış insanlarla 
bu çalışmayı yapıyoruz. Bu zahmetli 
ve emek isteyen bir çalışma. Neden 
diye soracak olursanız, kimse şu an 
içinde bulunduğu hayatın kalıplarını 
bir psikolojik iç çalışmaya çevirmeye 
ve gözlem yapmaya kolay kolay 
yanaşmıyor. Bunu seçmiyor ya da 
seçemiyor. Çünkü hayatında önemli 
bir değişiklik  yapması gerekebilir 
bu çalışmayı takip ederek. Çoğumuz, 
kendi sübjektif dünyamızda sistematik 
bir algı yanılması içinde yaşıyoruz. Ama 
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bu çalışmaya içsel olarak çok hazır 
gelen önemli bir genç jenerasyonumuz 
da mevcut. Bu arkadaşlar donanımlı 
gelmişler ve sorularıyla, yaklaşımlarıyla 
bizleri de zorluyorlar. Kendini 
bilme çalışması; kozmik yasaları ve 
bilgileri gündelik hayata uygulayan  
bir metodolojiye duyulan ihtiyaçtan 
doğmuş. Kozmik yasaları okuyup, 
bu bilgileri teorik ve zihinsel 
seviyede tuttuğunuz zaman, bunların 
deneyimlenmesi ve öz bilgi haline 
dönüşmesi o kadar kolay olmuyor. 
Bunun öz bilgi haline dönüşmesi 
için yaşanması lazım. Yani, kendini 
bilme eğitimini kendi üzerimizde 

uygulamamız lazım. Bunu yaparken, 
acı ve ıstıraptan geçmek gerekiyorsa, 
bu acı şerbetten de içmek lazım. 
Acı şerbetin her zaman acı olması 
gerekmiyor, bu size bağlı.

D.Y.: Kendimizi hatırlamak için 
günlük hayatta uygulayabileceğimiz pratik 
önerilerinizi bizimle paylaşır mısınız?

A.C.G.: Bu noktada şunu belirtmek 
isterim ki çoğu insanın kendini bilmek, 
hatırlamak ve bu Dünya’da bulunuş 
amacım nedir diye sormak gibi bir 
ihtiyacı yok. Kendini bilmeyle ilgili 
bu eğitim sistemi, şimdiye kadar hep 
ezoterik (içrek) olan cemiyetlerin 
bünyesinde yürütülen bir çalışma 

olarak kalmış. Dışarıya çok açılmamış 
ve yansıtılmamış. Ama artık görüyoruz 
ki insanlar bu soruyu sormaya 
başladılar. Mekanik olarak yapılan her 
şeyin, bilerek ve farkındalıkla ve anda 
kalarak yapılması önemlidir.  Basit 
bir örnek olarak sevmediğiniz şeyleri 
severek yapmaya çalışmaya başlayın.

D.Y.: Bizler, aynı gemiyi yüzdüren 
çok büyük bir insanlık ailesiyiz. 
İ lâhî Nizam ve Kâinat kitabının tüm 
dünya insanlığına hediye edilmesinin 
arkasında büyük bir Vazife Planı 
var.  Dünyadaki  tüm bu iklimsel 
değişikliklerin ve bir devre sonuna 
doğru ilerleyişimizin ardında da 

inceden inceye planlanmış bir düzen 
var. Dünya maddesi artık insanlar için 
elverişli bir konut değil ve insanlara 
da kalan bu süre zarfında, kendi 
vicdanlarını, imanlarını ve eksik 
kalan bilgi, görgü ve tecrübelerini 
tamamlamak üzere bir fırsat sunuyor. 
Ve kitap bunu çok güzel anlatıyor. 
“Madde ile sen, her şeyle hiç olan ve 
bu her şeyin ahengine uyabilen sen, o 
ahenkten olacağın anı özle,” Sizin bu 
dize karşısındaki sezgileriniz nedir?

A.C.G.: Aslında bu, herkesin 
kendine göre anlamlandırabileceği bir 
söz dizimi olmasına rağmen, bu dizeyi 
dünyanın bu son kapanış devresinde 
görev üstlenmiş vazifedar varlıkların 
bir birlik duygusunu müjdelemek için 
insanlara hediye ettiğini düşünüyorum. 
Ahengin bir parçası olacaksın 
demek, birliğin içinde olup vazifeni 
yapacaksın demektir. Dünya’da iken, 
bizi saran birçok dünyasal uyarana 
rağmen, yukarıdaymış gibi hissedip 
yaşayarak vazife yapmak çok farklı 
bir deneyimdir. Aslında o ahenge 
uyumlanmak Dünyada’yken de 
mümkün olabilir, diyor. Üniteden 
buraya vazifelendirilmiş bir Vazife 
Planı’nın birlik duygusuna, 
Dünya’dayken ve bedenli halde 
olmanın getirdiği sınırlamalara rağmen 
erişebilirsiniz, diyor. Aslında, işi 
yukarıya bırakmadan burada halletmek 
gibi bir şans ve seçenek sunuluyor 
insanlara. Bu büyük bir liyakattir.

D.Y.: Kitabın dünyaya yayılmasıyla 
beraber, kitapla ilgili dünya basınında 
çıkan haberleri ve gelişmeleri ilerleyen 
zamanlarda Ruh ve Madde Dergisi’nde 
okuyucularımızla paylaşıyor olacağız. 
Söyleşi için çok teşekkür ederiz.

A.C.G.: Ben teşekkür ederim.        r
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Artık geceleri 
annesinin varlığı 
yerine yatakhane 
arkadaşlarının 
varlığını hissediyordu 
sadece… Hepsi 
ürkmüş, hepsi 
korkmuş onlarca 
küçük kız…

* 
*
 *

İki buçuk 
yaşında mıydı, 
yoksa üç 
yaşında mı, 
aslında yaşını 
bilemiyordu. 
Tek bildiği o gün 
annesinin onu o 
sabah kreşe götürmemiş 
olmasıydı. Çok ama çok mutluydu. 
O gün kreşte değil, annesiyleydi. 
Fakat öğleden sonra 3:00 gibi 
annesi bu sefer kendisi götürdü 
bıraktı kreşe. Müthiş hayal kırıklığı 
yaşıyordu küçük çocuk. Öğretmenleri 
onu bir yatağa yatırmışlardı ve o içli 
içli ağlıyordu. Yine gelmişti o hiç 
sevmediği yere… Önüne o anda 
sussun diye verilen 
kitaba 

MARIE, ailesi bir dağ köyünde yaşayan küçük bir kızdı. Babası iri yarı, 
saçlarının tepesi dökülmüş bir adamdı. Annesi mi? Annesinin yüzünü 
pek hatırlamıyor… Dört kardeştiler, Marie bu kardeşlerin üçüncüsüydü. 

Kıraç bir doğada değildi köyleri, bu yüzden baharda çiçek açtığında dağlarda 
olmaya bayılırdı Marie. Annesiyle babasıyla ve kardeşleriyle olmayı seviyordu 
orada… Onu oradan tek bir kuvvet ayırabilirdi: zaman… Zaman ilerledikçe Marie 
büyüyecek ve köyde adet olduğu üzere bir manastıra gönderilecekti. Aslında ne 
annesi, ne babası istemişti bunu; fakat gelenek böyleydi ve Marie de bu geleneğe 
uymak zorunda kalacaktı hiç istemediği halde ve günü geldiğinde ayrılacaktı 
köyünden… Buna mecburdu niye olduğunu anlamasa bile ve de istemeye 
istemeye kopartıldı dağlarından, çiçeklerinden ve ailesinden…

* 
*
 *

Hasan, bir buçuk yaşındaydı kreşe gitmeye başladığında… Hiç ama hiç 
istemiyordu annesinden ayrılmak. Fakat annesi mecburdu onu yollamaya oraya 
çünkü çalışıyordu ve başka türlüsünün olmayacağını düşünüyordu. Kalıcı bir 
çözüm gerekiyordu oğlunun bakımı için ve 1978 yılında da Mersin’indeki çözüm 
Yurdum Kreş’ti… Daha küçücükken başladığı kreşi hiç sevmemişti Hasan. 
Hiç ama hiç! Fakat her sabah gitmek zorunda olduğunu biliyordu oraya ve 
gözlerini annesinin gözlerine dike dike ve “Neden beni yolluyorsun?” diye sora 
sora gidiyordu oraya… Mecburdu, biliyordu ve her sabah istemeye istemeye 
kopuyordu annesinin kucağından gözlerinden birkaç damla yaş süzülerek…

* 
*
 *

Korkmuştu bu büyük yapıdan Marie. O sadece ailesinin küçük evini bilirdi, 
bir de kiliselerini. Fakat manastır o kadar kocamandı ki… Kendini küçücük 
hissetmişti Marie. On iki yaşında küçük bir kızdı. Dağlarından koparılıp gelmiş ve 
koca bir taştan binaya kapatılmış küçük bir kız; tıpkı binadaki onlarca kız gibi… 

Marie ve Hasan:
Bir Regresyon Terapisi 

Hikayesi
Hasan Sonsuz Çeliktaş

1. Bölüm



vardı bırakılmış ve çocuklar korka 
korka gidip o ekmekten bir parça 
koparıyorlardı. Evet, dört beş tane 
çocuk ve bir yarım ekmek ve de 1982 
yılının bir özel kreşinden sahneler…

Elbette sadece bu değildi Hasan’ın 
hayatındaki kabusu. Bir de Gülten 
öğretmeni vardı sarı saçlı. Çok sertti 
ve çocukları dövmekten çekinmezdi. 
Çok korkardı Hasan ondan, hem 
de çok… Ve bir gün annesi onu 
Yurdum Kreş’ten alıp, bir başka kreşe 
verdiğinde Mersin’de çok ama çok 
sevinecekti küçük çocuk; yaşasın 
Gülten’den kurtuldum diyecekti… 
Fakat sevinci çok kısa sürecekti çünkü 
aradan birkaç ay geçtikten sonra 
Gülten o kreşe transfer olacaktı ve 
küçük çocuk, bir gün annesinin 
geldiğini zannedip uyku saatinde 
ayağa kalktığı için Gülten’den tekme 
sille dayak yerken hatırlayacaktı o 
sevincinin ne kadar kısa süren bir 
mutluluk olduğunu… Kocaman odada 
artık büyükçe olduğu için tek başına 
yatırılıyordu ve Gülten çok kızgındı. 
Küçücük bedenin karnına tekme 
atmaktan bile çekinmiyordu o anda… 
Nasıl olur da bir çocuk uyku saatinde 
kalkıp kreş içinde gezebilirdi değil mi 
ya?

* 
*
 *

İki kız kollarından tutmuştu 
Marie’nin ve yatağa bastırıyorlardı. 
Yatakhanede kimsecikler yoktu, sanki 
özellikle boşaltılmıştı. Marie çığlık 
çığlığaydı ama ona bağırmaması 
yoksa durumun daha da beter 
olacağı söyleniyordu. Büyük “abla” 
elinde uzun ve kalın bir çubuk gibi 
bir şey tutuyordu. Marie daha önce 
sadece babasını birkaç kere banyoda 
çıplak görmüştü ve “Abla”nın elinde 

tuttuğu nesnenin bir erkek penisine 
benzetilmiş bir tahta parçası olduğunu 
düşünmüştü. Fakat bu düşüncesi bir 
saniyeliğine nefes aldırmıştı korkusuna. 
Şimdi daha da fazla korkuyordu, çünkü 
“abla” o nesneyi ona sokmaya doğru 
aşağısına götürüyordu…

O ana kadar Marie hep ablayı 
reddetmişti. Nasıl yapabilirdi ki 
böyle bir şeyi? Onlar Tanrı’nın 
evindeydiler. Hem Marie anlamazdı 
ki böyle şeylerden… Fakat “abla” 
sürekli onu taciz ediyordu ve artık 
reddedilmekten de bıkmıştı. İşte o 
gece harekete geçmiş ve “fedaileri” ile 
birlikte yakalamıştı Marie’yi… Marie 
çok ama çok çaresiz hissediyordu 
kendisini… Direnmeye çalışıyordu ama 
sadece çırpınabiliyordu. Kurtulmasına 
imkan yoktu ve az sonra içine 
girecek nesnenin acısına hazırlamıştı 
kendisini…

Fakat o nesne içine girmedi. 
“Abla” son anda durdu ve korkunç 
bir ifadeyle bakarak “Bir daha ki 
sefere acımayacağım ve sokacağım 
bunu içine, artık benimsin ve 
direnmeyeceksin,” dedi… Marie 
yaşayacaklarına razıydı artık…

* 
*
 *

“Burak ne olur bırak beni” diye 
yalvarıyordu Hasan. Artık büyümüş 

dalmıştı da sonra, aradan otuz beş 
sene geçse bile unutamayacaktı o 
anı o küçük çocuk… Kreş mi? Sekiz 
yaşına kadar her sabah yine ayrılacaktı 
annesinden…

* 
*
 *

Manastırda sadece ürkmüş küçük 
kızlar yoktu elbette. Artık oraya alışmış 
büyük ablalar da vardı ve bu ablalar 
aslında hiç de masum değillerdi. 
Lezbiyenlik çok yaygındı orada ve 
büyük ablalar küçüklerden kendilerine 
sevgililer ediniyorlardı. Zorla ve 
istemeseler bile… Sistem böyleydi ve 
bu sistem Marie’nin tüm yaşantısını 
değiştirecekti…

Onun “ablası” manastırın en güçlü 

kızıydı. Herkes ondan müthiş korkardı, 
çevresinde birkaç “fedaisi” ile birlikte 
küçük kızlara dehşet saçıyordu ve 
de gözlerini Marie’ye dikmişti. Fakat 
ürkek Marie daha nerede olduğunu 
bile anlayamamıştı ki ve hatta kadın 
olmanın ne olduğunu bile bilmiyordu 
ki… Diğer kızlardan öğrenmişti her ay 
yaşadıklarıyla ne yapması gerektiğini ve 
de şimdi bu “abla”… Sabah dualarında 
gözü hep onun üzerindeydi, günlük 
işler sırasında hep izleniyordu ve 
yavaştan yavaştan kulağına, “Sen 
onunmuşsun, seni kimselere 
bırakmayacakmış,” sözleri geliyordu; 
fakat bunun ne anlama geldiğini bile 
bilmiyordu Marie. Öğrendiğinde 
ise bunu pek öğrenmemiş olmayı 
dileyecekti…

* 
*
 *

Kreş sadece gitmeyi istemediği bir 
yer değil, aynı zamanda artık nefret 
ettiği bir yerdi küçük Hasan’ın. En 
sevdiği şey tek başına bir odada 
pencerenin önünde oturup uzun 
uzun dışarıyı seyretmekti. Herkes 
yemeğini yerken bile o sadece 
tek başına oturmayı seviyordu ve 
öğretmenleri onu yerde sürükleye 
sürükleye götürüyorlardı yemek 
yemeye. Gitmemek için dirense bile 
eninde sonunda yemek zorundaydı 
o yemekleri biliyordu ve en sona 
o kaldığı için de öğretmen ona, 
başka çocukların tabağında kalanları 
koyuyordu. Niye yemek ziyan olacaktı 
ki değil mi?

Ayrıca bir 23 Nisan dönüşü, tüm 
çocuklar kreşte annelerinin gelmesini 
bekliyorlardı onları almaları için. 
Çocuklar aç ve susuzdu ve başlarında 
bir tane öğretmen yoktu. Kreşin 
masasında bir yarım somun ekmek 
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ve ilkokul 2’ye başlamıştı. Sınıfında 
Burak adında sevdiği bir arkadaşı 
vardı, fakat Burak ona zorbalık 
edip duruyordu. Şimdi de kollarıyla 
Hasan’ın boynunu yakalamış ve 
bırakmıyordu. Tüm teneffüs boyunca 
bu şekilde kalmışlardı. Yalvarmak 
dışında hiçbir hareket yapamamıştı 
Hasan. Aradan geçen otuz sene 
bile bu satırları yazarken o yaşadığı 
hissi unutmasına engel olmayacaktı. 
Çaresizce yalvarıyordu, fakat Burak 
onu bırakmamıştı ve bu çaresizlik 
duygusu onunla bir ömür boyu birlikte 
olacaktı…

* 
*
 *

Marie artık “abla”nın sevgilisiydi, 
pardon malıydı. O ne yaparsa hiç 
itiraz etmiyordu ve işin ilginci bundan 

gittikçe de hoşlanıyordu da… İlk 
başlarda sadece teslim olmuşken 
ilerleyen zamanla birlikte o da 
karşılık verir olmuştu. Hatta şimdi 
o da geceleri bekler olmuştu… Bu 
arada zaman ilerliyor ve Marie de 
büyüyordu…

Derken günlerden bir gün 
manastıra genç bir rahip geldi ve 
Marie seremonide gördüğü bu 
rahipten görür görmez etkilemişti. 
Güzel bir kızdı da Marie, fakat rahip 
onunla ilgilenmiyordu. Daha doğrusu 
rahip etrafına bile bakmıyordu ki… 
Zaman ilerledikçe Marie seremonileri 
hevesle beklemeye başlamıştı, rahibini 
görüyordu. Hatta onunla birkaç kelime 
etme şansı bile bulmuştu…

(Devam Edecek)

BİLYAY VAKFI 
KONFERANSLARI

ARTIK 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.
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Metapsişik 
Tetkitler ve İlmi 

Araştırmalar 
Derneği

İnsanları 
Birleştiren 

Bilgiyi Yayma 
Vakfı
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Bir 
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Dicle Tigris
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LEO RUTHERFORD’un 
ağzından, geçen yıl 

Fethiye’de Faralya köyünde 
Yuva’da katıldığımız 
beş günlük şamanik 
deneyimimizin son gününe 
ait bir öykü: “Her spiritüel 
sistemin, her ülkenin, 
kabilenin bununla ilgili 
bir öyküsü var. Avrupa 
mitolojisinde Parsifal, 
kutsal kaseyi arar. İsa, çeşitli 
çilelerden geçerek ölür ve 
sonra aydınlanıp yeniden 
dirilir. Eminim bununla 
ilgili bir Türk mit de vardır. 
Macera ve olgunlaşma dolu 
mitolojik öyküler.”

Katılımcılardan hemen 
yanıt geliyor: “Ülgen’in 
Erlik Maceraları, yeryüzü ve 
gökyüzünden kozmolojik 
öyküler.”

Leo devam ediyor: “İşte 
bunun gibi, Ruh’un insan 
aracılığıyla yaptığı büyük 
yaşam yolculuğunu anlatan bir öyküm var.” 
Önünde, zemine, minik çakıl taşları ve deniz 
kabuklarıyla oluşturacağı Svastika’yı kurmaya 
başlıyor.

“Hayatımızdaki ilk görevimiz Güney’de 
çocukluğumuzla yüzleşip kişisel tarihimizi 
silmektir.”

(Güney’e bir deniz kabuğu yerleştiriyor ve devam 
ediyor:) “Bu, aslında geçmişi şifalandırmak 
anlamına gelen şamanik bir şaka. Kişisel 
geçmişinizi şifalandırdığınızda, atalarınızla 
temas kurabileceğiniz yolun kapısını açmış 
olursunuz ve artık atalarınızla ilgili sizden 
esirgenen herhangi bir şey kalmaz. Ardından 
Batı’yla yüzleşirsiniz (Batı’ya bir deniz kabuğu 
yerleştiriyor ve iki yön arasına taşları diziyor) ve bu 
da, ölümümüzle yüzleşmektir. Ölümümüzü bir 
müttefik olarak kucaklarız, onu düşman olarak 

görmeyiz. Burada, kurnaz kır kurdu 
iş başındadır. Bunun derindeki 
anlamı şudur: Ölümle korkusuzca 
yüzleşebilirsek, yaşamı dolu dolu 
yaşayabilir, tam olarak anda mevcut 
olabiliriz. Şimdi’de mevcut olarak 
yaşadığımızda da, Rüyacı olarak rüya 
görebiliriz. 

Yıldız Kızı Çemberi’nden de 
hatırlayacağınız gibi, yaralı bir insan 
olarak ilk turda Güney-Batı’yla 
yüzleştiğimizde, dış dünya tarafından 
“görülen” bir rüyadan ibaretizdir. 
Ancak kendimizi geri alıp yaşamımızı 
kendi merkezimizden yaşamaya 
başladığımızda, tam olarak kendi 
rüyamızın Rüya Görücüsü olabiliriz. 

Bundan sonra Kuzey’le yüzleşiriz. 
Burada öğretilen görev, Dünya’yı 

durdurmaktır. Bu da bir metafordur 
ve anlamı da zihindeki duraksız 
“vıdı vıdı” sesinin kölesi olmaktan 
çıkmaktır. 

Güney’de önce duygulara egemen 
oluruz, sonra Kuzey’de zihnimize 
egemen oluruz.

Böylece, şamanik yolculuk 
yaptığımız alandaki yaşamı dışarıda 
da yaratabiliriz. Yani meditasyonun 
en iyi hallerinde girdiğimiz, hiçbir 
yargılamanın olmadığı, varoluşu 
olduğu gibi kabullenişin olduğu 
alana girebiliriz. Burası, Varoluş’ta 
her şeyin olduğu gibi yolunda 
olduğu anlayışının olduğu yerdir. 
Bu da, Karma’mızı tam olarak 
kabul ettiğimiz yerdir. Karma, bu 
hayata öğrenmek üzere geldiğimiz 
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derslerdir. Karma’yı tam olarak 
kabul ettiğimizde de, dersleri almış 
oluruz. Kalıplarımızı, otomatik 
olarak uyarılan, etkilere tepki veren 
sistemimizi de şifalandırmış olur ve 
Kutsal Yasa’yla aynı hizaya geliriz. 
Bunun ardından Doğu’yla yüzleşiriz. 

Özetle, kişisel geçmişimizi 
şifalandırdığımız ve ölümden veya 
yaşamdan korkmadan, dolu dolu 
anda mevcut olarak yaşadığımızda, 
sıradan zihnin ötesindeki yüksek 
zihinden yaşayıp hiçbir şeyin 
fark etmediğini anlayıp eksiksiz 
bir kabulleniş içinde yaşamaya 
başladığımızda, Doğu’ya gelir ve 
kendi hayat döngümüze egemen 
oluruz, yani Rüya Görücü oluruz. 

Yine de, bizim rüyamız, 
dışarıdan çok sıradan bir hayat gibi 
görünebilir. Ama bizim için, yaşam 
artık sihirli bir gerçekliktir.

RamDass’ın öğretmeni olan 
bir Sadu’nun hayatı gibi. Sadular, 
Hindistan’da sarı-turuncu giyinip 
parasız, mülksüz bir şekilde tüm 
dünyayı dolaşırlar. RamDass şöyle 
anlatırdı: “Hindistan’da Sadu’lar tren 
bileti almadan trene binebilirler. 
Bunu herkes bilir. Bir gün acımasız 
bir bilet kontrolörü Sadu’yu trenden 
atmış. O anda tren bozulmuş ve 
hareket edememiş. Makinistler treni 
tamir etmek için koşuşturmuş, ama 
olmamış. Sadu’nun gerçekliğine, 
yani rüyasına göre de, tren, o 
olmadığı için hareket edememiştir. 
Sadu, egonun ötesinde, herhangi 
bir şeyi çıkar için yapmayan, sadece 
Ruh’un yolunda yaşayan sihirli bir 
insan olduğu için, yolcular onu atan 
kontrolöre inanılmaz bir hiddetle 
bağırmış ve Sadu’nun trene geri 
almasını emretmişler. Sadu trene 

yeniden bindiğinde, tren düzelmiş ve 
hareket etmiş.”

İşte gücü yaşamak böyle bir şeydir. 
Gücü bu şekilde yaşamak da tüm evrime, 
her şeye hizmet eder. Bu gücün tam tersini 
yaşamaksa, Hitler’in yaptığıdır. 

Biz yolculuk yapıp da Doğu’daki 
bu Güç noktasına geldiğimizde, 
alacağımız en son ve en büyük ders, 
bu gücü NASIL kullanacağımızdır. 

İşte yönler boyunca yaptığımız 
yaşam yolculuğun bu noktaları 
arasında çizgiler çektiğimizde, 

Svastika sembolünü elde ederiz. Bir 
Şifa Çemberi olan Svastika, yaşayarak 
döndürdüğümüz hareketli bir 
döngüdür. 

Dünya, Kozmik bir okuldur. 
Ruh özgürdür, ama bizler insan 
bedeninde olduğumuz için sınırlıyız. 
Dört yönün arasında oluşan haç şekli 
üzerinde yaşıyoruz ve yaptığımız bu 
çalışmalarla kendimizi uyandırarak 
bu haçın üzerinden inebiliyoruz, 
tekrar özgürlüğe kavuşabiliyoruz.

Şunu da unutmayın: “Bunun 

kaç ömür aldığını bilmiyorum. Bu, 
yalnızca büyük insan yolculuğuna bir 
bakış,” diyor Leo Rutherford.          r

Leo Rutherford’un kitapları: 
Shamanic Path Workbook (Şamanik Yolun 
Çalışma Kitabı, Türkçesi yayınlandı),
The View Through The Medicine Wheel,
Spirituality vs. Religion: Freedom vs. Control,

Leo Rutherford’un kurduğu merkez:
www.shamanism.co.uk, Eagle’s Wing Center for 
Contemporary Shamanism. Buradan, evde şamanik 
yolculuk yapabilmeniz için hazırlanmış davul ses 
CD’leri ve İngilizceye çevrilmiş şamanik şarkılardan 
oluşan ses CD’leri edinebilirsiniz..
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EGONUN rehberlik ettiği bir yaşamdan, 
ruhun rehberlik ettiği yaşama ve yaşamı 
ruhun gözlerinden görmeye doğru 

ilerleyelim. Bu birlikte geçebileceğimiz bir köprü.
Dünya’ya egonun gözlerinden baktığımızda 

durum iyi görünmüyor. Çevrenin bozunumu 
hızla devam ediyor. 

Kendimi, dünya benim yaşam süremde sona 
erecek bile olsa, yeryüzünü mümkün olduğunca 
bilinçli biçimde terk etmeyi isterken buldum. 
Dünya’yı bilinçli şekilde terk etmek gerçekten de 
bir fark yaratır mı?

Bu soru üzerine durup düşündüm. Çünkü 
ölmüş pek çok insan için yolculuk yaptım. Ve 
yolculuklarımda tipik olarak onların Kaynak’a 
ve birliğe geri döndüğünü görürüm. Bu da 
yaşamlarını ne kadar bilinçli yaşadıklarına bağlı 
gibi görünmüyor. 

Yeryüzündeki bu hayatımın hala bir macera 
olduğunu hissediyorum. Odaklandığım şey 
sonuç değil çünkü hepimiz zaten sonuca teslim 
olmamız gerektiğini biliyoruz. 

Fakat yaşarken zamanımızı nasıl geçirmek 
istediğimiz hakkında derinlemesine düşünmek 
önemli. Bu noktada, yaşamıma merak duygusuyla 
yaklaşıyorum. 

Tüm çabalarımı ruhun yolunda bir yaşam için 
odaklasam ne olur? Bu yol, bu yaşamda yolun 
yalnızca küçük bir bölümünün gösterileceğini 
de bilerek, nereye çıkar? Ruhun yolu beni 

hangi muhteşem ve inanılmaz 
manzaralardan geçirecek? 

Bu soruları sormanın ve 
meraklı olmanın bana 

ruhun yolundaki keşif 
yolculuğumda 
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Sözcüklerin 
Gücü
Sandra Ingerman

daha derinlere gitmek için enerji 
verdiğini fark ettim. Çünkü pek 
çoklarının şimdi yaşadığı ağır bilincin 
perdesi, yaşamın canlılık ve ışıkla 
parıldadığı aleme doğru aralandıkça 
ortaya çıkan cevherler ve zenginlikler 
var. 

Yeryüzü bizim yuvamız. Buraya 
ruhla dolu bir hayat yaşamak için 
geldik. Bedenimizin biçimi ruhumuzu 
kısıtlamaz. Ruhumuz her şeyin içindeki 
ruhla bağlantıdadır. 

Yaşamın bize verdiği söz, 
vizyonlarımız ve hayallerimizin 
halihazırda gerçekleşmiş olduğudur. 
Yapmamız gereken tek şey yaratmakta 
olduğumuz rüyanın içine tam 
anlamıyla adım atmaktır. Tohumlar 
halihazırda içimizde gerçekleşmiş 
halde. Yalnızca büyümelerine izin 
vermemiz gerek. 

Rüyaya bütünüyle adım atmanın bir 
parçası da gün boyunca kullandığınız 
sözcükleri şekillendirmeye ve onlarla 

çalışmaya devam etmek. Çünkü antik 
gelenekler sözcükleri hem söylemenin 
hem de göndermenin gücünü 
öğretirler. 

Yıllar boyunca düşüncelerimiz ve 
tavırlarımızın gerisindeki enerjiyi 
dönüştürmek için pek çok çalışma 
yaptık ki hem kendimize hem de 
tüm yaşama sevgi dolu enerjiler 
gönderebilelim. 

Aynı zamanda gönderdiğimiz 
sözcüklere de dikkat edebiliriz. 
Hem kendinize hem de Dünya’ya 
gönderdiğiniz sözcükleri derinlemesine 
düşünmek için zaman ayırın. 
Sözcükleriniz, kendiniz ve yaşam ağı 
için deneyimlemek istediğiniz sağlık 
durumunu yansıtıyor mu? 

Kolektife sevinç, barış, sevgi, 
ışık, bolluk ve sağlık gibi sözcükler 
gönderiyor musunuz? 

Topluluk olarak kolektife 
gerçekleşmesini dilediğimiz sözcükleri 
gönderelim. 
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gerçekten tehditler varmış gibi tepki 
vermesine neden olduğunu yazıyordu. 

Yıllardır hep birlikte sözcükleri 
dilediğimiz şeyleri yansıtacak 
biçimde nasıl kullanacağımız 
üzerinde çalışıyoruz. Çünkü spiritüel 
geleneklerde sözcükler tohum olarak 
görülür. Ve bu tohumlar sulanıp 
bakıldıklarında büyüyerek sağlıklı 
bitkilere dönüşürler. Çoğu kültürün, 
ses ve sözcüklerin hayatı nasıl yarattığı 

hakkında kendi yaratılış öyküleri 
vardır. 

Dışımızdaki dünyadan bize 
yansıtmasını istediğimiz bilinç 
durumuyla uyumlu olan olumlu 
sözcükleri kullanarak ve onlara 
odaklanarak hem kendi hem de 
gezegenimizin sağlığını dönüştürmek 
için çok büyük bir güce sahibiz. 

Uygulamalarımızı kolektife ve 
kendimize gönderdiğimiz sözcük 
tohumları üzerinde bilinçli olmak 
üzerinde odaklayalım. Sağlık 
durumumuzu yeniden dengelemeye 
yardımcı olacak sözcükleri söyleyelim 
ve gönderelim. 

Buna ek olarak her gün kendi 
kendinize “Yeryüzü benim yuvam. 
Bedenim ruhumun yuvası,” sözlerini 
tekrarlamak için zaman ayırın. 

Her gün dışarı çıkın ve yeryüzünü 
hissedin ve hisli varlıklarla bağlantı 
kurmak için görünen ve görünmeyen 
duyularınızı açın. Eğer şehirde 
yaşıyorsanız yakınınızdaki bir parka 
gidin. 

Kendinizi yeryüzüne, Ay’a ve 
yıldızlara uyumlayın. Yolunuzu 
aydınlatan bu güçlerle uyumlu hale 
gelin. 

Doğa ile bağlantınızı derinleştirin ve 
her şeyin içinde yaşayan ruh ile iletişim 
kurmayı öğrenin. Eğer bu uygulamaya 
günlük olarak odaklanırsanız, 
gerçekliğin yeni bir boyutu kendini 
göstermeyi sürdürecektir. 

Kalplerimiz tüm yaşamdan akan 
sevgi enerjisine açık biçimde bir  araya 
gelelim. Her şey için hayırdua sözleri 
edelim. Sözcüklerimiz gerçeklik 
dokusuna sevgi ve barış örsün.           r

www.sandraingerman.com web sitesinden çeviren: 
Simin Uysal Çetinkaya.

“Sözcükler Beyninizi Değiştirebilir” 
başlıklı bir makalede yazarlar Andrew 
Newberg ve Mark Robert Waldman, 
MR ile beyin taramaları yapılan 
kişilerde ortaya çıkanları paylaşmış. 
Tarayıcı “Hayır” sözcüğü bir saniyeden 
az süre gösterildiğinde insanların 
onlarca stres üreten hormon ve sinir 
taşıyıcısı salgıladığını göstermiş. 
Olumsuz sözcüklerden oluşan bir 
listeyi yalnızca birkaç saniye süresince 

görmek tüm anksiyete ve depresyon 
düzeylerini derinleştirmiş.

Olumsuz sözcüklerin, yalnızca onları 
söyleyen kişiyi değil, aynı zamanda 
söylenen sözcükleri dinleyenleri 
de etkilediği fark edilmiş. Olumsuz 
sözcükler aslında beyne alarm mesajları 
gönderiyorlar. 

Makalede ayrıca korku uyandıran 
sözcüklerin beynin talamus ve amigdala 
gibi bölümlerinin, sanki çevrede 
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K EDİMİZ Dolores siyah-beyaz tüylü, 
oldukça formda, güzel bir kız. Evimizin 
kızı. Bu sabah tuhaf seslerle tüy yumağını 

çıkartmaya çalışınca, kendini geliştirmeye çalışan 
insanın da içindeki tüy yumaklarını benzer 
şekilde çıkartmaya çalıştığı düşüncesi keyifle 
gülümsememe yol açtı. 

“İlahi Dolores,” dedim kendi kendime, “her 
yaptığın bir olay, bak bu da nasıl bir yeni yol açtı 
zihnimde.” İnsan da Dolores gibi tuhaf sesler 
çıkarıp tuhaf bedensel hareketler yaparak, içinde 
nicedir birikmiş, aslında kendisine ait olmayan 
yumakları dışarıya çıkarmaya çalışır.

Sebebini bilmeden ve çok da fark etmeden 
ne bulduysa içeri almış, sayısız yumaklar 
oluşturmuştur. Bir şarkı duymuş, o şarkıyla 
birisini sevmiş, birisi onu acıtmış, sevgi, acı vb. 
hepsi birbirine karışıp bir yumak oluşturmuştur.

“Bu çok zordur.” “Bu” dediğin nedir, kime 
göre çok zordur, her “bu” zor mudur, yine “bu” 
olan ama kolay olan hiçbir şey yok mudur, gibi 
sorgulamaları yapmadan kabul ettiğimiz bir 
cümle. Bir yumağın özü. Sar sarabildiğin kadar 
bunun etrafına, büyüt yumağı büyütebildiğin 
kadar, kim tutabilir ki seni…

Büyük yumak, küçük yumak, birbirine 
dolanmış yumaklar, ipinin ucu görünmeyen 
yumaklar, gevşek sarılmış yumaklar, taş gibi, sıkı 
sıkı oluşturulmuş yumaklar. Her boy, her şekil, 
her yoğunlukta, çeşit çeşit, rengarenk ve renksiz 
yumaklar. Kolay değil, nesiller ve nesiller ve 
nesiller öncesinden gelmiş bazıları, yani aslında 
seninle hiçbir alakası yok ama öyle söylenmiş 
bir kere, “Bunu taşımalısın!” Yoksa? “Yoksa’sına 
karışmam. Sonuçlarına katlanırsın!?” Sorgulama, 
taşı! Ağlama, sızlanma, taşı! Herkes taşımış 
bugüne kadar. Sana ne oluyor? Senin farkın ne? 
Haydi bakalım, devam.

İyi güzel de, b ir şeyler de diyor ki o yumakların 
altında kaybolmuş, neredeyse yok olmuş, nabzı 
belli belirsiz atan ama yine de atan, çok cılız 
bir sese sahip bir şeyler de diyor ki… Efendim, 
anlamadım. Kulaklarını iyice aç, dinle bak, diyor 
ki… Pardon, duyamadım. Şşşşşşt, sessiz ol ve iyice 

Tüy 
Yumağını 
Çıkartmak
Sonay Sunucu
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konsantre ol, gözlerini de kapat, derin 
bir nefes al, sessiz, sessiz, sessiz, daha 
derinden dinle bak, diyor ki: “Sen, bu 
değilsin.” Ne dedi? “Sen, bu değilsin.” 
Ben, bu değil miyim? Neyim o zaman 
ben? Ne saçmalıyor bu kuzum?

Yumakları kaldırırsan belki 
duyabilirsin. Belli ki bir şeyler 
anlatmaya çalışıyor sana. Sanki bir 
parıltısı da var gibi ama çok zayıf. 
Göremesem de, duyamasam da, 
yine de bir tuhaf hissettirdi bana 
kendimi. Merak da etmedim değil 
şimdi. Birazcık dinlesem mi? Birazcık 
dinlemekten ne çıkar canım. Dur, 
şu yumakları biraz hareket ettireyim. 
Şunu biraz sağa, şunu arkaya, şunu 
sola… Hah, tamam, oldu gibi. Biraz 
ışığı yükseldi sanki. Dur bakayım ne 
diyor? “Sen, bu değilsin. Sen, çok, çok, 
çok.” Tüh, yumaklar yine aynı yere 
yuvarlandı. Duyamadım bak devamını. 

Bu böyle olmayacak, yumaklardan 
kurtulmalı ama nasıl? Hem onlar 
benim parçam, oradan çıktıklarında ya 
ölürsem!

Ama o cılız ses, o ışık, ne kadar 
da farklı hissettirdi kendimi. Bugüne 
kadar olmadığım kadar mutlu oldum. 
Sanki bir anlık da olsa genişledim, 
bedenimi aştım. Sanki, sanki ben, ben 
değil şu karşıdaki dağdım, yok yok, 
şu gökyüzündeki kuştum, yok yok, 
gökyüzünün kendisiydim ya da her 
şeydim.

Düşündüm de, aynı duyguyu bir an 
bile daha hissetsem, değer bin kere 
ölmeye. Tamam, karar verdim ben, 
kurtulacağım bu yumaklardan, o sesi 
duymama ve onun parlamasına engel 
olan bu fazlalıkları çıkaracağım. O ışık 
daha çok parlasın diye uğraşacağım. 
değer biliyorum, hissediyorum, her 
şeyden çok değer…                           r
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Stres 
Altında 
Dinlemek
Rebecca Z. Shafir

2. Bölüm

GENELDE çok sevilmeyen biri olan 
Mary’nin yeni müdürünüz olarak 
atanmasını ele alalım. Bu yeni 

değişikliği kabullenmek konusunda katılığınızı 
sürdürürseniz, düşünmeden verdiğiniz tepki 
inkar etmek, kızgınlık göstermek ya da 
gücenmek olabilir. Hatta başka bir iş aramayı, 
yeni bir departmana gitmeyi ya da Mary’den 
kurtulabileceğiniz herhangi bir şey yapmayı 
düşünebilirsiniz. İşte size, bu ilişkinin somut 
yanlarına odaklanan yüzeysel bir düşünce örneği. 
Yüzeysel düşüncenin olumsuz içsel konuşmayı 
nasıl harekete geçirdiğine dikkat edin. • Mary  
bilgimi ve deneyimimi asla ciddiye almıyor. Bu 
hiç değişmeyecek. • Mary benden daha genç. 
Ben bu yeni moda yaklaşımlarla uğraşamam. 
• Mary işletme üzerine deneyim kazandı, bu 
yüzden takım çalışmasından hiç anlamıyor.  

Diğer seçenek ise şu anki işinizde kalmanız 
ve sizi Mary’den neyin ayırdığını anlamak için 
uğraşmanızdır çünkü bu türden düşünce-
davranış kalıpları genelde bizi girdiğimiz yeni 
işlerde veya yeni ilişkilerde de takip ederler. 
İşe, sizi Mary’den ayıran bariyerleri belirleyerek 
başlayabilirsiniz. Bunlar yaş, ırk, 
cinsiyet, geçmişte yaşananlar 
ya da diğer birçok 
özelliği kapsayabilir. 
Şimdi bu bariyerlerin 
kaynaklarına bir göz 
atalım. Görebileceğiniz 
ilk şey 

kendinize aşırı derecede odaklanmanız 
ve tablonun tamamını görmekle 
yeterince ilgilenmediğinizdir. 
Muhtemelen, onunla kıyaslanmaktan 
ya da önemli toplantılara dahil 
edilmemekten korkuyorsunuz. 
Kendinize şunu sorun: Kendim 
hakkında niçin böyle düşünüyorum? 
Korkularımın bir temeli var mı? Bu 
daha önce de olmuş muydu? Olduysa, 
bu güçsüzlüğü güce dönüştürmek 
için gereken adımları attım mı? 
Yanıtlar sizi rahatsız edebilir ama 
en azından, kendi düşüncelerinizin 
ve durumunuzun Mary ile etkin bir 
şekilde iletişim kurmanızı engelleyen 
temel bariyerleri oluşturduğunun 
farkına vardınız. Bu noktada, bu tavrı 
sürdürüp çamura saplanmış kalmayı 
seçebilir ve hayatınızı sefilleştirmeyi 
seçebilir veya durumu daha yaratıcı ve 
esnek bir bakış açısından algılamayı 
tercih edebilirsiniz. 

Mary ile anlaştığınız noktalar yok 
mudur hiç? Acaba kendi deneyiminiz 
ile Mary’nin önerisi arasında bir denge 
sağlamanız mümkün değil midir? 
Siz ve o, potansiyel bir anlaşmazlığı, 
birlikte nasıl olumlu bir takım 
çalışmasına dönüştürebilirsiniz? Kişisel 
büyüme için bir sonraki adım, odak 
noktanızı kendinizden uzaklaştırıp 
daha büyük tabloya bakmaktır. 

Bu mücadeleyi kabul etmek, fiziksel 
ve zihinsel olarak size 
gelse de siz, 
şirketiniz 
ve iş 

arkadaşlarınız için bu anlaşmadan 
uzun vadeli faydaların ortaya çıkması 
söz konusudur. Esnek düşünen, Mary 
ile arasındaki potansiyel stresi azaltmak 
için bir dizi alternatifi düşünmeye 
istekli birinin farkındalığını elde etmiş 
olursunuz. Bu bir dizi alternatif şunlar 
olabilir: • Mary ve ben, biraz fırtınalı 
olaylar yaşadık ama muhtemelen bunu 
geride bırakabilir ve şu anki zorluklarla 
uğraşabiliriz. • Muhtemelen biraz taze 
fikirler edinmek, bizi grup olarak beyin 
fırtınası yapmaya sevk edecektir, zaten 
eski düşünceler pek işe yaramıyor 
gibiler. • Belki işlerin yönetimine dair 
daha iyi bir anlayışım olsaydı, şirkete 
daha fazla müşteri çekebilirdim. Bu 
bilgi, işim konusunda bana daha fazla 
güven verecektir.

Kendiniz ile Mary arasında sinerji 
oluşturmayı amaçlayın, belki de aslında 
siz ikiniz düşündüğünüzden daha 
uygun iş arkadaşısınızdır. Mary sizin 
her şeye karşı o bağımsız yaklaşımınızı 
takdir ediyor olabilir ama sizin, bir 
takım oyuncusu olmanızdan daha 
fazlasını yapmanız da gerekebilir. 
Ekibinizin gelecek yıla ait hedeflerine 
nasıl en iyi şekilde ulaşabileceğine 
ilişkin ya da bir proje için elde 
edilen para miktarını artırmaya 
yönelik rahat ve verimli bir diyalog 
düşünebilir misiniz? Size benzer bir 
durumu, nefes alma egzersizi sırasında 

gözünüzün önünde 
canlandırmanızı 

tavsiye 
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ederim. Toplantınızın sonucunu 
eski müdürünüz Bayan Hastings ile 
yaşadığınız deneyimlerle şekillendirip 
gereksiz stres yapabileceğiniz gibi, 
yeni patronunuzla stressiz ve yaratıcı 
potansiyele sahip bir ortam yaratma 
gücüne de sahipsiniz.  

Biriyle görüşecekseniz ve zorlukların 
çıkacağını tahmin ediyorsanız, 
duygusal tepki zincirinin bir patlamaya 
neden olmasına izin vermek yerine, 
problemi tam meydana geldiği olay 
sırasında analiz etmeyi deneyin. 
Bu çalışmayı, önceki bölümlerde, 
bariyerlerle bağlantılı duyguların bir 
nevi meditasyon kullanma yoluyla 
eritilmesi olarak açıklamıştım. 
Matthieu Ricard, problemlere neden 
olan potansiyel endişeleri nasıl yok 
edebileceğimizi konusunda şunları 
öneriyor: 

“Bizler düşüncelerin doğasını 
kavramalıyız ve onları ta kaynağına 
kadar takip etmeliyiz. Örneğin; kin 
duygusu son derece katı ve güçlü 
görünebilir, göğsümüzün bir yerinde 
bir tür düğümlenme oluşturarak, 
davranış şeklimizi tamamen 
değiştirebilir. Ama dikkatle bakarsak, 
bunun hiçbir şekilde bize bir silah 
doğrultmadığını, bizi üstümüze gelen 
bir kaya parçası gibi ezemeyeceğini ya 
da bir ateş gibi akamayacağını görürüz. 
Aslında tüm bu olanlar, küçücük bir 
düşünce ile başlamıştır. Bu küçücük 
düşünce giderek büyümüş ve bir fırtına 
bulutu gibi kabarmıştır. Uzaktan, 
yaz fırtınası bulutları gibi etkileyici 
ve yoğun görünebilir. Sanki isteseniz 
üzerinde oturabileceğinizi sanırsınız 
ama bunu yapmaya kalksanız, orada 
hemen hiçbir şeyin bulunmadığını 
görürsünüz, birdenbire, tamamen yok 
olurlar. Aynı şekilde bir düşünceye 

bakıp onu kaynağına doğru takip 
etmeye başladığımızda, gerçek olan 
hiçbir şey bulamayız. Düşünce hemen 
o anda buharlaşıverir. Bu sürece, 
onların ne kadar boş olduklarını fark 
edebilmek üzere “doğasına bakarak 
düşünceleri özgür bırakmak” adı 
verilmektedir. Bir düşünceyi bir 
kez serbest bıraktığımızda artık bir 
zincirleme tepki oluşturmayacaktır. 
Bunun yerine, göğe uçan bir kuş gibi iz 
bırakmadan gözden kaybolacaktır.” 

Ben bu yaklaşımı, hem özel hem 
de iş hayatımda, problem yaşadığım 
birçok konuda başarıyla denedim. 
Bir keresinde çalıştığım hastaneyle 
ilgili büyük bir projedeki önerimi 
savunmam için müdür yardımcısının 
odasına çağrıldım. 

Hazırlanmam için bana birkaç gün 
verilmişti ve bu süre konuyla ilgili 
fırtınalı endişe bulutları yaratmam 
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için kesinlikle yeterliydi. Toplantı 
için çağrıldığım andan itibaren 
göğsümdeki düğüm büyümeye başladı, 
dolayısıyla daha beter olmadan onu 
dışarı çıkarmayı denedim. Endişeli 
duygularımı korkularıma kadar takip 
ettim. 

Bunlar şöyle sıralanıyordu: 
1) İşimi kaybetmek, daha düşük 

ücret talep eden birisinin bana tercih 
edilmesi, 

2) İş aramak zorunda kalmak, 
3) Ailemi hayal kırıklığına uğratmak 

ve endişelenmelerine neden olmak, 
4) Yeniden taşınmak zorunda kalma 

olasılığı, 
5) Yeterince ikna edici olmamak. 
Tüm bu korkuların merkezinde, 

tehdit edildiğini hisseden egomun 
bulunduğunu keşfettim. Faturalarımı 
ödeyip ödeyemeyeceğime dair daha 
kritik konular listemde yer almıyordu. 

Sorunu oluşturan tek neden, büyük 
değişim olasılığıyla yüzleşmek ve aptal 
durumuna düşmek korkusuydu. 

Kendi kendime güldüm, 
göğsümdeki düğüm daha o anda 
küçülmeye başladı. Bu o kadar büyük 
bir problem değildi ki! Tabi ki işimde 
kalmayı isterdim ama batı yakasına 
taşınma olasılığı benim için her zaman 
heyecan verici olmuştu! Böylece bu 
şansı elde edebilirdim. Bu toplantı, 
yeni bir fırsat için bir vesile olabilirdi. 
Önerimi savunmak için hazırdım, 
elimden gelenin en iyisini yaptığımı 
biliyordum. Artık toplantıdan 
korkmuyordum, sadece beni nereye 
yönlendireceğini merak ediyordum.

Stres altında dinlemenin ilk başta 
insanın gözünü korkutmasının 
nedeni, bizi tedirgin eden bir şey 
duyduğumuzda düşüncelerimizin 
içe dönmesidir. Daha olay meydana 
bile gelmeden, zihnimizi bununla 
meşgul etmeye başlarız. Konuyu 
duygularımızdan ayrılmaz gibi 
görürüz. Bu duyguların nereden 
kaynaklandığını anlayabilmek için 
geriye doğru adımlar atmak, onların 
psişemiz üzerindeki etkilerini 
azaltmaya yardım eder. 

Öğrencilerimden Linda, oğlu gelip 
üniversiteyi bırakmayı düşündüğünü 
söylediğinde, bu geriye doğru izleme 
yaklaşımını başarıyla uyguladı. Genç 
adam akademik hayattan sıkılmıştı 
ve üniversite ortamının dışında daha 
fazla fırsat olduğunu görüyordu. 
Bu fırsatların peşine düşmek ve 
muhtemelen bir süre sonra okula 
yeniden dönmek istiyordu. Linda’nın 
tepkisi ise şoka girmek ve kızmak 
olmuştu. Oğlunun verdiği habere karşı 
tepkisini geriye doğru takip ettiğinde, 
bazı geleneksel bariyerlere ne kadar 
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bağlı olduğunu fark etti: Bunlar, 
arkadaşlarının bir anne olarak onun 
hakkında ne düşünecekleri, oğlunun 
okulu terk etti damgası yemesi, 
arkadaşlarının oğullarının mezun 
olduğunu ama kendi oğlunun mezun 
olamadığını görünce bundan duyacağı 
kıskançlıktı. Linda statü, olumsuz 
içsel konuşma ve oğlunun seçimlerini 
kontrol etme isteği gibi bariyerleriyle 
yüzleşti ve bunların gururundan 
ve egosundan kaynaklandığını 
kabul etti. Linda elbette ki oğlunun 
kararından dolayı hayal kırıklığına 
uğramıştı ama duyduğu telaşın 
kaynağını keşfettiğinde, oğlunun o 
anki mutsuzluğuna ve geleceğe dair 
iyimserliğine önem vermeyen kendi 
tepkilerini dağıtmayı başarabilmişti. 
Linda artık oğlunun filmine dahil 
olmak ve onu daha iyi anlamak için 
özgürdü. 

Kızgınlık, gücenme ya da başka 
birini dikkatle dinlememize engel 
teşkil eden korku gibi duygularımızı 
görmezden gelemeyiz. Yine de, bu 
duygularımızın kaynağını arayabiliriz 

ve bu kaynak, çoğunlukla, bir kişiye 
ya da fikre yönelik hırsını ya da kinini 
ifade eden egomuzdur. Diyelim ki 
erkek kardeşinize, anne babanıza 
söylemiş olduğu bir sözden dolayı 
kızgınsınız ve onunla bir konuşma 
yapmak üzeresiniz. Öncelikle, 
kardeşinize karşı duyduğunuz kötü 
duyguların kaynağını ortaya çıkarın. 
Anne ve babanızı hakaretlerden ve 
incitici durumlardan koruyabileceğinizi 
düşünmeniz sizce ne kadar gerçekçi? 
Kardeşinize kızgın bir tavırla 
yaklaştığınız takdirde, acaba anne 
babanıza karşı bundan sonra daha 
duyarlı davranacak mı dersiniz? Bu 
sorulara yanıtınız “hayır” ise olumsuz 
duygularınızın kaynağı ile yüzleştiniz 
demektir. Kızgınlığınızı inkar ediyor 
değilsiniz; anne babanız adına hala 
kendinizi kötü hissediyorsunuz ama 
değiştiremeyeceğiniz bir durumdan 
kendinizi ayırmış olursunuz. 

(Devam Edecek)

Kaynak: Yazarın Ruh ve Madde Yayınları’ndan 
çıkan Dinlemenin Zen’i adlı kitaptan alınmıştır.
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Etkinlikler
B‹LYAY VAKFI

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

01 NİSAN Ruhsal Dönüşüm ..................................................Reşat GÜNER

08 NİSAN Zamanın Belirlediği İzlenimler ...........................Cemal GÜRSOY

15 NİSAN Enerji Kordonları, Bağlantılar ve Eklentiler ........ Juanita PUDDIFOOT

22 NİSAN Feng Shui..............................................................Gültekin ÇİLEKÂR

29 NİSAN Karma Yoga’nın 4. Yol’daki Yeri ...........................Berrak KORKMAZ

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

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

‹ZM‹R RUHSAL ARAfiTIRMALAR DERNE⁄‹

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

01 NİSAN Vicdan Anlayışı .......................................................Engin EMİR

15 NİSAN Varoluşun Sırları ....................................................Jale ÖNDER

29 NİSAN Ruhsal Dönüşüm ....................................................Reşat GÜNER

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

Yerimiz sınırlı olduğundan etkinliklerimize kaydolmak için lütfen 14:00-17:00 saatleri arası (0232) 464 00 17 No.’lu telefonumuzu arayınız.

ADANA RUHSAL ARAfiTIRMALAR DERNE⁄‹

• CUMARTESİ KONFERANSLARI (Saat: 15:00)

05 NİSAN İnsan Olmak ...........................................................Bilgehan MERAL

12 NİSAN Evrenin İşleyişi   (video gösterimi)

19 NİSAN Bilen ve Uygulayan İnsan ......................................Tümerhan MERAL

26 NİSAN Manyetizma Uygulamaları .....................................Tümerhan MERAL

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

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

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

ÜCRETSİZ VE SERBESTTİR. GEÇ KALINMAMASI RİCA OLUNUR.
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