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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Âlemler içinde en küçük yýldýzlardan birinin sisteminde
yoluna devam eden bir gezegende yaþamak için bir þans, bir
hayat vermiþler bize. Hayatýmýzla ne yapacaðýmýzý biliyor muyuz
gerçekten? Neden buradayýz, nasýl yaþamalýyýz? Buraya gelmenin
öncesinde ne olmuþtu, iþimizi tamamen bitirip baþka bir yere ve
düzene gidecek miyiz? Öyleyse ne zaman ve hangi koþullarda
gerçekleþecek bu? Peki gideceðimiz yer neresi ve o zamanda
neler olacak? Bedenimizi tanýyor muyuz? Kapasitesinin çok
azýný kullanabildiðimiz beynimizin biraz daha rahat çalýþabilmesi
için neler yapacaðýmýzý biliyor muyuz? Neden yüzde yüzünü
kullanamýyoruz beynimizin, kullanabilseydik eðer neler
olabilirdi? Üzerinde rahatça dolaþabildiðimiz Dünyamýz,
mükemmel çalýþan bedenimiz, beynimiz ve bize sunulan
hayatýmýzla ilgili öðreneceðimiz o kadar çok bilgi, sorulacak
o kadar çok soru var ki... Tüm bunlarýn cevaplarýna götüren
ipuçlarýný bulmak, sadece merak edenlerin deðil, araþtýran,
okuyan, çok düþünen, bilmeyi arzulayan ve çok çalýþanlarýn
hakkýdýr ancak. Onlarýn arasýnda ipuçlarýna eriþtikten sonra
birbirine baðlayarak doðru ve kesin kanaatlere varabilenler ise
yalnýzca inananlardýr. Kendinin kýyýda köþede küçük bir yýldýzýn,
küçük bir gezegeninde o veya bu þekilde hayata tutunmaya çalýþan
bir tür organizmasý olduðunu kabul ettiðini düþünenler bile
Dünya’ya gelip gittikleri yaþamlarýndan birinde mutlaka daha
farklý ve çok düþünmek ve mutlaka inanca giden yolda yürümek
zorunda kalacaklarý tecrübeleri yaþayacaklardýr. Her þey açýk ve
net olsaydý iþimiz daha kolay ve kýsa olmaz mýydý? Hayýr, iþimiz o
zaman çok daha uzun ve zor olurdu. Çünkü insan, aklýnýn sonsuz
serbestliði ve bilgilere eriþme kapasitesi ile ne yapacaðýný henüz
bilemediðinden öðrenme süreci içinde olduðundan önüne serilen en
büyük gerçeklere bile burun kývýrabilen, kendi egosu baskýn gelirse
düzenleri bozup baþkalarýný hiçbir þey yapamaz hâle koyabilen
bir varlýk hâline geliverir kolayca. Hem ruhsallýðýnýn ve âlemlerdeki
öneminin farkýna varmasý hem de aklýný kullanýp sadece kendini
deðil, dalga dalga her þeyi düþünebilmesi için beþ duyuyla
algýlanabilenlerin ardýndakini merak etmesi, onu istemesi, O’na
inanmasý, O’na gönül vermesi gerekir.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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SEVGÝ DÜNYASI

* Kýskançlýðýn temelinde
üç büyük gerilik yatar:
1. Egoistlik
2. Bilgisizlik
3. Sevgisizlik...
* Bir deðeri ve bir baþarýsý olan
her insan kýskanýlýr.
Eðer kýskanýlmak ve taþlanmak
istemiyorsanýz, silik bir insan
olunuz, kenarda köþede kalýnýz,
hiçbir baþarý göstermeyiniz.
* Kýskanýlan ve taþlanan kiþinin
yapacaðý en doðru davranýþ:
1. O çeþit hücumlarý baþarýsýnýn
miyarý saymasý
2. Çalýþmasýný, vericiliðini ve
sevgisini artýrmasý
3. Kendisini asla savunmamasý,
savunmayý eserlerine ve baþkalarýna
býrakmasý
4. Üzülmemesi, sinirlenmemesi,
korkmamasýdýr. Haksýz dedikodular
ve hücumlar, yapanlarý yaralar.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Kýskançlarýn
Gönül Karanlýðý
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KISKANÇLARIN
ZARARI YALNIZ
KENDÝLERÝNE
DEÐÝL HEPÝMÝZEDÝR
Geri ülkelerde daha çok
görülen bu kýskanma ve
sivrilenleri yeme hastalýðý
bir çok hayýrlý kiþinin
baþýný yemekte ve milletlerin topyekûn ilerlemesini kösteklemektedir.
Aslýnda kýskançlýk
kýskananý da, kýskanýlaný
da huzursuz eden bir ruh
halidir. Kýskanýlan düþmanca bakýþlardan, gizli
açýk düþmanca tutum ve
davranýþlardan tedirgin
olur. Rahatýný, huzur
içinde çalýþma ortamýný
kaybeder. Her yaptýðý
iþin, her sözünün kötüye
yorulacaðý, ters anlam
çýkarýlýp aleyhinde silâh
olarak kullanýlacaðý
endiþesi onun içini kaplar.
Ona hiçbir maddi kötülük
yapýlmasa bile verilen þu
huzursuzluk, bu ruhi
kötülük aslýnda daha
büyük tahribat yapar.
Eðer kýskanýlan, haksýzca
çekiþtirilip kötülenen
þahýs, biraz vurdumduymaz deðilse, her sözü
kendine dert ediyorsa ve
bu hücumlarý baþarýsýnýn
bir ölçüsü saymýyorsa,
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çabuk sarsýlýr ve çabuk
yýkýlýr. O zaman
kýskananlar, haksýz suçlama ve hücumda bulunanlar en büyük kötülüðü
yapmýþ ve muratlarýna
ermiþ olurlar. Bu, yýkýlaný
siler, ona büyük kayýplar
verdirir; ama kötülük
eden yýkýcýlarý mutlu
etmez. Belki bir an için
baþarýlarýna sevinirler.
Ama çok geçmeden etkitepki kanunu iþler, onlar
baþka yerlerden yaptýklarýnýn karþýlýklarýný
görmeye baþlarlar. Bir
süre sonra kendi vicdanlarý da uyanýr, yaptýklarý
kötülükleri kendi vicdanlarý onlarýn yüzüne
haykýrmaya baþlar. Ama
zarar yalnýz kýskananlara
ait kalmamýþ, hem
kýskanýlan kiþi zarar görmüþ, hem de kýskanýlan
kiþinin hizmetlerinden
faydalanacak kiþiler zarar
görmüþ olurlar.
KISKANÇLIK NASIL
BÝR RUH HALÝDÝR?
Kýskançlýðýn temelinde
üç büyük gerilik yatar 1Egoistlik, 2- Bilgisizlik,
3- Sevgisizlik. Evet
kýskanç kiþi üç yönden
geridir, geliþmemiþtir,
ilkeldir. Dünyada bulunu-

þumuzun ana gayesi her
çeþit ilkellikten, gerilikten
kurtulmak, yükselmek,
üstün insan olmaktýr.
Ýnsanlarýn en ilkel
yönü bencillikleri, egoistlikleridir. Küçükten
itibaren ilk kavga, ilk
aðlama "benim" demekten çýkar. Anne ve
babanýn terbiyesi, verdikleri fedakârlýk ve sencilik
örnekleri çocuðun bu
bencilliðini törpülemeye
baþlar. Sonra okulda,
okunulan yol gösterici,
iyiliði öðütleyici yazý ve
sözlerin etkileri onu biraz
daha yontar. Daha sonra
kendi tecrübeleri egoistliðin kötülüklerini ona
gösterir. Daha önceden
öðrendikleri, yeni okuyup
duyup öðrendikleri ile
tecrübeleri karþýlaþýr.
Egoistliðin kötü ve ilkel
bir duygu ve tutum
olduðu gerçeði onun gönlünde yer eder. Ýþte o
zaman bu gerçek onun
için "Öz bilgi" halini
almýþ olur. Þahýs bu öz
bilgiyi kazandýktan sonra,
egoistlikten, eskiden
olduðundan çok daha
süratle sýyrýlmaya baþlar.
Kýskançlýðýn temelindeki ikinci gerilik, bilgi-
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sizliktir. Kýskanç adam
kendini kýskandýðý kiþiden daha geri, daha
yeteneksiz, daha bilgisiz
görmektedir aslýnda. Bu
görüþü ve yargýsý doðru
da olabilir, yanlýþ da olabilir. Yani kendisi aslýnda
geri deðildir, kýskandýðý
kiþinin yaptýklarýný o da
yapabilir istese. Ama
kendine iftira etmekte,
için için kendini deðersiz
görmektedir. Ya da
kýskandýðýndan gerçekten
geridir. O halde yapýlacak
þey kendini yükseltmektir. Bunun için çalýþmasý,
öðrenmesi, bilgi ve
yeteneklerini artýrmasý en
doðru ve en kýsa yol deðil
midir? Kýskandýðý kiþiyi
yok etmesi, onun bilgi ve
yeteneklerini kendisine
aktarmaz ki!.. Böyle bir
düþünce eski Afrika
vahþilerinin akýllý beyaz
adamlarý yiyerek, onlarýn
akýl ve kudretlerini
kazanacaklarýný sanmalarýna benzemez mi?
Ayrýca yükselenleri ileri
olanlarý kýskanýp yok
etmeye çalýþmak, hayatý
geriye çevirmeye,
dünyadaki ilerlemeyi durdurmaya yetmez ki!...
Ortadan kaldýrdýðýnýz bir
baþarýlý ve üstün kiþinin

yerine on tanesi gelecektir. Bu defa arkadan gelen
on tane sizi çiðneyip
geçecektir. O halde yapýlmasý gereken, ileride ve
üstün olanlara çelme takmak, onlarý yok etmek
hýrsýyla kudurmak deðil,
kendimizi yükseltmek,
bilgide ve yeteneklerde o
kýskandýðýmýz kiþiden
daha öne geçmeye çalýþmaktýr. O zaman kýskançlýk duygusu iyi bir duygu
olan imrenme, özenme ve
benzeme duygusuna
dönüþmüþ, kiþiyi yükselten itici bir güç olmuþtur. Elbette ki özenmenin
itici gücü yükselmede,
tekâmülde çok gereklidir.
Kýskançlýðýn temelindeki üçüncü gerilik
sevgisizliktir. Kýskanç
kiþide gerçek sevgi tam
geliþmemiþtir. O yalnýz
kendisine çýkar saðlayanlarý, çýkar saðladýklarý
sürece sever görünür.
Aslýnda en yakýnlarýný
bile, hattâ daha ilerisi
kendisini bile tam sevemez. Onlarýn sevgi dediði
güler yüz göstererek, "al
gülüm, ver gülüm"
demekten, yani kurnazca
bir alýþveriþten öteye
geçemez. Oysa gerçek
sevgide kendinden çok

sevdiðini düþünmek
vardýr, gerçek sevgide
sencilik esastýr. Gerçek
sevgide gönül aydýnlýk ve
açýktýr, buram buram iyilik kokar, sevgi kokar.
Öyle bir sevgiye varan
üstün insan olur. O
sevgiye varan herkesi
sevgilisi olarak sevmeye
baþlar. Allah sevgisi, kul
sevgisi onun gönlünde
kucak kucaða yatar. Öyle
insan baþarýya ulaþanlarý
kýskanýr mý hiç?
O en küçük bir
baþarýya, en ufak bir
hayýrlý harekete sevinir,
alkýþ tutar. Onlarý yapanlarý över, yüceltir, teþvik
eder. Bu seviyeye gelinceye kadar geçirilecek
dönemler ve basamaklar
vardýr elbette. Ama en
baþta, en kolay olaný yapmasý, yani karþý cinsten
birini gerçekten sevebilmesi, sencil duygularla
sevebilmesi gerekir. Yine
en baþta evlâdýný, kendi
zevki için deðil, sencil
duygularla sevmeye alýþmasý lâzýmdýr.
Kýskanç kiþi sevgi
yönünden de henüz
geridir, Ýlkel kalmýþtýr
da, ondan dolayý içini,
kýskançlýðýn kara bulut-
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larý kolayca kaplayývermektedir. Kýskançlýðýn
psikolojisini inceleyenler,
kýskanç kiþinin kalbinin
karanlýk bir bulutla kaplý
olduðunu görmekte
gecikmezler. Kýskançlýk,
ismine uygun bir, biçimde
kalbin bir kýskaç arasýnda
sýkýlmasýna benzer bir
yandan da. Yani
kýskançlýk gösteren kiþi
iki yönden huzursuzdur,
sýkýntýdadýr. Bir yandan
kalbi sýkýlýr, sýkýþýr, bir
kýskaç içindedir. Öte
yandan karanlýklar içinde
bunalýr. Aslýnda þu iki
baþlý sýkýntýsý bile ona tuttuðu yolun yanlýþlýðýný
göstermelidir ama onlar
göremeyecek kadar
kördürler. Evlenememiþ
bir kýz tanýyorum,
özbeöz erkek kardeþinin
evlenmesini öylesine
kýskanmýþtý ki, bir sürü
edepsizlikler, hakaretler
yaptýktan sonra kendi
hayatýna kýymaya kalkmýþtý. "Ben evlenemedim,
o neye evleniyor?" idi
bütün derdi. Aslýnda
çýkan birçok kýsmetleri
reddetmiþ, sonra da eve
kapanmýþ, kimselere
görünmez olmuþtu.
Hiçbir uyarma onu
yanlýþ tutumundan
çeviremiyordu.
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KISKANÇLIK
HASTALIÐI TEDAVÝ
OLMAZ MI?
Elbette olur. Ama önce
kýskançlýðýn normal bir
þey olmadýðýný, bir hastalýk olduðunu, hiç deðilse
bir gerilik olduðunu kabul
etmek gerekir. Aksi halde
düzeltmek ve ondan kurtulmak için hiçbir gayret
gösterilmez. Kýskançlýðýn
bir gerilik ve bir hastalýk
olduðu kabul edildikten
sonra kendi deðerlerimizi
araþtýrmamýz, kendi
üstünlüklerimizi görüp
bunlarý kendimize sesli
olarak tekrar tekrar söyleyerek benimsetmemizdir.
Yani kendi kendimize
olumlu telkinler yapmamýzdýr. Çevremizin yardýmlarýný istemeli, onlarýn
bizdeki deðerleri görerek
bize tekrar tekrar söylemelerini saðlamalýyýz.
Sonra kendimizi ele alýp
kendi hata ve yanlýþlarýmýzla cenge girmeye sýra
gelir. Bunu yaparken
kendimizi kötülemememiz, aksine hatalarý ve
eksikleri kolayca yenecek güçte olduðumuzu
söylememiz gerekir.
En son olarak da bilgimizi artýrmaya, fedakâr-

lýðýmýzý ve senciliðimizi
artýrmaya, gönlümüzdeki
sevgiyi artýrmaya
kendimizi zorlamamýza
sýra gelir. Bunlar elbette
bugünden yarýna olacak
iþler deðildir. Zamanla,
sabýrla yürütülen bir çaba
ister. Ama bunu yapmaya
mecburuz. Dünyada bunu
yapmak için bulunuyoruz.
Bu çabalarý geciktirmemiz sadece iþimizi
güçleþtirir, yolumuzu uzatýr, sýkýntýlarýmýzý artýrýr.
Bir kere yapmaya karar
verelim ve uygulamamýzý
hiç aksatmadan devam
ettirelim, bu yeter.
KISKANÇLIÐA
MARUZ KALANLAR
NASIL
KORUYABÝLÝRLER
KENDÝLERÝNÝ
Bir deðeri ve bir
baþarýsý olan her insan
kýskanýlýr. Güzel bir kadýn
mýsýnýz, ya da yakýþýklý
bir erkek misiniz?
Kýskanýlacaksýnýz demektir. Zengin misiniz, bilgili
misiniz, iþinizde veya
mesleðinizde baþarýya mý
ulaþtýnýz? Kýskanýlacak
kiþilerdensiniz. Þöhretiniz
artmakta mýdýr, gittikçe
öne mi geçmektesiniz?
Baþarýlý bir lider misiniz?
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Kýskanýlacaksýnýz? Ýyi bir
evlilik mi yaptýnýz, güzel,
akýllý çocuklarýnýz mý
oldu, kýskanýlacaksýnýz?
Yani atasözümüzün
dediði gibi meyveli bir
aðaç mýsýnýz?
Kýskanýlacak ve
taþlanacaksýnýz? Buna
hazýr olunuz. Eðer
kýskanýlmak ve taþlanmak
istemiyorsanýz silik bir
insan olunuz, kenarda,
köþede kalýnýz, hiçbir
baþarý elde etmeyiniz.
Yukarda söylediðim
gibi kýskanmak, insanýn
bir geriliði ve bir
hastalýðýdýr. Ama dünyada
geriler ve hastalar da pek
az deðildir. Öyleyse bunu
bilerek, sabýrlý olmaya,
tahammüllü olmaya kendinizi hazýrlayýnýz. Biliniz
ki baþarýnýz arttýkça,
þöhretiniz ve servetiniz
arttýkça, size atýlacak
taþlar da, yapýlacak iftiralar da, hakkýnýzdaki
yalan yanlýþ dedikodular
da artacaktýr.
Etrafýnýzdaki kýskanma,
dedikodu ve iftiralar bir
yerde baþarýnýzýn miyarý
olsun sizin için. Bu arada
her söze kulaðýnýzý týkayarak haklý ve sizin için
hayýrlý olan uyarýlarý da
duymazlýktan

gelmemelisiniz. Bunu
önlemenin en güzel yolu,
otokritiði, yani kendi
kendimizi eleþtirmeyi
elden býrakmamamýzdýr.
Kendini eleþtirmeyi ömür
boyu sürdüren kiþi
çevrenin eleþtirilerinden
haklý ve doðru olanlarý
kabul etmekte güçlük
çekmez. Çevrenin haksýz
yargýlarý da onu fazla
rahatsýz etmez.
Bir de yapacaðýmýz iyilik ve hizmetlerden bir
takdir, bir karþýlýk beklemememiz gerekmektedir.
Karþýlýk ancak Allah'tan
beklenir. Ýnsanlardan bir
þey beklenmezse onlarýn
nankörlükleri de bizi
fazla yaralamaz.
Önemli bir husus da
vericiliðimizi artýrmamýzdýr. Bizde olan
para, imkân, güç ve
þöhretten insanlarý mutlaka, gittikçe artan
ölçülerde faydalandýrmalýyýz. O zaman hasetler
azalýr, hayrýmýz gelecek
kötülüklere karþý kalkanýmýz olur.
Ýftiralarýn, dedikodularýn, hasetlerin bizi karalayacaðýndan asla korkmamalýyýz. Aksine, eðer

biz onlar karþýsýnda
sabretmesini, kendimizi
savunmadan susmasýný ve
tahammül etmesini
bilirsek, onlar bir an için
yüzümüzü kapatan sabun
köpükleri gibi olurlar.
Yüzümüzü yýkar yýkamaz
altlarýndan temizlenmiþ,
arýnmýþ bir yüz çýkar. Ýþte
çok yanlýþ bir hususta
kýzararak, hýrçýnlaþarak,
kendimizi savunmaya
geçmemizdir. Bu savunma bize çok þeyi kaybettirir. Aksine susmamýz
bizi daha güçlü yapar. Ve
haksýzlýða isyan eden
baþkalarý bizi savunmaya
geçerler. Onlarýn savunmasý daha etkili olur ve
daha güçlü kýlar bizi.
Kýskançlýktan dolayý
çeþitli kötülemelere ve
iftiralara maruz kalanlara
sabretmesini, iþine ve
görevine eskisinden daha
güçlü sarýlmasýný, dedikodu ve hücumlara aldýrýþ
etmeden baþarýlarýna
baþarýlar katmasýný
tavsiye edeceðim.
Kendisini savunmaya
ihtiyaç duymasýn, býraksýn eserleri onu savunsun
ve eserlerini görüp beðenenler onu savunsun.
Elbette sabredince hak
yerini bulur.
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Rehberlik Bilgilerinin Düþündürdükleri: 1

Kryon ve Ekin Çemberleri
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

Ýnsanüstü seviyesine ulaþmýþ Yüce Varlýklardan medyumlar
aracýlýðýyla bizlere aktarýlmýþ, çok yararlý bilgiler var. Yok oluþa
doðru hýzla sürüklenen dünyamýzda, bu bilgiler kurtuluþa ermemiz
için asla vazgeçemeyeceðimiz ve uygulanmasý kesinlikle gerekli,
hayati bir öneme sahip. Bu nedenle yeni bir yazý dizisinde,
dünyamýzda ve ülkemizdeki bu rehberlik bilgilerinin düþündürdükleri üzerinde durmak istiyorum. Bu arada zaman zaman, yakýn dostum Erol Yurderi'nin yardýmlarýný alacak, titizlikle derlediði arþivinden de yararlanacaðým.
Dergimizde her ay rehber varlýk Kryon'un son yýllardaki celselerini yayýnlamaktayýz. Bu yazý dizime, bu nedenle, çok eski yýllarda
Kryon'ýn kurtuluþumuzla ilgili yorumladýðým mesajlarýndan aktarmalar yaparak baþlamak istiyorum.
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Ekin Çemberleri
50 yýldan daha uzun zamandan beri
baþta Ýngiltere olmak üzere dünyanýn
pek çok ülkesinde, bir gecelik kýsa bir
zaman dilimi içinde ekin tarlalarýnda
karmaþýk geometrik þekiller oluþturulmaktadýr. Gece baskýnlarýyla insan
eliyle de bunlarýn yapýlabileceðini
kanýtlamaya çalýþanlar da olmamýþ
deðildir. Ne var ki bunlar, o çok karmaþýk geometrik motiflerin yanýnda
acemice çizilmiþ bir karikatür
düzeyinde kaldýðýndan, peþin hükümlü
kýzgýn reddiyecilerin ve aktüalite
peþinde koþan gazetecilerin dýþýnda
kimseyi tatmin etmemiþti. Kaldý ki gece
karanlýðýnda ortada in cin yokken, ýþýk
toplarý marifetleriyle tarlalarda adým
adým daireler oluþturulmasýnýn video
kameralarýyla alýnan filmlerini inceleyince bunlarýn basit hile ve þarlatanlýklarý çok aþan yüksek bir teknolojinin
hüneri olduðu, bizlere mesajlar verilmek istendiði açýkça anlaþýlmakta. Bu
hünerli ellerin ayrýca telepati gibi yüksek ruhsal yeteneklere sahip olduklarýný
görmekteyiz. Geceleyin tarlalarýn
civarýndaki tepelerde el ele tutuþarak
belli þekillerin oluþmasýný gönülden
dileyen insan gruplarýna, hemen o
gecede tam da istedikleri motifleri
önlerindeki tarlalarda oluþturarak cevap
vermeleri, onlarýn ancak telepati yoluyla düþünce ve dileklerden haberdar
olmalarýyla açýklanabilir. Çemberlerin
oluþtuðu tarlalarda cep telefonlarýnýn
çalýþmamasý, pusulalarýn sapmasý, baþak
saplarýnýn kýrýlmadan, sadece ustaca
eðilerek motifler oluþturulmasý hiçbir
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faaliyet ve ayak izi kalýntýsý býrakýlmamasý, bunlarýn marifetli ellerle uzaktan
lazer gibi elektromanyetik ýþýnlar gönderilerek yapýldýðý izlenimi vermektedir. Zaman zaman gün ýþýðýnda da
daireler oluþturulmamýþ deðildir. 1996
Temmuz'unda Ýngiltere'nin gizemli
Stonehenge Bölgesi'nde 45 dakika
içinde 115 metre boyunda 151 kusursuz
dairenin oluþturulduðunu gören pilotlar
gözlerine inanamamýþtýr. Tarlalarýn
yanýsýra kumlar ve buzlar üzerinde de iz
býrakmadan þekiller çizilmesi, bunlarýn
uzaktan yapýldýðýnýn ayrý bir kanýtý
olmaktadýr.
Çemberlerdeki Geometrik Sýrlar
Bilimsel delillere önem verenler için
1996 yýlýnda ekin çemberleriyle ilgili
çok çarpýcý bir matematik olayý yaþanmýþtýr. Ýngiliz fizik ve matematikçisi,
Boston Üniversitesi Astronomi profesörü bir bilim adamýnýn, farklý tipteki
çemberleri derinliðine inceleyerek yeni
bir geometri teoremine ulaþmasý insanlýða verilmek istenen mesajýn artýk
anlaþýlmaya baþlandýðýný gösteriyordu.
Þimdi artýk papatya falýna bakar gibi
"Biz mi yapýyoruz, onlar mý?!." kýsýr
döngüsünün çok ötesinde yararlý bir
alanda düþünce üretilmeye baþlanmýþtý.
Çok yönlü bir bilim adamý olan Profesör
Gerald Hawkins (1928-2003) ekin tarlalarýyla ilgilenmeye, bu konunun en
büyük araþtýrmacýlarýndan mühendis
Colin Andrews'in kitabýndan aþýrý derecede etkilenmesiyle baþladý. Her ciddi
bilim adamýnýn yapacaðý gibi önce hile
ve þarlatanlýk olasýlýðý üzerinde durdu.
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Ancak ileri bir matematik kültürüne
sahipti ve tarlalardaki þekillerde büyük
bir geometri ustalýðý sergilendiðini
görmekte gecikmedi. Çemberlerde hile
ve þarlatanlýk þöyle dursun, ilk bakýþta
fark edilmeyen, ancak dikkatle incelenince açýða çýkan çok ince geometrik sýrlar, iliþkiler ve teoremler gizliydi.
Örneðin Andrews Katalogundaki T 448
dairelerinin ortasýnda yer alan hilâl þeklindeki üç ay nice geometrik inceliklerle yerlerine konmuþtu.
Ýþte Profesör Hawkins hem bu tarlalardaki þekilleri tek tek inceleyerek
hem de deðiþik þekiller arasýndaki gizli
iliþkileri gece gündüz demeden aralýksýz inceleyerek çok müthiþ bir sonuca
ulaþtý.
Öklid'in Beþinci Teoremi
Zamanýmýzdan 2300 yýl önce yazdýðý
kitapla, geometrinin temel prensiplerini
ortaya koyan Euclid (Öklid) kitabýnda 4
teorem üzerinde durmuþtu. Ýþte profesör
Hawkins'in Ekin Çemberleri'nden üret-
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tiði teorem, bunlara bir yenisini, beþinci
teoremi ekliyordu; üstelik en genel
olanýný. Öklid'in dört teoremi, teðet,
üçgen, kare, düzgün altýgen teoremleri
diye anýlýr. Yeni ortaya konulan beþinci
teorem ise bunlarýn hepsini kapsýyor.
Ýçiçe çizilen daireler ve bunlara teðet
olarak ustalýkla çizilen bir üçgen ile
diðer dört teoremi tek bir þekilde birleþtiriyordu. Matematikçilerin en hoþlandýðý þey de bu deðil midir? Yani
genelleþtirilmiþ formüllerle sonuca en
kýsa yoldan gidebilmek!.. Her neyse,
iþte profesörün buluþu, 2300 yýl boyunca kimsenin aklýna gelmeyen daha kapsamlý bir beþinci teoremdi.
Matematikçilere Kýþkýrtýcý Davet
Profesör Hawkins, buluþunu Ekin
Çemberlerindeki ipuçlarýyla yaptýðýný
ortaya koymakla kalmýyor, ayný zamanda matematik dünyasýný da er meydanýna davet ediyordu. IQ'su yüksek
250.000 okuyucuya sahip bilim dergisi
"Science News" deki yazýsýnda, matematikçileri Öklid'in (Euclid) dört teo-
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remini kapsayan beþinci teoremi bulmalarý konusunda kýþkýrtýcý bir çalýþmaya davet ediyordu. Hiçbir yanýt alamadý. Beþ yýl boyunca yanýt için bekledi. En sonunda Ekin Tarlalarýndaki
þekillerden yararlanarak bulduðunu
açýkça belirterek ayný dergiye kendi
beþinci teoremini göndermek zorunda
kaldý. Böylece hem sonucu heyecanla
bekleyen okuyucularýn merakýný gidermiþ, hem de 40 yýldýr binlerce tarlaya
geometrik þifreler yollayan varlýklara:
"Oh çok þükür mesajýmýzý anlayanlar da
var ve çoðalýyor, emeklerimiz boþa gitmiyor" demenin sevincini yaþatmýþtý
diyebiliriz.
Kryon Çemberlerle Ýlgili Ne Diyor?
18 Mart 1995'de Arizona, Sedona'da
yapýlan Kryon celsesinde varlýk, bilimsel konulardan konuþurken sözü kendiliðinden Ekin Çemberlerine getirdi.
Çemberlerin kimler tarafýndan, hangi
yöntemlerle ve ne amaçla yapýldýðý konusunda önemli bilgiler verdi. Kryon'un
üçüncü kitabýnda sayfa 317'den itibaren
bu bilgilerin önemli bölümlerini
Kryon'ýn aðzýndan dinleyelim:
"... Þimdi bu þekiller Ruh tarafýndan
dolaylý bir tarzda yapýlmaktadýr; çünkü
onlar aslýnda yakýnda karþýlaþacaðýnýz
varlýklarýn eseridir... Þekiller bir anda
hýzla, çoðunlukla da þafak sökerken
yapýlmaktadýr. Siz bir þeklin gerçek olup
olmadýðýný, insanlar tarafýndan taklit
edilen bir þekil olup olmadýðýný
"damgalama" yönteminin baþaklar
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üzerindeki etkisini saptayarak bulabilirsiniz; insan eliyle yapýlan baþaklarý
eðmez, kýrar. Hâlbuki bu þekilleri yapmakta
olanlar
onlara
"enerji
damgalarý" derler. Bu þekiller herhangi
türde bir uzay gemisi tarafýndan deðil,
uzak bir mesafeden yapýlmaktadýr.
Onlarýn size sunulmasýnýn tüm nedeni
gelecekte iletiþim ile ilgili ihtiyacýnýz
olacak bilgiyi ayýrt etmenizi saðlamaktýr. (s:317)
"... Sevgili varlýklar, bir gün
karþýlaþacaðýnýz bu yeni varlýklar size
matematik alanýnda mesajlar yollamaktadýrlar, ki siz bulmacanýn parçalarýný
biraraya getirip iletiþime hazýr olabilesiniz, evrensel geometri kodunu
anlayabilesiniz diye. Neden geometri?
Geometri tüm evrenin ortak matematiðidir. Þekiller içindeki matematik,
evrensel bir hesaplama içerir ve mutlaktýr. Dolayýsýyla o bilimsel prensipleri
iletmek açýsýndan arzulanan yöntemdir.
Þimdi tarlalardaki þekillerin akrabalardan mektuplar almaya çok benzediðini
söylemek isterim. Biz "Önce mektuplar
gelir sonra da akrabalar" dediðimizde
bazýlarýnýz bunu tam olarak anlayacaklar... Tarlalardaki þekilleri görmezden
gelenlerin ise "akrabalar geldiklerinde"
akýllarý baþlarýna gelecek. (Syf:318)
"Þimdi tarlalardaki bu þekillere üç
farklý tepki gösterilmektedir. Ýlk tepki,
bu þekillerin kesinlikle baþka insanlar
tarafýndan yaratýldýklarýna sýký bir
biçimde inananlardan gelmektedir.
Onlar bu þekillere bakar ve hiç etkilen-
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meden yollarýna devam ederler. Ýkinci
tepki tehlikeli bir tepkidir. Çünkü bunlar
öfkeli olanlardýr. Onlar bu þekilleri
insanlýða yapýlan bir oyun, bir düzenbazlýk olarak görmektedirler. Böylece
onlar asýl þekillerin kökenini çürütmek
için tarlalarda kendi þekillerini oluþturmaya koyulurlar. Onlar bu þekilleri
baþarýyla taklit ettikten sonra insanlara
dönüp; "Gördünüz mü, bizimkiler de
ayný. Dolayýsýyla o orijinal denen
þekiller de sahtedir" demektedirler.
Bakýn bunun mantýðý saðlýksýz ve geçersizdir. Onlar: "Biz bu þekilleri taklit
edebildiðimize göre, bunlarýn orijinalleri de diðer insanlar tarafýndan
yapýlmýþ olmalý" demektedirler. Eðer bir
þeyi kopya edebiliyorsanýz, o zaman
onun orijinalinin de bir orijinal
olmadýðýný söyleyen bu bildirimde mantýk nerededir? Bu hiçbir mantýk içermediði halde insanlar ona iki elle
sarýlýp bunun böyle olmasý gerektiðini
kabul etmiþlerdir. Üçüncü grup ise yeni
bir paradigmanýn baþlangýcýný görmekte olduklarýný bilenlerden oluþmaktadýr.
Bizim saygý duyduðumuz da bu varlýklardýr, çünkü bunlar tüm gezegen için
bir fark yaratacaklardýr (Syf:319)
Çemberlerle Verilen Ýpuçlarý:
"Evet geometriden söz ediyoruz.
Sevgili varlýklar, size evrenin matematiðinin geometrik matematik olduðunu
söylemiþtik. O þekiller ve þekillerin
çevresindeki enerjilerle ilgilidir. Biz size
bu konuda ortak geometrik matematiksel problemlerin çözümleri çevresindeki
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mecazi sembolizme bakmanýzý söylemekten daha önemli bir mesaj veremeyiz... Matematiksel kafaya sahip olanlarýnýz ve geometriyi kullananlarýnýz
tekrarlanan altýlarýn, üçlerin, dokuzlarýn güzelliðini anlayacaklardýr...
Geometri aslýnda evrenin dilidir...
(Syf: 321)
Ekin Çemberleri Geometresi
Kryon'ý Doðruluyor
Kryon, Ekin Çemberleri'nin þu anda
deðiþik keþif dürtüleriyle Dünyamýzý
ziyaret eden ve zaman zaman adam
kaçýrma gibi yanlýþlar yapan uzay varlýklarýnca deðil; ilerde dünya barýþý için
deðiþik maddi formlara bürünecek
tekâmülce ilerlemiþ üstün Ruhsal
Varlýklar
tarafýndan
yapýlmakta
olduðunu söylemektedir. Bunlar bir ön
iletiþim, bir ön hazýrlýk için ve evrenin
ortak dili geometride ilerlememiz için
verilmektedir.
Sedona Celsesinden 1,5 yýl sonra
bilimsel dergi Science News'de Gerald
Hawkins'in Ekin Çemberlerinden yararlanarak Öklid'in 5. teoremini bulmasýyla ilgili yazýyý okuyan Kryon'ýn medyumu Lee Carroll havalara uçmuþtur. Hem
Kryon'ýn geometriyle ilgili öngörülerinin sonradan pozitif bilimlerce de
aynen onaylanmasý hem de tarlalardaki
þekillerin, tahta, çivi ve iplerle oluþturulmuþ insan yapýsý bir þarlatanlýk eseri
olamayacaðýnýn bilim dergisinde açýkça
ortaya konmasýdýr, medyumu böyle
sevince boðan.
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Matematik ve Geometrinin Buluþmasý
Manevi bilgilerle, pozitif bilimlerin
kýlavuz kaptaný ve en gerçeði olan
matematik ve geometrinin bu muhteþem
buluþmasýnýn coþkusuyla Lee Carroll;
Kryon'un 4. kitabýnýn 391. sayfasýna,
Science News'ün 12.10.1996 sayýsýndaki bu yazýnýn bir kýsmýný aynen alýntýlamýþtýr. Biz de ayný coþkuya katýlarak
"Crop Circles: Theorems in Wheat
Fields" baþlýklý bu yazýdan yapacaðýmýz
alýntýyla sözümüzü noktalayalým:
"Birkaç yýl önce Boston Üniversitesi'nden astronom Gerald S. Hawkins
Ekin Tarlalarýnda beliren görsel olarak
en çarpýcý þekillerden bazýlarýnýn, bu
þekilleri oluþturan çeþitli daireler,
üçgenler vesaire arasýnda belli sayýsal
iliþkileri ifade eden geometrik teoremler
içerdiklerini fark etti. "Hawkins bu
þekillerde resmedilen üçgenler ve
daireler arasýndaki iliþkilerden çýkarýlan
dört teoremi kanýtlamak için Öklid
geometrisinin prensiplerini kullanabileceðini gördü. O ayrýca (kendi baþýna)
ondan diðer dördünü çýkarabileceði
beþinci ve daha genel bir teorem de
keþfetti. Ancak Hawkins, Öklid'in çalýþmalarýnda ve baþvurduðu diðer kitaplarda böyle bir teoreme bir gönderme bulamadý. O, Science News ve Mathematics
Teacher'ýn okurlarýna teoremin dört
çeþitlemesini sunarak, onlarý yayýnlamadýðý beþinci teoremi bulmaya davet
etti, ancak kimse baþarýlý olmadý.
"Ancak geçen yaz Hawkins Ekin
Tarlalarýndaki þekilleri yaratanlarýn bu
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beþinci teoremi sergilediklerini bildirdi.
Ýngiltere'nin Ekin Tarlalarýnda gizlice
oluþturulan düzinelerce þekil arasýnda
en azýndan bir þekil Hawkins'in teoremine uyuyordu.
"Bu eski tip matematiksel hünerden
sorumlu kiþilerin kim olduklarý hâlâ
bilinmiyor. Onlar Öklid geometrisiyle
olaðanüstü bir hüner sergiliyor ve tarlalara fark edilmeden girip baþaklarý
kýrmadan eðme ve karanlýkta tahminen
tahta, çivi ve iplerden daha baþka
gereçler kullanarak karmaþýk ve
kusursuz þekiller çizme konusunda
þaþýrtýcý bir yetenek gösteriyorlar."
(Science News 12.10.1996)
Gelecek Sayýda: Þu anda Dünyamýzý
ziyaret eden uzaylýlar ve kýsa bir süre
sonra dünya barýþýna katkýda bulunmak
üzere gelecek Yüce Ruhsal Varlýklar
hakkýnda manevi âlemden verilen bilgileri yorumlayacaðýz.
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Sakýnma Ahlâký Olarak
Zararsýzlýðý Öðrenmek
Güngör Özyiðit, Psikolog

Kötülüklerin
her çeþidinden
korkan kim ise,
Odur gerçekte
ahlâký en güzel
olan kimse…
eçmiþte Hz. Muhammed'in
kabilesinden gelen bazý
kimselerin, diðerlerine karþý
bunu bir üstünlük saymalarý
üzerine, Peygamber bu yanlýþ tutumun
üstüne derhal çarpý iþaretini koyar. Ve
durumu daha da genelleþtirerek "Ne
Arap Aceme (Arap olmayana) ne de
Acem Arap'a karþý üstün deðildir. Ýçinizde en üstün olan takvada (kötülük-

G

lerden sakýnmada) en ileri gidendir"
der. Öylece üstünlüðü erdeme ve
zararsýzlýðý öðrenmeye endeksleyerek,
ahlâký en güzel olanýn, kötülüðün her
çeþidinden çekinen olduðunu vurgular.
Yine Gülyüzlü, baþka bir sözünde
gerçek Müslüman ya da insan için;
elinden, dilinden ve belinden kimsenin
incinmediði, zarar görmediði, güvenilir
kiþiler olarak bahseder.
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ÜSTÜNLÜÐÜN ÖLÇÜLERÝ
Gerçekten üstün olanlar, yani sakýnanlar hiçbir kötülüðe bulaþmama
titizliði ve kimseye zarar vermeme
özeni içinde dikkatli bir yaþam sürerler.
Yaradan'ýn yapma dediklerini yapmayarak, yasaklarý çiðnemekten çekinirler. Onlar insaný buyruktan ayýrmaya,
yalana ve yanlýþa çekmeye çalýþan
vesvese verene karþý tetikte durarak,
onun üstesinden gelmeyi becerenlerdir.
Kimseyi hor görüp dýþlamazlar. Üstünlük taslamazlar. Büyüdükçe küçülmenin gereðini bilirler, kendileri için
istediklerini, diðer insan kardeþleri için
de gönülden isterler. Ýnsanlarý evlatlarý
gibi ve belki de daha çok severler.
Kendinden önce baþkasýný düþünüp
"Önce sen!" demesini bilirler.
Benliklerini Hak yoluna kurban etme
ve zararsýzlýðý tam anlamýyla öðrenmenin sonucu olarak "KÝMSEYÝ
ÝNCÝTMEME VE KÝMSEDEN
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ÝNCÝNMEME" olgunluðuna ererler.
Ýþte üstün görünüp saygý duyulmasý,
özenilerek örnek alýnmasý gereken
kimseler bunlardýr.
GÖNÜL ARITMA ÝÞLEMÝ
Zararsýzlýðý öðrenmek, daha önce
edindiðimiz zararlý alýþkanlýklardan
kurtulma çabasý içinde olmak demektir.
Bunun için öncelikle kendimizi artý ve
eksilerimizle doðru bir þekilde tanýmamýz gerekir. Bunu iki þekilde yapabiliriz: Birincisi, insana iliþkin doðru
bilgilerin ýþýðýnda kendimizi tanýmaya
ve deðerlendirmeye çalýþýrýz. Ýkincisi,
diðer insanlarý ayna gibi kullanarak,
kendimizi onlarýn gözüyle ve diliyle
görmeyi deneriz. Nasýl ki göz, ýþýk
olmadan göremez ve her þeyi gördüðü
halde, ayna olmadan kendini göremezse, insan da bilgi ýþýðý ve diðer
insan aynalarý sayesinde kendi manevi
portresi ile yüz yüze gelir. Sonra doðru
bilginin rehberliðinde aklýný kullanarak,
manevi portresi üzerinde
rötuþlar, düzeltmeler yapar
ve öylece kendini daha
iyiye, daha güzele doðru
deðiþtirir.
Aklýmýzý gönlümüz için
kullanmak veya aklýmýzla
gönlümüzü yýkamak
dediðimiz bu gönül arýtma
süreci zararsýzlýðý tam
öðrenene dek bir dizi
sýnavlarla dar kapýlardan
geçip, potalarda piþerek
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iyice olgunlaþana dek sürer. Kendimizi
düzeltmeye, zararlý davranýþlardan
arýndýrmaya çalýþýrken, kaynaða
inerek, o davranýþlarý doðuran
düþünceleri bularak, onlarý deðiþtirmek
durumundayýzdýr. Çünkü insan nasýl
düþünürse öyledir. Düþünceler yaþam
kumaþýmýzýn iplikleridir. Ve her birimiz
hayatýmýzý þu veya bu þekilde düþünce
iplikleri ile dokuruz. Buna göre
Freud'un dediði gibi; "Bir düþünce
eken, bir eylem biçer. Bir eylem eken,
bir alýþkanlýk biçer. Bir alýþkanlýk eken,
bir huy biçer. Bir huy eken bir karakter,
bir karakter eken bir kader biçer."
Sonuçta karakterimizi ve kaderimizi
de, düþüncelerimizle büyük ölçüde biz
belirliyoruz. Düþüncelerimizi,
dolayýsýyla davranýþlarýmýzý, alýþkanlýklarýmýzý, huyumuzu, karakterimizi
deðiþtirmek, kaderimizi iyiye doðru
yönlendirmek ise bizim etki alanýmýz
içinde, yani elimizde. Akýl sahibi bir
varlýk olarak insanýn gerçekleri bulup
ortaya çýkarma görevi yanýnda, kendine
yönelik etik (ahlâki) bilgilerin doðruluðunu, yararlýðýný, gerekliliðini ve
zorunluluðunu enine boyuna
düþünerek, hayal gücünü de bu iþe
katarak, o doðrularý gönlüne benimsetmek gibi bir sorumluluðu da vardýr.
Kendini bu bilinçle ele alan insan,
zararýný gördüðü davranýþ ve alýþkanlýklarýn kökenine indiðinde bunun,
daha doðru sanýp benimsediði yanlýþ
düþüncelerden kaynaklandýðýný görür.
Ve onlarýn yerine gerçekten doðru bilgileri aklýyla gönlüne benimseterek, o
bilgileri uyulmasý gereken bir inanç
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haline getirerek kendi üzerinde olumlu,
köklü bir deðiþikliði ve evrimi gerçekleþtirmiþ olur. Burada eski yanlýþlara
saplanýp kalmak yerine, yeni doðrulara
odaklanmak gerekir. Zira bilinçaltý
bandýmýzý, yeni doðrularla doldururken
eski yanlýþ izler kendiliðinden silinip
gider.
Ýnsanýn asýl amacý kendini ve
dolayýsýyla Tanrý'yý tanýmak ve bilmek
olduðuna göre, tam da bu yüzden aklýný
gönlü için kullanmasý, insan için
kaçýnýlmaz bir görev olur.
Gönlümüzde Yaradan'a yer olduðunu
biliyoruz. Ama ancak arýndýkça, gönlümüz temizlendikçe, O'nu orada bulabileceðimizi de biliyoruz. Öyleyse her
birimiz, gönül bahçemize karþý akýllý ve
sorumlu bir bahçývan titizliði içinde
olmalýyýz. Ve ertelemeden, hemen bir
bahar temizliðine baþlamalýyýz.
Aklýmýz iþ baþýnda, insanlýðýn bu
güne dek bilip bulduðu felsefi,
bilimsel, sanatsal ve etik birikimi,
insanlýða zaman zaman bildirilen
tanrýsal bildirilerle birleþtirerek,
ikisini bir ederek, gönül bahçemizdeki zararlý ayrýk otlarýný ayýklamalý,
dikenleri temizlemeli öylece zararsýzlýðý tam öðrenerek orada güzel çiçeklerin açmasýný ve etrafa mis kokular
saçmasýný saðlayabiliriz.
BEÞ YASAK
Merdiven, yükselmeyi çok yönlü
olarak açýklayan ve somuta indirgeyen
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iyi seçilmiþ bir metafor. O sayede pek
net görülmeyen bir gerçek, iyi bilinen
ve görülen bir þeye benzetilerek açýklýk
kazanmýþ olur. Merdiven, yükselmenin
yukarý doðru olduðunu, adým adým,
basamak basamak, gerçekleþtiðini, her
basamaðýn diðerine çýkýþý kolaylaþtýrdýðýný ve basamaklarýn hep birlikte bir bütünü, merdiven gerçeðini oluþturduðunu simgeler. Bu baðlamda
insanýn önünde, çýkmasý için yükselmenin beþ basamaklý merdiveni durur:
Doðruluk, Ýyilik, Çalýþmak, Bilgi ve
Sevmek… Bunlar Yaradan'ýn buyruk-
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larýný bildiren, akýl ve mantýkla onaylanan, uygulandýðýnda doðru sonuçlar
veren, yani deneyle de doðrulanan,
bozulmayan esaslar, her zaman ve
mekân için geçerli evrensel ilkelerdir.
Yükseliþin güzel bir þekilde gerçekleþmesi için, bizi 'doðrudan' ayýran, iyilik yapmaktan alýkoyan, sevmeyi zorlaþtýran iç engellerden, hani o gönül
bahçemizdeki çer-çöpten, ayrýk otlarýndan, zararlý dikenlerden korunmamýz
gerekir. Bunun için bir uyarý olarak
sakýnmamýz, kaçýnmamýz gereken beþ
de yasak var: Öfke (kin),
yalan, hiddet, haksýzlýk,
gýybet.
Beþ basamak ve beþ
yasak, yükselme yolunda
yol alan insan için, bir
arabanýn gazý ve freni
gibidir. Beþ basamak
Yaradan'ýn bize 'yap'
dediði, gaza bas dediði,
yeþil ýþýk yaktýðý ilkeler.
Beþ yasak ise, Yaradan'ýn
'yapma' dediði, yasakladýðý kýrmýzý ýþýkla
uyardýðý, kaza yapýp
kendimize ve baþkasýna
zarar vermemek için
frene basmamýzý istediði
davranýþlar.
En baþta yalan ve
ikiyüzlülükten kaçýnmamýz lâzým. Yalan
söyleyen, her þeyi gören,
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bilen, adaleti þaþmayan ve hesap soran
bir gücü yok sayarak, o davranýþýyla
Yaradan'ý yadsýmýþ olur. Bir çýkarý için
baþkasýný kandýrmaya çalýþýrken aslýnda
kendini aldatýr. Yalan onu, tanrýsal
buyruktan ayýrarak, vesvese verenin
etkisine açar. Gönlündeki ululuktan
Tanrýya kul olmayý kendine yediremezken, gider vesvese verene uþaklýk
eder. Yalan söylemekle kendini
Tanrý'dan uzaklaþtýrarak özünü zedeler.
Yalancý olarak damgalanarak saygýnlýðýný kaybeder. Güvenilmez bir kiþi
olarak nitelenir. Ýkiyüzlü insanlar gibi
hem kendine hem herkese yabancýlaþýr.
Yükselerek huzur ve mutluluða ermeyi,
sevmeyi ve sevilmeyi kendi eliyle
engeller. Kendini yalnýzlýða ve
sevgisizliðe mahkûm eder.
Hiddet, en çok korunmamýz, dizginlememiz, frenlememiz gereken yasaklardan bir diðeri. Ýnsan kýzýnca, kafasý
atýnca aklýn kontrolünden çýkar ve hem
kendine hem çevresine zarar verir.
Nitekim sakinleþtiklerinde akýllarý
baþlarýna geldiðinde, yaptýklarýndan
utanýp piþman olacak olanlar yine
onlardýr. Ýnsan hiddetine egemen
olmayý bilmeli, iyi bir binicinin azgýn,
huysuz bir atý dizginlemesi gibi, aklýyla
hiddetini boyunduruk altýna almayý
becermelidir.
Kýzgýnlýk içe atýlýnca öfkeye ve kine
dönüþür. Ýçimizde düþmanlýk duygusu,
için için yanar durur. Ve kýzdýðý kiþiye
sinsi bir þekilde, arkadan kötülük yapmaya koyulur. Böyle biri sürekli
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kötülüðe âlet olur. Gönlü kin ve
nefretle kirlenir. Bu tür yýkýcý ve
yakýcý duygular insaný, için için
kemirir ve hasta eder.
Hak sýnýrýný aþmak ve haklara
tecavüz etmek de insaný doðru yoldan
uzaklaþtýrýr. Zorla veya kandýrarak
birinin hakkýný almak insana vebal
yükler. Kul hakký ödenmesi ve affý en
güç olandýr. Tanrý bile kul hakkýný
affetmez. Hakkýný yediði kiþiden helâllik dilemesini ister.
Birinin yüzüne karþý söyleyemediðimiz bir þeyi, o yokken yani
gýyabýnda söylemek gýybet etmek
demektir. Oysa doðruda ve iyide
olanlar, birbirinin ve kimsenin
ardýndan kötü söz etmezler. Orada
bulunmayan kiþi, orasý için bir 'ölü'
gibidir. Savunmasýz bir haldedir. O
nedenle birinin yokluðunda arkasýndan
konuþan onun cesedini didikleyen, ölü
eti yiyen akbabaya benzetilmiþtir.
Sonuçta kendimizle cenge girip, gönlümüzdeki bahçeyi, bilgili bir bahçývan
bakýmý ve titizliði içinde yýkayýp
temizlediðimizde, derleyip düzenlediðimizde, özümüzdeki güzellik
yüzümüze vurur. Beþ yasaktan
korunarak, kendimizi zararsýz hâle
getirdiðimizde, tortulardan arýndýðýmýzda, gönlümüz doðruluk, iyilik ve güzellikle dolar. Ýçimizde bitmeyen bir bahar
baþlar. Gönlümüz yeþillenir ve þenlenir.
Öylece cennetle gönlümüz ayný þeye
dönüþerek eþitlenir.

SEVGÝ DÜNYASI

18

Steve Rother ve
Kontratlarýn Doðasý
Nihâl Gürsoy

teve Rother, 1 Ocak
1951'de St.Louis,
Missouri Amerika'da doðmuþtur. Kaliforniya'nýn
San Diego Bölgesinde eþi Barbara ile
birlikte yaþamýný sürdürürken hayatý
aniden deðiþti. Steve, 1995 yýlýnda
insan tekâmülü ve yaþam deneyimlerimizi doðru bir biçimde deðerlendirmek için ilâhi olarak ilham

S

edilmiþ mesajlar almaya baþladý.
O günden sonra yaþamlarý asla eskisi
gibi olmadý.
Bugün, bu ilâhi olarak ilham edilmiþ
bilginin kaynaðý basitçe Grup (The
Group) olarak bilinmektedir. Grup,
insan tekâmülüne hizmet etmek
amacýyla, uygulanabilir bilgiler sunmaktadýr. Bu bilgiler bugüne kadar üç
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kitap halinde yayýnlanmýþtýr.
"Yuvaya Hoþgeldiniz, Hatýrla ve
Ruhsal Psikoloji'dir." Halen hazýrlanmakta olan beþ kitabý daha vardýr.
Kitaplarýnýn yanýnda internette Espavo
isimli kâr amacý gütmeyen bir site
kurarak her ay aldýðý bilgileri bu sitede
yayýnlanmaktadýr. Yayýnladýðý mesajlar
18 dile çevrilen Steve Rother, eþiyle
birlikte bir çok ülkede seminerler
vermektedir.

önemli bir dersi öðretmek, bizi farklý
bir yöne yöneltmek hattâ sarsýp
uyandýrmak ve yaþam amacýmýzý bulmaya sevk etmek için oluþturulmuþtur.

San Diego'da "light- worker" (ýþýk
iþçileri) adlý kâr amacý gütmeyen bir
þirket kuran Steve ve Barbara Rother
gönüllülerle birlikte küresel çapta çalýþmalarýný sürdürmekte ve ýþýk tohumlarý
ektiklerini söylemektedirler. Grup
hakkýnda daha fazla bilgi edinmek
isteyenler için: http://www.lightworker.com Aþaðýdaki yazý Steve Rother'in
Ruhsal Psikoloji adlý kitabýndan derlenmiþtir.

Gerçek þu ki, tüm kontratlar; iþin
içindeki tüm taraflar tarafýndan kabul
edilen potansiyel kontratlardýr. O
nedenledir ki özgür seçimlerimiz kontratlarýn doðasýný oluþturur.

KONTRATLARIN DOÐASI
Dünya üzerindeki yaþam deneyimimiz esnasýnda yaþamýmýzý çok kýsýtlý
bir perspektiften görürüz. Çoðu kez,
neyi yanlýþ yaptýðýmýzý anlamaya
çalýþýrken yaþadýðýmýz olayýn aslýnda o
anda vuku bulabilecek tam doðru ve
uygun þey olduðunu düþünmeyiz.
Ýþimizi kaybetmemiz, evliliðimizin
bozulmasý hattâ eþimizi korkunç bir
kaza ya da hastalýk sonucu kaybetmemiz gibi olaylar aslýnda yaþam
planýmýzýn bir parçasýdýrlar. Onlar bize,

Dünyaya enkarne olmadan önceki
planlama toplantýsýnda yaptýðýmýz
kontratlarýn, anlaþmalarýn ve yedek
planlarýn oluþturduðu karmaþýk aðýn
dünyada olduðumuz süre içerisinde
bilincinde olmayýz.

YEDEK PLANLAR
Ýnsanlarýn kavramakta en çok zorlandýklarý þeylerden biri, tüm yaþanan
deneyimlerin kontratlardan dolayý meydana gelmediðidir. Özgür seçim gezegeninde daima eðilim vardýr. Önceden
mukadder kýlma yoktur. Ancak, ayný
zamanda yüksek benliklerimiz yaþam
derslerimizi öðrenmemize yardýmcý
olmak için deneyimlerimizi daima
düzenlediklerinden, çok az þeyin
tesadüfen meydana geldiðini de söylemek zorundayýz. Bu deneyimlere nasýl
tepki göstereceðimiz ve onlarla nasýl
baþa çýkacaðýmýz tamamen bize
baðlýdýr. Sorun þu ki biz, en sonunda
kontratlar fikrine alýþtýðýmýzda, seçme
özgürlüðü gücümüzü bu kavrama teslim edip özgür seçimi unutma eðilimi
gösteririz.
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SOY NÝYETÝ
Ana - babamýzla, ailemizle ve
yaþamýmýzdaki diðer önemli kiþilerle
kontratlarýmýzý yaparken, genellikle en
dikkatli olarak hesaba kattýðýmýz etkenlerden biri "soy niyeti" dir. Bu, þu anlama gelir: Birçok aile ya da soy bu
dünyaya belli bir odaklanma ya da
niyetle gelir. Örneðin, bir aile uzun bir
doktorlar ya da þifacýlar zinciri, diðer
bir aile her kuþakta bir müzisyen ya da
sanatçý ortaya çýkarabilir. Soy niyeti,
yaþam derslerimiz ve deneyimlerimizle
ilgili olduðu kadar, birikimlerimiz ve
hak ettiklerimizle de ilgilidir.
RUH EÞLERÝ
Ruh eþleri ya da eþ ruhlar eylem
halindeki özgür seçime mükemmel bir
örnek teþkil eder. Aslýnda "herkes için
tek bir kiþi vardýr" teorisi doðru
deðildir. Bu romantik bir ideal olmakla
birlikte, uygulanabilir bir ideal deðildir.
Gerçek þu ki, her birimiz için birçok
olasýlýk vardýr. Ýliþkiler için oluþturduðumuz birçok yedek planlar vardýr.
Bu planlar bizim yaþam dersimizle
ilgilidir.
Aslýnda, tüm aþklarýn en büyüðü,
arada hiçbir kontrat olmadan geliþen
aþktýr. Bu gerçekleþtiðinde, perdenin
öbür tarafýnda kulaklarý saðýr edici
bir alkýþ yükselir. Dolayýsýyla, özgür
seçim ve ona eþlik eden sorumluluk,
tüm iliþkilerimizde çoðu kiþinin farkýnda olduðundan daha büyük bir rol
oynar.

ENERJÝ ROL MODELÝ
Enerji rol modeli kýsaca, bir ruh varlýk için örnek model olmaktýr. Örnek
model olmak diye adlandýrdýðýmýz bu
kontrat, tam zamanýnda karþýlaþan iki
kiþiyi içeren bir kontrattýr. Bu kontrat,
uyanan ruhlarýn nasýl bir insan olacaklarýna dair ilham almalarýný, örnek
görmelerini saðlamasý bakýmýndan
önemli bir kontrattýr. Genellikle
yaþamýn ilk aþamalarýnda gerçekleþir.
Rol modeli olmadýðýnda kiþiler kendi
benlik duygularýný bulmakta çok zorlanýrlar. Bu durum, bazýlarýnda temel
yaþam dersi olarak da algýlanabilecek
istenmeyen birçok kalýbýn ortaya çýkmasýna yol açabilir.
GEÇÝÞ KONTRATLARI
Bu bir kiþiyle yaptýðýmýz ve onun
bizi ölürken serbest býrakmasýný içeren
bir kontrattýr. "Anne, gitmen uygundur, eðer istiyorsan gidebilirsin. Biz
iyiyiz, hiç merak etme." Kontratý aktive
etmek, ölen kiþiye gitme iznini vermek
için gereken tüm þey bu olabilir. Bu kabul kendimiz için de önemlidir. Ancak,
ölümün bir nihai son olmadýðýna ve
tekâmül için gerekli olduðuna samimi
olarak inanan, gerçekten seven kiþiler
bunu baþarabilirler. Aramýzdan ayrýlan
ruh varlýðýn huzuru bakýmýndan da
önemli bir kontrattýr geçiþ kontratlarý.
KARÞILAYICILAR
Bunlar, yuvaya döndüðümüzde
bizi ruh olarak karþýlamayý kabul
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etmiþ olan kiþilerdir. Bazen bu
bizden önce bu dünyadan ayrýlmayý
kabul etmiþ eþimiz olabilir. Ancak
çoðu kez bize o kadar yakýn
olmadýðýný düþündüðümüz halamýz,
amcamýz ya da bir okul arkadaþýmýz
da olabilir.
Perdenin öbür yanýna geçmek belki
de bu yaþamda yapacaðýmýz en zor
ikinci þeydir. Geçiþ yapmamýza
yardýmcý olacak kiþilerle yaptýðýmýz
kontratlar çok önemlidir. Yaptýðýmýz
en zor geçiþ, doðum vasýtasýyla bu
Dünya'ya gelmemizdir.
ÇARPIÞMA KONTRATLARI
Çarpýþma kontratlarý genellikle
yaþamýmýzýn ilk aþamalarýnda devreye
giren koruyucu kontratlardýr. Bu kontratlar, en azýndan önceki bir yaþamda
çok yakýn bað kurduðumuz bir kiþiyi
içerirler.
Bu kiþi, yürümeyi planladýðýmýz
yolda bulunup, bulunmadýðýmýzý kontrol etmek için kritik bir zamanda
girmeyi kabul eder. Ruhlar olarak
birçok kez gerçek çalýþmamýzý yapmamýzý engelleyebilecek durumlara
saplandýðýmýzýn farkýndayýzdýr. Bu
kontratlar öyle bir yoðunlukla biraraya
gelmek üzere tasarlanmýþtýr ki, bizi
sarsýp rutin gidiþatýmýzdan çýkarýrlar.
Onlarýn amacý, bize ilk ruhsal
niyetimizi ve yönümüzü hatýrlatmaktýr.
Çoðu kez bunlar karþý konulamayacak
kadar romantik karþýlaþmalar olarak
görünürler.
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Doðalarý gereði, onlarýn bize çarpýp
bir tür yeni farkýndalýða sokacak kadar
güçlü olmalarý gerekir. Onlarýn kuvveti,
genellikle bizi en sonunda ruh eþimizi
bulduðumuz yanlýþ inancýyla, o kiþiyle
bir iliþkiye sokmaya yeterli olur.
Bunlar bazen baþarýlý ve uzun vadeli
iliþkiler olabilseler de, ilk baþta sadece
kýsa vadeli iliþkiler olmalarýnýn amaçlandýðýný bilmek yararlý olur. Çarpýþma
kontratlarý daima her iki taraf için de
yaþamlarýnýn yönünü deðiþtirme fýrsatý
yaratýr.
KARMÝK KONTRATLAR
Karmik kontratlar bir zorunluluk
olmasa da bunlar temel yaþam dersimizin öðrenilmesinde en etkili araçlar
olabilir. Karmik kontratlar, gereken
tecrübeyi öðrendiðimizde çok çabuk
sonlanan kontratlardýr. Önceki yaþamlarýmýzda eksik býraktýðýmýz ya da
yerine getirmediðimiz temel sorumluluk ve haklarla ilgili olabilirler.
KÜÇÜK KONTRATLAR ve
GAYRÝ KONTRATLAR
Tüm kontratlar doðrudan temel
yaþam derslerimizle ilgili deðildir.
Kontratlarýn çoðu, bizden çok iþin içindeki diðer kiþilerle ilgilidir. Bazen
sadece bir baþkasýnýn kontratýndaki
oyuncular olarak yer alýrýz olayýn
içinde. Hayattaki her þeyi çok kiþisel
olarak algýlama eðilimimize raðmen,
çoðu kez bu bizim baþýmýza geliyormuþ gibi duruma katýlmýþ olsak da, bu
gerçekte bizimle ilgili deðildir.
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Güneþ ve Dünyada Enerji Deðiþimi - 3 (Devam)

Enerji Deðiþimi ve
Bilince Etkisi
Derleyen: Ýsmail Acar

B

u dizi kapsamýnda ele
aldýðýmýz Güneþteki Enerji
Deðiþimi, Milankovitch
Döngüleri, Dünyanýn
Manyetik Alanýndaki Azalma,
Dünyanýn Eksenindeki Kayma,
Schumann Rezonasýndaki Deðiþim
baskýn etkenler olarak görülse bile
insan türünün gerek fiziki olarak,
gerekse duygu ve düþünceleri ile yarattýðý olumsuzluklar, gelecek dönemlerde
tüm dengeleri altüst edebilecek güçtedir. Ancak insan türü, doðanýn efendisi
deðil de doðanýn bir parçasý olduðunu
anlayabilse bile bilimsel bulgulara göre
kendini tamamen farklý bir ortamda
bulacaktýr.
Dizinin bu son bölümünde
Güneþ ve Dünya'nýn enerji alanlarýnýn ve enerji alanlarýndaki deðiþimlerin 'Bilincimize Etkisi' ele
alýnmaktadýr.

GÜNEÞ ve DÜNYANIN
ENERJÝ ALANLARININ
BÝLÝNCÝ ETKÝLEMESÝ
Bilimin tüm ilerlemelerine raðmen,
bilim 'beyin' ve 'beyinle ilgili olduðu
varsayýlan' bazý konulara net açýklama
getirmekte yetersiz kalmaktadýr. Bu
konularda bilim insanlarý arasýnda farklý yaklaþýmlar, farklý anlatýmlar ortaya
çýkmaktadýr. Beynin bir ürünü
varsayýlan 'bilinç' de bu kapsamdadýr.
'Bilinç' ve 'Bilincin Fiziði'
Spiritüel kaynaklý bilgiler içinde
önemli yer tutan Kryon Bilgileri'nde
'Bilinç' þöyle tanýmlanmaktadýr:
Kryon, 'Fizik ve Bilim',
17 Haziran 2007
"1989'da manyetik alanýn geçen 10
yýlda, son 100 yýlda olduðundan daha
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fazla hareket ettiðini söyledim ve
öyledir. Hareket etmeye devam ediyor.
Geçmiþte olduðu gibi bir baþka kutup
deðiþimine doðru. Henüz deðil, ama
hareket etti. Þimdi, neden hareket
ettiðini anlatacaðým: Bu gezegenin
bilinçliliði onu hareket ettirdi ve bu
hareketin baþlangýcý Uyumlu
Kavuþma'da idi. O zaman baþlamasý
tesadüf deðildir.
Aydýnlanmanýzý biçimlendirmek için
hareket etti. Gezegenin uyanýþýnýn
olmasý için hareket etti. Izgara
DNA'ya ve insanlýðýn bilinçliliðine
konuþmaktadýr.
Eðer yýldýzlara yolculuk yapacaksanýz, eðer gezegenlere gidecekseniz,
manyetik alanýnýzý taklit edilmiþ bir
þekilde yanýnýzda götürmeniz iyi olur.
Bu husus, gezegenlere ve yýldýzlara gitmeyi planlayanlar tarafýndan henüz
yeni fark ediliyor.
Bu yaþam bilimi biyologlarýna da
bir davettir. Þu soruyu sorun:"Yaþamý
ve dengeyi sürdürmek için Ýnsan
hücresel yapýsýnýn Dünya'nýn manyetik
alanýna gereksinimi var mý?" Yanýt
"Evet" olacaktýr."
Gene Kryon'dan: Bu kez 'Bilincin
Fiziði' üzerine…..
Kryon, 'DNA'nýn Geleceði',
1 Aðustos 2015
"26 yýl önce [1989], mesajlar vermeye baþladýðým zaman, partnerime
ilk kitabýnda Dünya'nýn manyetik
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ýzgarasýnýn deðiþeceðini yazmasýný
söyledim. Þimdi bu bilim tarihidir,
manyetik kuzey o zamandan beri
birkaç derece yer deðiþtirdi. Manyetik
ýzgaranýzýn Ýnsan bilincinin fiziði ile
iliþkili olduðu ve birbirlerine dolandýðý
mesajýný verdim.
Bilinç ölçülemeyen ufacýk ezoterik
bir þey deðildir. Sizin henüz
görmediðiniz gerçek fiziktir.
Gezegeninizde birçok deney,
manyetik alanýn kuvvetinin gerçekte
kitlesel Ýnsan Bilinci ile deðiþtiðini
gösterdi. En sonunda çok boyutlu
alanlarý daha net bir þekilde ölçebildiðiniz zaman, Dünyanýn Manyetik
Alaný ile Ýnsan Bilinci arasýndaki
baðýntýyý görebileceksiniz. Bu nedenle,
"Izgara nasýl giderse, Ýnsan bilinci
öyle gider" diyebilirsiniz.
Manyetik Izgara ile Gelen Deðiþim
Farkýnda olmanýz gereken þey,
ýzgaranýn Ýnsan tarihinde çok fazla
deðiþmediði ve birçok yaþamlarýnýzda
duraðan kaldýðýdýr. Ancak, 1987'den
itibaren çok fazla yer deðiþtirmeye
baþladý. Izgaranýn yeniden konumlanmasý, bizim 'evrim enerjisi' dediðimiz
gelmekte olan bir olay içindir ve o da
fizikseldir. Aslýnda, onun geldiðini
görebilirsiniz! Bundan aylar ve yýllar
önce, gezegeninizin daha önce hiç
bulunmadýðý bir uzay bölgesine
girmekte olduðunu anlattýk. Bu ezoterik deðildir. Bir astronoma sorun,
"Güneþ sistemi koruyucu baloncuktan
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çýkýp daha önce görmediðiniz yeni
bir tür radyasyon veya enerjiye mi
giriyor?"
Güneþ Sisteminizin uzayda bulunduðu yer nedeniyle her zaman sahip
olduðu koruyucu kalkanýný kaybediyor
olabilir mi?
Bunu Galaktik hareketi ve Güneþ
Sisteminizi anlamayanlara açýklayayým. Galaksinizdeki tüm yýldýzlar
merkezin etrafýnda yavaþça hareket
ediyorlar. Güneþ Sisteminiz ve onun
Yýldýzý Güneþ Galaksinin merkezi
etrafýnda dönerken, her zaman hareket
halindedir. Güneþ Sisteminiz
ortanýn etrafýnda dönerken, sizler
her zaman yeni bir zaman ve uzay
periyodundasýnýz. Güneþ Sisteminiz çok
yavaþ hareket ediyor [merkezin etrafýný
bir sefer dönmek milyonlarca yýl].
Güneþ Sistemi esas olarak koruyucu
iþlev gören bir enerji baloncuðunun
içinde idi, ama þimdi bu durum
deðiþiyor."
Tabii ki böylesine kökten
titreþim deðiþimine uyacak veya
uyamayacak beyinler, bilinçler
olacaktýr. Kryon bu farklýlaþmayý
da þöyle vurgulamýþtýr:
Kryon, 'DNA'nýn Geleceði',
1 Aðustos 2015
"Çok yavaþça gezegende bir bilinç
bölünmesi olacak. Þefkatliler ve þefkatsizler olacak ve bu apaçýk, çok aþikâr
olacak! Bu gezegende tam þu anda
karanlýk bir ordu var."
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Güneþ Parlamalarý ve
Bilinç Üzerine Etkileri
Raelene BYRNE kendi alanýnda
tanýnmýþ bir þaman, enerji þifacýsý,
konuþmacý ve yazardýr. Bir internet
sitesinde yayýmlanan 'Güneþ
Parlamalarý ve Bilinç' derlemesi dikkat
çekici bilgiler içermektedir:
http://www.healingenergytools.com/sol
ar-flares/ "Güneþ parlamasý, Güneþ
atmosferinde oluþan manyetik enerjinin
aniden yükselmesiyle ortaya çýkar.
Güneþ Parlamalarý
Bizi Nasýl Etkiliyor?
New Scientist dergisinde yayýmlanan
bir çalýþma, Güneþ fýrtýnalarý ile insanýn
biyolojik yapýsý arasýndaki doðrudan
iliþkiye dikkat çekiyor. Hava durumu
deðiþimini bile Dünya'nýn manyetik
alanýna baðlayan çalýþma, jeomanyetik
Güneþ fýrtýnalarýnýn frekanslarýnda ve
büyüklüklerindeki ortaya çýkan
artýþlarýn gezegenimizde deprem,
volkanik patlama, kasýrga, fýrtýna gibi
olaylara neden olduðunu ileri sürüyor.
Çalýþmaya göre Güneþ aktivitelerinin
bir sonucu olarak bazý kiþiler bedensel
rahatsýzlýklar da hissetmekte.
Jeomanyetik Aktivite
Ýnsan Bilincini Etkiliyor
Güneþ aktivitesi, insan bilincine ve
merkezi sinir sistemini tesir ediyor.
Tüm beyin aktivitelerini (dengelenme
dahil), insan davranýþlarýný ve tüm
psiko-fizyolojik (zihinsel/duygusal/
fiziksel) davranýþlarý etkiliyor.
Semptomatik olarak, Güneþ parlamalarý
kendimizi sinirli, endiþeli, tedirgin,
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sersem, hýrçýn, uyuþuk hissetmemize,
mide bulantýsý ve kusma durumuna
gelmemize neden olabiliyor. Bazýlarýmýzda unutkanlýk, kimilerimizde kalp
çarpýntýsý olarak tezahür edebiliyor.
Bazýlarýmýz baþlarýnda basýnç hissi ve
baþ aðrýlarý hissediyor.
Hücre Hafýzalarýmýzý Temizlemek
Güneþ parlamalarý ve Güneþten
yayýlan foton dalgalarý, fiziksel hücre
düzeyinde güçlü bir etki yaratarak
hücre hafýzalarýmýzýn uyanmasýný ve
temizlenmesini saðlamakta, fiziksel
gerçekliðimizin kumaþýný deðiþtirmektedir. Geçmiþ travmalardan gelen
duygular ve deneyimler hücre
hafýzalarýnda düþük frekans enerjileri
formunda depolanýr. Güneþten gelen
foton dalgalarý yüksek frekans enerjisinden oluþur ve hücre hafýzalarýmýzýn
düþük duygusal frekanslarýný yükseltmeye hizmet eder. Bu hücre hafýzalarý
yüksek frekansa uyumlandýðýnda
kendimizi nedenini bilmeden ve spontane bir þekilde düþük frekans taþýyan
üzüntü, kýzgýnlýk, kin duygularýmýzý
terk eder halde buluveririz. Bu dönemler belirli bir süre devam eder ve
bedende 'ani sýcak basma' da
hissedilmesine neden olabilir.
Ani Tezahürler
Yüksek bir enerjiyi temsil eden Foton
Enerjisi akýþýnýn bir diðer tezahürü de
düþüncelerimizin gücünü, hýzýný, kapasitesini artýrmasýdýr. Foton enerjisi
düþüncelerimizin titreþimsel
frekanslarýyla birleþiyor. Bu nedenle
dikkatimizi olmasýný istemediklerimiz-
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den ziyade, olmasýný istediðimiz
þeylere yöneltmemiz önem taþýmaktadýr. Düþüncelerimiz doðrultusunda
hýzla tezahürler gerçekleþebildiði
için, dikkatimizi nereye yönelteceðimizi kontrol etmemiz önemlidir.
Schumann Rezonansý'nýn
Ýnsan Bilincine Etkisi
Yapýlan çalýþmalar beynin deðiþik
düþünceler üretirken farklý frekanslarda
elektromanyetik dalgalar yaydýðýný
göstermektedir. Özetle insanýn elektromanyetik bir varlýk olduðu, her
hareketinin, her düþüncesinin elektromanyetik alanlar yarattýðý görülmektedir. Nitekim bugün düþünceden
komut alarak çalýþan bilgisayarlar ve
makineler yapýlma aþamasýndadýr.
Beyin dalgalarýnýn kafatasý yüzeyindeki þiddetleri 0 ile 200 mikrovolt arasýnda, frekanslarý ise birkaç saniyede
birle, saniyede 50 veya üstü arasýnda
deðiþmektedir. Dalgalarýn karakterinin
beynin etkinlik düzeyine baðlý olduðu,
uyanýklýk, uyku ve koma durumlarý
arasýnda büyük farklýlýklarýn olduðu
görülmektedir. Beyin yüzeyinden ve
kafanýn dýþ yüzeyinden elde edilen
elektrik kayýtlarý, beynin sürekli elektriksel etkinliðe sahip olduðunu göstermektedir.
Beyin dalgalarý çoðu zaman düzensizdir ve EEG'de genel bir kalýbýn
tanýmlanmasý mümkün olamamaktadýr.
Farklý zamanlarda farklý kalýplar ortaya
çýkmaktadýr. Bu kalýplar (i) Delta (0,5-
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beyin fonksiyonlarýný deðiþtirmek için
kullanýlan en yaygýn araçlardýr. Bu
tehlike yaratan aracýlara karþýn meditasyon ve yoga gibi geleneksel doðu
yöntemleri saðlýklýdýr."
http://www.brainworksneurotherapy.
com/what-are-brainwaves
Bu bulgular ýþýðýnda, beynin
Schumann Rezonansý'na otomatik
olarak tepki vermesinin, Dünya'nýn
yaydýðý titreþimlere uyumlanmasýnýn
kaçýnýlmaz olduðunu görmekteyiz.
3 Hz), (ii) Teta (3-8 Hz), (iii) Alfa
(8-12 Hz), (iv) Beta (12-38 Hz) ve
(v) Gamma (38+ Hz) Dalgalarý olarak
gruplanmýþtýr. 'Beyin dalgalarý' þöyle
açýklanmaktadýr:
"Tüm düþünce, duygu ve
davranýþlarýmýzýn temelinde, beynimizde nöronlar arasýnda ortaya çýkan
iletiþim vardýr. Beyin dalgalarý, birbirleriyle iletiþim kuran nöron kütlelerinin
elektrik sinyalleri sonucu üretilmekte
ve iþlevlerine göre farklý bant geniþliklerine ayrýlmaktadýrlar.
Beyin dalgalarýmýz ne yaptýðýmýza ve
ne hissettiðimize göre deðiþir. Düþük
beyin dalgalarý egemen olduðunda
kendimizi yorgun, yavaþ, halsiz, rüyada
gibi hissederiz.
Yüksek frekanslar ise, kendimizi gergin veya aþýrý uyanýk hissettiðimizde
baskýndýr. Kural olarak, algýnýzý
deðiþtiren herhangi bir iþlem beyin dalgalarýnýzý da deðiþtirir. Ýlaçlar veya
eðlence amaçlý uyuþturucu kimyasallar

Bilimsel Çalýþmalarda Schumann
Rezonansý - Ýnsan Beyni Ýliþkisi
Yapýlan araþtýrmalar Schumann
Rezonans deðerlerinin insan beyniyle
baðlantýsý olduðunu ortaya koymaktadýr. Dünyamýzý kaplayan bu doðal
deðerlere kendini otomatik olarak
ayarlayan beynimiz, farklý durumlarda
frekans deðerini de deðiþtirmektedir:
"Beyinden yayýlan Alfa dalgasý ile
temel frekanslý 'Schumann Dalgasý'nýn
benzerliði, birçok araþtýrmayý
beraberinde getirmiþtir. Bazý çalýþmalarda, pineal bez ile manyetik algýlama arasýnda baðlantý olduðu ifade
edilmiþtir. Michael PERSINGER ve
arkadaþlarý, dýþsal manyetik alanýn
insanlar tarafýndan algýlanabileceðini
ve bunun yeni bir duyu olduðunu öne
sürmüþlerdir. Schumann Rezonansý
kaynaklý jeomanyetik alandaki mikro
deðiþimler, beyindeki pineal bez ve
mýknatýs özellik taþýyan dokular
tarafýndan algýlanmaktadýr.
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Serbest dönemlerde - talamusun
müdahalesinin olmadýðý zamanlardaSchumann Rezonansý 'pacemaker'
(kalbin atýþ hýzýný ayarlayan âlet)
görevini devralmakta, beyin dalgalarýndan 1.000 kat daha güçlü bir dalga tüm
beden boyunca perineural ve vascular
sistem yardýmýyla ellerden biyo elektromanyetik alan olarak akmaktadýr.
Sonuç olarak, insan bedeninin efektif
bir anten ya da kanal gibi davranarak
Schumann mikro vuruþlarýný (darbe,
pulslarýný) aktardýðý ifade edilmektedir.
Bu yaklaþýmýn, þimdiye kadar
'Biyoenerji Terapisi'ni açýklamaya
yarayan en rasyonel yaklaþým olduðu
ifade edilebilir."
Dünyanýn Manyetik Alaný ve Bilinç
Son 20 yýlda hýzla arttýðý saptanan
Schumann Rezonansý, 'Akustik Rezonans Yasasý' gereði, kapsama alaný içinde yaþayan tüm insanlarý, tüm canlýlarý
etkileyerek, onlarýn beyinsel olarak
yayýmladýklarý elektromanyetik dalgalarýn frekanslarýný yükseltebileceði
kabul edilmektedir. Grazyna FOSAR
ve Franz BLUDORF ana konu olarak
'Kutuplarýn Deðiþimi'ni (Pol-wechsel =
polarity change) kaleme aldýklarý yazýlarýnda þöyle demektedirler: “Dünya'nýn Manyetik Alaný Güç Kaybediyor”
Dünya titreþimsel olarak farklýlaþýrken, üzerinde yaþayan ve
etkileþim içinde olan varlýklarýn
da titreþimleri deðiþmektedir. Ayrýca
Dünya'nýn manyetik alaný da deðiþen
varlýklara ve insanlara uyumlanmakta,
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böylelikle insanýn yeni dünyasý ortaya
çýkmaktadýr.
Ancak, yüksek deðerdeki frekanslara
daha fazla odaklandýðý için, çevreden
gelen ses, renk, koku, manyetik alan
frekanslarýný daha etkin fark eden
gönül frekanslarýna, insan duygularýna
daha duyarlý olan, eski kaba, maddi tatminlerden artýk zevk almayan, daha
yüksek tatminler arzulayan bilinçte
'yeni bir insan türü' ortaya çýkmaktadýr.
Endiþe ve korku olan alçak frekanslar
git gide kaybolacaktýr."
'Schumann Rezonansý ve Bilinç'
Üzerine HeartMath Enstitüsü
Araþtýrmalarý
HeartMath Enstitüsü 1991 yýlýndan
beri, duygularýn enerjileri, sezgiler,
'kiþinin kalbi ile beyni' ve de 'farklý
kiþilerin kalpleri arasýndaki baðlantý'
konularýnda güvenilir ve bilimsel
tabanlý araþtýrmalar yürüten, bilim
insanlarýndan oluþmuþ saygýn bir
araþtýrma merkezidir.
HeartMath Enstitüsü Dünya'nýn
manyetik alanýndan sürekli topladýðý ve
Schumann frekansýndaki deðiþikliklerle
desteklenen verilerle 'Küresel Bilinç'te
bir kayma yaþandýðý sonucuna varmaktadýr. Üstüne üstlük araþtýrmalar, birçok
insanýn huzur ve uyum içinde gruplaþmaya baþlamasý halinde, Schumann
Rezonansý'nýn bunu yansýtacak þekilde
deðiþtiðini de göstermektedir. Baþka
bir deyiþle, "gezegenimizin manyetosferini düþüncelerimiz, hareketlerimiz,

yapýp ettiklerimiz ile deðiþtirmekteyiz".
Bu 'deðiþim' muhtemelen galaksiler
arasý olarak da gerçekleþmektedir.
Aynen Bilgilerimizde altý çizildiði gibi:
"Þimdi siz bilmelisiniz ki, insanoðlunun düþünceleri kýymetlidir ve
lâzýmdýr. Çünkü insanýn düþünceleri,
henüz adýný bilmediðiniz bir þeyler
vücuda getirir, uzak yýldýzlarýn vücuda
getirdiði gibi. Öyleyse biliniz ki her
þey düþünce ile düzende duruyor. Ve
bunlar bir yerde sevgi, enerji, düþünce
olarak birleþip kristalleþiyor."
BÝTÝRÝRKEN
Titreþimimiz kendimize, diðer canlýlara ve dýþýmýzdaki ortama nasýl baktýðýmýz, onlar için neler düþündüðümüz,
nasýl duygular beslediðimizle orantýlýdýr. Olumlu duygu ve düþünceler
titreþimlerimizi yükseltirken, olumsuz
duygu ve düþünceler titreþimlerimizi
düþürmektedir.
Titreþimimiz yükseldikçe bedenimiz
'ýþýk' ile daha uyumlu hale gelmekte,
bedenimizin tuttuðu 'ýþýk' artmakta,
bilincimiz geniþlemekte ve 'Kaynak'a
doðru yükselmekte, 'Kaynak'a yaklaþmaktayýz.
BÝLMELÝYÝZ KÝ BÝZÝ VE EVRENÝ
ÞEKÝLLENDÝREN, BÝZLERÝN
'BÝLÝNÇ' DURUMUDUR.
BÝZLER BÝLÝNÇLERÝMÝZ ÝLE
PARADÝGMA (DEÐERLER DÝZÝSÝ)
DEÐÝÞTÝRÝCÝLERÝYÝZ.
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Kediler Gerçekten Nankör mü?

Gençliðimle Giden
O Güzel Kedi…

am 15 yýl önce yine bir
Eylül ayýnda, ülkemden
ailemden binlerce kilometre
uzak ABD'nin soðuk bir eyaletinde,
öðrenciliðimde karþýlaþmýþtýk onunla.

T

Tesadüfen önünden geçmiþ olduðum
çok büyük bir evcil hayvan ihtiyaçlarý
maðazasýnda, "bir kediyi kurtarmak
ister misiniz?" yazýsý dikkatimi çekmiþti. Sahiplendirmek için tavana
kadar yapýlmýþ kafeslerde sergilenen

Erkan Hoþsöyler

kedilere bir bakmak istemiþtim. Hepsi
ya sokakta bulunmuþ ya da terk edilmiþ
kedilerdi.
Bir yandan "Gurbette yalnýzlýðýmý
paylaþmak için bir kedi sahiplensem
mi?" düþünceleri bana kendini duyurmaya çalýþýrken, bir yandan da kendisini bu zindandan kurtarmak istercesine
gelenlere bakan yavru kediler dikkatimi çekmeye çalýþýyordu. Tuhaftýr ki
aralarýnda yaþý olduðunu tahmin
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ettiðim bir tanesi, en alt köþede, tüm
kafeslerden ve gözlerden uzak, muhtemelen yaþýndan dolayý ilgi görmediði
için, sahiplenilmekten umudunu kesmiþ derin derin uyuyordu. Bilgilerini
okuyunca tahminimde haklý olduðumu
anladým.
Ýsim: Chester, Yaþ: 3, Erkek
Kafesinden çýkarýp kucaðýma
aldýðýmda onun þaþkýnlýðýna ben de
þaþýrmýþtým. Bir kedinin mimikleri olabilir miydi? Onun þaþkýn mimiklerine,
komik duruþuna bayýlmýþtým.
Maðaza müdürü, kediyi sahiplenme
ve sorumluluk belgelerini imzalattýktan
sonra, tüm içtenliðiyle "umarým birlikte
mutlu ve saðlýklý çok uzun yýllar
geçirirsiniz" demiþti. Bu söz hiç aklýmdan çýkmazken gerçekten tutacaktý...
Hiç kedi ile yaþamamýþ olan ben, bu
sevimli arkadaþým Chester'la nasýl
yaþayacaðýmý bilmiyordum. Gündüzleri
okula gidiyor, geceleri de bir benzincide
çalýþýyordum. Baþlarda yatak odama alamadýðým bu tüy
yumaðý, aylarca yatak
odamýn kapýsýnda
yatarak yavaþ yavaþ
hissettirmeden
mesafeleri esnetti.
Kafamdaki asýlsýz kedi
kliþelerini tek tek yok
etti. Sevgililer deðiþti,
arkadaþlar deðiþti...
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Sadýk dostum Chester ise can yoldaþým
oldu. Ya sonra? Muhteþem ve her aný
sevgi dolu geçen 15 yýl:
* Amerika içinde sayýsýz þehre binlerce km seyahatler, otellerde beraber
konaklamalar,
* ABD'de beraber geçirdiðimiz 5
yýlýn sonunda okulumdan mezun
olduktan sonra 3 gün 3 gece araba ile
ABD'den Kanada'ya taþýnmamýz,
* Eþimle tanýþtýðýmýzda bizimle
verdiði mutlu pozlar,
* Evden eve taþýnmalar,
* Ve Kanada'da geçen 5 yýlýn ardýndan beraber ülkeme kesin dönüþ,
* Türkiye'de beraber mutlu geçen bir
5 yýl daha,
* Eþimin hamileliðinde, her gece
karnýna yaslanmasý, belki de bebeðe,
eþime þifa vermesi, sevgi vermesi,
* Geçen sene doðan oðluma karþý
naif ve anlayýþlý sevgisi,
* Ýçeride bebeðimiz aðladýðý zaman
sinirli sinirli karþýmýza hesap sorarcasýna gelip dikilmesi ve daha saya-
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madýðým nice sevinçler, üzüntüler,
anýlar…
15 yýl boyunca hiç kimseyi týrmalamamýþ bir kedi olabilir mi? Çaðrýlýnca
gelen, isteyince de giden bir kedi?
Yýllar geçtikçe uyku saatlerini seninkine göre ayarlayan ve istisnasýz her
gece beraber uyumayý isteyen bir kedi?
Býkmadan, usanmadan her gün okuldan, iþten geldiðimde beni kapýda
karþýlayan bir kedi? Yüzüme yastýðý
kapatýp aðlama taklidi yaptýðýmda,
diðer odadan telaþla koþan, iyi misin
dercesine yüzümden yastýðý açmaya
çalýþan bir kedi? O bana bunlarýn hepsinin olabileceðini kanýtladý.
"Kediler sahiplerini deðil evlerini
severler" sözünün aksine, önce onun
evi ben olmuþ; sonra eþim ve ben
nerede isek onun evi orasý olmuþtu.
ABD, Kanada, Türkiye, oteller,
moteller… Biz nerede isek, yarým saatlik bir alýþma sürecinden sonra
yanýmýzda mutlu biçimde uyuklarken
bulurduk onu.
Ama dün gece farklý uyuyordu…
Tam 15 yýl sonra, yine bir Eylül ayý.
18 yaþýndaydý. Organlarý artýk yorulmuþtu... Sevgi ve ilgi ile onu biraz
daha yanýmda tutabilir miydim? Belki
bir yýl daha? Neden olmasýndý? Chester
izin verdiði sürece tabi Veterinerler,
serumlar, vitaminler, ilaçlar… Onu
rahatlattý ama...
Bir önceki gece saatlerce sevdim,
taradým, kokladým. Kendisini saðlýklý
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göstermek için eski günlerdeki gibi
pýrladý, kuyruðunu salladý, iyi görünmeye çalýþtý. Karþýsýndakinin aðlamasýna bile dayanamayan bir Chester'dan
da bu beklenirdi. Mutluydu, çünkü
beraberdik, 15 yýldýr olduðu gibi.
Ama dün gece yürürken bir anda
durdu. Artýk dinlenmeden yürüyemez
olmuþtu. Yine" Þuracýkta biraz dinleneyim" demiþ olmalýydý. Çok uzun
bir dinlenme... Uyur vaziyette melek
olmuþtu. Göçerken bile üzmek istememiþti, 15 yýldýr üzmediði gibi. Ve
sanki bizi beklemiþti, bizim hazýr
olmamýzý...
22 yaþýmda iken tanýmýþ olduðum bu
muazzam kalp, ben tam 37 yaþýnda
iken gençliðimle beraber gitti. Beni
asla yalnýz býrakmamýþ, oðlumla bile
tanýþmýþ ve artýk görevini tamamlayýp
"Hoþça kal" demiþti.
Kediler nankör müdür? Cevabý siz
verin. Ama vermeden önce sizin onlara
"ne" verdiðinizi de düþünün. Ona bir
birey gibi davrandýnýz mý? Mama vermek dýþýnda ilgilendiniz mi? Peki ya
gerçek Sevgi?
Ýnanýlanýn aksine kurban edilip
kesilen hayvanlarýn deðil, sevdiðimiz,
yardým ettiðimiz, ve hayatýmýzý paylaþtýðýmýz hayvanlarýn bize öteki tarafta
yardýmcý olacaðýna inananlardaným.
Hoþçakal Chester.
Hoþçakal Dostum.
Er ya da geç görüþmek üzere…
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Sesin ve Müziðin Etkileri
M. Reþat Güner

eslerin ve müziðin
üzerinizde ne gibi etkiler
meydana getirdiðine en son
ne zaman dikkat ettiniz?
Her birimiz o ya da bu ölçüde seslerle
ve müzikle iç içeyiz. Dýþ dünyayla
iletiþim kurduðumuz en önemli duyularýmýzdan bir tanesi iþitme duyumuz

S

hiç þüphesiz. Bu duyu sayesinde
çevremizle iletiþim kurabiliyor, birbirimizi anlayabiliyor ve kendimizi seslerle ifade ediyoruz. Þu an bu satýrlarý
okurken bile zihninizde sözcükleri
duyuyor ve böylece okuduklarýnýzdan
bir anlam çýkartýyorsunuz. Peki ya
müzik? Müzik yaþamýmýzý nasýl etki-

SEVGÝ DÜNYASI

liyor? Ya da müziðin olumlu etkilerinden yararlanmak hiç aklýmýza
geliyor mu?
Ses ve müziðin çeþitli etkileriyle ilgili araþtýrmalar geliþtikçe bu konunun ne
kadar önemli olduðu ve bu etkilerden
bilinçli olarak yararlanýldýðýnda yaþantýmýzda ne kadar olumlu etkiler meydana getirebildiði gözler önüne seriliyor. Ve bu etkileþim aslýnda çok da
somut. Çünkü müziðin zihnimizde ve
duygularýmýzda uyandýrdýðý etkiler bir
yana ses titreþimlerinin madde
üzerindeki somut etkileri artýk çok iyi
bilinen bir konu. Yani müzik yalnýzca
kulak zarýmýz üzerinde deðil bedenimizin her hücresi üzerinde çok çeþitli
türde etkiler meydana getirebiliyor.
Bunun nasýl olduðunu görmek isterseniz müzik setinizin veya bilgisayarýnýzýn hoparlörüne yakýn bir yere içi
su dolu plastik veya kaðýt bir bardak
koyup müziðin titreþimlerinin suyu
nasýl hareket ettirdiðini izleyebilirsiniz.
Eðer bu konuda daha da ileri gitmek
isterseniz davul, darbuka ya da def gibi
gergin bir yüzey üzerine kum serpip
müzik setinizin bas sesleri çýkaran
hoparlörünün üzerine koyun. Özellikle
uzun seslerden oluþan bir müzik çalýn
ve oluþan desenleri hayranlýk içinde
izleyin.
Þimdi, müziðin ve seslerin, büyük
çoðunluðu sudan oluþan hücrelerimiz
ve organlarýmýz üzerinde nasýl bir etki
yaratabileceðini düþünebiliyor
musunuz? Titreþen sesler çevremizdeki
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hava içerisinde gözümüzle
göremediðimiz titreþimsel desenler
oluþturur ve bu titreþimler harekete
baðlý enerji alanlarý yaratýr. Biz de bu
enerjileri emeriz ve onlar da bizim
nefes alýþ veriþimizi, nabzýmýzý, kan
basýncýmýzý, kas gerginliðimizi, vücut
sýcaklýðýmýzý ve diðer içsel ritmlerimizi
yavaþ yavaþ deðiþtirir.
Ayrýca dalga türlerine ve diðer özelliklerine baðlý olarak seslerin elektrik
yükleyici ya da serbest býrakýcý etkileri
olabilmektedir. Bazý durumlarda sesler
beyni ve bedeni pozitif elektrikle yükler. Bazen de yüksek sesli, ritmli bir
müzik bize enerji verir, gerilimlerimizi
ya da aðrýlarýmýzý maskeler ya da
ortadan kaldýrýr.
Sesler elbette negatif etkilere de
yol açabilir. Þehir gürültüleri baþýmýzý
þiþirdiði gibi bedenimizdeki enerjiyi
de tüketebilir. Aþýrý gürültülü tiz bir
frekans ani biçimde baþ aðrýsýna ya
da aþýrý denge kaybýna yol açabilmekte,
düþük frekanslý sesler ise bedeni etki
altýna alabilmekte, strese, kasýlmalara
ve aðrýya yol açabilmektedir.
Müziðin Etkileri
Pek çoðumuz ne gibi bir etkisi
olduðunun tamamýyla farkýnda
olmadan müzik dinleriz. Dinlediðimiz
müzikler bazen uyarýcýdýr, bazen rahatsýz edici, bazen de rahatlatýcý olabilir
Tepkimiz her ne olursa olsun, dinlediðimiz müzikler üzerimizde ruhsal,
zihinsel ve fiziksel etkiler yaratýr. Bunu
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çoðu zaman farkýnda olmadan deneyimleriz. Þimdi müziðin etkilerini
çeþitli araþtýrmalara dayalý olarak
baþlýklar halinde ele almak istiyorum.
Müzik Beyin Dalgalarýný
Yavaþlatabilir ve Düzenleyebilir
Müziðin bu etkisi çok çeþitli deneyler
ve gözlemlerle kanýtlanmýþtýr. Beyin
dalgalarý hem müzik hem de kiþinin
kendi çýkardýðý seslerle deðiþtirilebilmektedir. Gündelik bilinç halindeyken beynimiz saniyede 13 ila 20
titreþim hýzýna sahip olan "beta" dalgalarý yaymaktadýr. Ancak gözlerimizi
kapatýp gevþemeye baþladýðýmýzda
bu dalgalar 13'ün altýna düþer ve "alfa"
ritmine geçeriz. Rüya görmeye
baþladýðýmýz uyku durumunda bu dalgalar 8'in altýna düþer ve o zaman da
"teta" olarak adlandýrýlan faza geçmiþ
oluruz. Teta dalgalarý ayný zamanda
derin meditasyon veya trans halleri
esnasýnda da gözlenebilir. Çok derin
uyku halinde ise 0.5 ile 4 titreþim
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arasýnda deðiþen delta dalgalarý ortaya
çýkar. Beyin dalgalarý ne kadar
yavaþlarsa kendimizi o kadar rahat,
huzurlu ve sakin hissederiz.
Belli türdeki müzikler veya özel
olarak dizayn edilmiþ sesler beyin dalgalarýný yavaþlatýp rahatlamayý kolaylaþtýrabilmektedir. Çeþitli antropolojik
araþtýrmalar müziðin çaðlar boyunca
bilinç halini deðiþtirmeye yönelik
amaçlarla kullanýlageldiðini göstermektedir. Hattâ yakýn zamanlardaki araþtýrmalar antik dönemlerde deðiþik bilinç
hallerini baþlatmaya yönelik müzik türlerinin yanýsýra son derece sofistike
akustik dizaynlarýn da keþfedilmiþ
olduðunu göstermektedir.
Beyinle ilgili araþtýrmalar müziðin
özellikle beynin sað yarýküresine hitap
ettiðini göstermektedir. Beynimizin sol
yarýküresi genellikle mantýksal iþlevleri
yerine getirirken sað yarýküre daha çok
sezgisel ve yaratýcý aktivitelerle iliþkilidir. Ýþte bu yüzden evde, iþte ya da
okulda çalýnan
müzik beynin
sol yarýküresi
ile sezgisellikten sorumlu
olan sað yarýküresi arasýnda
dinamik dengenin oluþmasýný saðlayarak
yaratýcýlýðý
artýrýcý bir rol
oynayabilir.
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Eðer bir iþ yaparken dikkatinizin
daðýlmaya baþladýðýný ve hayallere
daldýðýnýzý fark edersiniz on ya da on
beþ dakika kadar arka planda Mozart
ya da Bach gibi bestecilerin müziklerini veya barok döneme ait bir müziði
dinleyin. Bu zihninizin tekrar yerine
gelmesini ve dikkatinizi toparlamanýzý
saðlayacaktýr.
Müzik Nefes Alýþ Veriþini Etkiler
Normal bir halde otururken dakikada
yirmi beþ ila otuz beþ kez arasý nefes
alýp veririz. Derin ve yavaþ nefes alýp
vermek hem beden hem de zihin için
oldukça olumludur. Hafif ve hýzlý nefes
alýp vermek ise yüzeysel ve daðýnýk bir
zihin haline yol açabilir. Bu bakýmdan
nefes ritmi ile zihinsel iþlevler arasýnda çok yakýn bir baðlantý vardýr. Ayný
zamanda zihinsel durumumuz da nefes
alýp veriþimizi etkiler. Dinlediðimiz
müzikler içimizde farklý duygusal ve
fiziksel etkiler meydana getirdiði için
nefes alýp verme hýzýmýzý etkilerler.
Örneðin yüksek volümde çalan bir rock
müziðini dinlerken gevþeyip yavaþ
biçimde nefes alýp vermeniz pek
mümkün deðildir. Ancak rahatlatýcý
aðýr tempolu ve kaliteli bir müzik sizi
çok olumlu bir ruh haline getirebilir.
Müzik Kalp Atýþýný,
Nabzý ve Kan Basýncýný Etkiler
Müzik aynen solunumda olduðu
gibi kalp atýþý ve kan basýncý üzerinde
de etkilidir. Çünkü insan kalbi sese
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ve müziðe kolaylýkla ayak uydurabilir.
Nabzýmýz müzikle ilgili frekans,
tempo ve volüm gibi niteliklere tepki
verir ve sesin ritmine ayak uydurmak
için hýzlanýr ya da yavaþlar. Müzik ne
kadar hýzlýysa, kalbimiz o kadar
hýzlý atar, müzik ne kadar yavaþsa
kalp de o kadar yavaþ atar. Nefes
alýþ veriþ hýzý gibi, daha düþük bir kalp
atýþý daha az fiziksel gerilim ve stres
yaratýr, zihni sakinleþtirir ve bedenin
kendi kendisini iyileþtirmesine yardýmcý olur. Müzik, doðal bir kalp atýþ
düzenleyicisidir.
Lousiana Eyalet Üniversitesi'nde
yapýlan bir araþtýrmada yirmi dört
gençten oluþan bir topluluða spor
antrenmaný yaptýklarý esnada önce hard
rock dinletilmiþ. Bunun kalp atýþ
hýzlarýný daha fazla artýrdýðý ve antrenmanlarýnýn kalitesini düþürdüðü
gözlenmiþ. Ancak aðýr tempolu ve
rahatlatýcý müzikler gençlerin kalp atýþ
hýzlarýný yavaþlattýðý ve daha uzun süre
antrenman yapabildikleri görülmüþ.
Müzik kalp atýþýnýn yanýsýra kan
basýncýný da deðiþtirebilmektedir.
Güney Carolina Üniversitesi Halk
Saðlýðý Okulu'nda görevli olan Dr.
Shirley Thompson aþýrý gürültünün kan
basýncýný yüzde on kadar artýrabileceðini bildirmektedir. Bu etki elbette
dolaylý biçimde ortaya çýkmaktadýr. Bu
konuyla ilgili çeþitli araþtýrmalar aðýr
tempolu müziklerin sistolik kan
basýncýný büyük oranda düþürdüðünü
göstermektedir.
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Müzik Kas Gerilimini Azaltýr,
Bedeni Dengeler
Bedenimizdeki bütün kaslar iþitme
siniriyle iç kulaða baðlýdýr. Dolayýsýyla
kas gücü, esnekliði, yoðunluðu sesten
ve titreþimlerden etkilenmektedir. Bir
aerobik sýnýfýndaki yetmiþ üniversite
öðrencisi ile yapýlan bir çalýþmada
araþtýrmacýlar müziðin bir yandan
deneklerin keyiflerini ve motivasyonlarýný artýrýrken diðer yandan da güçlerini artýrdýðýný ve hareketlerini daha
koordine biçimde yönlendirebilme
yeteneklerini geliþtirdiðini keþfettiler.
1980'lerde Norveçli eðitimci Olav
Skille ciddi fiziksel ve zihinsel özürleri
olan çocuklarý tedavi etmek için müziði
kullanmaya baþladý. Çocuklarýn seslerle
karþý karþýya býrakýldýðý özel bir ortam
olan "müzik banyosu"nu icat etti ve
belli müziklerin kas gerilimini azalttýðýný ve çocuklarý gevþettiðini gördü.
Skille'nin yöntemi "Vibroakustik
Terapi" adýyla Avrupa'nýn diðer bölgelerine de yayýldý. Genellikle düþük
frekanslý müzikler sýrtýn alt bölgelerinde, kuyruk sokumunda, baldýrlarda ve bacaklarda titreþim yaratmaktadýr. Frekans yükseldikçe etkisi daha
çok göðsün üst bölümlerinde, boyunda
ve baþta hissedilmektedir.
Müzik Beden Isýsýný Etkiler
Bir kapý gýcýrtýsý, rüzgar uðultusu ve
diðer ürkütücü sesler soðuk terler dökmenize ve tüylerinizin diken diken
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olmasýna yol açabilir. Özellikle filmlerde bu tür ses efektlerinden oldukça
etkili biçimde yararlanýlmaktadýr. Film
müzikleri ve filmlerde kullanýlan ses
efektleri filmdeki sahnelerin duygusal
etkisini artýrmada hayati bir rol oynar.
Film izlerken karþýnýzda yalnýzca
görüntüler ve sesler vardýr ve filmi
izleyen kiþi bu verilerden yola çýkarak
kendi içinde hisler oluþturur.
Bütün sesler ve müzikler beden
ýsýsýný, dýlayýsýyla da ýsý deðiþikliklerine
uyum saðlama yeteneðimizi az da olsa
deðiþtirmektedir. Ünlü Rus besteci Igor
Stravinsky bu konuyla ilgili gözlemini
"Vurmalý çalgýlar ve bas kalorifer etkisi
yapar." biçiminde dile getirmektedir.
Soðuk bir kýþ gününde özellikle güçlü
vuruþlarý olan sýcak ve hoþ bir müzik
dinlemek ýsýnmanýza yardýmcý olacaktýr. Ama yazýn sýcak günlerinde daha
uçuk ve soyut bir müzik sizi serinletebilir.
Müzik Endorfin Düzeyini
Yükseltebilir
Beynin kendi uyku ilacý olan
endorfin hormonu ile ilgili araþtýrmalar
bu hormonun aðrýyý azaltýp "doðal bir
sarhoþluk" hali yaratabileceðini göstermektedir. Müziðin neþesinden ve
zenginliðinden doðan iyileþtirici
kimyasallar bedenin kendi
yatýþtýrýcýlarýný yaratmasýna ve baðýþýklýk sistemini güçlendirmesine olanak
tanýmaktadýr. 1996 yýlýnda, Teksas
Austin'de müzikle ile ilgili yapýlan bir
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araþtýrmanýn sonuçlarýna göre doðum
yaparken müzik dinleyen hamile kadýnlarýn genellikle anesteziye ihtiyaç duymadýðý görülmüþtür.
Doðal sarhoþluk ya da keyif hali
stresin ve acýnýn karþýsýndadýr ve bazen
de bedeni haktalýklara karþý koruyan
lenfositlerin yani T hücrelerinin
düzeyini yükseltmektedir.
Müziðin bedensel saðlýk üzerindeki
etkileri çok eski çaðlardan beri bilinmektedir. Antik þifa merkezlerinde
müziðin iyileþtirici etkilerinden hem
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psikolojik hem de fizyolojik rahatsýzlýklarýn giderilmesinde yararlanýlmaktaydý.
Müzik Strese Baðlý Hormonlarý
Düzenleyebilir
Anestezi uzmanlarý rahatlatýcý müzikler dinleyen kiþilerin kanýndaki stres
hormonlarýnýn düzeyinin büyük ölçüde
düþtüðünü, bazý durumlarda ilaç
alýmýnýn bile gerekmediðini söylemektedirler. Bu etkiyi kendi yaþamýmýzda
pek çok kez gözlemlemiþizdir.
Bütün bu fizyolojik etkilerinden dolayý müzik
baðýþýklýk sistemini de
güçlendirmekte, hastalýklara
karþý direnci artýrmaktadýr.
Müzik Üç Boyutlu
Algýmýzý Etkiler
Çeþitli araþtýrmalarýn
sonuçlarýna göre belli
müzikler beynin fiziksel
dünyayý algýlama, zihinde
canlandýrma ve nesneler
arasýndaki farklýlýklarý ayýrt
etme yeteneklerini geliþtirebilmektedir. Diðer bir deyiþle
müzik çevremizi algýlayýþýmýzý etkilemektedir. Bu
anlamda müzik sesten
yapýlmýþ bir duvar kaðýdýna
benzemektedir. Ortamýmýzý
daha ferah, daha geniþ ve
daha þýk yapabilir.
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Müzik Zaman
Algýmýzý Deðiþtirir
Müziði zihnimizi yavaþlatmak ya da
hýzlandýrmak için kullanabiliriz. Hýzlý,
tekrara dayanan ve marþ gibi müzikler
hýzýmýzý artýrabilir. Klasik ya da Barok
müzikler daha düzenli davranýþlara yol
açar. Çok romantik ve New Age türü
müzikler stresli bir atmosferi yumuþatmaya yardýmcý olur. Bazý müzikler
belli durumlarda zamanýn durmuþ
olduðu hissini verebilir.
Müzik Hafýzayý ve
Öðrenmeyi Güçlendirebilir
Belli tür müzikler kiþiye göre
deðiþmekle birlikte konsantrasyonu
artýrarak öðrenmeyi kolaylaþtýrabilmektedir. Arka planda Mozart ya

da Bach gibi hafif ve aðýr tempolu
müzikler çalmak bazý kiþilerin daha
uzun süre konsantre olmasýný saðlayabilmektedir. Çalýþýrken özellikle barok
müzik dinlemek yazýlarý, þiirleri ve
yabancý dildeki sözcükleri ezberleme
yeteneðini artýrabilmektedir. Bulgar
asýllý Dr. Georgi Lozanov'un hýzlý
öðrenme yönteminde müzik oldukça
önemli bir rol oynamaktadýr.
Lozanov'un geliþtirmiþ olduðu telkinbilim yöntemiyle örneðin bir yabancý
dili çok kýsa sürede öðrenmek mümkün
olabilmektedir. Ve bu tekniðin en
önemli bileþenlerinden biri de müziktir.
Lozanov bu çalýþmalar esnasýnda arka
planda belli müzik parçalarýný kullanmaktadýr.
Müziðin
Daha Süptil Yönleri
Burada sýraladýðým etkiler konunun
yalnýzca küçük bir kýsmýný oluþturuyor.
Bu konuyla ilgili yazýlabilecek daha
pek çok þey var.
"Müzik ruhun gýdasýdýr." sözünü
hepimiz duymuþuzdur. Gerçekten de
müzik tüm güzel sanatlar içerisinde
en soyut olanýdýr. Çünkü doðrudan
doðruya duygularýmýza ve psiþemize
hitap eder. Deðiþik müziklerin
üzerinizde meydana getirdiði etkileri
bazen sözcüklerle açýklayamazsýnýz.
Çünkü müziðin fiziksel etkilerinin
yaný sýra normal duyularla algýlanamayan ancak hissedilebilen süptil bir
etkisi de vardýr. Duyular dýþý yetenek-
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lere sahip kiþiler özellikle canlý icra
edilen müziðin güçlü bir enerjiye sahip
olduðunu ifade etmektedirler. Müziðin
bu etkisi enerji alanýmýz (aura)
üzerinde çeþitli etkileþimlere yol
açmakta ve bizler de bundan etkilenmekteyiz. Sesin görünen ve bilinen
etkilerinin yaný sýra duyularla algýlanmayan pek çok etkilerinin var olduðu
özellikle eski kültürler tarafýndan çok
iyi bilinen bir gerçekti. Ve belki de
müzik böylesine sýradan hale gelmeden
önce özel etkiler meydana getirmek
için kullanýlýyordu. Nitekim buna ait
pek çok araþtýrmalar sesin ve müziðin
olaðandýþý bilinç hallerini baþlatmak ve
elde etmek için yoðun biçimde kullanýldýðýný göstermektedir.
Günümüzde bu amaçla dizayn
edilmiþ çeþitli ses ve müzik CD'leri var
ve bunlardan bazýlarý gerçekten çok
baþarýlý. Bu sesleri dinlediðinizde
kolayca meditatif bir hal içerisine girebiliyor ve bunu sürdürebiliyorsunuz.
Kýsacasý müzik, yaþamýmýzýn ayrýlmaz bir parçasý. Bir müzisyen olarak
sizlere önerim mümkün olduðunca
yüksek kaliteli müzikleri dinlemenizdir.
Elbette yerine göre her tür müzik dinlenebilir. Ancak barok ve klasik dönem
müziklerinin yansýttýðý tesirler hem
beyniniz hem de psiþeniz üzerinde çok
olumlu etkiler oluþturmaktadýr. Çünkü
bu müzikler her yönüyle doðanýn ve
evrenin uyumunu yansýtmaktadýr. Bundan dolayý da yaydýklarý etkiler bilincinizi yükseltici niteliktedir. Böylesi
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kaliteli müzikler bestelemiþ pek çok
ünlü besteci vardýr. Ben özellikle
Bach,Vivaldi, Handel, Telemann,
Scarlatti ve Mozart gibi bestecilerin
eserlerini dinlemenizi öneririm.
Çaðýmýza yakýn bestecilerden
Debussy ve Ravel'in eserleri de
oldukça yüksek düzeyli etkiler taþýmaktadýr. Klasik müzik dinlemeye
aþina olmayanlar baþlangýçta bunlarý
dinlemekte güçlük çekebilir. Bu müzikleri önce arka planda çalarak iþe
baþlayýn. Zamanla alýþtýðýnýzý ve sizi
çok rahatlattýðýný fark edeceksiniz.
Bunlarýn yaný sýra New Age türü
müziklerin bazýlarý da oldukça rahatlatýcý etkiler taþýmaktadýr. Zamanla
hangi müziklerin sizde ne gibi etkiler
meydana getirdiðini kendi kendinize
deneyerek anlayabilirsiniz. Müziði
kendi ruh halinizi deðiþtirmek ve kontrol etmek için kasýtlý olarak kullanmaya baþladýðýnýzda sizin için çok
yararlý bir araç haline dönüþebilir.
Son notum anne babalara… Ýçinde
yaþadýðýmýz ortamda biraz zor olsa da
ne olur çocuklarýnýzý kaliteli müzik
dinlemeye alýþtýrmak için elinizden
geleni yapýn. Çünkü bu, onlarýn
gelecekteki yaþamlarýný çok olumlu
yönde etkileyecektir. Özellikle bebek
yaþlarda çocuðu olanlar doðduðu
andan itibaren bebeklerinin odasýnda
klasik müzik çalabilirler. Hamile
anneler ise daha doðmadan bebeklerine
klasik müzik dinletmeye baþlayabilirler. Çünkü bebekler anne karnýnda 4.5
aylýk olunca duyabilmeye baþlarlar.
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Çocuklarýn Gizli Spiritüel Dünyalarý

Yaþayan Sözcükler
Yazan: Tobin Hart, Ph.D.
Çeviren: Nelda Ýnan

Deðerli okuyucularýmýz çocuklarýn gizli spiritüel dünyalarýnýn
kapýlarýný aralamaya çalýþan yazý dizimizde yazarýmýz Tobin Hart
geçen ay çocuklarýn doðuþtan birer filozof olduklarýndan, onlarýn
bizi çok þaþýrtacak biçimde sýklýkla büyük sorular sorduklarýndan
söz etmiþ ve hem anne ve babalar hem de öðretmenler olarak bunlara dikkatimizi verip, emek sarf etmemizi rica etmiþti.
Tobin Hart, çocuklarýn en fazla hayat ve onun anlamý, bilmek
ve bilgi, adalet ve doðruluk, gerçeklik ve ölüm hakkýnda sorular
sorduklarýný bu büyük sorularýn ise tam da felsefe ve din biliminin
odaklandýðý sorular olduðunu söylemiþti.
Yazarýmýza göre insanlarýn bazýlarý doðal olarak yaptýklarý
spiritüel arayýþ ve araþtýrmalarýnda zaten bu tarz sorulara
meraklý gözlerle bakmayý, onlarý evirip çevirerek yeniden ele
almayý, üzerinde derin düþüncelere dalmayý bir alýþkanlýk haline
getirmiþlerdir. Öyle ki haz duyduklarý bu deneyim onlarýn bir
yaþam biçimi olmuþtur. Çünkü gizemli olanla, yani spiritüel
olanla diyaloga girmenin yollarýndan biri sadece budur.
Tobin Hart'ýn altýný çizdiði önemli hususlardan biri de
yaþlarý henüz çok küçük olan çocuklarýn bile metafizik sorular
diyebileceðimiz büyük sorular sorabilmeleri, kanýtlarý ve bilginin
kaynaðýný merak etmeleri (epistemoloji), problemler yoluyla
muhakeme yapmalarý (mantýk), deðerleri sorgulamalarý
(etik bilimi) ve dünyadaki kendi kimlikleri üzerinde düþünceler
üretmeleriydi.
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Týpký yetiþkinler gibi sezgisel bir kapasiteye sahip olan çocuklar
bir konunun kalbini yakalayan geniþ bir anlayýþa varabilmekte ya
da esas bilinmesi gerekeni kavrayabilmektedirler. Her ne kadar
çocuklar büyüdükçe, hem geliþmekte olan egolarý hem de sosyal
beklentiler doðrultusunda nasýl düþünmeleri gerektiði daha öne
çýktýðýndan dolayý; sezgisel yetenekleri ego merkezli analizler ve
sosyal normlar tarafýndan boðulmakta ise de yazarýn en önemli
önerisi bu çocuklarýn arasýnda sezgisel fonksiyonlarý canlý ve iyi
durumda olanlarýn farklý biçimde ele alýnmasý ve bu dengeyi
beslemek çocuklarýn potansiyellerini tam anlamýyla ortaya çýkarmak ve beslemek isteyen anne babalarýn ve öðretmenlerin en
önemli uðraþýsý olmalýydý.
Yetiþkinler ise bir çocuk kendilerine içten ve samimi bir sordu sorduðunda onunla diyaloga girebilmek için bunun bir davet
olduðunu düþünmeliydiler.

ilgelik geleneklerinde,
derin düþünmek bazen
kendi içinde bir spiritüel
disipline dönüþür. Bir
Hintli, "ben"in (Ben Kimim?) doðasý
üzerindeki derin düþüncelerini günlük
çalýþmalarýna dâhil edebilir. Bir Budist,
meditasyonlarýný "Nedensellik
Kanunu" yani her þeyin sebep-sonuç
yasalarýna baðlý olarak hareket etmesi
üzerine kurgulayýp, meditasyonlarý
neticesinde kendinde ne gibi bir farkýndalýk doðacaðýný merak edebilir. Bir
Yahudi, günlük hayatýnda yaþadýðý bir
zorluðun üstesinden gelebilmek için
kendisini sadece Eski Ahit'i okumaya
adayabilir. Bu tarz içgörü yönelimli
tefekkürler soruyu veya fikri, kiþinin
baktýðý yöndeki konuya yoðunlaþa-

B

bilmesi için kullanýr, bu týpký çocuklarýn sorularýnýn, onlarýn dikkatini
tümüyle emmesine ve odaklamasýna
benzer.
Tefekkür esnasýnda her türlü fikir,
imaj ve duygular ortaya çýkabilir.
Lâkin bilgeler bize büyük sorularýn
cevaplarýný asla entelektüel tarzý ve
yolu kullanarak bulamayacaðýmýzý
söylerler. Tefekkür alýþtýrmalarý, bir
Zen ustasýnýn "Tek bir elin "el çýrpma
sesi" nedir?" sorusundaki gibi bazen
rasyonel düþünmeyi çileden çýkarabilecek tarzda tasarýmlanmýþtýr. Paradoksal
ya da karþý çýkan bakýþ açýlarýna sahip
olmak analitik düþüncenin normal zincirini spontan biçimde kendine kattýktan sonra onu çileden çýkarýr. Ama
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bunun karþýlýðýnda sezgisel içgörünün
ortaya çýkmasýna neden olur. Sufi
geleneðinde, örneðin metafiziksel
bir tefekkürün ve akýl yürütmenin,
kalbin ve sezgilerin daha derin
içgörüler kazanmasýný mümkün kýlabilmek için bir hareket noktasý olduðu
söylenir. Bir soru'nun kisvesine bürünmüþ olan bir niyetin kuvvetli enerjisi
zihnimizi odaklayýp açtýðý gibi ihtiyacýmýz olan þeyi bize çeken bir mýknatýs vazifesi de görür.
Christina'nýn derin sorularý da 5
yaþýndaki bu çocukta engin bir sezgisel
içgörünün kapýsýný açmýþtý: "Altý kiþilik
ailemle birlikte New Mexico'nun
kuzeyinden Colorado'ya doðru arabada
gidiyorduk. Aðabeyim ve kýz kardeþimle birlikte arabanýn arka koltuðunda
oturuyor, yanýndan geçtiðimiz harika
manzaralara bakýyordum. Ailem bizlerle dini ve spiritüel konularý hiç konuþmazlardý. Buna raðmen ben küçük
yaþlarýmda bile Tanrý gibi soyut
kavramlar hakkýnda düþünür ve sorular
sorardým. Çünkü bu dünyanýn aslýnda
nasýl bir yer olduðunu, buraya neden
geldiðimizi ve Tanrý'nýn kim olduðunu
merak ediyordum. O gün de arabada
kafamdan bu tarz düþünceler geçiyor,
"Biz doðmadan ve Dünya ve evren
varolmadan önce acaba her þey
nasýldý?" sorusunu soruyordum.
"Birdenbire, etrafýmdaki her þeyin
yavaþça gözden kaybolduðunu
gördüm. Arabalar, yolun kendisi,
yolun kenarýndaki direkler, aðaçlar
ve hattâ toprak bile... Her þeyi
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kaybediþimden dolayý kalbim üzüntüyle doldu bir an. Fakat ilginçtir
ki boþ deðildi hiçbir þey; boþluðun
içinde inanýlmaz bir doluluk vardý.
Her þeyin yolunda olduðuna dair
içimde kuvvetli bir his belirdi çünkü
tam o anda her þeyin birbiriyle
baðlantýlý olduðu gerçeðini
kavradým ve bundan daha da büyük
bir þey vardý. Yaþadýðým o an,
hakikatin ve saf huzurun ta kendisiydi. Bunu sözcüklere dökmem
çok zor. Her þey o kadar açýk, net
ve belirgindi ki… Bunun hakkýnda
çok düþündüm ama sizinle sohbet
ettiðim þu ana kadar hiçbir þekilde
konuþmadým veya yazmadým."
Böyle bir ailenin içinde yolculuk
ettiði arabanýn arka koltuðunda sürekli
açýk olan bir ekranda hiç bitmeyen
videolar oynatýlýp dursaydý, acaba
Christina yine ayný tecrübeyi yaþayabilir miydi sorusunu kendime sormadan duramýyorum. Christina içinde
böylesine zengin bir meyveyi gizlemiþ
olan sorusunu sorabilecek bir zaman
yakalayabilir miydi acaba? Elektronik
eðlence âletleri tüm dikkatleri kendilerine çeken güçlü birer mýknatýs
vazifesi görüyorlar ve onlarýn
vasýtasýyla kazanýlan þeyler de olduðu
gibi, ne yazýk ki onlarýn yüzünden
kaybedilenler de oluyor ve bunlar
büyük kayýplara dönüþüyor.
Zengin sorularla þekillendirilebilen
tefekkür yani derin düþünce tarzýndaki
içgörüler, sadece derin bir sükûnet
ortamýnda ortaya çýkarlar.
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Bilgeliðe dayalý geleneklerin büyük
öðreti kitaplarýndaki yazýlý olan her
þeye ilhamsal sözcükler olarak bakýlýr.
Fakat çoðu kiþi þunda hemfikirdir ki,
bunlar araþtýrma ve kiþisel emek gerektiren "yaþayan sözcükler"dir. Bu öðreti
kitaplarýndaki sözcükler bizlere sadece
en dýþtaki katmanlarýný gösterirler.
Aslýnda onlar belli bir düzende ve belli
bir amaçla þifrelenmiþ ve gizlenmiþtirler. Ýþte bundan dolayý farkýndalýðýmýzýn kalitesiyle doðru orantýlý biçimde
bu þifreleri çözebilelim ve içlerindeki
mânâya eriþebilelim diye, her seferinde
yeniden ve yeniden ele alýnmalarý
gerekir. Christina yaþadýðý aydýnlanmadan çýkardýðý sonucu þöyle paylaþmýþtý benimle:

canlýlýklarýyla önümüzde belirir ve
dünya da bizim vasýtamýzla bize açýlýr.

"Gördüðüm vizyon ve kurduðum
bað, ben onu görmesem bile hep
vardý. Tek yapmam gereken kapýsýný
açmamdý. Cevaplar orada hep
durur. Tek yapmanýz gereken þey
onlarý hissetmektir."

Lynn henüz 7 yaþýndayken yaþadýðý
deneyimi þöyle paylaþmýþtý:

Þifreleri kýrmak, kodlarý bulabilmek
için ilk yapmamýz gereken þey evrenin
sembolleri ve iþaretleriyle bir alýþveriþe
baþlamak ve kendimizi onlara açmak
ve onlarýn bizi açmalarýna izin vermektir. Bu, hem kendimizi bize hem de bizi
tüm bilgiye açan iki baþlý bir anahtara
benzer. Sufilere göre mistik verilerin
kilitlerini açabilmek için önce kendimize çok yakýndan bakmak gerekir. Bu
hayli önemli bir bakýþtýr. Peygamber
Muhammed'in de söylediði gibi: "Kendini bilen, Yaradan'ýný bilir." Böylece
gizli kod açýða çýkar, sözcükler tüm

20. yüzyýl Hint bilgesi Ramana Maharshi henüz ergenlik yaþlarýndayken
önemli aydýnlanmalar yaþamýþ ve bunlar sayesinde kendi spiritüel kimliðine
kavuþmuþtu. Arayýþýnýn merkezinde ve
spiritüel öðretmenliðinin kalbindeki tek
soru þuydu: "Ben kimim?" Maharshi bu
sorunun dürüstçe ve tam anlamýyla sorulabilmesi halinde; insaný kimliðinin,
rollerinin ve baðlarýnýn en derinlerine
doðru yani çekirdeðimizdeki ebedi ýþýmaya götürebileceðini söylemiþti. Bazý
anlarda, týpký Lynn ve Ellen gibi çocuklar bu soruyu büyük bir doðallýkla
ve spontan biçimde sorabilmektedirler.

"Babamýn dairesinde ayakta durduðumu hatýrlýyorum. Annem,
babam, kýzkardeþim ve ben çok
mutluyduk. Birbirlerinden boþanmýþ
olan anne ve babam yeniden
biraradaydýlar ve bu adeta bir
rüyanýn gerçekleþmesi gibi bir
þeydi benim için. Aniden telefon
çaldý. Sonradan öðrendim ki bu
babamý telefona isteyen diðer
kadýndý. Annem açtý telefonu ve
ardýndan sertçe kapattý. Annem
babama ayný anda iki hanýmý idare
ettiði için baðýrmaya baþladý. Çok
kötü bir þey olduðunu hissetmiþtim.
Annem çantasýný kavrayarak kýz
kardeþimle beni kolumuzdan tuttuðu gibi dýþarýya çýkardý, arabasý-
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na bindirdi. Karanlýk bir geceydi ve
gökyüzü yýldýzlarla kaplýydý.
Kalbim adeta ikiye ayrýlýyordu.
Böyle bir þeyin olmasýný asla istememiþtim ve elimden gelen tek þey
sadece izlemek olmuþtu.
"Park yerinden çýkarken arabanýn
içi kýrmýzý renkle doldu. Babam
cama parmaðýyla sürekli olarak
vuruyor ve annemin durmasýný
söylüyordu. Eve kadar sessizce yol
aldýk. Hiç kimse konuþmadý, hiç
kimse aðlamadý. Ýçimden gökyüzündeki yýldýzlardan biri olmak geçti.
Ah ne güzel olurdu o yýldýzlardan
biri olmak. Derken midemde kelebeklerin uçuþtuðunu hissettim. Öyle
ki miden aðzýma geliyordu. Sonra
bu hissim kayboldu ve kendimi çok
hafiflemiþ, adeta havada yüzer gibi
hissetmeye baþladým. Annemi ve kýz
kardeþimi arabanýn ön koltuðunda
görüyordum ama arkalarýndan
bakýnca bedenlerinin ön tarafýný da
görebiliyordum. Hâlbuki bir saniye
evvelinde sadece baþlarýnýn arka
tarafýný görüyordum.
Derken kendime yeniden baktýðýmda arabanýn üstünden aþaðýya
doðru baktýðýmý gördüm. O anda þu
soru geldi zihnime: "Ben kimim?
Bu soruyu soran Lynn adýndaki kiþi
mi yoksa þu anda bakmakta
olduðum onun bedeni mi?" Fakat
kendimi bedenimin içinde hayal
ettiðim anda yeniden bedenime
döndüðümü hissettim. Eve girene
kadar hep ayný soruyu düþünüp
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durdum. Ben kimdim? Bu konuda
hiç kimseye hiçbir þey söylemedim.
Birkaç ay sonra annem ve babam
yeniden evlendiler."
Lynn için bu duygusal yönden hayli
güçlü bir deneyim olmuþtu. Arabadaki
sessiz ortam içinde gerçekleþmesini
arzu ettiði kuvvetli dilek (yýldýzlarýn
parçasý olma hayali) kimliðin en temel
sorusuna götürmüþtü onu: Ben kimim?
10 yaþýndaki Ellen da aslýnda kim
olduðuna dair soruyu sormasýna neden
olan bir deneyim yaþamýþtý:
"Tüm gün koþup durmuþ,
arkadaþlarla bisiklet sürmüþtük"
diye baþladý. Gerçekten yorulmuþtu
ve yukarý katýn çatýsýnda bulunan
yatak odasýna çýkarak öðleden
sonra biraz kestirmek istemiþti.
Þöyle devam etti: "Yataðýma yattýðýmda tüm oda etrafýmda dönmeye baþladý ve birkaç dakika içinde
ben kendimi odamýn tavanýnda
kendi bedenime bakar buldum.
Bedenim yatakta uyuyordu. Neler
olduðunu anlamaya çalýþýyordum.
Neredeydim, ben kimdim? Ben
tavandan aþaðýya bakan mýydým
yoksa yatakta yatan mý? Yaþadýðým
bu tecrübe kendim hakkýnda nasýl
düþündüðümü deðiþtirdi. Ben sadece bir bedenden ibaret deðildim.
Ben bundan daha fazlasýydým."
Gelecek Ay: Konumuza "Ben
Havadayým" baþlýklý konuyla devam
edeceðiz.
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Eski ve Yeni Mesajlar
Kryon Celsesi
Medyum: Lee Carroll,
20.07.2019 Boston, Massachusetts
Ses kayýtlarýndan çözümleme ve çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Bugün eski ve yeni enerji,
iþlerin nasýl kýsa süre öncesine kadar olduðu gibi olmadýðý ve
bugün itibarýyla nasýl olduðu hakkýnda
bir mesaj vermek istiyorum. Bu celse
gerçek zamanlý bir iletiþim tarzýdýr.

S

Sizin þu meþhur perdeniz, sizi
Tanrý'dan ayrý tutma yolunuzdur. Bu
çerçevede bir duvar inþa ediyorsunuz
ve bu duvara kadar geliyor ama onu
aþýp ileriye gidemiyorsunuz. Aslýnda o
duvar gerçekte yoktur ve varlýðýný
sadece inancýnýzda sürdürmektedir.
Ýnancýnýza göre bir perde vardýr ve
bunu kabul ediyorsunuz. Gelmekte

olan yüksek bilinç bu sahte inancý ortadan kaldýracaktýr, çünkü sahte inanç
ifþa edilecek ve yenisinin doðru olduðu
kanýtlanacaktýr. Tabiatýyla bu bir süreçtir, belli bir süreyi kapsayacaktýr ama
ben þimdi bunu incelemek istiyorum.
Daha önce Alan'dan söz etmeden bu
konuya girmem mümkün deðildir.
Bundan önceki bazý celselerde Alan
hakkýnda konuþmuþtuk. Alan uygun
þartlarda sizin, toplumunuzun ve
Dünya'nýn emrine amade olan muazzam büyüklükte ve el deðmemiþ potansiyellerden oluþan bir çorbadýr. Bu
potansiyeller her zaman Alan'dadýr ve
Alan'a eþzamanlýlýk yaratmak için
gidersiniz.
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Aslýnda bunu yapabileceðinize
pek ihtimal vermiyorsunuz çünkü
talihin ana faktör olduðu bir
Dünya'da yaþadýðýnýzý düþünüyor
ve bilincin istikbal dahil olmak
üzere her þeyi deðiþtirebileceðine
inanmýyorsunuz. Bilincinizin hangi
seviyede olduðuna ve sahip olduðunuz
inançlara baðlý olarak gerçekliðinizi
yönlendirebileceðinizi biliyor
muydunuz? Eski enerjide kanallýk
süreci farklýydý. Kanallýk yoluyla
celse yapmak Alan ile doðrudan
baðlantýlýdýr.
Ben size gelecek ile ilgili öngörülerden söz ettiðimde aslýnda Alan'daki en
yüksek potansiyellerden söz ediyorum.
Hükümet iþleri ile ticaret, sanayi ve
finans sektörü de dahil olmak üzere,
her þey ile ilgili potansiyeller içinde
yer aldýðýnýz uygarlýk bilinci tarafýndan Dünya'nýn her tarafýnda geliþtirilmektedir. Bazý potansiyeller üst
düzeydeyken, bazý potansiyeller de pek
öyle deðildir. Potansiyellerin olmasý
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bunlarýn kesinlikle gerçekleþeceði
anlamýna gelmez ama ihtimaller düþükten yükseðe kadar uzanan bir yelpazede yer alýr.
Benimle birlikte 40 yýl öncesine
gelin. Yetmiþli yýllarda neler üzerinde
konuþulduðuna bir bakalým. Her þeyden önce bir fikir birliði olduðu söylenemez. Kanallýk yapan tüm medyumlar
farklý þeyler söylüyordu ama ortak
nokta hepsinde Dünya'nýn sonundan
söz ediliyor olmasýydý.
Ýsterseniz Gordon Michael hakkýnda
konuþalým. Onun söyledikleri yanlýþ
mýydý? Gordon bugünkü tabiriyle
Alan'a gidip esas olarak kartoplarý
(metafor) görürdü ve kendi algýsýna
göre bunlarýn hangilerinin en fazla
göze batanlar olduðunu belirleyip
söylerdi. Hepsi de felâket ve yok oluþ
ile ilgiliydi. Geri geldiðinde Dünya'nýn
bir süre sonra nasýl görüneceði ile ilgili
haritalar çizerdi. Genel olarak en yüksek düzeyde bir felâketin gelmekte
olduðunu
ifade ederdi. Buna
göre
Kaliforniya
deniz altýnda kalacaktý ve
okyanus
Iowa sýnýrýna ulaþacaktý. Bu
durum yalnýz ABD
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için deðil, tüm Dünya için geçerliydi.
Gordon Michael'a güvenen pek çok
insan bu yüzden korkuya kapýlýp sular
altýnda kalmayacaðý öngörülen yerlere
taþýndý.
Nasýl oldu da kanallýk yapan kiþiler
böyle yýkým ve dehþet haberleri verebildiler? Onlarýn eski enerjide gördükleri buydu. Onlar insan tabiatýný yansýtan kartoplarý gördüler. Yetmiþli yýllarda kartoplarý kurtuluþ istikametinde yol
almadýklarý için böyle bir þey
göremediler. O dönemde gidiþat
Üçüncü Dünya Savaþýna doðruydu. Bu
kiþiler eski enerjide zaman içinde kendisini imha edecek olan bir gezegene
uygun algýlara dayalý olan deðerlendirmeler yaptýlar.
Gordon Michael doðruyu bir türlü
göremedi, çünkü ne zaman perdenin
diðer tarafýna geçerse kartoplarý ve haritalar deðiþiyordu. Gordon geri
geldiðinde daha önce çizdiðinden
tümüyle farklý olan bir harita çiziyordu.
Tek ortak nokta milyonlarca insanýn
ölecek olmasýydý. Bu husus kýsa sürede
takipçilerinin dikkatini çekti. Gordon
üç kez, üç farklý harita çizdi ve hepsi
de yayýnlandý. Aslýnda Gordon
Michael'in cesaret sahibi olduðunu
söylemem gerekir çünkü haritalar farklý
olmasýna raðmen gördüklerini çizip
neþretti.
Sonunda haritasýnýn üzerine soru
iþareti koydu, çünkü baþka hiç kimsenin görmediði bir þey gördü. Ne
zaman yeni bir harita çizse, sular altýn-
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da kalan alan küçülüyordu ve daha az
yýkým oluyordu. Gordon Michael bu
durumda bunlarýn aslýnda mecazi
görüntüler olabileceðini düþündü.
Bilincin her þeyi deðiþtirebileceðini ve
dolayýsýyla haritalarýnýn bilinç
deðiþimine baðlý olarak deðiþtiðini
söyledi. Yetmiþli yýllarýn erken dönemlerinde bir adam baþka hiç kimsenin
görmediði þeyleri görmüþtü. Daha o
zamanlarda bilinç deðiþmeye
baþlamýþtý.
Bazýlarýnýzýn benim 1989 yýlýnda
gelmemi ayný yýl gerçekleþen Berlin
duvarýnýn yýkýlmasýna baðladýnýz ve bu
esas olarak doðruydu. Eðer duvar yýkýlmasaydý ve Sovyetler Birliði neredeyse
bir gece içinde buharlaþmasaydý,
deðiþim sýrasýnda sizlere rehberlik
etmek için gelmezdim. Ýþte bilinciniz
yaratma iþine girdiðinde bu tür þeyler
olur. Hiç kimse koca Sovyetler
Birliðinin bu kadar kýsa süre içinde
ortadan kalkacaðýna inanmazdý ama
tam da böyle oldu.
Bu yok oluþ ve felâket senaryolarýna
inanan insanlar hâlâ var ama sayýlarý
azaldý ve azalmaya devam ediyor.
Onlarýn buna inanmalarýnýn sebebi hâlâ
eski enerjinin geçerli ve sadece tarihlerde deðiþiklik olduðunu düþünmeleridir. Onlara göre Mahþer günü
gelecektir. Haberlerde gördüðünüz
üzere Dünya kendisini temizlemeye
baþladýkça, bu insanlar, yanlýþ olmakla
birlikte, Dünya'nýn kirli olduðunu ilan
edeceklerdir. Onlar kendilerini bu
algýya iyice kaptýrmýþlardýr ve ölene
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kadar da buna inanacaklardýr. Bunlarýn çoðu erken ölecektir, çünkü
deðiþim nedeniyle Dünya'ya gelen
ýþýk sayesinde yaþamlarýný uzatabileceklerini anlayamamaktadýrlar.
Her þey deðiþmiþtir ve Dünya'ya
gelmesi beklenen veya zaten gelmiþ
olan jokerler vardýr. Hiç beklemediðiniz, hattâ pek hoþunuza gitmeyen
þeyler olmuþtur ve Dünya'nýn temizlenmesine katký yapmaktadýrlar. Gelecek
geçmiþte olanlar tarafýndan kontrol
edilmemektedir ama hâlâ bazýlarý
geçmiþe bakarak yok oluþa gidildiðini
ve her þeyin parçalanacaðýný iddia
etmektedirler.
Size bundan önce birçok kez gelmekte olan soðuk iklimden söz etmiþtim.
Bu çerçevede Dünya'nýn çok uzun
zamandan beri var olan döngülerinden
söz ediyorum ve bu felâket ve yok
oluþ deðildir. Dünyada bazý þeyleri
berbat etmiþ olabilirsiniz ama Dünya
düþündüðünüzden çok daha dayanýklýdýr. Yüksek bilincin bir bölümü
Dünya'yý kirletmekten vazgeçmek
olacaktýr. Eðer Güneþ'i incelerseniz,
Güneþ'in faaliyetleri ile Dünya'nýn
döngüleri ve iklim arasýndaki baðlantýyý görebilirsiniz. Güneþ Dünya'nýn
döngülerini etkilemektedir.
Söylediðim gibi soðuk iklim
gelmektedir ama sizler bununla baþa
çýkabilecek durumdasýnýz. Bu Dünya'da
bundan önce olmuþtur ve bu seferki
döngü de programa uygun olarak
gerçekleþmektedir. Antartika buzullarý

bundan önce defalarca erimiþtir
ama buzullar her seferinde yeniden
oluþmuþtur. Tabii bu süreç içinde bazý
canlý türleri yok olmuþtur. Birçok kiþi
söylediklerime inanmayacaktýr ama
ben de 10 yýl sonra yeniden görüþelim
diyorum.
Aslýnda bunlarýn hepsi iyi habelerdir.
Döngülerin farkýnda olmak aslýnda
önceden yapýlan bildirimdir ve bu
sayede korkuya kapýlmanýza gerek
kalmayacaktýr çünkü ne yapmanýz
gerektiðini bileceksiniz ve yaþamýnýzý
sürdürmeyi rahatlýkla baþaracaksýnýz.
Ben size hiç beklemediðiniz durumlarda rehberlik yapmak için buradayým.
Iþýk iþçileri, bu zamanda Dünya'da
olmanýz tasarým icabýdýr. Deðiþim
bunun dýþýnda kalmak üzere, bunlarýn
hepsi beklenmekteydi.
80'li yýllarda her þey aniden oluverdi.
Birkaç yýl daha geçseydi, eski
kehanetlerde bildirilen her þey olacaktý.
Her þey deðiþti çünkü siz toplu olarak
deðiþimi gerçekleþtirdiniz. Þu aþamada
hiç içinde olmayý beklemediðiniz
ve kehanetleri olmayan bir çaðdasýnýz
ve kirlilik her yere yayýldýðý için
Dünya hasta gibi görünüyor ama temizlik ekipleri (yaþlý ruhlar) gayretle
çalýþýyorlar. Giderek daha fazla insan
karanlýk yerine aydýnlýðý görmeye
baþladý. Bazýlarýnýz bu celseden
ayrýlýrken deðiþmiþ olacaksýnýz ama
bazýlarý da neler olup bittiðini merak
ederek ayrýlacaklar.
Ve öyledir.

