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Sevgili Dostlar
Kurallara uymayan, akýl dýþý iþlerle yanlýþlar yapýp ders almadan
yanlýþa devam eden insanlar gördüðümüzde sorunun eðitimsizlik
olduðunu söyleriz ittifakla. O insanlar eðitilmiþ olsalardý bu hatalarý
yapmayacaklardý. Oysa sorun, eðitimsizin kaba ve ilkel þekilde,
eðitimlinin daha ince kurnazlýklarla sergilediði, aç gözlülük, birbirinin elindekine göz dikmek ve önce kendi çýkarýný düþünmektir. Onlar
tecrübeler içinde yuvarlana yuvarlana bir þekilde istenilen duruma
gelecekerdir er ya da geç. Öyleyse ümitsizliðimiz boþuna, kýzgýnlýklarýmýzsa beyhudedir. Üstelik o kardeþlerin tutumuna karþýn kendi
tutumumuz da bizim için bir imtihan vesilesi haline geliverir.
Kendi iç huzurumuzu, gönül eðitimimizin güzel sonuçlarýný
yakýnlarýmýz, çevremizle paylaþmak, onlarýn da sorunlarýna çare
olmak için inandýðýmýz, bemimsediðimiz bilgi ve görüþleri onlara
iletmek isteriz. Umarýz ki, onlar da duyup bilse ayný bizim gibi bakýþ
açýlarýný deðiþtiriverecekler, olaylar karþýsýnda daha sakin, daha dirençli
kalarak hayatlarýný kolaylaþtýrýp güzelleþtireceklerdir. Konuþuruz,
anlatýrýz ve çoðunlukla da bizi dinlerken esnemeyecek kadar nazik
olanlarýn bile sýkýldýðýný gözlemleriz. Neden veremiyorum, neden almak
istemiyorlar diye sorarýz kendimize. Oysa onlar acýsýyla tatlýsýyla,
günahýyla sevabýyla kendi hayat planlarýný yaþýyorlardýr. Sizdeki
deðiþikliði görüp merak edenler soru sormadýkça, ilgilenmedikçe
onlara vermek için ne anlatabilirsiniz ki?Ama onlarý saygýlý bir
sevgiyle sevebilir, yanýnýzda huzurlu olmalarýný saðlayabilirsiniz.
Güzel bir gelecek, güzel bir dünya için aklýndaki, gönlündeki iyilikleri
baþkalarýyla paylaþmaya istekli iyi insanlar... üzülmeyiniz. Her þey kendi
yolunda ilerlemekte. Tek yapýlmasý gereken sevgimizin çizgisini
deðiþtirmeden sabrý öðrenmek ve bilmektir. Vermenin en etkili yolu
öðrendiklerimizin hayrýný ve insaný nasýl deðiþtirebileceðini yaþantýmýzla
göstermektir. Kendinizi suçlamadan, hayýflanmadan emin olun ki, Dünya
sizlerin sayesinde ayakta durmaktadýr. Hiçbir þey yapamadan durduðunuzu düþünseniz bile Dünyamýz ve üzerindeki tüm canlýlar için varlýðýnýz bir nimettir ve çok gereklidir.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Bilgiye ve bilime taraftar
olmak, bilgiyi her gün
artýrmak ileriliktir.
Kendi bildiði ve inandýðý
bilgilerden baþkasýný kabul
etmemek geriliktir.
Ýnsanlarý ayýrmadan
sevmek, onlarýn dertleriyle,
acýlarýyla ilgilenmek,
onlara yardým ve hizmet
etmek ileriliktir. Ýnsanlarý
ilerici, gerici, saðcý, solcu
ve Müslüman, gâvur diye
ayýrarak, beðenmediklerimize düþmanca
davranmak ya da
düþman gözüyle bakmak
geriliktir.
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Dr. Refet Kayserilioðlu

Ýlerilik Nedir,
Gerilik Nedir?
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NE ÝLERÝLER
GERÝ OLDU
NE GERÝLER
ÝLERÝ OLDU!...
Hristiyanlýðýn en güçlü
ve parlak dönemlerinin
yaþandýðý Avrupa’da,
Ýncil'in dýþýndaki gerçeklerden bahsetmek büyük
gerilikti. Maddeyle daha
çok uðraþmak, ruhu ikinci plana atmak, en büyük
gerilikti ve daha ilerisi
zýndýklýk ve münafýklýktý.
Öyle yapan kiþilerin
toplumda yeri ve saygýnlýðý olamazdý. Dünya mý,
Güneþ'in etrafýnda
dönüyor, yoksa Güneþ
mi, Dünya'nýn etrafýnda
dönüyordu? Bunlarý deðil
araþtýrmak, düþünmek
bile abes ve yanlýþ bir
iþle uðraþmaktý. Belli ki
Güneþ Dünyanýn etrafýnda dönüp duruyordu.
Zaten Dünya da yuvarlak
deðildi ki bir þeyin
etrafýnda dönebilsin!.
Aradan zamanlar geçti,
nice bilginler ve nice
araþtýrýcý düþünürler, her
çeþit horlanmaya ve
yasaklamaya raðmen
araþtýrmalarýný
sürdürdüler. Sonunda birtakým maddî kanunlarý
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buldular ve maddî
gerçekleri denemeleriyle
gözler önüne serdiler. O
zaman manevi veya ruhî
dediðimiz gerçeklerin
yýldýzý sönmeye ve ikinci
plana atýlmaya baþlandý.
Gün oldu maddeci görüþleri savunmak, ruhsal ve
manevî gerçekleri inkâr
etmek, ilerilik olarak
görülmeye baþlandý.
Derin ve etraflý düþünmeyen, çoðunluðun
benimsediðine doðru
diyen, ucuz kahramanlar
ortalýðý haraca kesmeye
baþladýlar. Ruhtan ve
maneviyattan bahsetmek
onlarca en büyük gerilikti ve öyle gerilerin
toplumda yeri ve saygýnlýðý olamazdý. Bir asýr
gibi bir dönem içinde
durum tamamen tersine
dönmüþtü. Eski ileriler
geri ve eski geriler ileri
olmuþtu.
Gerçekten insan var
olalý beri, ne balçýklar
kaya, ne kayalar balçýk
olmuþtu. Ýnsanlar en
doðruyu buluncaya kadar
ya saðda ya da solda en
aþýrýya kaçmýþtý.
Bunlarýn her ikisinde de
bir gerçek olacaðýný ve

onlar arasýnda bir sentezin ve bir orta yolun
olabileceðini bir türlü
düþünememiþti. Bu
durum aslýnda insanýn
yapýsýndan gelmektedir.
Ýnsan zordan kaçan,
kolaya koþan bir karaktere sahiptir. Bu onun
maddeye, bedene ve
dünyaya baðlý olmasýndan doðan bir atalet
(uyuþukluk, miskinlik)
hâlidir. Çünkü maddenin
yapýsýnda atalet, yani
hareketsizlik vardýr.
Ruhun evrimi, yani yükselmesi o hareketsizliði
yenerek olacaktýr. Biliriz
ki her çalýþma ve her
öðrenme bir uyuþukluðu
yenerek olur. Dünyada
insanýn her hareketi bir
enerji ve güç harcamasýný
gerektirir. Yataktan kalkmak, yemek yemek,
konuþmak ve tuvalete
gitmek bile zor gelir.
Bedensel zorlayýcýlar
veya dünya hayatýnýn
zorlayýcýlarý kiþileri
harekete ve gayrete
sürükler. Ayný tembellik eski görüþünü
deðiþtirmek, yeni ve
üstün bir görüþü ve
inancý benimsemek
hususunda da vardýr.
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Görüþü deðiþtirmek
düþünmeyi ve araþtýrmayý gerektirir. Ayný
zamanda eski görüþe
baðlý olanlarla az veya
çok bir uðraþýyý göze
almayý gerektirebilir.
Üstelik görüþ ve inanç
deðiþikliðinin zorlayýcýlarý bedensel zorlayýcýlar kadar güçlü
deðildirler. Bir yanlýþ
inanç, açlýk kadar insaný
rahatsýz etmez ve zararlarý daha yavaþ görülür.
ÝLERÝLÝÐÝN
ÖLÇÜSÜ NEDÝR?
Ýnsanlarý ilerlemeye ve
yükselmeye zorlayacak,
yol göstericilerin ve
eðiticilerin olmasý zorunludur. Onlar toplumlara
iyinin, doðrunun ve bilginin yararlarýný gösterecekler, üstün görüþleri
benimsemenin gereklerini öðreteceklerdir. Ama
onlarýn elindeki ölçek ne
olacaktýr? Her yeni
ortaya atýlana, ileri mi
diyecekler? Yoksa birilerinin ‘bizim görüþlerimiz en ilerisidir' yaygarasýna kapýlarak onlara
arka mý çýkacaklar?
Onlarýn ölçeði, geliþen
ve deðiþen toplumun ve

insanýn yeni ihtiyaçlarýna
en iyi cevap verecek,
geliþmiþ görüþler olacaktýr. Yeni geliþmiþ görüþlerin, hiçbir saplantýya,
baðnazlýða, peþin yargýya
kapýlmadan her çeþit
görüþten yararlanmayý
bilmesi gerekir. Ruhsal
ve maneviyatçý görüþler
de, deðiþik maddeci
görüþler de yýllarca
insanlara hizmet ettiklerine göre, yararlanýlacak
yönleri var demektir.
Önemli olan o yararlanýlacak yönleri bulup
onlarý aynen deðil, günün
koþullarýna ve bilgilerine
uydurarak almasýný
bilmektir. Çünkü insan
ne yalnýz maddedir ne de
yalnýz ruhtur. Her
ikisinin birleþimidir. Onu
mutlu edecek ve yüceltecek olanlar da ikisinin en
güzel birleþimi olacaktýr.
Örnek verelim: Yemek
açlýðýmýzý giderir. Yemek
anýnda hoþlandýðýmýz
güzel bir müzik dinlersek
o yemek daha zevkli ve
yararlý olur. Para
ihtiyaçlarýmýzý karþýlar,
parayla birlikte sevgi de
kazanmýþsak
ihtiyaçlarýmýz daha iyi
karþýlandýðý gibi iki yönlü mutluluða da ulaþýrýz.

Yemek ve para bedenimizin ihtiyaçlarýný
saðlarken, müzik ve
sevgi de ruhumuzun
ihtiyaçlarýný saðlar.
Kendimizi ve
ihtiyaçlarýmýzý düþünmek
bedenimizi ilgilendirir.
Baþkalarýnýn ihtiyaçlarýný
düþünmek ve karþýlýksýz
vermeye çalýþmak ruhumuzu ilgilendirir.
Edineceðimiz yaþam bilgileri bir yandan bizim
yaþamýmýzý düzenlerken,
bir yandan da insan
kardeþlerimizin yararýna
olan iþleri yaptýrtacaðý
için bizi ruhen yüceltir.
Manevî denilen bilgiler
aslýnda insanýn hem
dünya hayatýný hem de
dünyadan sonraki sonsuz
hayatýný düzenlemek
gayesini güder. Manevi
denilen bilgilerle, maddi
denilen bilgiler her yerde
ve her zaman yan
yanadýr, iç içedir.
Birbirinden ayrýlamazlar. Birbirine düþman
olamazlar, birbirini
tamamlarlar.
Öyleyse yeni görüþlerin, yeni fikir sistemlerinin, onlardan doðacak
yeni inançlarýn maddi ve
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manevi bilgilerin en
doðru, en yararlý, en
doyurucu ve en çok
yüceltici sentezlerinden
oluþmasý gerekir.
Amacýmýz insanýn
mutluluðu, huzuru ve
yücelmesi ise, açýk
yüreklilikle ve açýk
fikirlilikle davranarak,
her görüþten yararlanmak
zorundayýz. Bu tarzda
hazýrlanacak fikir
düzenlemeleri, þüphesiz
bozulmayan esaslara
baðlanmak zorundadýr.
Bozulmayan esaslar
insanýn ruh ve beden
yapýsýný belirleyen doða
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kanunlarý, insanýn
dünya yaþamýnýn
gayesini belirleyen Ýlâhi
kanunlardýr. Doða kanunlarý da aslýnda ilâhî
kanunlarýn bir
bölümüdür. Ýnsan
bedeninin saðlýklý yaþamasýný düzenleyen
deðiþmez kurallar vardýr.
O kurallarý bedene koyan
onlarýn düzenle iþlemesini saðlayan insanlar
deðil, insanlarý
Sevgisinden Yaratan’dýr.
Ýnsanlara düþen görev o
kurallarý araþtýrýp bularak
onlara en doðru þekilde
uymaya çalýþmaktýr.

NELER ÝLERÝLÝKTÝR,
NELER GERÝLÝKTÝR?
Ýleriliðin ve geriliðin
ölçüsünü bulduðumuza
göre hangi davranýþlarýn
ilerilik, hangilerinin gerilik olduðunu söylemek
zor olmayacaktýr.
Gayemiz kutsal olan
insanýn iyi yaþamasý, iyi
geliþmesi, geliþmesinin
hem maddesel hem de
ruhsal yönden hýzlý ve
sürekli olabilmesi için
gerekli olan görüþlerin
belirlenmesi ve bunlarýn
uygulanmasýdýr. Bu geniþ
ve tarafsýz görüþ açýsýn-
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dan bakýlýnca bazý
gerçekler kendilerini
apaçýk belirtiverirler.
Görebildiklerimizi
þöylece sýralamakta
büyük yarar olacaðý
kanýsýndayým:
Bilgiye ve bilime
taraftar olmak, bilgiyi
her gün artýrmak ileriliktir. Bilginin daima daha
geniþini, daha kapsamlýsýný, daha üstününü
araþtýrmak ileriliktir.
Bildikleriyle yetinmek,
yeni ve üstün bilgileri,
araþtýrmadan ve düþün-

meden reddetmek, geriliktir. Kendi bildiði ve
inandýðý bilgilerden
baþkasýna düþman olmak
geriliktir. Bilgilerinden
insanlarý yararlandýrmak
ve insanlara doðru yolu
göstermek ileriliktir.
Bunlarý yaparken kimseyi küçültmemek, kimseyi hor görmemek,
insana saygý duymak
ileriliktir. Bilgileriyle
böbürlenmek, bilgilerini
üstün- lük taslama aracý
gibi kullanmak geriliktir.
Bilgilerinden kimseyi
yararlandýrmak zahme-

tine katlanmamak geriliktir.
Ýnsanlarý sabýrla ve
sevgiyle düzeltmeye
çalýþmak, doðrularý,
gösterip benimsetmeye
çalýþmak ileriliktir.
Yanlýþlarýný onlarý
incitmeden söyleyebilmek ileriliktir. Ýnsanlarý devamlý suçlamak,
iyi davranýþlarýný görmezlikten gelmek, yalnýz
yanlýþlarýný dile getirmek
geriliktir. Kötülerin
kötülüklerini yüzüne
vurup küçültmek geriliktir. Ýnsanlarý ayýrmadan
sevmek, onlarýn dertleriyle acýlarýyla ilgilenmek, onlara yardým ve
hizmet etmek ileriliktir.
Ýnsanlarý ilerici, gerici,
saðcý solcu ve Müslüman
gâvur diye ayýrarak,
beðenmediklerimize düþmanca davranmak, ya da
düþman gözüyle bakmak
geriliktir.
Ýyilik etmek, herkese
hakkýný vermek, herkese
hakça davranmak ileriliktir. Yalnýz kendi çýkarýný
düþünmek, kendi çýkarý
için baþkalarýna kötülük
etmekten çekinmemek
geriliktir.
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Çalýþmayý baþ tacý
etmek, düzenle ve sürekli
olarak çalýþmak, çok
yönlü çalýþmak ileriliktir.
Çalýþmalarýnýn ürünlerinden baþkalarýnýn yararlanmasýný saðlamak ileriliktir. Tembellik ve miskinlik etmek, baþkalarýnýn sýrtýndan geçinen
aylakçýlardan olmak geriliktir. Kaytarmak, iþleri
savsaklamak, aldýðýnýn
karþýlýðýný vermemek
geriliktir.
Her þeyi sevgisinden
Vareden’i tanýmak, O
görülmeyene düþüncelerimizle inanabilmek,
olaylara ve yaratýlanlara
bakarak Onu bulabilmek
ileriliktir. Onun varlýðýný
görememek Onu araþtýrmamak, Onu düþüncelerle bulamamak ve Onu
ezbere inkâr etmek geriliktir. Baþka inanabilenleri kýnamak ise daha
büyük geriliktir.
Yaradan’a saygýlarýný
ve sevgilerini sunmak
için ibadet etme, Onun
önünde küçüklüðünün
farkýna vararak secde
etmek ileriliktir. Ona
olan borcunu ödemek
için insan kardeþlerine
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hizmet ve yardým edeceðine ve iyi insan olacaðýna söz vermek için
ibadet etmek ileriliktir.
Gösteriþ için veya bir
çýkar saðlamak için
ibadet etmek geriliktir.
Bütün suçlarýn af olmasý
için, hatalarý býrakmadan,
yanlýþlarý tekrar edip
dururken ibadet ediverince bütün günahlardan
arýnývereceðini sanmak
bilgisizliktir ve geriliktir.
Allah'ý kandýracaðýný sanmak, ibadeti bir rüþvet
gibi yapmak geriliktir. Ve
Ona karþý büyük saygýsýzlýktýr. Affetmek, hoþ
görmek, sabýr ve tahammül etmek ileriliktir ve
yüceliktir. Baðýþlamamak, kin gütmek, düþmanlýk beslemek, kimseye sabýr ve tahammül
göstermemek geriliktir.
Haksýz suçlama ve
hakaretlere kýzmadan,
karþýnýzdakine sevginizi
kaybetmeden doðrularý
göstermeye çalýþmak
büyük ileriliktir.
Yanýldýðýnýz yerde yanlýþýnýzý kabul etmek ileriliktir. Sizi haklý, haksýz
suçlayana kýzmak, ona
daha aðýr suçlamalara
geçmek ve hakaret etmek

geriliktir. Hele size
hakaret edeni ezmeye ve
yok etmeye kalkmak en
büyük geriliktir.
Düþününüz, bu saydýklarýma bir itirazýnýz var
mý? Ýtirazýnýz bunlarýn
doðru olmadýðý tarzýnda
ise, lütfen daha tarafsýz
olmaya çalýþarak onlarý
bir kere daha okuyunuz
ve üzerinde düþününüz,
doðruyu bulacaksýnýz.
Ýtirazýnýz bunlarý uygulamanýn zor olduðu
yönünde ise bir dereceye
kadar haklýsýnýz. Ama
biliyorsunuz ki biz ilerilik olan hareketleri sayýyoruz. Ýlerilik elbette
zordur. Ama ileri olmak
imkânsýz da deðildir.
Mümkündür, isteyene,
karar verene ve sabýrla
ilerleme yolunda
yürümek için gayret
edene kolaydýr. Zaten
ilerlemek de devamlý
çabayla ve tembellikleri
yenmekle olmuyor mu?
Ama dünyada bulunuþumuzun gayesi ilerleyerek
olgunlaþarak birliðe ulaþmak olduðuna göre, bu
yöndeki her gayret ve her
çaba azdýr bile. Çünkü
ancak olgunlaþanlar birliðe ulaþabilirler.
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Rehberlik Bilgilerinin Düþündürdükleri: 25

Ýbret Alýnacak
Olaylar

Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

Bizim Celselerimiz’de bazý gülyüzlülerin ve tarihe yön
veren önemli þahsiyetlerin adý anýlmadan hayatlarýndan
örnekler sunulur. Peþ peþe birkaç yazýmda, güvenilir
kaynaklardan alýntýlar da yaparak onlarýn isimlerini
ortaya koymaya ve yorumlamaya çalýþacaðým.
HÝLE ÝLE
PEYGAMBER OLUNUR MU?
Bizim Celselerimiz’de bir gülyüzlünün yaþadýklarý þöyle anlatýlýr:
“O biliyordu, þerre hiç düþmemiþ
olan, bir gün vesvese verenin araya
girip de oðlunu kaybedeceðini ve
sonra bulacaðýný, önceden...
O biliyordu, þerre hiç düþmemiþ
olan, þerde olanlarýn bir gün kendi
kendilerini örteceklerini de...
O biliyordu, þerre hiç düþmemiþ
olan, O’nu sevenlerin yalnýz hayrý
bileceklerini, hayrý yalnýz almamak
için vereceklerini... Ve onun için sabýrla bekledi, bekledi ve gördü...”

Filistin’de peygamberlik görevini
baþarýyla sürdüren ve etrafý inananlarla
dolan Hz. Ýbrahim, bir oðlu olmasýný
çok istiyordu ama ne yazýk ki karýsý
Sâre kýsýrdý. Bu özlemin farkýnda olan
Sâre özveride bulunarak Mýsýr’dan
gelen genç ve güzel Cariyesi Hacer’den
kocasýnýn çocuk yapmasýna izin verdi.
Ve çok geçmeden Ýsmail doðdu. Ne var
ki kýskançlýk dolayýsýyla Sâre’de huzursuzluk baþladýðýndan, peygamber
Yaradan’dan aldýðý emirle Hacer ve
Ýsmail’i çok uzaklara Mekke vadisine
götürdü. Sâre yaþlý ve kýsýr olmasýna
raðmen özverisinin ödülünü de umulmadýk bir þekilde görmekte gecikmedi.
Allah dilerse ne olmaz ki?!.. Onlara
çocuk müjdesini verdi ve çok geçmeden
de, sonradan o da peygamber olacak,
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Ýshak doðdu. Ýshak peygamberin Esav
ve Yakub adýný verdikleri ikiz iki oðlu
oldu. “Þerre hiç düþmemiþ olanýn”
Yakub peygamber olduðuna inandýðýmdan þimdi onun öyküsünü sizlerle paylaþmak istiyorum. Önce Hz. Musa’nýn 5
kitabýndan biri olan Tekvin’in 27.
Bab'ýndan hayretler içinde kalacaðýnýz
bir özet sunuyorum.
Peygamber Ýshak’ýn çok yaþlandýðý,
gözlerinin kör olduðu, ölümüne yakýn
bir sýrada, ardýndan peygamber seçilmesi için, ikisi de büyümüþ olan ikiz
çocuklarýndan birine el vermesi ve
Allah’tan dilekçi olmasý gerekiyormuþ.
Esav’ý çok sevdiði için onun üzerinde
karara varmýþ. Gönderdiði bir av partisinden sonra Esav’a el verecek ve
dilekçi olacakmýþ. Ancak annenin gönlü
diðerinde yani Yakub'da imiþ. Bu fýrsatý
kaçýrmak istemediðinden Esav avda
oyalanýrken, Esav’ýn elbisesini Yakub'a
giydirmiþ ve Esav tüylü olduðundan
eline tüyler yapýþtýrarak, avdan dönmüþ
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gibi yapýp kör olan peygamberin önüne
oturtmuþ. Hz. Ýshak biraz kuþkulanmakla beraber ona el vermiþ ve duayý onun
üzerine yapmýþ.
Kutsal bir metinde peygamberliðin
sanki aþýrma bir malmýþ gibi takdimini
hangi akla kabul ettirebiliriz ki? Hile
yapan biri, peygamberi ve dahasý
Allah’ý da aldatarak insanlara yol gösterici olarak görevlendirilecek!.. Neresinden tutsak elimizde kalacak bir metin
bu. Lâkin Tevrat ve Ýncil asla sadece
bunlardan ibaret deðildir. Onlarda
aklýmýzý kullanýp yararlanabileceðimiz
nice hikmetler de vardýr elbet ki.
Hz. Yakub’un doðrudan Allah tarafýndan peygamber seçildiði “Þerre hiç
düþmemiþ olan” diye üç defa tekrarlanarak böyle bir hileye aracý olmadýðý
açýkça ortaya konuyor. Celsede oðlunu
kaybedip sonra bulacaðýndan da söz
edildiðinden þimdi o konuya da deðinmek istiyorum.
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Hz. Yakub peygamberliði döneminde
Allah tarafýndan Ýsrail adýyla þereflendirilmiþti. Hz. Yakub’un 12 oðlunun
neslinden oluþan 12 Ýsrail kabilesinin
eylemleri din tarihinde çok önemli
roller üstlenmiþtir. Hz. Yakub’un kaybedip, yýllar sonra kavuþtuðu evladý Yusuf
idi. Deðiþik eþlerinden 10 erkek
evladýndan sonra baþka bir anneden
Yusuf ve Bünyamin ile sayý 12'ye varmýþtý. Yusuf’a çok büyük sevgi duyuyordu. Bunu ne kadar istese de saklayamýyor, aðabeylerinin ona bir
kötülük yapmasýndan korkuyordu.
Bunu aþaðýdaki Kuran âyetlerinden
anlýyoruz.
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** Bir vakit Yusuf babasýna þöyle
demiþti: “ Babacýðým ben rüyada 11
yýldýzla Güneþ ve Ay’ý bana secde ediyorlar gördüm.” Yavrucuðum dedi:
“Rüyaný kardeþlerine anlatma, sonra
sana bir tuzak kurarlar. Hiç kuþkusuz
Þeytan insana apaçýk bir düþmandýr.”
(Yusuf/ 4-5)
Kýskançlýk krizi geçiren aðabeyleri
onu bir kör kuyuya atmýþlar ve gömleðine bir hayvan kaný sürerek zavallýyý
bir kurdun yediði yalanýný uydurmuþlardý. Babalarý inanmadý tabii buna.
Çünkü Allah oðlunu kaybedip sonra
bulacaðýný söylemiþti önceden ona.
Buna
Kuran’da
þöyle
deðinilir:
** Babalarý dedi ki: “Ýþ
söylediðiniz gibi deðil, nefisleriniz sizi aldatýp bir iþe
itmiþ. Artýk bana düþen güzelce sabretmek. Anlattýklarýnýza karþý yardýmýna sýðýnýlacak yegâne varlýk Allah'týr.”
(Yusuf -18)
OÐUL HASRETÝ
Kervancýlar tarafýndan kuyudan çýkarýlýp Mýsýr’da köle
olarak satýlan Yusuf’un hayatý
hem büyük zorluklarla hem
de Firavundan sonra Mýsýr’ýn
ikinci büyük yöneticisi olacak bir baþarýyla sonuçlanmýþtý. Ayrýca kendisine peygamberlik de verilmiþti.
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Filistin dâhil bütün çevre ülkeler kýtlýk
içinde kývranýrken, Yusuf Firavun’un
rüyasýný doðru yorumlayarak bolluk yýllarýnda bütün mahsullerle ambarlarý týka
basa doldurmuþtu. Mýsýr þimdi bu
nimetin zevkini yaþýyordu. Kýtlýk içindeki bütün ülkeler Mýsýr’dan gýda
alýþveriþi yapýyordu. Onu kuyuya atan
kardeþleri de Filistin’den Mýsýr’a erzak
tedariki için gelmiþlerdi. Yusuf onlarý
tanýmýþ ama kendini tanýtmamýþtý. Hz.
Yakub uzun süren hasret acýsýndan
gözyaþlarýyla “Yusuf, Yusuf !” diye
inlerken gözleri görmez olmuþtu.
Aðabeyleri üçüncü defa Mýsýr’a
geldiklerinde Hz. Yusuf kendisini onlara
tanýttý ve þeytana uyarak kendisine yaptýklarýný da hatýrlattý. Af dilediler.
Onlara yumuþak davrandý ve baðýþlanmalarý için Allah'a niyazda bulundu.
Babalarý yüzüne sürsün de gözleri açýlsýn diye gömleðini gönderdi. Artýk tüm
ailenin gelip Mýsýr’a gelip yerleþmelerini de istedi onlardan. Onlar Filistin’e
doðru yolda iken Hz. Yakub etrafýna
“Bana bunak demeyin ama Yusuf’un
kokusunu
duyuyorum”
demeye
baþlamýþtý bile. Ve gömlek gelip yüzüne
sürünce de açýldý gözleri.
KAVUÞMA GÜNLERÝ
Nihayet
mutlu
son
gelmiþti.
Dönmemek üzere hep beraber Mýsýr’a
yerleþtiler. Bu muhteþem kavuþma
gününün tarife sýðmaz coþku ve heyecanýný birlikte yaþadýktan sonra Hz.
Yusuf anne ve babasýný tahtýnýn üzerine
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çýkardý ve hepsi birden Hz. Yusuf’un
önünde secde ettiler. Kuþkusuz ki bu bir
ibadet secdesi deðildi. Meleklerin
Âdem’e secdesi gibi onun yolunda
hizmete hazýr olduklarýnýn bir iþareti idi
sadece. Hz. Yusuf’un çocukluk rüyasý
gerçekleþmiþti böylece. Ýþte babasý,
annesi yani Güneþ ve Ay ve 11 kardeþi
yani 11 yýldýz onun için secdeye kapanmýþtý. Bütün bunlardan sonra Hz.Yusuf
tüm içtenliðiyle Rabbine þöyle þükür
duasý ediyordu:
** Rabbim sen bana egemenlik
verdin. Bana olaylarýn yorumlanmasýný
öðrettin. Sen göklerin ve Yer'in yöneticisisin. Sen dünyada ve âhirette benim
koruyucumsun.
Benim
canýmý
Müslüman olarak al ve beni barýþsever
hayýrlý kullar arasýna kat. (Yusuf- 101)
BÝZÝM CELSELERÝMÝZ’DEN
ÝKÝNCÝ ÖRNEK:
“Hani bir yorgun adam, bir yerde
bekliyordu bir zaman... Hani yanýndakilerini göndermiþti ya, bir hayýr
için, bir çukur yere, etrafý yüksek olan.
O, beklediði yerden onlarýn yanlýþta
olduðunu gördü de, gözünün önünde
her þeyi ile, bir ses yükseldi birden içinden ve döküldü dudaklarýndan:
“Gitsinler daha yukarýya doðru, çýksýnlar daha üste!” diye... Yanýndaki üç
kiþi, henüz bilmiyordu ki iþi, anlamadýlar. O anda çukurda olanlarýn
baþýndaki, kulaðýnýn içinde duydu çýnlayan sesi: “Gitsinler yukarýya, daha
üste çýksýnlar!” Öyle yaptý. Çýktýlar,
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çýktýlar, öylece kurtuldular, hayrý buldular.”
Peygamberler ve halifeler tarihinin en
güvenilir eserlerinden biri olan Ahmet
Cevdet Paþa’nýn kitabýnýn 410. sayfasýndan bu olayý biraz kýsaltýp
sadeleþtirerek anlatýyorum: Hz. Ömer
Medine’de minber üzerinde hutbe okuyordu. Allah Hz. Ömer’in çok uzaktaki
ordusunun zor bir duruma düþtüðünü
görmesini diledi. Hz. Ömer onlarýn
kuþatýlmýþ ve yok edilmeye çok yakýn
durumlarýný sanki önlerinde imiþ gibi
görüp kurtulmalarý için kendini tutamadý, komutanlarý Sâriye’ye haykýrdý:
“Ya Sâriye el- cebel, el-cebel” Bu
Sâriye daða, daða týrman demekti. Ve
Ömer’in bu haykýrýþýný Duyan Sâriye
ordusunu daða çýkartarak kuþatmadan
kurtardý.
1400 yýl önce gerçekleþmiþ bu olayýn,
dilden dile anlatýlarak bizlere kadar
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gelmesi ne kadar güzel, bu yüz yýllar
süren aktarýmda bazý yanlýþlarýn da
olmasý gayet doðal. Okuduðunuz
celsede bunun hutbe sýrasýnda deðil, üç
kiþi ile birlikteyken gerçekleþtiði
anlatýlarak olay en doðru kisveye
büründürülüyor.
Ahmet
Cevdet
Paþa’nýn kitabýnda olayýn devamý þöyle
anlatýlýr:
Komutan Sâriye zafer kazandýklarýný
belirtmek için Medine’ye bir müjdeci
gönderir. Müjdeci onlara aynen þöyle
der: “O gün savaþ meydanýnda iken Hz.
Ömer’in bu hitabýnýn iþitilmesiyle daða
doðru týrmandýk ve zaferi böyle
kazandýk.”
PARAPSÝKOLOJÝDEN ÝKÝ ÖRNEK
Aslýnda parapsikolojide bizlerin
durugörü (klervoyan) dediðimiz bir
olaydýr Hz. Ömer’in yaþadýðý ancak
sadece bu kadar deðil, komutan da
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“uzaktan duyma” ile buna eþlik etmiþtir.
Parapsikoloji tarihinde durugörünün
çok örnekleri var. Biri 18. yy’da
Ýsveç’de 1948-1950 yýllarýnda yurdumuzda yaþanmýþ iki durugörü olayýný
sizlere aktarýyorum:
Bilimsel parapsikolojinin ilk iþaret
fiþeklerinden biri 1756’da Ýsveç’de
kendiliðinden meydana gelen bir olayla
ortaya konmuþtu. Sokaktaki adamdan
en donanýmlý kiþilere, hattâ büyük filozof Kant’a bile derin düþünceler ve
heyecan veren bu olayýn kahramaný
E.Swedenborg isimli Ýsveçli bir bilgindi. Teknik buluþlarýn ve bilimsel
makalelerin sahibi olan bu bilim adamý
baþ þehir Stockholm’dan 500 km uzakta
iken bir durugörü olayý yaþamýþ ve
gördüklerini yanýndakilerle dehþet
içinde paylaþmýþtý.
O devirde ne telgraf ne de telefon var
dünyada ve Swedenborg “Stockholm
yanýyor!” diyerek Stockholm’ün büyük
bir yangýn geçirmekte olduðunu, alevlerin gökyüzünü sarýp halkýn korku ile
dört bir yana kaçýþtýðýný, tüm detaylarýyla anlatýyordu yanýndakilere. Sonradan
dakikasý dakikasýna tüm anlattýklarýnýn
doðru olduðu ayrýntýlarýyla tekrar tekrar
irdelendi. Ýnsanýn bedenini aþan ve
ölmeyen bir ruhsal yönünün bulunduðu
düþüncesi, gerçek bir olayla tekrar
doðrulanmýþ oluyordu bu suretle.
Bedri Ruhselman’ýn “Mukadderat ve
Ýcabat” kitabýnda Recai Öktem’in
medyumluðu ile alýnmýþ, Kadri rehber
varlýðýn mesajlarýndan ne kadar çok
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yararlandýk. Ýþte Recai Öktem ile yaptýðým söyleþide tanýk olup bana
aktardýðý bir durugörü olayý.
“1948-1950 sýralarýnda Bodrum
yöresinde yaþayan bir çocuðun hipnoz
uykusunda iken önceden hiç görmediði
ve bilmediði uzak yerlere giderek,
gördüklerini tek tek anlattýðýndan söz
ettiler bana. Sonradan araþtýrýnca bunlarýn hepsinin gerçekten doðru
olduðunu da söylediler.
“Bu konularla yakýndan ilgili
olduðumdan bu iþin esasýný öðrenmek
için olaya el koydum. Kendileriyle
tanýþtým. Derhal benim de bulundum bir
celse yapýldý çocuk derin bir uykuya
sokuldu. Çocuðun benim Ýzmir’deki
evime gitmesini yolda gördüklerini
anlatmasýný istedim. Uyku içindeki
süjemiz hemen ruhi gezisine baþladý
seyahat Ýzmir’e kadar yol üzerindeki
bütün yer isimlerini söyleye söyleye
devam ediyordu. Çocuðun normal hayatýnda Aydýn’dan öteye gitmediðini
öðrendiðimden olayýn bu kadarý bile
bana enteresan gelmiþti. Nihayet
Ýzmir’e vardý. Geçtiði yerleri tarif ede
ede benim eve doðru yollandý. Evvelce
hiç görmediðinden tramvay hatlarýný
demiryolu diye anlatýyordu.
“Sonunda benim eve vardý, dýþarýdan tarif etti. Tamamen doðruydu. Eve
girdi, odalarý, eþyalarý bir bir söyledi.
Bu anlattýklarý da kýlý kýlýna doðru
olduðundan
çocuðun
durugörü
yeteneðini onaylamaktan baþka çarem
kalmamýþtý.”
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Hoþgörü Gülleri ve
Bektaþi Bülbülleri
Güngör Özyiðit, Psikolog

B

ektaþîlik Anadolu'da Alevîlik
olarak kendini gösterir. Alevî
düþüncesinin temel niteliði Hz.
Ali'ye olan sevgileri yanýnda, muhalif
oluþu, egemen güçleri eleþtirmesi ve o
yüzden de sürekli saldýrýya uðramalarýdýr.
Alevî topluluðu sözün gücünü bilerek,
onu en etkili ve kývrak bir þekilde kullanmýþtýr. Sözü onun hem kýlýcý hem de
kalkanýdýr. O nedenle Alevîlerin asýl gücü
savaþlardaki yiðitliklerinden çok, sivil
hayattaki disiplinlerine, örgütlü olmalarý-

na ve söz söylemedeki üstünlüklerine
dayanýr. Bektaþî fýkralarý üç ana bölümde
deðerlendirebilir:
1. Dinsel yaþamla ilgili olanlar: Burada
inanýp inanmama özgürlüðüne, yaþam
biçimine karýþma olgusuna karþý çýkýlýr.
Din insan ile Allah arasýnda özel alan
kabul edilerek, kiþinin vicdanýna býrakýr.
Her türlü dinsel dayatmaya karþý gelinir.
2. Toplumsal yaþamla ilgili olanlar:
Burada adaletli ve eþitlikçi bir toplum
yapýsý önerilir.
3. Kiþisel iliþkilerle ilgili olanlar:
Yine þekilden çok, öze önem veren
görüþün sonucu olarak, bireylerde
paylaþýmcý ve esnek bir kiþilik
yaratma amaçlanýr.
Onlarýn dine karþýymýþ gibi
görünmeleri, aslýnda dini yanlýþ
anlayan ve uygulayan dar görüþlü
baðnaz din adamlarýna ve çýkarcý
dincilere yönelik bir tepkidir.
Acý acý güldürürken ayný zamanda düþündüren bu fýkralar hoþgörü
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kültürünü beslemiþ ve insanlara katýlýklarý
yumuþatan esnek bir yapý kazandýrmýþtýr.
ALIÞKANLIÐIN ETKÝSÝ
Softanýn biri Bektaþî'ye çýkýþýr: "Be
adam, neden namaz kýlmýyorsun.
Namazýn farz olduðunu (kesin emir)
bilmiyor musun?"
Bektaþî "Kusurumu biliyorum ama
küçük yaþtan beri alýþmadýðým için güç
geliyor" der.
Softa ona aklý sýra yol gösterir: "Bunun
çaresi var. Kýrk gün namaza devam et,
bak bir daha býrakabilir misin?"
Hazýrcevap Bektaþî buna karþý þöyle
der: "Sen hele üç gün býrak, bak bir daha
kýlabilir misin?"…
HADDÝNÝ BÝLDÝRME
Biri Bektaþî babaya sorar: "Erenler,
borcun var mý?"
- Evet, bakkala yüz lira kadar var..
- Hayýr, o deðil, namaz borcun var mý?
- Onu Allah sorar, sizin soracaðýnýz
ancak bakkala olandýr.. Belki onu
ödemede yardýmcý olursunuz (!) diye..
NAMAZ MAZERETÝ
Baðnaz biri baba erenlere sorar:
- Neden namaz kýlmýyorsun?
- Kuran'da sarhoþken namaza yaklaþmayýn buyruluyor..
- Peki, ama o sarhoþlar için, sana ne?
- Siz benim ayýk gezdiðimi gördünüz
mü hiç?
ORUÇ GÝTTÝ, CAN GELDÝ
Bektaþî'nin biri sýcak bir yaz
Ramazanýnda, aðzýný çeþmenin musluðuna dayayarak kana kana su içerken, bunu
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gören softanýn biri seslenir:
- Erenler, ne yapýyorsun, oruç gitti!
Bektaþî aðzýný musluktan ayýrarak
cevap verir:
- Oruç gitti ama fakire de can geldi!
SANA NE?
Ramazanda karnýný doyuran Bektaþî'yi
gören biri: "Hey!" der "Haberin yok mu?
Ramazan geldi!". Bektaþî aldýrmaz bir
tavýrla: "Bana ne" der. Softa yine yüklenir. "Sen Müslüman deðil misin?"
Bektaþî yine ayný tonda cevap verir.
"Sana ne?".
NAMAZ mý ORUÇ mu?
Baba erenlere sorarlar:
- Namaz mý, oruç mu, hangisini
seçersin?
Bir çýrpýda cevaplar:
"Yendiði için orucu"
ÝÇECEK OLSUN DA
Bir daha içki içmeyeceðine ant içtiði
halde, raký içerken yakalanan baba erenler
kadý'nýn huzuruna çýkarýlýr. Kadý sorar:
"Ýçmemeye and içtiðin halde, raký içtiðin
doðru mu?" Bektaþî boynu bükük yanýtlar: "Efendim, ben fakir bir adamým,
bugün raký bulur içerim, yarýn ant bulur
içerim, kimseye bir zararým olmaz."
YERSÝZLÝK VE DENSÝZLÝK
Erenlerden biri caminin tenha bir
zamanýnda, mihrabýn yanýna çökmüþ,
çilingir sofrasýný kurmuþ demlenirken,
bunu gören müezzin öfkeyle baðýrýr: "Bu
senin yaptýðýn dinsizliktir, imansýzlýktýr.!"
Zavallý Bektaþî suçüstü yakalanmýþ,
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mahcup bir halde cevap verir: "Deðil
evlat! Ne dinsizlik, ne imansýzlýk.. Sadece
yersizlik ve densizlik!"
DOMUZUN SOFTASI
Baba erenler caminin önünden
geçerken, müezzinin, nasýlsa yolunu
þaþýrýp camiye giren bir domuzu döverek
dýþarý çýkarttýðýna tanýk olur. Ve hayret
ederek þöyle der: "Softanýn domuzunu
çok görmüþtüm, ama domuzun softasýný
ilk kez görüyorum!"..
KUL HAKKI YENEN KORKSUN
Yobaz kadýlardan biri, bir Bektaþî
derviþi ile karþýlaþýnca, içki içmesine
deðinerek bir suçlamada bulunur:
- Be hey dinsiz! Allah'tan korkmuyor
musun da her gün içki içiyorsun?
Bektaþî bu suçlamayý tersine çevirerek
þöyle der:
- Ben gündüzleri içmem, geceleri içerim. Siz her gün, güpegündüz kul hakký
yemekten korkmuyorsunuz da, ben
geceleri kimseyi rahatsýz etmeden, içki
içmekten niye korkayým?
YANILMIÞ OLABÝLÝRÝZ
Bektaþî babasý, hazýr bulunduðu bir
mecliste, bir kiþiyi övmeye, yüceltmeye
baþlar. Dinleyenlerden biri der ki: "Baba
erenler, siz onu o kadar övüyorsunuz, ama
o sizin aleyhinize söylenmedik laf býrakmýyor."Bektaþî kibarca karþýlýk verir:
Demek her ikimiz de yanýlýyormuþuz!..
ALLAH'IN DEDÝÐÝ OLUR
Bektaþî babalarýndan birine sorarlar:
"Allah var mý?" Baba derhal cevaplar:
"Hiç olmaz olur mu, elbette var. Seksen
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senedir kendisiyle boðuþuyoruz da, hep
O'nun dediði oluyor."
SÖZDE PEHLÝVAN
Sözde pehlivanlardan biri, Bektaþî
babasýna gelerek dert yanar: "Baba erenler, bunca yýldýr güreþiyorum. Daha kimsenin sýrtýný yere getirip tuþ edemedim.
Bana bir muska ver de, ben de ünlü pehlivanlar arasýna gireyim.."
Bektaþî babasý gülerek þunu söyler:
"Muska bir þey deðil. Ama sen tuttuðunun
sýrtýný yere getirmek istersen, pehlivanlýktan vazgeç de hâkim ol".."
RESSAM MÜSVEDDESÝ
Acemi ve yeteneksiz bir ressam, yeni
ev yaptýrýyormuþ. Bir toplantýda bundan
söz ederken der ki:
- Duvarlarý önce bir güzel beyaza boyayacaðým. Sonra da üzerine güzel resimler
yaparak duvarý süsleyeceðim."
Baba erenler, durumu bildiðinden,
dayanamayýp söze girer:
-Evlat, önce resimleri yapsan, sonra da
badanayý, daha iyi olmaz mý?
BEKTAÞÝ ve MEVLEVÎ
Bir Bektaþî derviþi, bir Mevlevî ile
konuþurken, sözü Mevlevîlerin giydiði
cübbenin çok geniþ yerine (kol aðzýna)
getirerek sorar:
- Erenler, yeniniz neden o denli geniþ?
Mevlevî bunun çok anlamlý olduðunu
belirterek þöyle bir açýklamada bulunur:
- Sultaným! Biz gördüðümüz günahlarý
bu geniþ yenimizle örteriz. Ya siz bu
daracýk kolla ne edersiniz?
Bektaþî'nin cevabý da bir hayli anlam
yüklüdür! -Biz görmeyiz ki örtelim!..
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Sevgi...
Seyhun Güleçyüz

"Biliniz ki sevgi yalnýz hayrý getirir".

G

eçenlerde parkta bir anne ve
evladýný izledim. Bebek
yedi, sekiz aylýktý, annesinin
karþýsýnda bebek arabasýnda, anlamsýz kelimelerle annesine
mutlu bir þekilde konuþuyordu. Bütün
yüzü gülümseme olmuþtu. Annesi ise
onun söylediði garip heceleri tekrarlýyor, gözünden ve gönlünden oluk oluk
sevgisini akýtýyordu; yetmiyor el, kol

hareketleriyle duygusunu pekiþtiriyordu.
Onlarýn birbiriyle olan sevgi alýþveriþinden bende beslendiðimi hissettim.
“Eðer bir yerde, berrak bir gönülden,
berrak bir gönüle doðru akýþ varsa
orada nurlarýn en hayýrlýsý vardýr. Siz
ondan nurlanýnýz” diyen cümleyi gönlümün en derinliklerinde tüm sevgimle
hissettim.
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Ýnsanlar sevgiyi yaþýyor ve bizler
bunu görüyoruz ama sevgi diðer canlýlarda da varmýþ ve bilim insanlarý bu
baðlamda bitkileri araþtýrmýþlar.
“Bitkilerin Gizli Yaþamý” adlý bir kitap
okumuþtum, orada yalan makinesi
uzmaný Cleve Backster de bu konuda
araþtýrmalar yapmýþ: Yalan makinesinin
yazýcýsý, kâðýda bir þeyler yazýyor.
Uzman yazýlanlarý yorumlamaya baþlamadan önce, bitkinin yapraðýný çakmakla yakmayý da düþünüyor. Anýnda
kâðýdýn üzerinde korkuyu belirten
çizgiler beliriyor. Hâlbuki uzman Cleve
Backster yapraðý yakmamýþ, sadece
düþünmüþtü. Bunun üzerine deneyler
tekrarlanýyor. Anlaþýlýyor ki bitkiler,
kendilerine zarar verecek kiþileri ve
onlardan gelebilecek tehditleri, düþüncelerinden alýp, tepki veriyor. Ayrýca
ayný bitkiler kendilerine sevgi gösterenlere karþýda olumlu tepkiler gösteriyorlar yazýcýda. Hattâ birçok aðacýn
kökleri vasýtasýyla birbirleriyle haberleþtikleri, deneylerle ispatlanmýþtýr.

kuvvetli sembolü ve duygularýmýzýn
merkezi olarak kalp kabul edilmiþtir.
Ama sonra týp ve modern bilim kalp
için, yalnýzca vücudumuzda kanýn
dolaþýmýný saðlayan bir pompa
olduðunu senelerce anlatmasýna raðmen,
çoðu insan kalbin duyularýn merkezi
olduðu fikrinden vazgeçmemiþtir.

Bitkilerin, aðaçlarýn dünyayý algýlayabileceði ve birlikte ortama uyum
saðlayabilecekleri gerçeði, dünyanýn
yaþý kadar eski bir bilgidir. Kýzýlderililer
eskiden beri onlarýn sevgiyle geliþtiklerini anlamýþlar ve onlara çok saygý
göstermiþlerdir.

Kalbin manyetik alanýnýn güçlülük
derecesi, duygularýmýz, inançlarýmýz,
düþüncelerimiz ve korkularýmýzla beslenir. Bilim, o yýllara kadar beynin en
büyük manyetik yayýn alanýna sahip
olduðunu varsayýyordu. Hâlbuki artýk
biliyoruz ki, kalbimizin enerji alaný bedenimizin dýþýna uzanacak kadar güçlüdür. Böylece kalbimiz tarafýndan oluþturulan elektromanyetik alan organlarýmýzla iletiþim halindedir. Hattâ beyin ile
kalp arasýnda bað vardýr. Bu baðlantýyla
kalp, beyne hangi hormonlarý ve kimyasallarý salgýlamasý gerektiðini bildirir.

Tüm canlýlar birbirlerinden tesirler,
sevgiler, bir anlamýyla elektrik alýp
verirler. Canlýlar arasýndaki bu alýþveriþ
olumlu ise her þey yerinde dengede ve
canlýlar saðlýklý oluyor, aksi halde her
þey bozuluyor. Ezelden beri sevginin en

1991 yýlýnda kurulan ve devrimci
buluþlarý ile tüm dünyanýn saygýsýný
kazanan Hearth-Math Enstitüsü duygusal fizyoloji (kalp ile beynin birbirlerini etkilemesi) araþtýrmalarý sonucu
1993’de “Duygularýn insan vücudu üzerindeki hâkimiyeti” üzerine araþtýrmalarýna duygularýn oluþumundan sorumlu
olan kalp ile baþladýlar. Baþlangýçta
herkesi hayrete düþüren bir þey tespit
ettiler. Bu buluþ kalbin büyük bir elektrik, enerji alanýyla çevrili oluþuydu.
Burada bahsedilen alanýn çapý yaklaþýk
2.5 metre idi. Diðer bir deyiþle kalbin
elektrik akýmý, beyinde oluþan elektrik
akýmýndan 60 kat daha kuvvetli idi.

SEVGÝ DÜNYASI
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Meselâ; biz öfkelenince kortizol hormonunun salgýlanacaðýný beyne kalp
söyler. Beyin baðýmsýz hareket etmez,
aktivasyonlarý için sinyalleri kalpten
alýr. Demek ki, bedenle ilgili bilgiyi
daðýtan organýmýz kalbimizdir. Kalbimiz
inanç ve duygularýmýzla yani sevgimizi,
düþüncelerimizi elektromanyetik
titreþimlere ve dalgalara dönüþtürüp
beyne komut olarak yollar. Eðer
düþünceler yanlýþ bilgiden kaynaklanýrsa, bu duygular ve düþünceler beyne
yanlýþ komutlar gönderir. Bazen lüzûmsuz, yersiz, ölçüsüz korku, panik, hiddet
yaþayabiliyoruz. Aslýnda bunun altýnda
yatan yanlýþ bilgi olabilir. Burada en iyi
metod aklýmýzla, gönlümüzü terbiye
etmek, doðru bilgiyi, doðru düþünceyi
bularak gönlümüzün eksik taraflarýný
düzelterek, terbiye edebilmektir.

malarýna göre) bu frekanslarý çözen, bir
dekoder görevi yaparlar.

Meksika körfezinde ses dalgalarýyla
yapýlan bir çalýþmada körfezin suyu
büyük ölçüde ve sadece bir günde
temizlenerek, Yunuslarýn tekrar
gelmelerini saðlamýþtýr. Özetlersek,
herkesin bir frekansý vardýr. Sevgi
frekansý 528 Hz’dir. Bu frekans
herkesin kalbine dokunur. Dünyanýn
frekansý da 528 Hz., yani sevgi frekansýdýr. Stanford Üniversitesi’nde yapýlan
araþtýrmalardan edinilen bilgilere göre
Evren'deki her þeyin (biz de dâhil
olmak üzere) bir frekansý vardýr ve o
frekansta titreþir. Bu titreþimle her þey
bir forma bürünür, özellikle katý forma.
Beynimizin beþ duyusu ile algýladýklarý
neticesinde etrafýmýzdaki þekilleri
görürüz. Aslýnda beyin, göz ve omurilik
üçlüsü (Stanford Üniversitesi araþtýr-

2. Dünya Savaþý esnasýnda Hitler’in
bilim insanlarý, insanlarýn frekansýný 440
Hz. Frekansýna düþürerek onlarýn bilinç
düzeylerini aþaðý indirerek onlarý kendi
yönetimlerinde kullanmýþlardýr. Ýnsanlarýn frekanslarýný yükseltmek, baðýþýklýklarýný arttýrmak, koþulsuz yardým
etmek ve sevgi vermek gerekir. Bu canlýlarý þifalandýrýr, akýllarýnýn geliþmesini
hýzlandýrýr. Müzikle þifada da, organlara
ses dalgalarý yollanýr, demiþtir Davis R.
Hawkins. Bu sevgi frekansý (528 Hz)
tüm yaratýlmýþlarýn özü olan Yaradan’ýn
Sevgi Enerjisidir.

Böylece çevremizdeki her þey, madde
halinde üç boyutlu algýlanýr. Herkesin,
her þeyin frekansý olduðu gibi
Dünya’nýn da bir frekansý vardýr. Bu
enerji yukarda söylediðim gibi Evrensel
Sevgi ve þifa enerjisi ile aynýdýr. Bizim
Celselerimiz’de “Sevgi sonsuzdur. O
sonsuzdan sonra da vardýr. Bir þeyin
temeli gerçekten odur, öyle deðil mi?
Varediliþimizin sebebi o deðil mi?
Öyleyse siz onda madde olarak da bir
güç arayýnýz” denilmektedir. Bu güçlü
titreþim DNA hasarýný onarýp, eski
haline getirmekten tutun da Dünyayý
dengede tutmaya kadar çok önemli iþler
yapan, her þeyin temelinde ve varoluþun
özü olan güçtür.

Bu enerji ile evrenler ayakta, yani
dengede durur, yaþar. Ýnsan ise diðer
canlýlardan farklý olarak yaratýcý akla
sahip olduðu için, doðru deðerleri be-
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nimsedikçe o rezonansla uyumlanmaya
baþlar. Bir yandan tekâmül eder, bir
yandan da o sevgiyle ayný rezonansa
ulaþarak tüm yaratýlmýþlarýn, yani
bütünün bir parçasý olur.
Sevmek bir iþtir, vermekle baþlar ve
saygý, tolerans, fedakârlýk bastonuyla
yürür. Saygýsýz sevgi olmaz. Zira bu
ancak egomuz olur. Fedakârlýk,
hoþgörü, tolerans olmadan nasýl koþulsuz sevebiliriz? Bir annenin evladýný
sevdiði gibi sevmeliyiz herkesi ve her
canlýyý. Yaradan her þeyi Sevgisinden,
ayný özle yaratmýþtýr. Öyleyse herkeste
o sevgi vardýr ve öyle güzel varedilmiþtir diye düþünüp, tüm canlýlarý öyle
görmeliyiz ki, sevebilelim. Sevginin
yeri artýk biliyoruz ki, duygularýn kaynaðý olan gönüllerdir. Ona olan sevgimiz ise insandan geçerek, O’na gider.
Sevginin en belirgin ölçüsü vermektir,
fedakârlýktýr, sevdiðini mutlu etmek ve
kendini sevdirmek, güvendirmektir. Bu
büyük emek ister, kiþi tüm sevgisi ve
aklýyla bu iþte çalýþýrken kendi de
tekâmül etmeye baþlar. Sevdiði onu
sevsin diye eksiklerinden kurtulmaya
baþlar. Böyle bir çaba boþa gitmez
elbette hem bedenen daha saðlýklý olur
hem yaydýðý enerjiyle sevgi frekansýný
yükseltir ve bütünün parçasý olur. Böyle
yüksek sevgi frekansý olan insanlarýn
yaratýcýlýðý artar, bir zaman gelir ki, tüm
çevresine hizmet ederek yaþar. Týpký:
"Aklýnýz gönlünüzle bir alýþveriþe
baþlayýnca, bilin ki durmaz olur
elleriniz, hani en yapýlmayacak olaný
bile yapmak için hayýrda. Aklýnýz gön-
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lünüzle bir alýþveriþe baþlayýnca, geri
dönmez ayaklarýnýz, basmasýný bilir
ve varmak için yol almasýný da"
cümlesinde denildiði gibi, sevgi enerjisi
insaný daha çok vermeye, daha fazla
mutlu etmeye doðru iter.
Empedokles MÖ 450’lerde sevgiyi ele
almýþ. "Evrenin temel yapý taþýndan
ikisi olan su ile topraðýn birleþmesiyle
yaratýcý öz oluþur" demiþ ve bunun adýný
da SEVGÝ koymuþtur. Bir de evrenin
dengesinden bahsetmiþ. “Evrenin meydana geliþi ve hareketi, geliþmesi iki
kuvvetin savaþýdýr. Bu kuvvetler sevgi
ve nefrettir. Olumlu kuvvet sevgi
galipse evren dengede olur. Aksi halde
olumsuz enerji artar ve evren daðýlýr”
demiþtir.
Spinioza 17.yy’da, yaþamýþ bir filozoftur. Ortaçað'ýn karanlýðýndan sonra
sayýlan bu dönemde “Ethica” adlý ahlâk
üzerine yazdýðý eserinde “Her þey Tanrý'dandýr. Tanrý sevgidir” demiþtir. Her
yerde Tanrýnýn sevgiyle yarattýklarýný
görmüþ, onlarý sevmiþ ve saymýþtýr.
Spinoza Tanrý’yý bir bütün olarak kabul
etmiþtir. Bu görüþüyle Panteist filozoflarýn yanýnda yerini almýþtýr.
Schopenhauer ise 19. Yüzyýlda yaþamýþ bir filozoftur. "Ahlâkýn temel fenomeni acýmaktýr, çünkü bu duygu bizi
sevmeye götürür, kiþinin sevgisi arttýkça
acýmasý da artar, böylece insan olgunlaþýr ve zekâsý da geliþir. Kiþi Tanrý arayýþýna geçer. Tanrýsýný bulmak için O’nun buyruklarýna uymaya baþlar, ahlâki
deðerlere uymayý benimser" demiþtir.
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Matta Ýncil’i 5/44 de Hz. Ýsa; “Ben
size diyorum ki, düþmanlarýnýzý sevin,
size zulmedenler için dua edin” diyerek
sevginin ölçüsünü verir.
Tasavvufta ise sevgi anlayýþý
“ Kâinattaki sevginin doruk noktasý
insandýr” sözüdür. Evet, hepimiz
biliyoruz ki, insan sevgisi ve kula
hizmet, kiþiyi insandan geçirip
Rab’bine kavuþturur.
Þimdiye kadar Rab’be duyulan sevgiden bahsettik. Peki, Yüce Yaradanýmýzýn
kuluna duyduðu sevgi nasýldýr diye
merak ediyor insan.
"O’nun gerçek isteði þudur ki, hiçbir
yere giremediði, hiçbir yere sýðamadýðý
halde" cümlesinde dendiði gibi
Yaradan gönlümüzde yeri olsun istemektedir. Yüce Vareden’in insana duyduðu sevgide, saygýsý da hissediliyor ve
bu yüzden her þeyi yaratan Rab’bimiz
gönlümüzde yer istiyor diyerek küçülmenin en yüce örneði veriliyor bize.
Sonra da birbirimizi incitmememiz
gerektiðini söyleyerek, çünkü O’nun
yeri gönüllerinizdedir deniliyor.
Peki, sevgi nedir, nasýl seveceðiz her
þeyi, diye düþünmememiz için bize verilen sevgi tarifi ile gerçekten Rabbimiz'e
gönlümüzde en kutsal yeri hazýrlarýz.
“Sevgi hiçbir þeyi ayýrt etmeksizin
sevenlerin, sabrederek sevmek,
sevmek için çalýþmak, çalýþtýkça
sevmek, severken saygý duymak, saygý
duyarak sevmek için yaptýklarý iþtir.”
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“Sevmek için, donmadan hareketli
olmak da gereklidir aslýnda.”
Hareketli olmakta, karþýmýzdakine
kendimizi sevdirmek ve eksiklerimizi
düzeltmeye çalýþmak ve böylece sevgi
için çok gerekli olan hoþgörü, tolerans
ve fedakârlýk yapmak hattâ gerekirse
kendimizi fedâ etmek de vardýr.
Týpký bir annenin, evladýna duyduðu
sevgi gibi. Ýþte insan böyle sevgiyle
sevenin yaydýðý enerjiyle sevilen,
aranan olurken bedenen de saðlýklý
olur. Akýl, gönül bir olduðundan durdurulmaz olur, hayra koþar, yaratýcýlýðý
artar, Vareden’i ile alýþveriþe geçer ve
aklý özgürleþen insan O’nun yolunda,
O’nunla ayný sevgi dolaþýmýnda yaþar.
Özde ayný olan sevgi bulunduðu þartlara göre, farklý hüviyetlere bürünse de,
“Âþýklarýn kaný eskimez" ve "ölürse ten
ölür, canlar ölesi deðil” der, bir yandan
Yunus Emre, öte yandan âþýklardan
bahseden Mevlâna. Öyleyse iþimiz yalnýz sevmek, sevgiden vermektir.
“O sizi sevgisinden varetti. Sevgi
onun için güzeldir.
Sevgide yaratma kudreti vardýr. Sevgi
onun için güzeldir.
Sevgide fedakârlýk vardýr. Sevgi onun
için güzeldir.
Sevgide vericilik vardýr. Sevgi onun
için güzeldir.
Sevginin ücreti yoktur. Sevgi onun
için güzeldir.
Ve O sizi sever. Siz sevmek için
buradasýnýz, önce onu öðreniniz.”
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Sorumluluk
Erol Yurderi

enellikle belirli bir yola girmiþ olan ve “bilgilenmenin
getirdiði idrak ve farkýndalýkla”, insanýn vicdanýnda
oluþan bir duygudur, sorumluluk. Evet,
öðrenilen her yeni bilgi insana sorumluluk getirir. Elde edilen bu sorumluluk
duygusu, daha sonra insaný kendine ve
bütüne hizmet etmeye yöneltir. Sorumluluk duygusuna bu açýdan baktýðýmýz-

G

da çok önemlidir. Þimdi konuyu biraz
daha açalým.
* Bilgilenme
(Ruhun ihtiyacý olan her þey)
* Uyanýþ (Ýdrak ve Farkýndalýk)
* Sorumluluk (Vicdan)
* Vazife, Hizmet
(Kendine ve Bütüne)
Bilinçli veya bilinçsiz, ruhunun ihtiyacý doðrultusunda çeþitli deneyimler
geçirerek bilgilenmeye çalýþan bir
insanýn karþýsýna, bir müddet sonra onu
geliþtirecek ve yükseltecek olan olaylar
ve bilgiler çýkartýlýr. Bu, ilâhi yasanýn
bir gereðidir. “Her insana, hayatýnda
birkaç defa kendini onarma ve yükseltme hakký tanýnýr." Bu ilahi yasayý
iyi deðerlendirerek, bilgilenerek yükselmeye baþlayan insanlar, bir zaman
sonra belirli bir idrak ve farkýndalýða
ulaþýrlar. Bu bir uyanýþ’týr. Ýþte bu
uyanýþ döneminin en önemli bilgisi ise,
sorumluluktur. Çünkü insan ilk önce
kendini geliþtirme sorumluluðunun
farkýndalýðýný yaþar. Yani insan olarak
ilkönce kendinden, kendini geliþtirmekten sorumludur. Daha sonra çevresinden ve bütünden.
Hiçbir insan, ömrü boyunca, sorumluluk almadan yaþayamaz. Eðer böyle
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yaparsa geliþmesi durur ve olgunlaþamaz. Sorumluluk duygusu, insan
geliþtikçe daha çok artar. Ve bir müddet
sonra, vicdanda duyulan bu sorumluluk
duygusu, vazife duygusuna dönüþür.
Vazife ise, yapýlmasý gerekli olan, idrak
edilmiþ bir bilgidir. Vazife duygusunun
içinde sevgi ve þefkat vardýr. Baþta da
söylediðimiz gibi, sorumluluk duygusu
bu açýdan bakýldýðýnda çok önemlidir.
Yazýnýn baþýnda sorumluluðu, “bilgilenmenin getirdiði idrak ve farkýndalýkla, insanýn vicdanýnda oluþan bir
duygudur” diye tarif etmiþtik. Evet,
her insanýn kendi ruhsal tekâmül
seviyesine uygun olarak, bir idrâki
(anlayýþý), hissediþi ve düþünüþü vardýr.
Bu, o insanýn gerçeðini ifade eder.
Evrende her ne kadar ruh varlýðý varsa,
o kadar tekâmül farký ve vicdan derecesi vardýr. Dolayýsýyla herkes kendi
vicdan hükümlerine göre sorumludur.
Yani insaný yaptýklarýndan dolayý
sorumlu tutan vicdanýdýr. Peki,
“vicdan” nedir?
Sözlük anlamýyla vicdan; yanlýþ ve
doðrunun ne olduðunu bildiren duygu,
içsel ses. Davranýþlarýmýzýn ahlâkça
deðerli olup olmadýðý hakkýnda öznel
þuur. Bu þuur, yapmayý ya da yapmamayý öðütleyerek, uyararak, suçlayarak, kýnayarak, yargýlayarak, onaylayarak kendine özgü bir biçimde yaþam
ve eylemlerimize eþlik eder.
Ruhsal bilgiye göre vicdan; “ruhun
öz malý olan bir yetenektir, kudrettir.
Ve tekâmül oranýnda geliþir.
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Denetleyici, hesap sorucu ve ayýrt etme
gücüne sahiptir. Ýlâhi irade yasalarýnýn,
ruhta bir yansýma yeridir.”
Ýnsan, düþüncelerinden de sorumludur. Çünkü zihnimizde ürettiðimiz
pozitif veya negatif düþünceler bütün
evrene yayýlmaktadýr. Ve biz ürettiðimiz düþüncelerimizle iyi ya da
kötüyü kendimize çekeriz. Bu da
tekâmülümüzü etkiler. Ayrýca negatif
düþünceler içinde olmanýn sinir sistemimizi ve tüm saðlýðýmýzý nasýl etkilediðini de hepimiz biliyoruz. Yukarýda
insan olarak ilk önce kendimizden
sorumlu olduðumuzu söylemiþtik.
Dolayýsýyla, düþüncelerimizi kontrol
etmek sorumluluðumuzu da içimizde
hissetmeliyiz.
Bilginin sorumluluk getirdiðinden
bahsetmiþtik. Evet, her insan bildiðinden sorumludur. Ýnsana sorumluluk
yükleyen bilgi, kitâbî bilgi deðil, bizzat
uygulanarak ya da derin bir sezgiyle
gerçekliði insan tarafýndan “idrak
edilmiþ ve hazmedilmiþ bir bilgidir.”
Artýk o, insanýn öz malý olmuþ ve bir
yaþam kuralý halini almýþtýr. Yeri ve
zamaný geldiðinde insanýn o bilgiyi
kullanmasý gerekir. Kullanmadýðý
takdirde hesap sorulmayý hak eder.
Çünkü insan bildiðinden sorumludur.
Sorumluluklarýmýzý sevelim!.
Onlardan kaçmayalým. Onlarý kabul
edip, üzerimize düþeni yaptýðýmýz
zaman, bütünün evrensel yürüyüþüne
de yardým etmiþ oluruz. Bence doðru
olan da budur.
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Ýçsel Farkýndalýk ve
Dönüþüm...
M. Reþat Güner
(web sitesinden)

R

uhsal geliþimin ana temellerinden bir tanesi farkýndalýktýr. Temelde insan varlýðýnýn
bir görünen yönü bir de görünmeyen
tarafý var. Ve bunlarý inceleyen çeþitli
disiplinler var. Bunlardan kýsmý insanýn
iç, bir kýsmý dýþ yapýsýný inceliyor.
Genellikle iç yapýsýný inceleyen bilime
psikoloji adýný veriyoruz. Fakat insanýn iç
Resim: “Eudoxia” Sofia Bonati

yapýsýný inceleyen çalýþmalar sadece
son yüzyýlla sýnýrlý deðil. Ýnsanlýðýn
idraki, zihni, belli bir seviyeye
geldikten sonra insanýn iç yapýsýný
inceleyen disiplinlerin oluþtuðunu
görüyoruz. Özellikle doðudaki disiplinlere baktýðýmýzda çok önemli bazý
hakikatlere ulaþmýþlar. Yogayý falan
kastediyorum. Daha öncelerine
dayanan pek çok öðreti var. Meselâ
Þamanizm’e bakacak olursak 60 bin
yýl öncesine uzanýyor. Ancak
geçtiðimiz 20-30 sene içinde dünyada ilk defa olan bir þey var:
Ýletiþimin artmasýyla artýk her þey
elimizin altýnda. Ýnternette her tür
bilgiye kestirme yoldan ulaþabiliyorsunuz. Daha öncesinde insanlar kendi
yöresinde yaþayýp ölüyorlardý. Orada bir
öðretiyle karþýlaþýrsa ondan nasiplenip
yoluna devam ediyordu. Þimdi bütün
kültürler parmaklarýmýzýn ucunda; her
kültürü inceleyebiliyoruz ve incelenebiliyoruz. Bu bize müthiþ bir görüþ
imkaný sunuyor. Her þeyi masaya yayýp
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birbiriyle karþýlaþtýrýp bir senteze varabilmek mümkün. Biz de organizasyon
olarak geçtiðimiz yýllarda elimizden
geldiðince böyle bir sentez yapmaya
çalýþtýk. Ruhsallýkla ilgili ayaðý yere
saðlam basan birtakým bilgileri anlatmaya
ve bunlarý paylaþmaya çalýþtýk. Bunu
yaparken de hiçbir taraftan olmadýk.
Ruhsallýk çok geniþ bir alaný kapsýyor.
Bunlar da bizim için hayati bir öneme
sahip. Ruhsallýkla ilgileniyorsak kendi
içimize bakmak, kendi içimizdeki
dönüþümü mümkün olduðunca hýzlandýrmak lâzým. Bu imkânlar içinde her þey
artýk çok hýzlandýðýna göre ve bütün her
þeyi incelediðimize göre hepsinin bir özetini çýkarma imkânýmýz var.
Ruhsal geliþimin temel ayaklarýný
özetleyecek olursak en baþta “farkýndalýk” gelir. Her þey bununla baþlýyor
zaten ve bilinçlenme yani bilincin biraz
daha yükselmesi ve içsel dünyamýzda
biraz daha ileriye gitmesi zaten temelde
farkýndalýða baðlýdýr. Örneðin yoga çalýþmalarýna bakarsanýz bunlar aslýnda çok
çeþitli düzeylerde farkýndalýk çalýþmalarýdýr. Meditasyon da yoganýn içinden
çýkmýþtýr ki bu iç dünyayý izlemek, gözlemek anlamýna geliyor. Meditasyonda
zaten ana amaç iç dünyayý gözlemektir.
Kendinin çeþitli düzeylerde farkýnda
olmak. Ondan sonra bir sentez çalýþmasý
olan 4. Yol çalýþmasýna baktýðýnýzda
bütün yollarýn senteziyle oluþtuðunu
görüyorsunuz. Fakirin yolu, keþiþin yolu,
yoginin yolu olarak bilinen ekol bilgilerini sentezleyerek oluþan sisteme 4. Yol
denmiþ. Orada da temelde farkýndalýk

25
var. Ýç dünyanýn farkýnda olmak, ne hissediyorsun, ne yapýyorsun, ne düþünüyorsun, zihninin içinde neler oluyor bunlarýn
farkýnda olmak ve bunlarý takip etmek.
Tabii burada neyin farkýnda olacaðýný
bilmek çok önemli. Farkýnda olalým da
neyi izleyeceðiz? Zihne baktýðýmýzda o
kadar çok þey var ki, bu anlamda elimizde nasýl bir harita olmasý lâzým? Neyin
farkýnda olacaðýnýzý bilmezseniz, her þeyi
sürekli izlerseniz gelir ve geçer. Ama
neyin farkýnda olacaðýnýzýn da farkýnda
olursanýz buna daha farklý bir açýdan bakmanýz ve alanýnýzý daraltýp gerçekten en
hayati olanlarýn farkýna varmanýz
mümkün olur. Bu nedenle bilmek çok
önemli. Bu anlamda bize bir harita lâzým.
Bu konuda geliþmiþ çok güzel haritalar
var. 4. Yol öðretisi de bize güzel bir harita veriyor. Üstelik oldukça güzel bir harita. Baþka sistemler de var elbet insanýn iç
dünyasýný inceleyen. Bunlarýn hepsini
sentezlediðinizde ortaya gayet güzel bir
manzara çýkýyor. Ben þahsen çalýþmalarýmý son yýllarda daha çok insanýn
deðiþimi, dönüþümü konusuna odakladým. Ýçsel deðiþimi hem teorik, hem
modelleme, hem de pratik olarak ele alýp
çalýþmalarýmý bu alana daralttým. Çünkü
ruhsallýk içine daldýðýnýz zaman her yöne
gidebilecek bir alan. Bunun sonucunda
çeþitli þekillerde epey bir çalýþma yaptýktan sonra vardýðým bazý sonuçlar var. Bugün sizlerle paylaþmak istediðim bunlar.
Aslýnda anlatacaklarým pek çok
þeyin sentezi. Farkýndalýk, deðiþim ve
dönüþümün bir vasýtasýdýr. Dönüþüm
deyince çok farklý þeyler anlayabiliriz.
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Olumlu mânâda da, olumsuz mânâda da
bir dönüþüm olabilir. Ama ben elbette ki
daha ileri seviyelere doðru olan
dönüþümü kastediyorum. Dönüþüm
dediðimiz zaman insanýn evrim yolculuðunda daha üst basamaklara doðru
gidecek þekildeki dönüþümü kastediyorum. Aslýna bakarsanýz zaten hayatýn
gidiþi de bu þekilde. Fakat þimdi içinden
geçmekte olduðumuz þu anki dönemde
kritik bir nokta var. Geçmiþ zamanda
insanlar doðayla iç içe, doðal ritimlere
uygun þekilde yaþýyorlardý.
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kendini diðer nesnelerden, insanlardan
ayýrt edemez. Beyin ve sinir sisteminin
geliþimiyle birlikte kendiyle diðer nesne
ve insanlarý yavaþ yavaþ ayýrt etmeye
baþlar.

O dönem tabii ki insanlarýn doðaya çok
rahat uyum saðladýklarý ve onun içerisinde akýp gittikleri bir dönem, ama burada zihnin çok fazla rolü yoktu. Milyonlarca yýl önceki avcý toplayýcýlar daha çok
içgüdüsel ve duygusal seviyede hayatta
kalmaya yönelik bir hayat yaþadýlar. Ama
sonra insanlar evrimin doðal bir sonucu
olarak geliþtiler. Çünkü dünyada kaçýnamayacaðýmýz bir yolculuk var. Yani bu
gidiþ boyunca bir evrim süreci var, buna
ruhsal evrim veya tekâmül diyebilirsiniz.
Sonuçta varlýklar buraya doðuyor ve
buradaki eðitimin içinden geçerek adým
adým ilerliyorlar. Bu ilerlemenin belli bir
noktasýnda bir birlik ve bütünlük baþlar,
ama bu birlik ve bütünlük henüz tamama
ermiþ ve sonuca ulaþmýþ bir birlik ve
bütünlük deðil.

Bir çocuk doðduðunda önce sadece
kendisi vardýr. Bir çocuk beþ yaþýna
kadar kendini karþýsýndakinin yerine
koyamaz. Karþýsýndakinin perspektifinden bakamaz, mesela annesine vurur ve
annesi “caným yanýyor,” dediðinde bunu
anlayamaz. Çünkü kendini karþýsýndakinin yerine koyamaz ama beynin ve
sinir sisteminin geliþimiyle birlikte kendini karþýsýndakinin yerine koymaya
baþlar. Bu onun olgunluk yaþýdýr. O
andan itibaren gitgide kendi içindeki
bölünme daha fazla artar ve kimlikler
oluþur. O kimlikler hayatýn içinde kendini
daha fazla göstermeye baþlar. Ama eðer
saðlýklý bir geliþim süreci varsa bu kimlikler birbirine entegre olur ve çocuk bu
kimlikler birbirine entegre olmuþ bir þekilde hayatýna devam eder. Ama geliþim
saðlýklý deðilse daha fazla bölünme olur
ve bizim psikolojik problemler dediðimiz
problemler ortaya çýkar. Bunlarýn temel
sebebi kiþinin kendi içindeki parçalarýn
birbiriyle entegre, uyumlu olmamasýdýr.
Kimliklerin uyumlu olmamasýdýr, hattâ
geçmiþ yaþam kiþiliklerinin dahi birbiriyle uyumlu olmamasýdýr.

Ýnsanýn tek bir hayatý içinde de bunu
görebilirsiniz. Mesela bir bebek doðduðu
zaman kendini dünyadan ayýrt edemez.
Ýçinde bulunduðu dünya ile tam olarak
bütünleþmiþtir ama ayýrt edici bir farkýndalýðý yoktur, her þeyle bir bütündür ve

Problemlerin ana kaynaðý kendi içimizdeki parçalanmalardýr, kiþinin kendi içindeki parçalarýn birbiriyle uyumlu olmamasýdýr. Fakat bu da evrim sürecinin
doðal bir sürecidir. En büyük kapsamda
ve en büyük çerçevede de baktýðýmýzda
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ayný þeyi görmüyor muyuz? Pek çok
yaratýlýþ teorisi var ama Big Bang teorisini ele alýrsak ne diyor? Bir tek þey, bir
çekirdek var ortada, o patlýyor ve parçalara bölünüyor, geniþliyor ve bir süre
sonra tekrar kendi içine dönüp kapanýyor.
Parçalara ayrýldýktan sonra tekrar bütünleþme meydana geliyor. Ama tekrar
bütünleþme meydana geldikten sonra o,
baþka bir þey artýk. Baþka bir þey, çünkü
baþka bir seviyeye çýkmýþ oluyor.
Ayný þey bir insanýn tek bir hayatý için
de geçerli. Dallanýp budaklanýyor sonra
git gide birleþiyor. Yirmili, otuzlu yaþlarda insan kendini pek çok parçaya bölebilir ve pek çok þeyi birarada yapabilir.
Ondan sonra beyin hücreleri beyni terk
etmeye baþlayýnca beyin tekrar küçülür
ve tekrar çocukluða, bebekliðe doðru
dönersiniz. Çok yaþlý insanlar bazen
bebek gibi davranýr çünkü bilinç git gide
devreden çýkar. Çocuklukta zaten bilinç
ve bilinçaltý ayrýþmýþ durumda deðil.
Büyüdükçe ayrýþýyor ama sonra tekrar
bütünleþiyor. Bu, bu þekilde döngüler
biçiminde hayatlar boyu devam eden
bir süreç. Hayatlar boyu parçalanmalar,
bütünleþmeler devam ediyor, ta ki ne
zamana kadar? Yuvamýz olan bu gezegen
bizi buradan kovana kadar. Belli bir noktada bize artýk tekmeyi basacak gezegen.
Onun da kendine ait bir hayatý var. Doðal
olarak “hadi fazla yük oldunuz,” diyecek
ve o noktadan itibaren daha büyük bir
bütünleþme baþlayacak çünkü tekil olan
varlýklarýn hepsi daha büyük bir sistemin
içine entegre olacaklar. Ama o çok büyük
bir entegrasyon, çok büyük bir bütünleþme, çok büyük bir hareket.
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Anlatmak istediðim þu: Þu anda öyle
bir dönemdeyiz ki aklýmýz, zihnimiz belli
bir seviyeye kadar geliþti ama henüz bizi
bir üst seviye ile entegre yapabilecek
düzeye ulaþmadý, þu anki seviyede iyice
parçalanmýþ vaziyetteyiz. Ama þimdi
yavaþ yavaþ bu çalýþmalarla birlikte bir
bütünleþme, tekrardan aslýna dönme, kaynaðýna dönme çabasý var. Niye artýk ruhsal konular çok fazla konuþulur, bilinir
oldu. 90’lý yýllarda çok az insan ilgileniyordu bu konularla. Ama þimdi her yerde
bu konularla ilgili bir etkinlik, bir yayýn
görmek mümkün.
Tabii ki kendini anlama ve keþfetme
teorik olarak olacak bir þey deðil. Bunun
hayatta yaþanan bir tarafý var. Aslýna
bakarsanýz istesek de istemesek de hayat
bizi kazýya kazýya bunu öðretiyor. Ama
þimdi biz ne yapmaya çalýþýyoruz? Bu
devirde ortaya çýkmýþ yeni bir bilinç
hareketi var. Artýk tatmin olmuyoruz ve
her þeyi aklýmýzla anlamak istiyoruz.
Sorun burada zaten. Þu andaki çevre
sorunlarý falan aklýmýzýn yarým olmasýndan kaynaklanmýyor mu? Ýnsanlar kendini doðanýn hakimi sandý, doðayý sonuna
kadar kullanýlabilecek bir makine olarak
gördü. Bunun sonuçlarýný hep beraber
görüyoruz. Bu kötü mü? Hayýr, yaþayarak öðreniyoruz. Ýnsanlýk olarak
delikanlýlýk çaðýndayýz. Bu çað, parçalanmanýn çok olduðu bir çaðdýr. Biz þimdi
bir þeyleri daha iyi anlamaya çalýþýyoruz
ve istiyoruz ki zihnimiz, aklýmýz da artýk
bu gidiþe ayak uydursun ve aklýmýzla
kendi geliþimimizi anlayalým ve yönetelim. Burada en önemli þey farkýndalýk ve
her þey farkýndalýkla baþlýyor.
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Farkýndalýðýn bizi dönüþüme götürmesi
için deðiþmesi gereken bir þeyler var
içimizde. Sadece farkýnda olmak tek
baþýna yetmiyor. Bu deðiþimin veya
dönüþümün en önemli bileþenlerinden bir
tanesi “anlam deðiþimi” dediðimiz þeydir.
Anlam deðiþimi hayat içinde doðal olarak
gerçekleþen bir süreç. Yani pek çok þeyin
anlamý zaman içinde deðiþir. Anlam
verme, insanýn idrakiyle alakalýdýr.
Çocukken yaptýðýnýz þeye, kendinize
yüklediðiniz bir anlam vardýr, ama sonra
bir þeyler öðrendikçe ve yaþadýkça bu
anlamlar deðiþmeye baþlar ve farklý yerlere oturur.
Aslýnda hem ilerlemenin hem de bütün
problemlerin kaynaðý bizim gerçekliðe
yüklediðimiz anlamlarda yatýyor. Eðer
anlamlar doðru yere oturmamýþsa problem yaþýyoruz. Mesela normalde aþabileceðiniz bir þeye, hiç yapamayacaðýnýza
dair bir anlam yüklerseniz o sizin için
çok büyük bir engel olur. Veya hayatý
acýlý bir süreç olarak algýlarsanýz hayatý
görüþ açýnýz bu olur. Her þeyi sonlu veya
sadece gördüklerinizden, duyduklarýnýzdan ibaret sanýyorsanýz, bunun da yaratacaðý bir anlam var ve þu anda biz bu tarz
bir anlam yüklemenin sonuçlarýyla karþý
karþýyayýz. Bu bizim zihinsel haritalarýmýzla alakalýdýr. Biz daima gerçekliði
kendi zihnimizde modelleyerek ilerleriz
ve hepimizin gerçekliðe ait kendine göre
modelleri var, fakat bu modeller bilinçdýþý mekanizmalar. Yani bilinçli olarak
biz bunlarýn çok fazla farkýnda deðiliz,
iþte bunlar bizim anlamlarýmýzý oluþturuyor. Bunlarýn oluþumu pek çok faktöre
baðlý. Yaþadýklarýmýz, inançlarýmýz,
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kültürün bize aþýladýklarý, geçmiþ yaþamlardan gelen deneyimler vs. gibi pek çok
katmanlarý var ve bu çok önemli bir konu
gerçekten. Her þey zihnimizdeki anlamlarýn deðiþimine baðlý, doðal olarak
hayatýn deðiþimi de zihnimizdeki
anlamlarýn deðiþimine baðlý.
Þimdi; farkýndalýkla beraber, gerçekten
ilk defa kendi içinizde olup bitenleri fark
ettiðiniz anda doðal olarak bunun verdiði
bir þok vardýr. Bu ilk þok ile bir anlam
deðiþimi meydana gelir ve bu yeni bir
farkýndalýk yaratýr. Eðer kendi içinizde bu
döngüyü kurarsanýz bunun gideceði
nokta dönüþümdür. Dönüþüm, farkýndalýk
ve anlam deðiþimi arasýnda bir döngü
oluþturmaya baðlýdýr. Eðer bu döngüyü
oluþturursanýz siz dönüþürsünüz, fakat bu
iki dakikada deðil, hayat boyu devam
edecek bir süreçtir. Yaþadýðýmýz olaylar
ve kendimiz üzerinde çalýþma bu
döngüyü saðlar. Bu, devamlý deðiþimi ve
dönüþümü saðlayan ana döngüdür. Bütün
psikoterapi çalýþmalarýnýn temel hedefi
anlam deðiþimidir. Bilinçdýþý bir þeye
belli bir anlam yüklüyorsa, örneðin onu
bir tehdit olarak algýlýyorsa, ondan sürekli kaçarsýnýz. Hayatýn kendisini tehdit
olarak algýlayanlar var, bu insanýn elindeki harita onu sürekli olarak güvensizliðe
ve korkuya sürükler. Bu da doðal olarak
onun bedeninde, sisteminde çeþitli tahribatlara neden olur çünkü stres içindedir.
Kimi insan da hayatý güvenli, rahat
sakin bir yer olarak tanýmlayabilir. O da
böyle bir “anlam”a sahiptir, haritaya
sahip olduðu için bunun sonucunu yaþar.
Herkesin kendine göre bir haritasý var;
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hayata, iliþkilere, kendine yüklediði farklý
anlamlar var. Bu deðiþmediði sürece herhangi bir deðiþim, dönüþüm ve ilerlemeden söz edemiyoruz. Eðer bilinçli olarak
üzerine gider ve kendi iç dünyanýzý
keþfederseniz duygularýn, düþüncelerin
farkýnda olur, neye ne þekilde anlam yüklediðinizi fark edebilirseniz bunlarý yavaþ
yavaþ deðiþtirme þansýnýz olacaktýr. Bu
da doðal olarak dönüþümü getirir ve
zaten ruhsal geliþimin amacý da budur.
Doðal olarak, bu þekilde kendi üzerinde
çalýþmak herkese önerilecek bir yol
deðildir. Herkes bunu istemez ama bunu
arayan ve bu yolda ilerlemek isteyen
insanlarýn sayýsý gitgide artýyor.
Ýþte o zaman bu döngüyü artýrmakta
fayda var. Bu konferansa geldiðinize
göre böyle bir arayýþtasýnýz demektir.
Sýnýrlayýcý inançlarýn, genellemelerin,
farklý kimliklerimizin farkýnda olmak,
onlarý gözlemlemek, dýþ dünyanýn,
kültürün bizim üzerimizde nasýl etkileri
olduðunu gözlemlemek bize kendi
içimizde olup bitenler hakkýnda oldukça
geniþ bir farkýndalýk kazandýrýr. Ýþte
bütün bunlarla beraber ancak dönüþüm
meydana geliyor. Bu döngü içerisinde
ilerledikçe bu döngünün bizi götüreceði
nokta daha geliþmiþ bir bütünlüktür.
Bütünleþme arttýkça siz daha fazla kendiniz olursunuz. Ne demiþtik, bütün problemlerin ana kaynaðý parçalanma deðil
miydi? Ama bütünleþme arttýkça kendimizi daha bütün ve daha iyi hissediyoruz
ve daha fazla kendimiz oluyoruz. Zaten
ruhsal yollarýn ana amacý da budur, yani
farkýndalýk dönüþüm ve bütünlük. Bu da
zaten yeni bir farkýndalýðý oluþturur, bu
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farkýndalýk kendi içinde yeni bir döngüyü meydana getirir ve bu döngüdeki
kiþi gitgide daha fazla geliþir.
Burada tabii hepsiyle alakalý yapýlabilecek çok çalýþma var. Sadece entelektüel,
zihin düzeyinde anlamak bunlarý
dönüþtürmeye yeterli olmuyor. Çünkü þu
anda bizim bütünlüðümüzün farklý
düzeyleri var. Örneðin bedenimizde
duygularla alakalý ayrý bir mekanizma
ayrý bir sinir sistemi var. Buna “somatik
zihin” diyoruz. Ayrýca “kognitif” yani
bizim zihin dediðimiz düþünsel tarafýmýz
var. Bir de “psiþik” tarafýmýz, varlýðýmýza
ait olup bedenle sýnýrlý olmayan ve pek
çok hayatlara ait birikimleri kendi içinde
barýndýran tarafýmýz. Bu düzeylerin her
birinde ayrý ayrý yapýlmasý gereken iþlemler vardýr. Bu farkýndalýk, anlam deðiþimi
ve dönüþüm meselesi bunlarýn her biri
için geçerlidir.
Somatik zihnimiz duygularla alakalýdýr.
Bedenimizde beynin dýþýnda da birçok
sinir merkezleri, sinir aðlarý var. Bunlarýn
en büyüðü baðýrsaklarda bulunur.
Duygularýn çoðunu baðýrsaklarýmýzla
hissediyoruz o yüzden duygusal problemlerin en çok vurduðu nokta sindirim sistemidir. Duygusal çatýþmalar, stres vs.
sindirim sistemini vurur. O kendi baþýna
çalýþan bir sistemdir, ama beyin onu
duygular ve bedensel hisler olarak
yorumlar. Kognitif zihin, akýlla ilgili
fonksiyonlardýr. Sadece bu düzeyde,
entelektüel düzeyde bir þeyleri anlamak
ve bilmek dönüþümü saðlayamaz. Psiþik
düzeyi ihmal edemezsiniz mesela. Psiþe
nedir? Sadece doðduðunuz günden bu
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güne kadar edindiðiniz deneyimlerin
kayýtlandýðý bölüm deðildir. Psiþe tüm
yaþamlarýmýzý, insan olarak bedenlendiðimiz ilk hayattan bu yana tüm
anýlarýmýzý içinde barýndýran bir bilinç
katmanýdýr.
Jung kolektif psiþeden, bilinçdýþýndan
söz etti ama bu yaklaþýma bilim
çevrelerinde hâlâ burun kývrýlýr. Halbuki
gerçeði söyledi. Olay sadece sizin þimdiki hayatýnýzla baðlý deðil. Hepimizin en
az beþ yüz hayatý oluþuðunu düþünürsek
oradaki birikimi düþünün. Her bireyin
büyük bir birikimi var, psiþeyi oluþturan
þey o birikim. Bebekler birtakým zekâyla,
yeteneklerle doðuyor, hele bazýlarý büyük
bir yetenekle doðuyor. Ne oluyor, psiþik
düzeydeki birikim kendisini kognitif
(anlama, idrak) ve somatik (bedensel)
düzeylerde ifade ediyor. (Biz anlayýþ
olsun diye birbirinden ayýrýyoruz ama
aslýnda bunlarýn hepsi bir bütün.
Zihnimiz ayýrýnca daha iyi anlýyor.)
Beyinde de bu katmanlara karþýlýk gelen
bölümler var. Zaten beyinde karþýlýðý
olmayan bir þey bizim için yoktur. En üst
mistik ruhsal deneyimler olsun, ölüme
yakýn deneyimler olsun bunlarýn hepsi
beyinde kalan izlenimdir. Eðer beyinde
bir izlenim yoksa bizim için o deneyim
yok demektir. Bilinçdýþý düzeyde birçok
þey gerçekleþebilir ama onlar beyne
düþmediði sürece bizim için yok demektir. Onun için iç dünyada olan her þeyin
beyinde de bir karþýlýðý vardýr.
Bana göre ruhsal geliþim dediðimiz þey
bizim için beyinde ve sinir sistemindeki
deðiþmedir. Çünkü beyin ve sinir sistemi
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geliþtikçe psiþik düzeyde varlýðýn içinde
olan materyal zaten burada daha fazla
tezahür eder. Beyinde ve sinir sisteminde
hiçbir geliþim yoksa buraya hiçbir þey
yansýmaz. Ruhsal geliþim metafizik bir
kavram, havada olan bir kavram deðildir.
Gerçekliðin algýladýðýmýz ve algýlayamadýðýmýz boyutlarý var. Birine fizik,
birine metafizik diyoruz. Bunlar birbirinden ayrý deðil ki. Hepsi bir bütünlüðün içinde tek bir þey olarak var,
hiçbirini birbirinden ayýramazsýnýz. Ama
biz bunu entelektüel olarak kavrýyoruz,
tabii bunun bir duygusu da var, bunu
duygusal olarak da yaþadýðýnýzda o
mistik deneyim oluyor.
“Bir ýþýðýn içine girdim, orda her þeyle
kendimi bir bütün hissettim ve bunu
kelimelerle tanýmlayamam” diyor. Iþýk
ne? Görüntü deðil mi? “Orada çok büyük
bir haz hissettim” diyor. Bu da bir duygu.
“Öyle bir müzik duydum ki dünyada öyle
bir müzik yoktu” diyor. Bu da bir ses.
Yani duyular dýþýnda biz hiçbir þeyi
tanýmlayamayýz, istediði kadar üst seviye
olsun her þeyi duyularla kavramak zorundayýz. Duyulardan baþka bir þey bulamazsýnýz zihinde. Mutlaka bunlardan biri
olur; yani beþ duyumuz. O yüzden ruhsallýk dediðimiz þey tamamen maddi bir
þeydir. Hayattan ayrý ruh diye bir þey yok
zaten. O bizim kavrayabileceðimiz bir
þey deðil. Biz ancak psiþik düzeyi yani
varlýðý kavrayabiliriz. Bunlarýn bütünleþmesi, bütün bu düzeylerin birbiriyle
entegre olmasý, bütün haline gelmesi
uzun zaman alýyor. Dönüþüm sürecinde
ilerlediðimiz zaman gitgide daha üst bir
birimle bütünleþebilir hale geliyoruz.
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Bu yolculuk en üst noktaya ulaþtýðý
zaman da dünyaya doðma zorunluluðu
sona eriyor. Çünkü bir üst sisteme entegre olduðunuz zaman artýk dünyada iþiniz
yok, ama bu toplu olarak olacak bir þey.
Þimdi biz þu anda bir “bütünleþme” süreci içinde ilerliyoruz. Kutsal metinlerde
“Ona döndürüleceksiniz” diye bir ifade
vardýr.
Ruhsal geliþim söz konusu olduðunda
önemli olan gerçekten bir þeylerin
deðiþmesi ve fark edilebilmesidir. “Dün
þunlara deðer veriyordum, bugün bunlara
deðer veriyorum; dün bunu anlayamýyordum, bugün anlýyorum; dün öfkeleniyordum, bugün öfkelenmiyorum; dün yalnýz
hissediyordum, ama artýk kendimi hiç
yalnýz hissetmiyorum” gibi. Ama bunu
gerçekten yaþamak ve gerçekten olmasý
lâzým. Bu da iþte “olarak” olacak bir þey.
“Yaparak” deðil “olarak.” Bunun daha
fazla farkýnda olursak bu süreci biraz
daha hýzlandýrabiliriz.

Resim: “Mauna” Sofia Bonati
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Neyin farkýnda olacaðýz? Burada
daha çok kendi içimizdeki süreçleri
izlemekten bahsediyoruz. Mesela
duygular iyi bir gözlem alaný olabilir.
Yani duygularý gözlemlemek. 4.
Yoldaki ana meselelerden biri “kendini
gözlemleme” ve “kendini hatýrlama”
meselesidir. Çoðunlukla bunu yapmý
yoruz, kendimizi gözlemlemeden
otomatik olarak yaþýyoruz. Ýçimizdeki duygularý, düþünceleri hattâ bedenimizi bile takip etmiyoruz. Gerginliðin
farkýna bile varmýyoruz. Bütün bunlarýn
farkýna varmak için onlardan ayrýþmanýz
lâzým.
Þimdi dönüþümü basit bir þekilde
tanýmlayacak olursak þunlarý söyleyebilirim: Bizim kendi içimizde
özdeþleþtiðimiz ve “ben” olarak
adlandýrdýðýmýz birçok kimlik var. Yani
kiþilik özelliklerimiz. “Merhaba” diyorsunuz birine “kimsiniz?” Herkes kendini
çeþitli kiþilik özellikleriyle takdim ediyor.
“Ben doktor Ferit,” “Ben mühendis
Ali,” gibi. Þimdi bunda kötü bir
þey yok. Hepimizin içinde birçok
kimlikler var ve kendimizi o kimliðimizmiþ gibi algýlýyoruz ve
kendimizi kaybediyoruz.
Hepimizin sekiz on tane kimliði
vardýr. Bir kere doðal kimlikler
var. Annenizin, babanýzýn
evladýsýnýzdýr. O zamanlara ait
parçalanmýþ kimlikleriniz varsa
onlar da içerde, bilinçdýþýnda
yaþamaya devam eder. Yaptýðýnýz
iþlere ait kimlikler vardýr, bunlar
çeþitli rollerdir. Ayrýca kültürel
kimlikler var.
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Bunlar zaten bilinçdýþýnýn, sistemin
parçalarý ve biz kendimizi bunlarla
özdeþleþtirmiþ durumdayýz. Bu kimliklerin her birinin kendine göre duygularý,
düþünceleri, inançlarý, deðerleri, paternleri var. Dolayýsýyla bunlar bizim kimliklerimizi oluþturuyor. Buna benlikler de
denilir, biz kendimizi bunlarla
özdeþleþtirmiþ durumdayýz. Bunda kötü
bir þey yok ama bunlar birer özne. “Ben
öfkeliyim”, “ ben sevinçliyim”, “ ben
mutluyum” ne demek? Kendini, kendi
varlýðýnýn yani bedenin içinde kaybetmek
demek? Bunlarýn her biri bizim için
birer özne. Fakat eðer kendinizi ve kendi
bilincinizi bunlardan bir kademe
ayrýþtýrýp bunun üstüne çýkarsanýz ne
oluyor biliyor musunuz? Bu kademede
“özne” olan siz, bir üst kademeye çýktýðýnýzda “nesne” oluyor. Ýçinizdeki her
þey, bütün hepsi özne. Onu izleyebiliyorsanýz, siz o deðilsiniz demektir.
Ama bu gözlemleyebilmeyi alýþkanlýk
haline getirmek epey bir çaba istiyor.
Genellikle biz onlarýn içinde kendimizi
kaybediyoruz.
Zaten algýlamanýn mekaniði bu. Her
þeyi zihin alanýmýzda temsil etmek zorundayýz. Þöyle düþünün, bu sizsiniz, zihin
alanýnýz, bu da sizin gözlemleyen benliðiniz. Bir de sosyal çevreniz var. Etrafta
bir sürü insan var, eþyalar var. Siz
gerçekte bu insanlarý olduðu gibi
algýladýðýnýzý zannediyor musunuz?
Zannediyoruz ama öyle deðil. Bizim
algýladýðýmýz þey, bu insanlarýn bizim
bilincimizdeki, yani zihin alanýmýzdaki
izdüþümleridir. Çünkü o insan sizin için
yanýnýzda yokken de var. Tanýdýðýnýz
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insanlar þu an buradalar mý? Deðil. Peki,
nerede? Kafanýzýn içinde. Onlarýn seslerini duyabilirsiniz, dikkat edin onlarý
düþünürseniz onlarýn duygusu da canlanýr. O zaman biz birine karþý tepki duyduðumuzda tepkimiz bu insana deðil ki,
o insanýn izdüþümüne tepki veriyoruz.
“Karþýndaki insanda ne görüyorsan,
aslýnda sende olaný görüyorsun” deniyor
ya onun mekaniði iþte bu. Gerçekten
öyle. Þu anda tanýdýðýnýz ve iliþkide
olduðunuz bir insaný düþünün, zihninizde
canlandýrýn. Þimdi o insaný düþününce
hisleriniz ve anýlarýnýz da canlanýyor ve
o insanýn sizin için bir anlamý var, deðil
mi? Sevdiðiniz insaný düþünürseniz
olumlu duygular, sevmediðiniz insanlarý
düþünürseniz olumsuz duygular meydana
gelir. Nötr de olabilir tabii. Bütün o
insanlara ait imgeler sizin zihninizin
içinde.
Ona ait görüntüler, sesler, kayýtlar
var zihninizin içinde. Kayýtlar zihninizde,
verdiðiniz tepki zihninizde, ayrýca buna
anlam yükleyen bir sürü mekanizma var
yine zihninizde. Neden bir kiþi size
antipatik geliyor? Çünkü o insana anlam
veren sizin zihniniz. O anlamý yükleyen
mekanizma zihninizde, kendi içinizde.
Kendi içinizdeki yansýmaya, onun temsiline kýzýyorsunuz, çünkü ona kýzmanýzý
saðlayan ve oluþmuþ bir sürü anlam
mekanizmasý var. Bu yüzden anlam
deðiþimi çok önemli. Anlamlar nasýl
oluþuyor bunu anlatmak çok uzun.
Bazýlarý geçmiþ yaþamlardan geliyor.
Niye biri birine sempatik gelir de bir
diðerine antipatik gelir, bunlar hep
bilinç dýþýnda.
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Biz kendi anlamlarýmýzla özne olmuþ
durumdayýz, eðer kendinizi bunlarýn
içinde kaybolmadan ayrýþtýrýr ve bütün
bunlara dýþarýdan bakarsanýz; “benim
duygularým var, düþüncelerim var, anlamlarým var,” þeklinde bunlarý fark ederseniz o noktadan itibaren bu seviyede
duygularýnýz, düþünceleriniz sizin için
“nesne” olur. Dönüþüm, öznenin nesneye
dönüþmesidir. Özne nesneye dönüþtükçe
siz dönüþmüþsünüz demektir. Ha bu
seviyeye çýktýðýnýzda da özdeþleþtiðiniz
baþka þeyler var, bu seviyeden çýktýkça
bu seviyenin özneleri de nesne olacak, ta
ki bunun en son vardýðý noktada burada
doðmaya gerek kalmayana kadar. Bütün
özneler nesne olduðunda artýk doðmaya
gerek kalmamýþtýr buraya. Ama burada
þöyle bir þey var, bu doðal olarak ve
yavaþ ilerleyen bir süreçtir. Nasýl olabilir
ki diyorsunuz, ben buyum iþte duygularýma nasýl dýþarýdan bakabilirim, nasýl
ayrýþtýrabilirim?
Zihnimizde herkese ait izdüþümler ve
izdüþümlere yüklediðimiz anlamlar var.
Ve bunlarýn mekanizmalarý var. Biz
zihnimizdeki her þeyi böyle algýlamak
zorundayýz. Çünkü duyulara baðlýyýz
mekaniði bu, ya bir görüntü, ya bir ses
olacak. Hissi biz yaratýyoruz. Dýþ dünyadan bize sesler ve görüntüler ulaþýr,
duygular ve hisler ulaþmaz, hisleri biz
üretiriz. Duyguyu biz hissediyoruz,
anlam yüklemenin en önemli mekanizmasý zaten duygular. Bir þeyin anlamýný
belirleyen þey onun duygusudur. Dýþarýdan gelen þey görüntü ve sestir ve duygularý siz yaratýrsýnýz ama o da bir nesne
aslýnda. Dolayýsýyla anlamlar, duygular
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doðru yere oturmadýðý zaman hayatýn
içinde sýkýþýyoruz. Duygular ya pozitiftir
ya negatiftir.
Hayata en büyük anlam katan þey
duygulardýr. Hiç birimiz Mr. Spock
deðiliz. Ýnsanda bir duygu var. Meselâ
þu anda niye buradasýnýz? Çünkü bunlarý
öðrenmenin size verdiði bir duygu var,
çünkü bunlarý öðrenmek hoþunuza gidiyor. Burada öðrenmek hoþunuza gitmeseydi buraya gelir miydiniz? O yüzden
duygular ana mekanizma, hayatýn ana
metronomu. Dünyada duygular üzerinde
çalýþýyoruz. “Lucy” diye bir film vardý,
en üst beyin kapasitesine ulaþtýðýnda
duygular ortadan kalkýyordu. Her þeyi
lojik olarak yapýyor, ama biz insanlar
duygular üzerinde çalýþýyoruz. Duygular
iyi ki var, duygular olmasaydý motivasyonumuz olmazdý. Duygu yoksa bu
gerçek bir depresyondur.
Bir þeyden rahatsýz olduðunuzda kendinize sorun bakalým “Kim rahatsýz oluyor?” Kim “bunu yapma!” diyor içinizde. Hepsinin arkasýnda bir kimlik var;
ya annenizdir, ya babanýzdýr, ya öðretmeninizdir. Kendini gözlemlemek çok
eðlenceli bir alan, bunun sonu yok.
Duygulardan kendinizi ayýrýp izlemeniz
lâzým: “Ben duygular deðilim.” Bunu
kendinize devamlý hatýrlatabilirsiniz.
“Ben düþünceler deðilim.” Gerçek meditasyon budur. Hislerinizi izlersiniz ve
“ben hisler deðilim” dersiniz. Gerçek
meditasyonda siz þimdide olursunuz.
“Ben hislerimin farkýndayým, ama ben
hisler deðilim. Duygularýmýn farkýndayým
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ama ve duygularým, düþüncelerim
deðilim. Örneðin “Þu anda bedenimde
kýzgýnlýk hissediyorum.” derseniz kendinizi o kýzgýnlýktan ayýrmýþ olursunuz.
Meselâ kendinize sorun, “Kýzgýnlýðý
bedeninde nerede hissediyorsun?”
genelde karýndadýr.
Gözlemlemeden duygulara hâkim olamazsýnýz. Bazý duygularý dönüþtürmek
için de yardým almak lâzým.
Bilinçaltýndaki geldiði kaynaðý
dönüþtürmedikçe duygular dönüþmüyor.
Bir makine düþünün eskiden mekanik
saatler vardý. Herhangi bir makine inþa
edildiðinde parçalar birbiriyle uyumludur
ve çalýþtýðý sürece sorun yoktur.
Makineler kapalý sistemlerdir, açýk sistem
deðildir. Parçalar birbiriyle uyumluysa ve
entegreyse motor çalýþýr. O diþlilerden
biri çalýþmazsa veya her parça ayrý bir
yere gitmek isterse o zaman entegrasyon
bozulmuþ olur. Bunu insana uyarlarsak
bütünleþmenin yatay ve dikey düzlemde
pek çok boyutu vardýr. Mesela yatay
düzlemde bütünlük, kimliklerin birbiriyle
entegre olmasýdýr. Ciddi travmalar
yaþayýp sonrasýnda kiþilikleri parçalanan
kiþiler vardýr. Bu tip durumlara “çoðul
kiþilik bozukluðu” deniyor.
Aðýr travmalarda kiþiler hayatla baþ
edebilmek için parçalanma yaþar ve en uç
noktada çoðul kiþilik bozukluðu olur.
Kiþilikler birbirini tanýmaz, ses deðiþir,
göz numarasý deðiþir vs. Bu, parçalanmanýn en uç noktasýdýr. Çizginin bir
ucuna çoðul kiþilik bozukluðu, diðer uca
da tam bütünleþmiþ insan dersek hepimiz
bu çizginin bir yerlerinde bulunuruz. Uç
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noktada kiþilikler birbirini tanýmýyor ama
normal durumda da belli oranda
parçalanma var. Siz diyorsunuz ki “þu
gün þu iþi yapacaðým” sonra baþka bir
kimlik devreye giriyor ve “ya boþ ver
sonra yaparým” diyor.
Sosyal çevremizdeki rolleri güçlü olan
anne baba da bizim için bir parçadýr. Bazý
parçalar annenin, bazý parçalar babanýzýn
tarafýný tutabilir. Bütünleþme olduðu
zaman yani bu dönüþüm meydana
geldiðinde o zaman hepsi birbiriyle uyum
içinde hareket edebilir. Her dönüþüm,
yani her öznenin nesne olmasý o kimliðin
veya parçanýn bir üst sisteme entegre
olmasý demektir. Yani artýk hepsi birbirini
tanýyorlar. Pek çok durumda içimizdeki
bazý kimlikler birbirini tanýmayabilir.
Mesela sekiz yaþýnda bir þey yaþadýysanýz o parça þimdiki yaþýnýzýn 40
olduðunu bilmeyebilir. Bu anlattýklarým
yatay seviyedeki durumu gösteriyor. Bir
de dikey seviyede geçmiþ yaþam kiþilikleri var sisteme entegre olmamýþ.
Bir durumla karþýlaþýyorsunuz o parça
içeriden baðýrýyor, korkuyor. Sisteme
entegre olmamýþ. Bir de misafirler var,
baþkalarýna ait enerjiler, onlar da sistemin
bir parçasý, onlar da kendi kaynaðý ile
bütünleþememiþ sizinle rezonansa girmiþ
parçalar. O diðer varlýðýn duygularý sizinle rezonans halinde ve size bir þey
yaþatýyor. Onu kendi kaynaðýna gönderirsek bu da bir bütünleþme. Bir de atalarýmýz var 7 kuþak atalarýmýz bizi þu
anda etkiliyor. Onlarýn tecrübelerini de
taþýyoruz içimizde. Bu beden psikogenetik yolla onlardan gelen anýlarý da

SEVGÝ DÜNYASI

taþýyor. Kýsacasý çok neþeli bir sistem
yani. Þimdiki hayattaki kimlikler,
parçalar, sosyal çevre, atalar, geçmiþ
yaþam karakterleri ve misafirler. Yüzlerce
parça var. Entegrasyon demek, bunlarýn
birbiriyle uyumlu çalýþmasý demek.
Siz entegre oldukça içinde bulunduðunuz sisteme ve düzene de daha çok
entegre olursunuz. Kendi içinizdeki
bütünleþmeyi saðladýkça kendi varlýðýnýzla bütünleþtiðiniz için sistemle
bütünleþirsiniz.
Parçalanmýþ olduðunuzu fark etmezseniz neyi entegre edeceksiniz? Hepimiz
parçalanmýþ durumdayýz. Bu entegrasyonu saðlayýp bütünleþtikçe daha huzurlu bir hale geliriz. Gerçek anlamda huzur,
mutluluk deðil. Huzurlu insanlarýn kendi
içinde bir bütünlük vardýr. Bütün psikolojik problemlerdeki ana dinamik budur:
Bir problem varsa içeride bir bölünme,
parçalanma var demektir. Bütün terapilerin amacý da bütünleþmeye gitmektir.
Dünyada yaþamanýn hedefi de budur.
Soru: Entegrasyonu saðlamak için
kimliklerle yüzleþmek mi gerekiyor?
Entegrasyon çok geniþ, çok kapsamlý
ve hayatlar boyu süren bir süreçtir. Bu,
normal hayat içinde minik minik oluyor,
ama daha büyük ölçekte de olabilir.
Ýnsanýn sadece dünyadaki var oluþunu,
yüzlerce hayatýný tek bir hayat gibi kabul
edebilirsiniz. Aslýnda öyle çünkü ayný
arketipler dönüyor, ayný arketipler sürekli
olarak tekrarlanýyor hayatýn içinde.
Kimliklerin bütünleþmesi çok önemli bir
aþama, kimlik düzeyinde bir bütünleþme
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meydana getirirseniz bunun gözle görülür
etkisi çok büyük olur. Önce parçalarý
tanýmlayýp fark etmek lâzým. Onlarý
tanýdýkça onlarla arkadaþlýk kurup onlarý
birbiriyle tanýþtýrýrsýnýz. Zaten hayat bunu
yapýyor, ama farkýna varýrsak daha bilinçli hareket edip süreci hýzlandýrabiliriz.
Ýnsanýn kendiyle barýþýk olmasý demek
içerideki parçalarýn ve her þeyin birbiriyle barýþmasýdýr. Ýstediðimiz þey bu
zaten. “Kendinle mücadele etmek” diye
bir metafor var ki bana göre yanlýþ bir
metafordur. Çünkü mücadele bölünmeyi
daha çok artýrýr. Her zaman kaybedersiniz, çünkü bilincin bilinçdýþýna karþý
hiçbir gücü yoktur. Bilinçdýþý ve bilinç
çatýþýrsa, bilinç her zaman kaybeder.
Amaç mücadele deðil bütünleþmek
olmalýdýr. Bir de gölge taraflarýmýz var.
Onunla mücadele ederseniz o yok olmaz
ki, onunla barýþýr, iþbirliði yaparsanýz
onun potansiyelinden ve gücünden de
yararlanýrsýnýz. Bu da onunla mücadele
ederek deðil, barýþarak olur.
Soru: Gözlemin niteliði ne olmalý.
Nasýl öðreniriz?
4. Yol Ekolüne bakýn. Hangi durumda
bedeninize ne oluyor baþlangýçta bunu
fark etmeye çalýþýn. Duygularýn bedende
karþýlýðý vardýr. “Hisleriniz nedir?” önce
bunun farkýnda olun. Duygularý fark
etmeye çalýþýn yargýlamadan. Hangi
durumda ne hissediyorsunuz? Gece
yataða girince gününüzü gözden geçirebilirsiniz. Sonra düþünceleri gözlemleyin,
bakýn bakalým onlarý kim düþünüyor tek
tek. Bunu yaptýkça içinizde olup bitenlere
aþinalýk kazanýrsýnýz.
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Hayvansal ve Bitkisel
Protein Farký
Sevda Deniz Karali
Herkese Bilim Teknoloji’den

nsan vücudunun yaklaþýk
%20’si proteinden oluþur.
Vücut, proteini depolamadýðý
için her gün yeterli miktarda
protein almak gerekir. Proteini bitkilerden ve hayvansal ürünlerden alabilirsiniz.
Bazý insanlar proteinin hangi kaynaktan
alýndýðýnýn önemli olmadýðýný ileri sürerken, baþkalarý bitkisel proteinin hayvansal proteinden daha üstün olduðunu
söyler. Bu yazýda, hayvansal proteinle
bitkisel protein, birbirlerine göre üstün-

Ý

lükleri ve eksiklikleri açýsýndan
karþýlaþtýrýlýyor.
Proteinler ve aminoasitler vücuttaki
neredeyse bütün metabolik süreçlerde
kullanýlýr. Ancak farklý proteinler,
içerdikleri aminoasit tipleri açýsýndan
farklýlýk gösterebilir. Hayvansal proteinler ihtiyacýmýz olan aminoasitleri dengeli
biçimde içerirken, bazý bitkisel proteinlerde belirli aminoasitler düþük oranda
bulunur. Örneðin temel bitkisel protein-
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lerde metiyonin, triptofan, lisin ve
izolesin düþük miktarda bulunur.
Hayvansal Proteinler Tam,
Bitkisel Proteinler Deðil
Ýnsan vücudunun protein oluþturmak
için kullandýðý toplamda yaklaþýk 20
aminoasit bulunur. Esansiyel (temel,
zorunlu) aminoasitler vücudun kendi
kendine üretemediði ve beslenme yoluyla
alýnmasý gereken aminoasitlerdir ve 8
tanedir. Genellikle “yaþamýn yapý taþlarý”
olarak adlandýrýlýrlar. Organlarýn saðlýklý
bir þekilde çalýþabilmesi için kritik bir
öneme sahiptirler. 8 esansiyel aminoasit
þunlardýr: Fenilanin, valin, lösin, izolosin,
lisin, treonin, triptofan ve metiyonindir.
Saðlýklý bir yaþam için vücudumuzun
esansiyel aminoasitlere tam ve doðru
oranlarda ihtiyacý vardýr. Et, balýk, tavuk
eti ve süt ürünleri gibi hayvansal proteinler vücudumuzda bulunan proteinlere
benzer. Bunlar tam bir protein kaynaðý
olarak deðerlendirilir, çünkü tüm esansiyel aminoasitleri içerir. Oysa fasulye,
mercimek ve fýndýk gibi bitkisel proteinler tam deðildir; esansiyel aminoasitlerin
bir veya birkaçýný içermezler.
Hayvansal Protein Kaynaklarýnda
Daha Bol Bulunan Besinler
Hayvansal protein içeren besinlerde
genellikle bitkisel besinlerde görülmeyen
bazý besin maddelerinden bol miktarda
bulunur. Bunlar:
B12 vitamini: B12 vitamini genellikle
balýk, kýrmýzý et, kümes hayvanlarý eti ve
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süt ürünlerinde bulunur. Hayvansal ürün
yemeyen birçok insanda B12 eksikliði
görülmektedir.
D vitamini: D vitamini yalnýzca yaðlý
balýklarda, yumurtada ve süt ürünlerinde
bulunur. Bazý bitkilerde de D vitamini
bulunsa da hayvansal ürünlerde bulunan
D vitamini vücudumuz tarafýndan daha
kolay kullanýlabilmektedir.
DHA: Docosahexaenoic asit, yaðlý
balýklarda bulunan esansiyel bir omega-3
yaðýdýr. Beyin saðlýðý için çok önemli
olan bu bileþenin bitkisel kaynaklardan
elde edilmesi çok zordur.
Heme-Demir: Heme-Demir ette, özellikle de kýrmýzý ette bulunur. Bitkisel
besinlerde bulunan non-heme demire
göre vücudumuz tarafýndan daha kolay
emilir.
Çinko: Çinko özellikle hayvansal protein kaynaklarýnda bulunur. Ayrýca hayvansal protein kaynaklarýndan alýnan
çinkonun emilimi ve kullanýmý daha
kolaydýr. Elbette bitkilerde bulunan, fakat
hayvansal besinlerde eksik olan birçok
besin maddesi de bulunur. Bu nedenle iki
besin türünü de dengeli þekilde tüketmek,
ihtiyacýnýz olan bütün besin maddelerini
almak açýsýndan daha faydalýdýr.
Bazý Kýrmýzý Et Türleri
Hastalýða Yol Açabilir
Kýrmýzý et yüksek kaliteli bir protein
kaynaðýdýr. Ancak birçok araþtýrma, kýrmýzý et tüketiminin kalp hastalýðý, beyin
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kanamasý ve erken ölüm riskini
artýrdýðýný ortaya koyuyor. Ancak ileri
araþtýrmalarda sorunun bütün kýrmýzý et
türlerinden ziyade, iþlenmiþ kýrmýzý etten
kaynaklandýðý görüldü. Geniþ katýlýmlý
bir baþka çalýþmada ise iþlenmiþ kýrmýzý
etin ölüm riskini artýrdýðý, iþlenmemiþ
kýrmýzý etin ise bu konuda herhangi bir
etkisinin olmadýðý gözlendi. Bunun yaný
sýra 20 araþtýrmanýn sonuçlarýnýn birleþtirildiði bir meta analizde iþlenmiþ kýrmýzý etin kalp hastalýklarý ve diyabet
riskini artýrdýðý görüldü. Bu incelemede
de iþlenmemiþ kýrmýzý etle ilgili herhangi
bir baðlantý gözlemlenmedi.
Yüksek Bitkisel Protein Ýçeren
Beslenme Düzenlerinin Yararlarý
Vejetaryen beslenme düzenlerinin daha
düþük kilonun yaný sýra düþük kolesterol
ve tansiyon deðerlerine yol açmasý gibi
yararlarý olduðu biliniyor. Ayný zamanda
bu kiþilerin vejetaryen olmayan kiþilere
göre beyin kanamasý, kanser ya da kalp
hastalýklarýndan ölme riskinin de daha
düþük olduðu gözlemlendi.
Vejetaryen Beslenme Düzeni
Niçin Daha Yararlý?
Bitkisel protein aðýrlýklý beslenme
düzenlerinin daha saðlýklý bir yaþam
sürdürmenize yol açmasý, yalnýzca hayvansal proteinlerden uzak durmakla açýklanamaz. Unutulmamasý gereken noktalardan biri de vejetaryen beslenme düzenine ayak uyduran kiþilerin genel nüfusa
oranla saðlýk konusunda daha bilinçli
olmasýdýr. Yani vejetaryen beslenme
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düzenlerinin saðlýða daha faydalý olmasý,
daha saðlýklý bir yaþam tarzýndan kaynaklanýyor olabilir.
Hayvansal Proteinin Saðlýða Faydalarý
The Nurses Health araþtýrmasýnda
kümes hayvaný etinin, balýðýn ve düþük
yaðlý süt ürünlerinin kalp hastalýklarý
riskini azalttýðý gözlemlendi. Düzenli
olarak balýk yiyen insanlarýn kalp krizi,
beyin kanamasý ve kalp hastalýðýndan
ölme riskinin de daha az olduðu görüldü.
40.000’den fazla erkeðin katýldýðý bir
baþka araþtýrmada haftada bir ya da daha
fazla öðün balýk yemenin kalp hastalýðý
riskini %15 oranýnda azalttýðý görüldü.
Bunun yaný sýra yumurta yemenin de
kolesterol seviyelerinde düzelmeye yol
açtýðý ve kilo kaybýna yardýmcý olduðu
gözlemlendi. Yapýlan bir araþtýrmada kahvaltýda ekmek yerine yumurta yiyen
deneklerin kendini daha tok hissettiði ve
gün içerisinde daha az yediði görüldü.
Son olarak, hayvansal proteinin yaþla birlikte ortaya çýkan kas kaybýný azalttýðý
saptandý.
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Çocuklarýn Gizli Spiritüel Dünyalarý

Ýçimizdeki Sesi Ýþitmek
Yazan: Tobin Hart, Ph.D. Çeviren: Nelda Ýnan

Deðerli okuyucularýmýz çocuklarýn gizli spiritüel dünyalarýnýn
kapýlarýný aralamaya çalýþan yazý dizimizde yazarýmýz geçen ay "Ben
Þimdi Neredeyim" baþlýðý altýnda insanlarýn günlük sýradan düþünceleri
içinde kaybolduklarýndan dolayý içlerindeki "Asýl Ben"e farkýndalýkla
bakamadýklarýnýn altýný çizmiþti. Halbuki "asýl ben" dediðimiz noktamýz
meditasyon egzersizlerinde varmak istediðimiz yerdi. Tobin Hart her
zaman vurguladýðý gibi burada da ayný þeyi söylemiþ ve çocuklarýn
bu yeteneðe çoktan sahip olduklarýnýn ve erken yaþlardan itibaren bu
bilince tanýk olma yeteneklerini geliþtirmeye baþladýklarýnýn altýný
çizmiþti. Dalai Lama'nýn "Zihin Bilimi" dediði bu farkýndalýk bize
zihnimizi ve aklýmýzý daha bilinçli ve gönlümüze hükmedici tarzda
kullanmayý öðreten bir özellik idi.
Yazarýmýz asýl amacýmýzýn bilincimizin muhtevasýna tanýklýk etmek,
onun farkýna varmak ve zihin ve eylemlerimizin alýþkanlýk haline
getirmiþ olduðu kalýplarý deðiþtirmek olduðunu söylemiþti. Diðer bir
deyiþle dýþýmýzdaki her þeye yargýlamadan bakmayý öðrenebilmek idi.
Böylesine bir farkýndalýk hali, bizi dünyadan koparmayacak ya da
eyleme geçmekten uzaklaþtýrmayacak, bunun yerine bizi tam da
eylemlerimizin merkezine koyacaktý.
Tobin Hart bu tarz bir farkýndalýk kazanma çalýþmasýný hem kendimiz
hem de çocuklarýmýzla birlikte yapabileceðimizi de vurgulamýþtý.
Bu amaçla çocuklarýmýzla bir araya geldiðimiz her anda, onlara
duygularýný, neler hissettiklerini sormamýzý istemiþti. Kendini kaygýlý
ve endiþeli hisseden bir çocuðumuz varsa eðer, ona önce derin nefesler
almasýný ya da kolunu veya ayaklarýný sallamasýný ya da sadece
zýplamasýný söyleyerek enerjisinin bir kýsmýný boþaltmasý için
yardým etmeliydik. Daha sonra ise, duygularýna tanýklýk yapmasýný,
gözlemlemesini, bu duygusunu bedeninin hangi yerinde hissettiðini
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bizimle paylaþmasýný, sonra da duyguya baðlanmadan onu týpký bir
nefes gibi dýþarý atmasýný isteyebilirdik.
Hart, böylesine bir farkýna varýþýn çocuklardaki dikkat kabiliyetini
onlarýn en iþine yarayacak biçimde geliþtireceðinin de altýný çizmiþti.
Buradan elde edilecek en önemli ders ise þuydu: "Benim duygularým,
düþüncelerim ve duyularýma çarpanlarým var ama ben bu þeylerin kendisi deðilim. Ben onlardan çok daha fazlasýyým."
Bu ay konumuza bizi asýl ben'imize ulaþtýracak olan içimizdeki sesi
nasýl ve ne þekilde dinlememiz gerektiðiyle ilgili yöntemleri öðrenerek
devam ediyoruz.
ocuklar dünyayý kendi
duyularý ve gittikçe geliþen
rasyonel zihinleri vasýtasýyla bilirler. Bu melekeler, onlarda muhakemeye dayalý argümanlarý ve dikkatli gözlemleri mümkün
kýlarak sonunda onlarýn seçimlerini ve
inançlarýný etkilerler. Çocuklarýn teþvik
edilmeye, nezaketle dokunulmaya ve
saflýklarýnýn daha da ortaya çýkarýlmasýna ihtiyaçlarý vardýr. (Ne yazýk ki
onlarýn temel mantýk, kritik ve yaratýcý
düþünme, doðal gözlemcilik yetenekleriyle duyusal farkýndalýklarý okullarda
sýkça ve bilerek vurgulanmaz.) Lâkin
muhakeme ve duyulara ilaveten çocuklar dünyayý kendi sezgileri vasýtasýyla
da bilirler. Önceki bölümler boyunca
tartýþtýðýmýz gibi, çocuklar bu yetenekleri sayesinde sürprizlerle dolu bilgilere
ve güçlü bir bilgeliðe giriþ yapabilirler.

özellikle buraya çekmek istemektedir.
(Sokrat'ýn iç sesi ki ona Daimon adýný
vermiþti, ona bu tarz uyarýlarda
bulunurdu). Biraz daha ileriye gidince
sezgi yaratýcý içgörü ve bilgiler de
sunabilir bize. Örneðin bu yaratýcý bir
çözümün veya yeni bir fikrin zihnimize
akmasýdýr. Güvenlikle ilgili mesajlara
ilaveten, rehberlik, yaratýcýlýk, problem
çözümü konularýnda da sezgiler daha
büyük amaca hizmet ederler. Bu ruhun
enerjisel dalgasýnýn daha kiþisel bir
manada içimizde hareket etmesi
anlamýný taþýr. Hayatýn gizeminde
hepimiz kendi rolümüzü oynarýz ve
adeta her birimizin içinde ruhun aktýðý
içi boþ bir kamýþ bulunmaktadýr. Üç
yaþýndaki Alissa'nýn daha önce hiç
tanýþmadýðý bir yabancýya ilettiði þifa
dolu mesajý hatýrlayalým: "Babaný
kalbine misafir etmelisin."

Sezgi denilen melekenin üç genel
iþlevi vardýr. Sezginin en temel görevi
bize güvenliðimizle ilgili bilgi saðlamasýdýr. Birisi veya bir þey hakkýnda
açýklayamadýðýmýz bir duygumuz veya
hissiyatýmýz varsa sezgimiz dikkatimizi

Bölümün baþýnda da bahsettiðimiz
gibi, aradýðýmýz cevaplarý ve yönü
bulabilmek için, bizlere sýkça kendimizin dýþýna, dýþýmýzdaki otoriteye
veya modanýn son trendlerine bakmamýz öðretilmiþtir. Çocuklara dýþarý-
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daki bilginin bombardýmaný yapýlýr
hep. Ama spiritüel bir yolculuk yapabilmek için iþte yukarýda sözü geçen
ruhun o derin dalgasýnýn içine yani
yaþamlarýmýzýn asýl aktýðý yere ulaþmak
gerekmektedir.
Dinleyebileceðimiz iki temel iç sesimiz vardýr. Birincisi bize her zaman
tanýdýk gelen zihnimizin bizimle
konuþan sesidir ki biz buna ego deriz.
Bu ses bize geçmiþle alakalý endiþe ve
üzüntülerden tutun da gelecekle ilgili
tavsiyelere kadar pek çok þey hakkýnda
yorumlar ve yargýlar sunar. Bazen bu
sesin bir veya baþka bir boyutu bizi
domine etmeye kalkýþtýðýnda kendimizi
olumsuzca eleþtirmeye, baþkalarýný
yargýlamaya baþlarýz ve hattâ korkarýz.
Ýþte bu ego kaynaklý bir iç ses olup,
insan olmanýn bir parçasýdýr da. Diðer
iç sesimiz ise daha derinlerde bulunur.
Bu, içimizdeki öðretmenin, ýþýðýn,
dehanýn, kutsal ruhun, rehber varlýðýn
minik ve küçük sesi olup, bilgelik
gelenekleri vasýtasýyla farkýna varýlýr.
Çocuklar sýkça bu iç sese doðal giriþ
yaparlar. Hatýrlayacaðýnýz gibi geçmiþ
bölümlerde Haley'in meleði ve Alissa'nýn içgörüleri ve diðer pek çok örnekler vasýtasýyla bunun nasýl olabileceðini
görmüþtük. Bununla birlikte ego
geliþtikçe, sesi de büyür ve güçlenir.
Ve böylece bu iç sese eriþmek egonun
konuþmalarý veya dýþsal otoritelerin
baskýnlýðý nedeniyle ilave bir kuvvete
ihtiyaç duyar. Ama cesaretlendirmeyle
ve egzersizle bu en derindeki sese her
zaman eriþmeyi baþarabiliriz.
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Ýç sesimizi bir rehberlik kaynaðý
olarak kullanabilmek için þu üç gene
boyut faydalýdýr: Odaklanma, açma ve
anlama. Netlik kazanmasýný arzu
ettiðimiz bir konuya veya bir probleme
odaklanabilir ya da bir soru sorabiliriz.
"Ne yapmam gerekiyor?" tarzýnda bir
soru yönlendirebiliriz. Niyetimizin
gücü, önceden hazýrlýk yaparak hazýrladýðýmýz net bir soruyu yüksek sesle
dillendirmemiz veya zihnimizde ona
konsantre olmamýzla birlikte týpký bir
laser ýþýnýnýn gücüne eriþir.
Sorduðumuz soru veya konu ne kadar
açýk ve net ise ýþýnýn kuvveti o denli
yüksektir. Bazen de "Benim için daha
iyi olabilecek seçim hangisidir?" veya
"Hangi doðru gözükmektedir?" tarzýndaki sorularla enerjiyi daha da kuvvetlendiririz. Bir kez net biçimde odaklandýðýmýzda ve sonra da onu serbest
býraktýðýmýzda (adeta bir daha düþünmemek üzere), cevabýn paradoksal
biçimde geldiðine tanýk oluruz. Lâkin
çýkacak olan sonucu önceden þekillendirmekten kaçýnmak da burada
önemlidir. Diðer bir deyiþle gelecek
olan bilgiyi önden belli bir formda,
pakette ya da yönde olacak þekilde
belirlememeliyiz. Zira böyle bir durumda sezgisel akýþý kýsýtlamýþ oluruz.
Sonraki adýmda ise durmak ve
sükûnetli kalmayý baþarmak iç sesimizi
açmamýz için önemlidir. Önceki
bölümde konuþtuðumuz gibi tanýk
olma yeteneðimizi geliþtirmek burada
önem kazanýr. Bu nedenle: "Ben þimdi
neredeyim" sorusunu sormak; farkýndalýk yaratmak ve içimizdeki egonun
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sesini kesmek açýsýndan deðerlidir. Ýç
sesimizi açmak ve kuvvetlendirmek
için derin nefesler alarak, içimize dönmek ve oradaki sükûnetli ve bilgelik
dolu yere yerleþmek gerekir. Bazen
gevþemek ve zihnimizdeki özel bir
yere gitmek veya odaklanmak da bize
bu kapýyý açar. Okumak, ilhamlý yazýlar
yazmak da çok yararlýdýr. Egomuzun
sesini dinlediðimiz günlük rutinlerimizi
kýrmak, kendimize meditasyon için
zaman ayýrmak önemlidir. Diðer bir
deyiþle içimizdeki derin dalgalarýn
sesini duymak için kendimize mutlaka
zaman ayýrmamýz þarttýr. En azýndan
haftada bir kez on beþ dakikalýðýna bilgelik dolu bir sessizlik ritüeli yaratarak,
iç sesinizi güçlendirebilirsiniz.
Hangi sesin egomuzdan hangisinin
ise iç sesimizden geldiðini ayýrt etmek,
neyi aradýðýmýzý bildiðimizde bir süre
sonra bize zor gelmemeye baþlar. Ego
kaynaklý ses bize makul ve mantýklý
geldiðinde bile, tipik olarak bir durumu
bize dönük biçimde önden yargýlayacak
ve korku duygusuyla dolu konuþacaktýr. Kaybetme korkusunu, incinme
korkusunu veya baþka tür duygularý
içerecektir. Hâlbuki iç sesimiz genel
olarak daha diðerkâmdýr ve bolluk
bereket ve sýnýrsýzlýk üzerine çalýþýr.
Daha barýþçýl ve korkusuzdur, yargýlamaktan imtina edendir. Minicik bir
egzersiz ve farkýndalýkla kendimizi
daha güvenli hissedebilir ve bu sesler
arasýndaki farký ayýrt edebiliriz.
Az önce bahsettiðim özelliklerine
ilaveten iç sesimize sýkça "tam yerine

oturdu" ve "akýþta olma" duygusu da
eþlik eder. Bu bir nevi, "Yapmaktan"
ziyade "Olmayý" vurgulayan bir haldir.
Mesajý almadýðýmýz takdirde iç sesimiz
kendini defalarca duyurmaya devam
edecektir.
Ýç sesimiz hiç beklenmedik þekillerde
de ortaya çýkabilir. Örneðin bir rüya,
bir meleðin yüzü, zihnimizde bir fikrin
çakmasý ya da kuvvetli bir sezgi, bir
sözcük, bir deyim, bir eþzamanlýlýk ya
da spontan bir tepki þeklinde kendini
belli edebilir. Bazý kiþilerin böyle
zamanlarda bir iþaret olarak tüyleri
ürperir. Diðerleri kulaklarýnda výzýldama þeklinde sesler duyabilirler.
Haley'e meleðiyle nasýl irtibat kurduðunu sorduðumda bana: "Düþünceler
ve resimlerin hepsiyle. O benimle
konuþtuðunda bana neyi anlatmak istediðini çoðunlukla anlýyorum" diye
cevap vermiþti.
Kalbinizle Dinleyin
Iþýklar henüz sönmüþtü ve Lucy'nin
gözleri karanlýk yatak odasýndaki ýþýðý
arýyordu. Aniden önünde bir ýþýk parladý ve tüyleri diken diken oldu. Iþýk ile
Lucy arasýndaki mesafede yüzünde
çilleri olan bir küçük çocuk belirdi.
Hemen yanýnda Lucy'nin geçen yýl
ölmüþ olan anneannesi duruyordu.
Lucy'nin tarif ettiði gibi "Anneannem
ve küçük oðlan çocuðu ýþýðýn gölgeleri
gibiydiler. Onun bir parçasý gibiydiler."
Lucy çok korkmuþtu. "Benden ne
istiyorsunuz? Niçin buradasýnýz?" diye
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sordu onlara. Anneannesi ona doðru
hareket etti ve Lucy ona dokunmak
için ileriye doðru hamle yaptý ama kolu
anneannesinin bedeninin içinden geçti
ve ýþýk uzaklaþarak, eriþilmez oldu.
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Anneannesi o zaman onunla konuþtu
ve "Tamam caným. Sakin ol. Beni
sadece kalbinle dinlemeni istiyorum"
dedi. Bu konuþma Lucy'yi sakinleþtirdi
ve aniden kendisiyle ýþýk arasýnda daha
baþka insanlarýn da olduðunu
gördü. Kalbiyle dinlemeye
çalýþtýkça, onlarýn þarký söylemekte olduklarýný, seslerinin ise
birbirleriyle uyumlu olduðunu
fark etti. Müziðin titreþimi birbirine geçmiþ olan sözcükleri ve
duygularý andýrýyordu ve az
sonra Lucy bunlarýn tüm bedenine titreþimler olarak aktýðýný
gözlemleyecekti.
Derken grubun en arkasýnda
duran bir adam gördü. Adamýn
baþý önüne doðru eðilmiþti.
Hiçbir þey söylemesine gerek
kalmadan, adamýn ondan yaptýðý
yanlýþ bir davranýþtan ötürü özür
dilemek istediðini anladý. Lucy
bunu bana þöyle anlattý: "Onun
kim olduðunu bilmiyordum.
Bana ne yapmýþ olduðunu da.
Ama o yapmýþ olduðu yanlýþtan
dolayý çok üzgündü ve ben bunu
kalbimde hissediyordum. Onun
ne kadar üzgün ve piþman
olduðunu anladýðýmdan dolayý
onu affettim. Bunu yapmamla
birlikte ýþýðýn diðer tarafýna
geçerek yok oldu ve derken ýþýk
da kayboldu."
Gelecek Ay: Konumuza
kaldýðýmýz yerden devam edeceðiz.
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Grup Celsesi 1
Kryon Celsesi 30.10.2021, Sedona Toplantýsý
Medyum: Lee Carroll, Ses kaydýndan çözümleme ve çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Ruh için kimin bu odada
oturduðu ve kimin þimdi
veya daha sonra dinlediði asla meçhul
deðildir. Oldum olasý Tanrý’nýn en iyi
ihtimalle yan odada, daha doðrusu
uzakta bir yerde tahtýnda oturduðu, insanýn ise çok aþaðýlarda debelenip durduðu ve þanslý gününde Tanrý’nýn ona
doðru bir bakýþ fýrlattýðý kabul edilir.

S

taraftan, karanlýk pasiftir ve sadece
ýþýðýn yokluðundan kaynaklanýr.
Karanlýk bir mekâna ýþýk geldiðin
de, karanlýk azalmaya baþlar ve ýþýk
yeterince güçlü olduðunda karanlýk
tümüyle kaybolur.

Sizler artýk durumun hiç de böyle
olmadýðýný biliyorsunuz. Ruh sizin
isminizi, neden burada oturduðunuzu
veya bu celseyi dinlediðinizi gayet iyi
bilir. Ýçinizdeki Tanrý’yý bulduðunuzda,
O’nunla olan baðlantýnýzý da anlarsýnýz.

Gerçi biraz önce karanlýðýn aktif
olmadýðýný söylemiþtik ama karanlýk
yine de ýþýða karþý bir savaþ veriyormuþ
gibi görünmektedir. Baþka bir deyiþle,
ýþýðý söndürdüðünüzde, karanlýk dýþarýdan bir yerden gelmez çünkü zaten hep
oradadýr ama ýþýðýn varlýðý dolayýsýyla
baský altýna alýnmýþtýr. Bundan dolayý
karanlýðýn kaybolmasý için ýþýðýnýzý gittiðiniz ve bulunduðunuz her yere taþýmalýsýnýz.

Aydýnlýk ve karanlýk baðlamýnda
insanlarýn üstünde hiç düþünmediði bir
dinamik vardýr. Eðer penceresi
olmayan ve hiç ýþýk yanmayan bir odadaysanýz, karanlýkta olursunuz. Þu aþamada gezegendeki durum, karanlýk bir
odanýn durumuna benzetilebilir. Diðer

Hayatýnýza karanlýðýn girmesini veya
hâkim olmasýný engellemek için yapmanýz gereken bir þey var. Bu iþi
Kryon bilgileri üstünde çalýþarak veya
Tanrý ile ilgili çalýþmalar yaparak veya
celseleri dinleyerek baþaramazsýnýz.
Yapýlmasý gereken iþ sevincin hayatý-
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nýza hâkim olmasýný saðlamaktýr çünkü
sevinç karanlýðý kovalar. Eðer neþeli
kalabilirseniz, ýþýklar asla sönmeyecek-

tir. Ýþte Tanrý’yý bulmanýn yolu budur.
Ben insanlýða tutkun olan Kryon’um.
Ve öyledir.

Grup Celsesi 2
Kryon Celsesi, 31.10.2021, Sedona Toplantýsý
Medyum: Lee Carroll, Ses kaydýndan çözümleme ve çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Yaþlý ruhlara hitap ediyorum
çünkü onlar böylesine
mesajlarý dinleyip ciddiye almaya daha
fazla eðilim gösterirler. Deðiþim çoktan geldi çattý. Size deðiþimin iyi
taraflarýný, aslýnda yaþlý ruhlarýn hep
bekleyip durduklarý taraflarý anlatmak
istiyorum. Bu çerçevede yeniden Wo
ile ilgili bir mesel anlatacaðým.

S

Þimdiye dek Wo ile ilgili pek çok
mesel anlatmýþtým. Bu meselde Wo
ruhsal tarafý güçlü ve dinine baðlý
hayat sürdüren bir insandýr. Wo yaþlý
bir ruhtur ve kendisine deðiþimle ilgili
bilgi verilmiþtir. Bu yüzden hem yeni
enerjinin gelip hâkim olmasýný, hem de
bu çerçevede birçok kez sözü edilmiþ
olan yükseliþi özlemle beklemektedir.
Kýsa bir süre önce tuhaf kýyafetli ve

kýsa boylu bir adam kapýsýný çalýp eline
bir kâðýt tutuþturduktan sonra dönüp
gitmiþti. Verilen kâðýt bir tren biletiydi
ve üstünde de “yükseliþ” yazýlýydý. Wo
gerçi bunun ne demek olduðunu tam
olarak kavrayamamýþtý ama pek fazla
sorgulamaya da gerek görmemiþti
çünkü Tanrý’nýn iþlerini esrarlý yol ve
yöntemlerle yaptýrdýðýný biliyordu.
Biletin üstünde trenin kalkýþ zamaný
ve yeri yazýlýydý. Wo belirtilen günün
gelmesini bekledi ve bu arada elinden
geldiðince kendisini hazýrladý. Belirtilen günde yanýna herhangi bir eþya almadan istasyona gitti ve adý “yükseliþ
treni” olan trenin peronda beklediðini
gördü. Ýstasyonda ellerinde benzer
biletler olan baþka yolcular da vardý.
Wo kendisini çok rahat ve huzurlu
hissediyordu. Trene bindikten kýsa süre
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sonra tren gardan hareket etti. Bunun
yükseliþe giden bir yolculuk olduðunu
bilen yolcularýn hepsi mutlu ve memnundu. Wo kutsal metinlerde okuduðu
þekilde trenin göðe yükselmesini veya
buna benzer bir olayýn gerçekleþmesini
bekliyordu ama böyle bir þey olmadý.
Bir zaman sonra tren yavaþlamaya
baþladý ve bir virajý döndükten sonra
Wo pencereden baktýðýnda hareket
ettikleri istasyona geri gelmiþ olduklarýný gördü. Giriþte üstünde “Yükseliþe
hoþ geldiniz” yazýlý bir pankart vardý.
Tren durdu, Wo da herkesle beraber
indi ama hayal kýrýklýðýna uðramýþtý.
Ancak, bastýðý yerin parladýðý da dikkatini çekti. Ýstasyon renk deðiþtirdi ve

aniden bitkiler ortaya çýktý. Aslýnda
oradan hiç ayrýlmamýþ olduðunun
farkýna vardý. Deðiþim onun içinde
gerçekleþmiþti ve baþka bir farkýndalýk
seviyesine ulaþmýþtý. Huzurluydu
ve gezegende kalmak istiyordu. Bu
yükseliþ aslýnda titreþim oranýnýn
artmasýndan ibaretti. Ýþte bu yüzden
yaþlý ruhlarýn bu kadar uzun süre
mücadele ettikten ve acýlar çektikten
sonra yükseliþi yaratma yetkinliðine
ulaþmýþ ve bu hakka sahip olduðunu
söyleyebiliriz.
Bugünün mesajý buydu. Ben insanlýða tutkun olan Kryon’um.
Ve öyledir.
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Grup Celsesi 3
Kryon Celsesi 02.11.2021, Sedona Toplantýsý
Medyum: Lee Carroll, Ses kaydýndan çözümleme ve çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar,
ben Manyetik Hizmetten
Kryon. Bugün geceleri ters
giden iþlerden söz edeceðiz. Çok büyük çoðunluðunuz sadece
algýladýðýnýz, dokunduðunuz ve
gördüðünüz þeyler üzerine kurulu olan
bir gerçeklik duygusuna sahipsiniz.
Aslýnda sizler bir kutu içinde yaþýyor
ve baþka hiçbir þeyin olmadýðýný
zannediyorsunuz. Eðer buna açýkça
karþý çýkar ve itirazýnýzý dile getirirseniz, pek çok insanýn bu yüzden sizinle
konuþmak istemediðinin farkýna
varýrsýnýz.

kafanýzý karýþtýrabilir çünkü böyle bir
durum söz konusu olabilir.

Çoklu gerçeklikler hakkýnda konuþmak istiyorum. Baþka boyutlarda ayný
zamanda benzer veya ayný þeyleri
yapan baþka “sizler” olmasý mümkün
müdür? Bu soru fizik kitaplarýnda da
sorulmakta ve farklý þekillerde araþtýrýlmaktadýr. Ayný zamanda olmakla
beraber baþka boyutlarda baþka
dünyalarda var olmanýz mümkün
müdür? Cevap baþlangýçta sizin

Þimdi size Wo ile ilgili baþka bir
mesel anlatacaðým. Wo ruhsal tarafý
güçlü olan bir insandý ve düzenli olarak
inancýnýn tapýnaðýna gidip dua eder,
Tanrý’ya ve Tanrý sevgisine inanýr,
ayrýca her gün dininin peygamberi
aracýlýðýyla dua edip kendisine daha
fazlasýnýn gösterilmesini niyaz ederdi.
Ruh’un özünü hissetmek ve Tanrý’nýn
yüzüne dokunmak isterdi.

S

Sözü edilen tüm diðer dünyalar
ve sizler ayný anda burada varlýðýnýzý
sürdürüyor olabilirsiniz. Sizler çok
boyutlu bir gerçeklik içinde varsýnýz.
Uyanan insanlar baþka bir boyuttaki
baþka bir dünyaya gittiklerinde daha
fazla þey görürler. Bazý insanlarýn
gerçeklikleri daha dar sýnýrlar içinde
kalýrken, baþka insanlarýn gerçekliklerinin sýnýrlarý geniþlemiþ olabilir.
Tüm bu insanlar ayný yerde ama farklý
boyutlarda birlikte var olurlar.
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Tanrý bu talepleri duydu çünkü bir
noktada Wo her gece saat 3.30’da
uyanmaya baþladý. Odada gerçi kimse
yoktu ama Wo korkmaya baþladý.
Ýnsanlarýn kendi gerçekliklerinde
olmayan þeylerden korkmalarý gayet
normaldir çünkü bu þekilde programlanmýþlardýr. Wo korkudan kurtulmak
için uyurken ýþýðý açýk býrakmaya
baþladý. Bir hafta sonra ýþýk yine ayný
saatte yanýp sönmeye baþladý.
Odada baþka bir þeyin varlýðýndan
emin olan Wo odaya bir video kamerasý yerleþtirdi. Kamerada açýkça
ýþýðýn saat 3.30’da yanýp sönmeye
baþladýðý görülebiliyordu. Birkaç hafta
geçtikten sonra Wo ýþýðýn yanýp sönmesi ile birlikte hafif bir uðultu veya
mýrýltý da duymaya baþladý. Derhal
evden ayrýlýp bir otele yerleþti ama
orada da ayný saatte yanýp sönen ýþýkla
uyandý. Bunun bir faydasý olmadýðýný
görünce tekrar evine döndü ama bu kez
bu varlýktan kurtulmak için kiliseden
þeytan kovucu talep etti. Ancak, hiçbir
çaba iþe yaramadý ve yeniden yanýp
sönen ýþýkla uyandý.
Wo neler olduðunu hiçbir zaman
anlayamadý ve güzel bir hayat yaþadýktan sonra öte âleme intikal etti. Orada
muhteþem bir parti yapýldý, Ruh’un
sevgisini içinde hissetti ve aile ile birlikte olduðunu anladý. Bu arada yanýna
bir melek geldi ve Wo ona dünyada
neler olup bittiðini hiç anlayamadýðýný
söyledi.
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Melek onu geceleri 3.30’da kendisinin uyandýrdýðýný ve bu iþe yaramayýnca, ýþýklarýn yanýp sönmesini
saðladýðýný anlattý. Daha sonra þarký da
söylediðini ama Wo’nun yalnýz
olmadýðýný hiçbir zaman kavrayamadýðýný açýkladý. Wo oracýkta melekle
bir anlaþma yaptý ve bir sonraki yaþamý
için tekrar dünyaya döndüðünde,
geceleri ters giden iþleri ve kendi
gerçekliði dýþýnda kalan hususlarý
bilmek ve anlamak istediðini söyledi.
Sevgili dostlar, bu meseldeki hususlarýn ne kadarý sizin yaþamýnýzýn gerçekleri olabilir? Sizler anlayamadýðýnýz
þeylerden korkmaya ve kendi gerçekliðinizin ötesinde olan hiçbir þeyi anlamamaya programlýsýnýz. Kendinizi bir
kutu ile sýnýrlandýrýyorsunuz ve
yaþamýnýzda olmak isteyen mucizeleri
dýþlýyorsunuz. Evrenin Yaratýcýsý
içinizdedir ve yapmak istediðiniz her
þeyi baþarmanýzý istiyor. Eðer bunu
beceremiyorsanýz, sebebi bizzat engel
olmanýzdýr.
Kendi gerçekliðinizin ötesine geçebilmek sizin hakkýnýz ve kaderinizdir.
Bu yüzden buradasýnýz ve bir sandalyede oturuyorsunuz. Üstelik bunlarý
daha doðmadan önce de biliyordunuz.
Benim iþim yaþlý ruhlarýn, geceleri ters
giden iþlerle ilgili, rahatsýzlýklarýný
iyileþtirmektir.
Ben insanlýða tutkun olan Kryon'um.
Ve öyledir.

