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Sevgili Dostlar
Bazılarımız gerçeği, hani öğrenmeye can attığımız aradığımız ama bir
türlü eremediğimiz gerçeği, kitaplarda, yani yazılmış kelimelerde ya da
görmüş geçirmiş bir bilgenin ağzından çıkabilecek bir sözde, yani
söylenmiş kelimelerde bulmak için çırpınır, çabalar dururuz ya...
Gerçek yazılmaya çalışılsa da, söylenmeye çalışılsa da kelimelere sığar
mı dersiniz? Gerçek sözcüğünün birden fazla olguyu ifade edecek şekilde
kullanılageldiğini görebiliriz: örn. doğru olan, apaçık ortada olan, varlığı
belli olan anlamına gelen bunlardan biridir. Merak uyandırıcı, sırlarla
dolu, gizemli olguların arka planını, içyüzünü ve gerçek amacını ihtiva
eden bir anlamda da kullanılabilir gerçek sözcüğü. Örnekleri daha da
çeşitlendirebiliriz. Bunlar zamanla anlaşılıp çözülünce kelimelere de
rahatlıkla dökülebileceklerdir. Bir de sadece Yolcular’ın peşinden
koştukları, sadece bilmeyi, öğrenmeyi değil, içinde varolup kaybolmak
istedikleri bir gerçek vardır ki, işte onun tarifi yoktur, kelimeler yetmediği
için. Bu Bizi Sevgisinden Vareden’le doğrudan ilgili, yaratılışımızı ve
varedilişimizi de kapsayan bir gerçektir. Onun ne olduğu, sadece kendi
ilerleme planları içinde sonsuzlukta yol alırken belli sınırlara gelmiş,
o sınırları aşmak, bir sonrakine geçmek için hak kazananlara, O’nu her
nefesinde anacak kadar çok sevip yalnız O’na gitmek isteyenlere belli
edilir ancak. Öyle bir insanın, hemen bildiklerini anlatmalarını bekleriz
değil mi? Oysa onlar vermenin her türlüsünü güzelce yapıyor olmalarına
rağmen bunu yapamazlar; yapamazlar çünkü içlerinde duyduklarını
anlatamazlar. Biribirlerini bulup biraraya gelirlerse gönül sesleriyle
konuşur, gönül gözleriyle anlaşırlar. Eğer şanslıysak, onların bir ikisine
rastlarsak yanlarında olmak bile yeter çoğu zaman.
Eğitim alarak edinilecek bir bilgiyi öğrenmek gibi değildir gerçeğin bir
ucunu tutuyor olmak. Daha çok, daha yoğun, daha derin hattâ merkezi
neyse tam ortasından alınan eğitim gerçeği vermez, olsa olsa yolu gösterir,
belki çizer. Bunu içinizde duyar, yaşarsınız, yalnızlıktan şikâyet etmeden
O’nu özleyerek ve yüce dostları düşünerek anlatmanız kabil olmasa da
kim ne derse desin ne bildiğinizi bilirsiniz.
En Derin Sevgilerimizle
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Dünyaya gelen varlık, gelmeden önce eksikliklerinin görebildiği kısımlarını düzeltmek
üzere kendine bir plan çizer.
O plan hâmi varlıklarca ve
en yukarıdaki yüksek idareci
varlıklar tarafından inceden
inceye tetkik edilir, onun
kudretleri ve imkânları hesap
edilir, planındaki fazlalıklar
yapamayacağı kısımlar
çıkartılır, eksik taraflar ilave
edilir. Böylece onun planı
elbirliğiyle düzenlenir.
Burada yüce varlıkların yaptığı
sadece yardımdır.
Yardım elbette bazen müdahale
tarzında olur.
Ama kişinin bilgisi arttıkça,
idraki yükseldikçe, doğruyu
daha isabetli olarak görmeye
başladıkça ona yapılacak
müdahaleler kendiliğinden
azalır, bazen de lüzum kalmaz.

Dr. Refet Kayserilioğlu

Nasıl Bir Kader
Vardır?
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ir arkadaş
geçenlerde
soruyordu:
“Öte âlemdeki bazı yüce varlıklar
bizim her şeyimizi biliyor,
hattâ gelecekteki durumlarımızı da haber veriyorlar ve söyledikleri de
doğru çıkıyor. Demek ki
bizim kaderimiz, hayatımızın ne şekillerden
geçeceği Yüksek İdareci
Varlıklar tarafından veya
doğrudan Allah tarafından
biliniyor. Bu bize hayatımızın önceden çizilmiş
olduğunu göstermiyor mu?
Bunun yanında bir yandan
bize iyi olun, çalışın,
hakka tecavüz etmeyin,
insanları sevin gibi sözlerin söylenmesinin anlamı
nedir? Bizim neleri
yapacağımız daha önceden
bilindiğine göre istesek de
istemesek de onları
yapacağız demektir. Yani
bir kötülük yapacaksak
bize ‘iyi olun’ demenin bir
mânâsı ve faydası var
mıdır?”
İlk bakışta bu sözlere
katılacaklar ve hak verecekler çoktur. Geleceğin
olduğu gibi bilinmesi,
bizim neler yapacağımızın
belli olması demektir gibi
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geliyor insana. Fakat
buradaki bilmenin ne tarz
bir bilme olduğu iyice
düşünülür ve anlaşılırsa o
zaman öyle yanlış
yargılara varılmaz.
Buradaki bilme bir ‘gelecekte yaşama’ tarzındadır.
Yani nasıl ekminezi
dediğimiz olayda şahıs
kendi geçmişinde
yaşatılıyor ise, burada da
kudretli varlıklar gelecekteki olaylar içinde yaşamakta daha doğrusu
kudretleri ölçüsünde olayları yukarıdan görmektedirler. Bir varlık ne kadar
yücelmiş ve kudretli ise o
kadar daha ilerideki, daha
ötelerdeki olayları görebilir ve onlar içinde
yaşayabilir. Bu nasıl bir
kudrettir? Telepati ve klervoyans (duru görü) bize
bunun hakkında biraz fikir
verebilir. Telepati ve klervoyans ile bir şahsın
kafasından geçen
düşünceler veya geçmiş
hayatına ait hatıralar
hissedilip alınabilir veya
uzakta bulunan şahsın
başından geçen olay bir
sinema perdesinde
seyredilir gibi görülebilir.
Burada bahsedilen olaylar
geçmişte olmuş veya halen
olmakta olan şeylerdir. Bir

de bunların başka şekli
vardır ki, ona ‘presantiman’ yani önsezi diyoruz.
Önsezisi kuvvetli olan
şahıs gelecekteki olayları
tahmin edip onlar hakkında hükümler verebilir.
Büyük liderlerde her
zaman önsezi kudreti
vardır. Atatürk bunun
en canlı bir misalidir.
Bu önsezinin daha ileri
ve medyumluk tarzında
olan bir şekli vardır ki,
ona da ‘precognition’
yani geleceği görme
denir. Şimdi düşünmek
lâzım bir lider ileriyi
görebiliyor veya bir falcı
ilerisi hakkında bazen isabetli şeyler söyleyebiliyor
da, çok üstün bir varlık
neden ilerisi hakkında
daha ileri ve daha kati
şeyler söyleyemesin?
Elbette o, daha gelişmiş
ruhi kudretleriyle gelecek
olayları görür, hesap eder,
ölçer ve bir karara varır.
Bunda yine bir soru
geliyor akla: Denecektir
ki, gerek ileriyi gören
şahısların, falcıların
gerekse yükselmiş varlıkların ilerisi hakkında isabetli sözler söylemeleri,
gelecek olayların daha
önceden donmuş vaziyette
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tespit ve tayin edildiğinden dolayıdır.
Eğer o olaylar önceden
belirlenmemiş olsaydı, hiç
kimse onları görüp bilemezdi. Onlar sadece ileriyi
görme kabiliyetlerini kullanmış oluyorlar. İşte çok
doğru gibi gelen bu
hüküm aslında temelden
yanlıştır. Çünkü ileriyi
gören şahsın bu işi nasıl
yaptığını bir düşünelim. O,
olayların akışına bakıyor
ve sebep-netice zincirlerinden ve daha önce
geçirilmiş tecrübelerden
faydalanarak bir kıyas
yapıyor ve şu olay şu şartlarda yürürse şu neticeye
varır hükmünü veriyor.
Bu bir nevi matematik
problemini halletme gibi
bir şeydir. Bazı bilinenlerden faydalanılarak, bazı
bilinmeyenler bulunur
matematikte.

Tembellik eden veya
düzensiz çalışan hedefine
ya varamaz veya çok geç
varır. Buna göre bir öğretmen öğrencisinin çalışma
tarzına, arzusuna, kendine
güvenine, kabiliyetlerine
ve zekâsına bakarak onun
ne derece başarı sağlayabileceğini yaklaşık olarak
tahmin edebilir. İşte ileriyi
gören şahısların yaptığı da
budur. İleriyi gören Yüce
Varlıkların yaptığı bundan
çok daha üstündür ve
başka hususları da
barındırır. Falcıların durumu ise sadece otomatik
medyumluktur. Yani
onlara bir verici istasyon
tarafından bir şey
bildirilmektedir. Onlar da
aldıklarını otomatik olarak
söylerler. Ama onlar
arasında zekâsını kullanarak ilerisi hakkında tahminlerde bulunanlar da
vardır.

Dünyada bazı değişmez
kanunlar ve prensipler
vardır. Bunlar Yaradan’ın
koyduğu, ezelden ebede
kadar O diledikçe devam
edecek kanunlardır.
Örneğin düzenli olarak
çalışmasını sürdüren bir
kimse birgün mutlaka arzu
ettiği hedefe ulaşır.

İlâhi İdareci Varlıklar ise
fert fert insanların veya
toplulukların veya tüm
dünyanın tekâmülü, yükselmesi için bazı olaylar
ve mizansenler yaratırlar.
Onlar bu büyük vazifelerini iyi bir şekilde başarabilmek için her şeyi
bilmek, duymak ve

görmek zorundadırlar.
Zaten o kudrete ulaşmadan
öyle büyük görevlerin
başına getirilemezler. Ama
onlar bu kudretlerini
insanlığın hayrına, yalnız
hayrına kullananlardır.
KADERİN
ÇİZİLMESİ
Bu sefer de denilebilir
ki, “Onlar mademki bir
takım olayları tertip edip
insanların karşısına
çıkartabiliyorlar, demek ki
kaderimizi onlar çiziyorlar.” Bir bakıma onların
kaderimizi çizmesi
doğrudur ama bu kader
çizme işinde bizim
irademiz, hürriyetimiz hiç
hesaba katılmamış ve biz
bir kukla gibi güdülen
değiliz. İşte işin ince noktası burasıdır. Bunu şöyle
bir örnekle açıklayabiliriz.
Bir baba oğlunun en iyi
şekilde yetişmesi için masraftan kaçınmayarak ona
küçük yaştan itibaren
müzik, lisan ve spor
hocaları tutuyor. Sonra da
mütemadiyen çocuğu
sıkıştırarak derslerini iyi
yapmasını, dalga
geçmemesini, hep oyun
düşünmemesini sağlıyor.
Ve böylece çocuk en iyi
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şekilde yetişiyor. Bu baba
çocuğun serbest iradesine
müdahale etmiş, onu
disipline sokmuş ve dalga
geçmesini engellemiş
olmuyor mu? Bu çocuğun
kaderine müdahale etmek
bir yönden onun kaderini
çizmek değil midir?
Hâlbuki baba yaptığı bu
şuurlu müdahale ile
çocuğun geleceğine üstün
bir şekil vermiş onu
yücelere yöneltmiş demektir. Ama bu onun kaderine
iyi yoldan müdahale
olduğu için onun ruhi
isteğine uygundur. Çünkü
insan ruhunun asli gayesi
olgunlaşmak, yükselmektir. Dünya bilinciyle bazen
insan o asli gayeyi
görmeyebilir veya
unutabilir. İşte anne, baba
gibi yardım eden hâmi
varlıklar da gayelerimizi
unuttuğumuz zaman bizi
ya olaylar içinde ya da
verecekleri bilgilerle
uyarırlar.
HAYAT PLANI
Esasında dünyaya gelen
varlık, gelmeden önce
eksikliklerinin görebildiği
kısımlarını düzeltmek
üzere kendine bir plan
çizer. O plan hâmi varlık-
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larca ve en yukarıdaki
yüksek idareci varlıklar
tarafından inceden inceye
tetkik edilir, onun kudretleri ve imkânları hesap
edilir, planındaki fazlalıklar yapamayacağı kısımlar
çıkartılır, eksik taraflar
ilave edilir. Böylece onun
planı elbirliğiyle düzenlenir. Burada yüce varlıkların yaptığı sadece
yardımdır. Yardım elbette
bazen müdahale tarzında
olur. Ama kişinin bilgisi
arttıkça, idraki yükseldikçe, doğruyu daha
isabetli olarak görmeye
başladıkça ona yapılacak
müdahaleler kendiliğinden
azalır, bazen de lüzum
kalmaz.
Netice olarak diyebiliriz
ki, insanların kaderi Yüce
Varlıklar tarafından o
insanın istek ve
ihtiyaçlarına, dilek ve
imkânlarına uygun olarak
çizilir. Onun eksikliklerini
tamamlaması, yükselme
merdiveninde kolaylıkla
yükselmesi sağlanır. Bu
yönden ele alınırsa onun
kaderine hükmedilmektedir. Ama bu hükmediş
onun asli arzuları, ruhi
ihtiyaçları yönünde olduğu
için bir yardım karakteri

taşır. Eğer şahıs süratle
bilgisini artırmaya, doğru
yolu görmeye, kötülüklerden sakınmaya çalışırsa
onun kaderini düzenleyen
varlıklar, onun imkânlarını
genişletiverirler. Ayrıca o
Yüce Varlıklar, o şahsa
hangi noktada, ne dozda
yardım yapılırsa ne şekilde
bir düzelmeyi hayatında
sağlayabileceğini ve ne
kadar yol alabileceğini
hesap ederler. Ona göre
gerekli yerlerde gerekli
müdahaleleri yaparlar ve
tabii ki o şahsın geleceğini
de adım adım görürler.
YOLLARI
ÇİZİLENLER
Bir de bunların dışında,
kendini ilâhi bir vazifeye
adamış, Yaradan ile bu
yolda ahitleşmiş kişiler
vardır ki, onlar yolları
çizilenlerdendir. Onlar bir
büyük terbiyeciye ve her
şeyin üstünde Yüce
Yaradan’a iradelerini,
arzularını ve varlıklarını
teslim etmişler:
“Buyurun beni
dilediğiniz gibi kullanın,
dilediğiniz şekle sokun,
yepyeni kalıplara dökün,
kullanacağınız vazifeye
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uygun şekle getirin, bu
benim için sıkıntılı ve zor
olsa da ben buna peşinen
razıyım.” demektedirler.
Bu tarzda teslim olan bir
şahısla yüce terbiyeciler
daha başka türlü meşgul
olurlar. Onlar kurdukları
hayır ordusunun erleri
olarak özel şekilde
yetiştirilirler. Buradaki
durum normal insanların
durumundan farklıdır ve
böyle bir teslimiyeti kabul
etmek herkesin yapabileceği bir iş değildir. Kendi
iradesini iyilik ordusunun
yüce komutanının emrine
böylesine teslim etmiş bir
kimse ruhen çok yücedir.
Onun geleceği garanti
edilmiştir, gideceği yer
bellidir ve yücedir. O her
an korunan, kötülüklerden
esirgenendir. Yaradan’ın
sevgisine lâyık olmuş,
yüce dostların kardeşliğini
kazanmış mutlu kişilerdendir.
KANUNA UYMAK
MUTLULUKTUR
Boş başak dik durur,
dolu olan başak boynunu
yere eğer. Bu iş böyledir.
İnsan yükseldikçe
küçülmesini bilmelidir.

Çünkü yükseklik yalnız
Allah’a aittir. Gerçek yüksek olan küçülmesini ve
O’na teslim olmasını
bilendir. Yükseklik
eden ise aslında küçük
olan ama küçüklüğünün
farkında olmayandır.
Yükselmenin beş
basamağını yaptıktan
sonra, işte bu teslim olma
basamağı gelir. Onu da
başarı ile çıkan kendi
iradesidir. Yaradan’ın
iradesiyle birleştirmiş
ve O’na yakın, O’nunla
bir, O’nun yolunda çok
değerli O’nun bir âleti, bir
vazifelisi olmuştur. Ama
bu âlet şuurludur, kendi
isteğiyle bunu yapmıştır.
Bir zorlama yoktur aslında. Bilakis büyük bir
coşkunlukla isteme ve
mutluluk vardır.
İnsanları mutlu eden
davranış hangisidir? İnsanlar ilâhi kanunlara uygun
hareket ettikleri zaman
mutludurlar. Aykırı
davrandıkları zaman sıkıntı ve ıstırap içindedirler.
Yaradan’ın yalnız kanunlarına değil de her an
O’nun yüce iradesine
uymaya çalışan kimse
nasıl bir mutluluk
içindedir? Bunu hiç

düşündünüz mü? Dünyada
olan her şey, insanların
başına gelen acı tatlı her
olay Yaradan’ın bilgisi ve
dileği dışında olabilir mi?
Kendisini O’nun iradesine
teslim etmiş olan, başına
her ne gelirse O’nun
dileğiyle ve kendi hayrına
olduğunu bilir asla üzülüp,
korkmaz, endişesi yoktur.
Bu öylesine dopdolu,
öylesine gölgesiz, öylesine
endişesiz bir mutluluktur
ki, hiçbir şeyle kıyas
edilemez.
Gerçek hürriyet, kâinatları kaplayan, âlemleri
kuşatan Yaradan’ın iradesiyle kendi iradesini bir
etmektir. Öyle bir insan
için sınır yoktur, engel
yoktur, korku yoktur.
O insan yeryüzünde
ve âlemlerde erişilebilecek en büyük hazza
ve mutluluğa daha bugünden ulaşmıştır. O sonsuz
olanla bir olmuş ve kaybolmayacak olandır.İşte
biz öyle mutlu olan
kardeşlerimizin çoğalmasını Yaradan’ın iyilik
ordusuna katılanların artmasını, gerçek hürriyeti
O’nun sonsuz iradesinde
bulmasını bütün kalbimizle diliyoruz.
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Doğruyu Seçmek
Elimizde…
Ahmet Kayserilioğlu, Psikolog

“Saklandılar... Gördüler...
Karanlıkta, uzaktan bir ses geldi kulaklarına.
Hepsi geri döndüler...
“Ve onlara dedi ki: ...
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YAŞANACAK
ÇOK ÖNEMLİ GÜN
“Saklandılar... Gördüler... Karanlıkta, uzaktan bir ses geldi kulaklarına.
Hepsi geri döndüler...
“Ve onlara dedi ki: “O size, göklerin
çiyinden ve yerin semizliğinden neler
vermedi ki, bölüşün diye... Keşke
selâmete giden yolu bulsaydınız... İşte
öncüler geldiler. Onlara ne diyeceksiniz? ‘Biz bunu bilseydik, böyle
kötü yolda olmazdık, doğru yoldan
ayrılmazdık.’ Böyle mi diyeceksiniz?
“Pişman olduk’ mu diyeceksiniz? İşte
size bu pişmanlıkta hayır yok. Çünkü
siz hayrınıza olan hayırdan ayrıldınız”
dedi. Ve onlar da o vakit, o Toplantı
Günü’nü gördüler.”
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olduğu ve onların insanlığa yardım için
geldikleri söylenmişti bizlere. Sonraki
buluşmalarımızda da onların kalkışacağımız nükleer bir savaşa engel olup
Dünya’nın topyekûn yok olmasını önlemekle görevli oldukları anlatılmıştı.
Onlar başka planetlerden değil, ilâhi
düzenin en üst katlarından gelecek
manevi varlıklardı. Çok güçlü ve çok
bilgili olduklarından maddeye tamamen
hâkimiyet onlar için çok kolaydı. Çabucak istedikleri maddi bedenlere
bürünebilirlerdi. Işık hızı onların hızı
yanında bir kaplumbağa hızı gibiydi.
Çünkü onlar sadece atomlara değil, en
küçük zerrelere bile hâkim yüce varlıklardı. İşte uzaktan gelen emirle geldikleri yere dönenler anlamıştık ki, uçan
dairelerle gelen yüce görevlilerdi.
HZ. İSA’NIN İKİNCİ GELİŞİ

Rehber Varlıkla buluşmamızın onuncu
ayında iken celselerimizde bizlere böyle
bir bilgi sunulmuştu. Sanki geçmiş
zamanlarda gerçekleşmiş bir olay gibi
anlatılıyor ve hiçbir isimden söz
edilmiyordu. Gelecekte kesinlikle yaşanacak önemli olayların, bir söz sanatıyla geçmiş zaman kipiyle anlatıldığını
zaten biliyorduk. Anlamıştık ki, gelecekte yaşanacak çok önemli bir toplantıdan ve insanların yanlış davranışlarının bir ilâhi görevli tarafından
son kez uyarılmasından söz ediliyordu.
Celse “Saklandılar, gördüler” diye
başlıyordu. Bunu anlamak bizim için
zor değildi o günlerde. Çünkü Rehber
Varlıkla ilk buluşmamızda, uçan
dairelerin kanımıza giren misafirler

İnsanları “İşte öncüler geldiler” diye
özlü sözlerle uyaran o yüce görevli kim
olabilirdi?!.. Biz İslâmi bilgiler ışığında
Hz. İsa’nın ikinci gelişini zaten biliyorduk. Ben henüz ilkokula bile gitmemişken annemin “Çocuklar gürültü
etmeyin, görmüyor musunuz dışarıdaki
fırtınayı,
şimşekleri,
yıldırımları
kıyamet kopuyor” diye bizi şiddetli
uyarmasına hemen cevabı yapıştırmıştım: “Anne ne kıyameti, henüz İsa
gelmedi ki.” Tabii ki, din âlimi babamın
ağzından insanları uyarmak üzere Hz.
İsa’nın ikinci gelişini ne kadar çok duymuştum. Fakat celsede sözü edilen ilâhi
görevlinin Hz. İsa’nın dışında bir ikinci
kişi olması olasılığı da hep aklımızda
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idi. Sonraki zamanlarda Kuran'ı derinliğine incelediğimizde bu ikinci yüce
görevliyi anlamamız da o kadar zor
olmamıştı.
Ondan söz edeceğim ama İslâm tarihi
boyunca Hz. İsa’nın ikinci gelişi hep
onaylandığı halde, son zamanlarda
bunun aksine beyanlarda bulunanlar da
var. Bundan dolayı hadisler ve Kuran
âyetleri ışığında İncil’den de alıntılar
yaparak tekrar bu konuya değinmek
istiyorum. Buhari’de de bu konuda çok
hadis var ama ben sadece bir hadisi
sizlere sunuyorum:
Nefsimi elinde tutan Allah’a yemin
ederim ki, yakında Hz. Meryem’in oğlu
(Hz. İsa) âdil bir hâkim olarak sizin
içinize iner, haçı kırar, Hınzırı katleder
ve vergiyi halk üzerinden kaldırır. Mal
çoğalacak, hattâ malı kabul eden bir fert
bulunmayacaktır. (Buhari 776)
Kuran’ı Kerimde de ikinci geliş
açıkça bildiriliyor. Nisa suresi 158.
âyette ölümünden sonra Allah’ın İsa’yı
kendisine yükselttiği anlatılıyor. İzleyen
159. âyette ise İsa’nın ikinci gelişinde
“Kitap ehlinden hiçbiri hariç olmamak
üzere ona mutlaka inanacaklardır” denmektedir. Ayrıca 43. surenin 61.
âyetinde Hz. İsa’nın kıyametin yaklaştığını gösteren bir işaret olacağı
anlatılmaktadır. Bu durumda en son
ilâhi haberci İsa olmaktadır.
İncil’de ikinci gelişle ilgili o kadar
çok bilgi var ki, havarileri sürekli ona
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bunun nasıl olacağı
yöneltirler. Matta
zamanını sadece
anlatıldıktan sonra
şöyle sürdürür:

konusunda sorular
İncilinde bunun
Allah’ın bildiği
İsa konuşmasını

“…….. Fakat şunu bilin ki, eğer ev
sahibi hırsızın hangi saatte geleceğini
bilseydi, uyanık kalırdı da evinin
duvarını deldirmezdi. İşte bunun için siz
de hazır durunuz. Çünkü İsa sanmadığınız saatte gelecektir.” (Matta
24/36-44)
Matta 25. bapta anlatılan İsa’nın
meleklerle gökten yeryüzüne inişinde
onun bir uyarı görevi yok. Sadece ‘Din
Günü’ sorgulamasında iyilerle kötüleri
ayırma yani bir yargılama görevi var.
Aslında ikinci gelişin ana konusu,
gelmiş geçmiş bütün insanların
Dünya’da hesaba çekilecekleri bir güne
onları hazırlamaktır. Yani o gün
Dünya’nın iyilere bırakılacağı bir gün
olacaktır.
Âdem’e secde etmeyen İblis insanları
saptırmak için Allah’tan izin istediğinde
kendisine ‘Din Gününe’ kadar süre verilmişti. İblis bu günü beğenmedi,
kıyamete kadar sürenin uzatılmasını
istedi. İsteği kabul edilmedi. Böylece
iyilerin dünyasında İblis ve yandaşları
artık görevde olmayacaktır. Bu Bizim
Celselerimiz’de şöyle anlatılır:
“O günde bütün hasetler ve vesvese
veren, ardınızda bırakacaklarınızın
hayrı için, sizin hayrınızdan yok ola-
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caklar, dönmemek üzere... İşte bu
O’nun müjdesidir.”
DABBE’NİN BÜYÜK GÖREVİ
Şimdi Din Gününden önce yaşanacak
diğer bir süreci Kuran’ın ışığında kısaca
gözden geçirelim.
İnsanları yeniden uyararak o güne
hazırlayacak Dabbetül Arz üzerinde
kısaca duralım. “Yerde yürüyen”
anlamına gelen bu sıfat üzerinde 1400
yıl boyunca çok garip yorumlar
yapılmıştır. Günümüzde filmi bile çekilen Dabbe’yi “Konuşan bir hayvan”
şeklinde acayip kılıklara bürüyen
yorumlar, gerçeklerden ziyade masallara gönül verenlere çok cazip gelmektedir. Bu nedenle Elmalı tefsirinde Hz.
Ali’nin şu sözünü sizlerle paylaşmak
isterim: “Kuyruğu olan değil, sakalı
olan bir Dabbedir.”
Bizim Celselerimiz’de Din Gününde
kulakları yırtan çıldırtıcı bir sesin sökün
edeceği anlatılır. İnsanlığa ön uyarı
olarak da Din Günü gelmeden önce “İlk
Çığlığın” duyulacağı da ifade edilir.
Kuran’daki şu âyette sanıyorum bu ilk
çığlığın gerçekleşmesinden sonra Allah
tarafından görevlendirilmiş bir uyarıcıdan söz edilir:
“O söz başlarına geldiği zaman yerden bunlar için bir Dabbe çıkarırız ki,
bu onlara insanların âyetlerimize kati
bir inanç beslemediklerini söyler.”
(Neml 82)
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Yukarıdaki
âyetin
devamında
Dabbe’nin uyarılarına kulak tıkayıp
çıkarları doğrultusunda göz göre göre
yanlış yollarda yürüyen ve birçok
masum insanın sapmasına neden olan
inkârcı hasetlerin Din Gününde
yeryüzünden alınacakları anlatılmaktadır.
Dabbe’nin insanlara bu ilâhi uyarıları
hangi yetkiyle yaptığı da üzerinde
düşünülmesi gereken bir soru. Çünkü
vahiy yoluyla alması durumunda Nebi
olur ki, bu Hz. Muhammed’in son nebi
olması ile çelişir.
İnanıyorum ki Hz. İsa da ikinci
gelişinde bir peygamber olarak değil;
Cebrail gibi Yaradan’dan haber getiren
bir elçi olarak görev yapacaktır. İnsanlara doğru yolu gösteren bilgileri o
getirecektir. Dabbe İsa’dan aldığı bilgilerle onun en yakın yardımcısı olarak
birlikte çalışacaktır. Yani ikili bir görev
yapacaklardır.
Bunların ışığında yazının ilk başındaki celseye tekrar dönmek istiyorum.
Celsede “Ve onlara dedi ki” diye
başlayan ve insanları uyaran hayırlı
görevlinin Dabbe olduğunu düşünüyorum.
Uçan daire ile gelenler geri döndüklerine göre hesaba çekilme bir süre için
ertelenmiş demektir. Din Günü yargılamasına kadar bu son kurtuluş fırsatını
pek çok insanın değerlendirmesi en
büyük dileğimizdir.
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Yaratıcı Çalışma
Örnekleri
Güngör Özyiğit, Psikolog

nlü heykeltıraş Rodin,
bir gün genç yazar
Stefan Zweig'ı eserlerini göstermek üzere
işliğine (atölyesine) götürür. Bir ara
ceketini çıkarır, gömleğini giyer,
eline çekicini alır ve yarım kalmış
bir heykeli tamamlamaya koyulur.
Büyülenmiş gibidir. Sanki başka bir
dünyada ve zamanda yaşıyordur.
Gerisini olayın canlı tanığı Zweig'dan
dinleyelim:

Ü

"Büyük ve eşsiz ustayı çalışırken
görmekten mutluluk duyan bir gencin
heyecandan yüreği ağzında, arkasında
durduğunu fark etmiyordu bile. Beni
iyiden iyiye unutmuştu. Ona göre ben
görünürlerde yoktum. Gözünde sadece
heykel, eseri ve arkasında mutlak
mükemmelliğin belli belirsiz hayali
vardı. Rodin öylesine kendini işe vermiş, çalışmasına öylesine dalmıştı ki,
top atılsa duymazdı. Bir çeşit vahşilik
ve sarhoşluk gelmişti üzerine. Gittikçe
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daha hızlı, daha hızlı çalışıyordu. Sonra
elleri ağırlaştı. Başka yapılacak bir şey
kalmadığını anlamış gibiydi eller. İki
üç defa geri çekildi. Sonra bir şeyler
mırıldandı ve sevilen bir kadının omzuna şal koyar gibi, bezleri heykele
dikkatle sardı.
Derin derin, rahat bir soluk aldı.
Gömleğini çıkarıp, yine ceketini giydi
ve gitmeye davrandı. Kapıya doğru
yürüdü ve tam kapıyı açarken beni
gördü. Atölyesine gizlice girmiş bu
yabancı kimdi? Ama hemen, eserlerini
göstermek için beni atölyesine
getirdiğini hatırlamış olmalı ki, utanarak yanıma yaklaştı :"Affedersiniz
mösyö.." diye konuşmaya başladı.
"Onu özür dilemeye bırakmadım,
büyük bir borçlulukla ellerine sarıldım.
Onu seyrederken geçirdiğim bir saat
bana insanoğlunun yaratıcılığının bilinmez yanını açmıştı. Bu sır, bütün güçleri, düşünceyi ve aklı son sınırına
kadar biraraya toplayıp, sanatçının
kendinden geçerek dünyadan sıyrılabilmesiydi."
O sıyrılış anında sanatçı kendinde
değildir. Bütünüyle eserindedir. Sevgi
ile işine dalmış ve onunla özdeş olmuştur. Böylece yüce değerlerin yönetimindeki bir çalışma, insana en büyük
sevinci verdiği gibi, eserin bitiminde
duyulan hazzın keyfine de diyecek
yoktur. Mimar Sinan "Süleymaniye
Camiini bitirdiğinde, şöyle uzaktan
eserine bir baktığında kim bilir ne
yüce ve soylu şeyler duymuştur.

Michelangelo, ünlü "Musa" heykelini
(yontusunu) yapıp bitirdikten sonra o
derece coşmuş ki, çekicini heykele
doğru fırlatıp: "Ne duruyorsun,
konuşsana!" diye bağırmıştır. O anda
öylesine içindedir ki heykelin, niye
konuşmadığına şaşmaktadır.
SANATÇININ
YARATICI
SOLUĞU
Sıradan insana garip gelebilir bu, ama
sanatçı için yarattığı şeyler, yaşayan
varlıklar kadar, belki daha da fazla
gerçektirler.
İspanyol yazarı Unamuno "Sis"
romanını yazarken-yaşarken de diyebiliriz-romanın kahramanı Auguste
Perez'in bir sabah odasının kapısını
açıp içeriye girdiğini görünce şaşmıyor
ve ona kendisini öldüreceğini haber
veriyor. Ve roman kahramanından şu
yanıtı alıyor: "Siz de öleceksiniz
Senyor Unamuno, siz de geldiğiniz
hiçliğe döneceksiniz. Öleceksiniz ve
öykümü okuyanlar da bir gün ölecektir.
Onlar da benim kadar uydurma varlıklardır. Hepsi ölecektir, hepsi. Bunu size
söyleyen benim; sizin yarattığınız ve
sizin kadar uydurma bir varlık olan
ben, Augusto Perez…"
Unamuno öldü. "Sis" romanını
okuyanların da birçoğu öldü. Ama
Augusto Perez dünya durdukça her
okuyanda yeniden yaşayacak. Ve onu
yaratan Unamuno da anılacak. İşte
sanatın kişiyi ölümsüz kılan soluğu.
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Sanatçı, yaratma süreci içinde öylesine yoğun bir şekilde işine dalmıştır
ki, o artık gerçek dünyanın dışında,
kendi yarattığı dünyada yaşıyordur.
Balzac, bir roman üzerinde
çalışırken, kendisine uğrayan dostlarından birini gözyaşları içinde: "Biliyor
musun, Comtesse de Langeais öldü!"
diye karşılar. Konuğu şaşırır. Böyle bir
tanıdığı yoktur. Sonra öğrenir ki, bu
Comtesse, Balzac'ın yarattığı bir roman
kişisidir. Ve ziyaretinden az önce,
sanatçı onun ölümünü yazmıştır. Henüz
yaratıcı uykusundan uyanmamış,
gerçek dünyaya dönmemiştir. Ancak
neden sonra, konuğunun şaşkınlığı
üzerine Balzac, iki dünyayı birbirine
karıştırdığını anlar.
DAİRELERİMİ BOZMA
Benzer duruma büyük düşünürlerde
ve bilim insanlarında da rastlıyoruz.
Örneğin Sirakusa'nın fethi sırasında,
surlar çoktan aşılmış, askerler kenti
yağmalamaya başlamıştır. O arada
askerlerden biri Arşimet'in evine girer.
Ve ünlü bilgini bahçede değneği ile
kumlar üzerinde geometrik şekiller
çizerken bulur. Asker kılıcını çekip
üzerine saldırdığında Arşimet, yerde
çizdiği şekillere dalmış bir halde,
arkasına bile dönmeye gerek duymadan, yalnızca "Dairelerimi bozma!"
der. O, tüm düşüncesini topladığı bu
verimli durumunda sadece bir ayağın
çizdiği şekillerin üzerine basmak üzere
olduğunu görmüştü. Bu ayağın bir asker ayağı olduğunu, düşmanların şehri
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ele geçirdiğini, kaçanların bağırışlarını,
ölenlerin feryatlarını ve kazanan tarafın
zafer naralarını işitmemişti. Çünkü
Arşimet, bu yaratma anında Sirakusa'da
değil, eserinde yaşıyordu. Asker ne
bilsin bunu. O da kendi bildiğini işledi.
Sadece daireyi bozmakla kalmadı,
Arşimet'i de öldürdü.
Sokrates'in de düşünmeye dalınca
her şeyi unuttuğu söylenir. Korkunç
karakışlarda, kimsenin dışarı çıkmaya
cesaret edemediği soğuklarda, o yalınayak, buzun üstünde yürür ve bazen
saatlerce olduğu yerde dikilir, derin
düşüncelere dalarmış.
B. Russel da önce hocası, sonra çalışma arkadaşı "Principia Mathematica"
eserini birlikte yazdıkları Whitehead'in
kendisini işine verişini, "Olağanüstü"
olarak niteler. Ve onunla ilgili bir anısını anlatır: "Grantchester'de , Whitehead'in evinde birlikte kalıyorduk. Sıcak bir yaz günü, arkadaşımız Crompton Davies geldi. Davies'i ev sahibine
merhaba demesi için bahçeye götürdüm. Oturmuş matematikle uğraşıyordu Whitehead. Burnunun dibine kadar
sokulduğumuz halde bizi görmedi. Bir
süre onun sayfa sayfa sembol yazışını
seyrettikten sonra saygıyla ayrıldık,
ayağımızın ucuna basa basa."
Ne güzel, insanın böyle ibadet eder
gibi çalışması. Ve sonra daldığı soylu
dünyadan derlediği çiçekleri, topladığı
meyveleri insan kardeşlerinin hizmetine sunması, çalışıp, sevgi ile yaratarak
gitgide daha çok Tanrı'ya benzemesi.
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Bilinçli
Farkındalık
Nihal Gürsoy

BİLİNÇLİ FARKINDALIK NEDİR?
Bilinçli farkındalık; kısaca şu anda
olmak ve şu andaki deneyimimiz her
neyse onu tam farkındalıkla yaşamak
demektir. Birçoğumuz, bir iş yaparken
veya başkaları ile birarada iken aslında
o an olup bitenden çok farklı şeyler
düşünebiliriz. Kimi zaman, düşüncelerimizde geçmişi, yaşanmış tecrübeleri
yeniden deneyimler, kimi zaman da

düşüncelerimizi bir ileri zamana taşır
ve çoğunlukla kendimizi bazı işleri planlarken bulabiliriz.
Temeli 2500 yıl öncesinin Uzakdoğu
öğretilerine dayanan bilinçli farkındalığı
1970’lerden itibaren Batı Dünyasında tıp
alanındaki uygulamalara entegre eden ve
bu konudaki öncü araştırma ve çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Jon Kobat
Zinn şöyle tanımlıyor.
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“Dikkatimizi şimdiki zamana ve şu
anda yaşadığımız deneyime odaklamak,
bu deneyimi olduğu gibi almak ve kabul
etmek.”
Günlük yaşamımızdaki uyaranların
çokluğu, hızlı ve verimli olma çabası
pek çok şeyi birarada ve çoğu zaman da
farkında olmadan yapmamıza neden olabiliyor. Örneğin; herhangi bir toplulukta
bir yandan içinde bulunduğumuz ortamdaki konuşmaları dinlemeye çalışırken
diğer yandan telefonumuzla sosyal medya hesaplarımızı kontrol edebiliyoruz.
Şimdiki anda olamamak pozitif, hoşa
giden deneyimleri kaçırmamıza sebep
olurken diğer yandan olumsuz, istenmeyen durumlara tam odaklanmadan
geçiştirmemize de neden olabiliyor. Bu
kısa vadeli çözümler daha sonrasında
istenmeyen sonuçlara sebep olabiliyor.
Ancak deneyimlerimize odaklanmayı
başardığımızda, uzun vadede duygu ve
düşüncelerimize ait farkındalığımızda
artma, stresimizi kontrol edebilme, zor
anlarda sakin ve sükûnet içinde olabilme,
daha iyi bir dinleyici olabilme, empati
kurabilme gibi hem iş ve sosyal hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz birtakım
becerilerimizi geliştirebiliyor hem de
kendi öz denetimimizi çok daha rahat
bir biçimde gerçekleştirebiliyoruz.
BİLİNÇLİ FARKINDALIK
YAKLAŞIMI
Bilinçli farkındalık yaklaşımının en
önemli özelliği elbette dikkati şu ana
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odaklamaktır ancak sadece dikkati odaklamak yeterli değildir. Şimdiki ana odaklanmış yoğun dikkatle birlikte; gözlem
yapmaya, algılamaya başladığımız kişi,
deneyim, duygu ve düşünceleri belli bir
tutumla ele almamız da önemlidir. Bu
bölümde bilinçli farkındalığın etkili
birkaç tutumu özetlenecektir.
Anda Kalabilmek: Bilinçli farkındalığın en temel tutumlarından biri şu an
neyi yaşıyor ya da deneyimliyorsak
sadece ona odaklanabilmek ve dikkatimizi şu ana verebilmektir. Bunu sürekli
aynı yoğunlukta yapabilmek oldukça
güçtür. Zaten amaç, her an her şeyi yüzde
yüz farkındalıkla yapabilmek değildir.
Ancak, mutlu ve keyifli anların daha çok
farkına varabilmek olumsuz, stresli anları
ise en iyi şekilde yönetebilmek ve en
sağlıklı tepkiyi seçebilmek adına, anda
kalmayı pratik ettikçe günlük yaşamımızda önemli farklılıklar elde edebilmektir.
Yargıları Fark Etmek: Zihnimiz, sürekli
olarak karşılaştırır, kategorize eder, analiz
yapar ve yargılar. İyi, kötü, güzel, çirkin,
bilgili, bilgisiz, çalışkan, tembel, başarılı
başarısız, sevdim, sevmedim gibi gün
boyu pek çok kez yaptığımız gruplamalar
ve hızlı verilmiş tepkilerden sadece
bazılarıdır.
Bilinçli farkındalık uygulamalarındaki
niyet, düşüncelerimizi izleyebilmek, fark
edebilmek olduğu gibi aynı şekilde
otomatik yargılarımızı da fark edebilmektir. Şimdiki anda yaşadığımız deneyimleri
değerlendirirken; kişileri ve olayları
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hangi gözlükle algıladığımızı,
yargılarımızın bizdeki kaynağını ve bunların sebeplerini fark etmektir.
Başlangıç Zihni: Otomatik pilottan
çıkıp, şu andaki deneyimi farkındalıkla
yaşadığımızda, bu deneyimi sanki ilk
defa tecrübe ediyormuşçasına ilgi ve
merakla yaklaşabiliriz. Çoğu zaman
geçmiş deneyimler, varsayımlar, beklentiler şu an yaşadıklarımızla ilgili duygu
ve düşüncelerimizi etkiler. Başlangıç
zihni tutumu ise şu ana yargısız ve ilgiyle
yaklaşmamıza destek olur.
Kabul Etmek: Yaşam içinde deneyimlerimiz her an ve her zaman pozitif
olmayabilir. Hayatta olumlu, mutlu anlar
kadar; bizi zorlayan, üzen koşullar ve
insanlar her an karşımıza çıkabilir.
Aslında gerçekte bizi asıl zorlayan faktör,
egomuzdan kaynaklı eksiklerimiz ve beklentilerimizdir. Kabul etmek, aksi elimizden gelmediği durumlarda, yaşanan
deneyimin ve var olan koşulların oldukları halleriyle varlıklarını kabul etmektir.
Onları yok saymak, bastırmak, reddetmek
ya da zorlamak olayı objektif bir biçimde
algılamamızı engeller. Durumu
değiştirmek için o anda elimizden gelen
bir şey yok ise kabul ettikten sonraki aşamada olaya çözüm getirebilme, çareler
üretebilme, farklı yollar geliştirebilme
gibi aşamalara daha rahat geçebilir ve
ilerleme kaydedebiliriz.
Sabır Göstermek: Bilinçli farkındalık
uygulamalarına başladığımızda aslında
çok hızlı uyaranların yoğun olduğu bir
yaşamımız olduğunu görürüz. Biraz da
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içinde bulunduğumuz çağın gereği
olarak; sakin, yavaş ve akışına bırakılmış
hayatlar yerine yüksek tempolu ve pek
çok aşamasını kontrol ettiğimiz hayatlar
yaşıyoruz. Ancak sabretmek ve kabul
etmek davranışlarını devreye sokabildiğimizde, şu anda yaşanan deneyimin
farkındalığını artırırken bir yandan da
zamanın akışıyla birlikte olayların da
değişip, dönüştüğünü ve hiçbir şeyin aynı
kalmadığını görüyoruz.
Şefkat Göstermek: Zor durumlarda,
başkalarına ve kendimize karşı şefkatle
yaklaşabilmek, yargılayıcı bir tutum yerine sevgi dolu, yapıcı ve çözüm odaklı
olabilmek aynı zamanda bizim insani
kapasitemizi ve gücümüzü de gösterir.
Şefkat göstermek, yaşanan durumun
yıkıcı etkisini en aza indirerek olayın
içinden daha kolay geçmemizi sağlar.
BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN
UYGULANDIĞI ALANLAR
Bilinçli farkındalık uygulamaları
standardize edilmiş eğitim programları
ile pek çok ülkede uygulanmaktadır.
Öncelikle, sağlık ve tıp alanında kullanılmaya başlayan bilinçli farkındalık programları, yaklaşık son on yıl içinde çok
farklı gruplarla farklı alanlarda uygulanmaya başlanmıştır.
Bunlar arasında dikkat çeken alanlardan biri de eğitimdir. En küçük yaşlardan, üniversite eğitimine kadar okullarda
derslere entegrasyonu sağlanmış olup
ayrıca kısa süreli çalıştaylar organize
edilmiştir.
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Benzer şekilde pek çok şirket, çalışanlarına bilinçli farkındalık eğitimi aldırarak çalışma hayatı için daha verimli ve
huzurlu bir ortam sağlamaya çalışmıştır.
Bu şirketler arasında konuya liderlik
yapan Google “kendini içinde ara”
(search inside yourself) isimli bilinçli
farkındalık ve zekâ eğitimini tasarlamıştır. Bilinçli farkındalık eğitimleri
aynı zamanda hastanelerde, hapishanelerde ve en son İngiltere başta olmak
üzere birkaç Avrupa ülkesinin parlamentosunda da uygulanmaya başlamıştır.
Bu uygulamalar kendi içerisinde süre,
teknik ve yapılan egzersizler bakımından
farklılıklar gösterse de, iki farklı grup
tarafından yapılmış olan, en çok kullanılan Bilinçli Farkındalık Temelli Stres
Azaltma ( Kabat- Zinn ) ve Bilinçli Farkındalık Temelli Stres Azaltma (Teasdale,
Segal ve Williams ) programlarıdır.
BİLİNÇLİ FARKINDALIK
ÜZERİNE BİLİMSEL BULGULAR
Son 30 yıl içinde bilimsel bilinçli
farkındalık üzerine yüzlerce araştırma
yapılmıştır. Bu araştırmaların özellikle
beyin üzerindeki bulguları oldukça
çarpıcıdır ve bilinçli farkındalık egzersizleri ile davranış, tutum ve becerilerdeki
gelişimin nasıl gerçekleştiğine dair ışık
tutmaktadır. Bu bulgular, yani edinilen ve
benimsenen, tekrarlanan alışkanlıkların
beyin yapısını değiştirebileceğini göstermektedir. Bu duruma nöroplastite denmekte olup, nöroplastite ile ilgili çalışmalar yetişkinlikte bile yeni kazandığımız alışkanlıkların beyin üzerindeki
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belirgin etkisini ve beyni yeniden şekillendirebildiğini ortaya koyuyor.
Beyin görüntüleme teknikleri; (örn.
fMRI ) ile yapılan araştırmaların ortaya
çıkardığı en önemli bulgular; öğrenme,
hafıza gibi alanlardan sorumlu bölgelerde
kalınlaşma ve beynin stres, tehdit değerlendirme merkezi olan amigdala’da
küçülme tespit edilmesidir.
Ruh sağlığı alanında yapılan araştırmalar, bilinçli farkındalık uygulamaları
ile depresyon, anksiyete gibi rahatsızlıkların belirtilerinin azaldığı, kişilerin duygusal farkındalıklarının arttığı ve duygularını daha iyi yönetebildiklerini ortaya
koymuştur. Hapishanelerde yapılan
bilinçli farkındalık ön test, son test çalışmaları sonucunda yine kişilerin stres
seviyesinde azalma ve iyi oluş halinde
artış gibi benzer sonuçlar bulunmuş,
bununla birlikte daha az madde ve alkol
kullanımı rapor edilmiştir. Bu sonuçlar,
araştırmacılar tarafından özellikle tekrar
suç işleme oranının azalmasına dair
olumlu gösterge olarak yorumlanmıştır.
Bu araştırma sonuçları; bilinçli farkındalık uygulamalarının pozitif etkilerini
gözler önüne sererken, bilim insanları bu
konuda araştırmalarını daha da derinleştirmek düşüncesindedir.
KAYNAKÇA
Z. Atalay, Bilinçli Farkındalık Eğitimi
(Mindfullness)
C.M. Tan, Kendini İçinde Ara
Rengin Işık, Bilinçli Farkındalık
Yaklaşımı
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Düşüncelerimiz
Plasebo Etkisi Yaratır mı?
Seyhun Güleçyüz

lasebo Lâtince “hoşnut
ederim” anlamına geliyormuş. Ne hoş bir cümle
değil mi? Gerçek ilaca
benzeyen ama gerçek ilaç olmadığı
halde tedavi eden maddelere plasebo
denir.

P

Plasebonun tarihini incelerken ilk
defa bilinçli ve bilimsel bir şekilde
ortaya çıkan II. Dünya Savaşı esnasında Amerikalı bir cerrah olan Dr. Henry
Beecher’in yaşadığı bir olayla gündemimizde yerini almıştır. Dr. Henry
Beecher II. Dünya Savaşı'nın son döne-
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minde sahra hastanesinde ağır yaralı ve
ameliyat edilmesi gereken bir askerin,
ağrı kesici olmadan kardiyovasküler bir
şoka gireceğinden endişe ediyordu ki
hemşire tuzlu su dolu kocaman bir
şırıngayla askere yaklaştı ve tuzlu suyu
ona enjekte edip narkoz için ağrı kesici
verdiğini söyledi. Asker kısa sürede
sakinleşti, morfin almış gibi tepki verdi
ve ameliyat acısız başarıyla bitti. Dr.
Henry Beecher savaş sonrası bu olguyu
araştırdı.1955 yılında 15 ayrı araştırmanın klinik inceleme sonuçlarını
yayınladı. Öyle çok dikkat çekti ki yeni
bir tarih yazdı tıp alanında.
Bu konunun üzerinde yapılan
incelemelerde gerçekliği sadece
düşünceler, inançlar ve beklentiler
yoluyla değiştirilebileceği fikrinin çok
asırlar önce başlamış olduğu görüldü.
İncil mucizevî iyileştirme olaylarıyla
doludur. Yakın tarihte 1858 Güney
Fransa'daki Lourdes Bernadette adındaki on dört yaşındaki bir köylü kızın
Bakire Meryem'i gördüğü yerlere giden
tekerlekli sandalyeliler, koltuk
değnekliler oradan yürüyerek dönmüşlerdir. Hindistan'da geç dönem
gurusu Sathya Sai Baba halk arasında
avatar, yani Tanrı’nın tezahürü olarak
bilinir ve kutsal külleri havaya savurur,
bu külleri yiyenler ve bedenine sürenler şifa bulurlardı. IV. ve IX. yüzyıllarında hüküm süren Fransız ve İngiliz
krallarının bir kısmı hasta halkını
elleriyle tedavi ederlerdi. 1790'da
Viyana'da yaşayan fizikçi Franz Anton
Mesmer mucizevî bir iyileşme olarak
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kabul edilen manyetizmayı buldu,
halen kullanılmaktadır ama artık
günümüzde bu tip şifalandırmalara
“biyoenerji” deniyor.
1960 senelerinde bilim insanları;
kişinin etkisiz bir maddeye inanıp ona
zarar verdiğini düşündüğünde gerçekten zarar verdiğini araştırarak tespit
ettiler ve buna “nocebo” adını verdiler.
Nocebo “zararlıyım” anlamında kullanılır tıp literatüründe ve etkin bir şekilde ilaç araştırmalarında etkisi yaygın
bir şekilde olarak ortaya çıkarılmıştır.
Plasebo alan ve ne aldıklarını bilmese
de gerçek inançların yan etkileri onlarda da görülür. Eğer denekler test
edilirken yani etkiler hakkında uyarılıp
plasebo ilaç alsalar da nasıl iyileştirici
etkiye inanmışlarsa yan etkiye de
inanır ve yan etkileri yaşarlar, iyileştirici etkileri yaşarken.
İlaç üretiminde ve tıpta belli ahlâki
nedenlerle bu olgulara bakmak özel
tasarlanan ünlü bir örnek deney 1962
yılında Japonya'da bir çocuk grubuyla
yapılmıştır. Bu çocukların hepsinin bir
sarmaşık türüne alerjisi vardır.
Araştırmacılar her çocuğun bir kolunu
zehirli sarmaşık yaprağı ile ovarlar.
Ama çocuklara yaprağın zararsız
olduğunu söylerler. Bütün çocukların
zehirli sarmaşık sürülü kolunda bir şey
olmaz. Ama zehirsiz bir yaprak sürülen
ama onların zehirli olduğunu zannettikleri için çocukların kolları kızarır,
kaşınır ve acır. Görüyoruz ki zararsız
yapraklar düşünce gücüyle çocuklara
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zarar vermiştir. Yani düşünceler
bedenin fizyolojisini değiştirmiştir.
Bu deney araştırmacılara düşüncenin
beden üzerinde gerçek fiziksel çevreden daha güçlü etkisi olduğunu gösterdi. Zihin-beden bağlantısının önemli
bir segmenti olan psikonöroimmünoloji
adı verilen yeni bir bilimsel araştırma
çağının başlamasına neden oldu. İnsan
hastalıklarının tedavisinde yeni bir yol
açıldı.
Bu arada hepimiz bir şekilde biliyoruz ki; beden kendisini iyileştirme
gücü ve bilgisine mucizevî olarak
doğuştan sahiptir. Bedenimiz bizim
düşüncelerimiz dışında pasif ve aktif,
yani zihinsel telkin ve tahayyül ile
hasta organımızı kendi kendine yeniden
yapılandırabiliyor. Bu çalışması
düşüncenin beyni ve hormonları yönlendirerek yepyeni bağlantılar oluşturarak başardığını tıp bilimi 21. yüzyılda

Dr. Joe Dispenza
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ispatlamıştır. İnsanların henüz bilimsel
yönünü tam bilmese de bu gibi şifalandırma olaylarının oluşumuna
şükrederiz.“Çünkü bilgi göz çamurunu
yıkayan tek ilaçtır.”
Dr. Joe Dispenza (1962) Kaliforniya
doğumlu nörolog, kiropraktör (ameliyatsız, dokunarak tedavi uzmanı),
araştırma ve öğretim görevlisi yazardır.
Bu konularla ilgili bilimsel kitapları
vardır. Düşünceler ve duyguların
bedendeki dönüşümde rolleri üzerine
buluşlar da yapmıştır. Olumsuz duygularını kortizol ve adrenalin seviyesini
yükselttiğini hattâ bağımlılık yaptığını
ve birçok hastalığa yol açtığını
deneylerle göstermiştir Dr. Joe
Dispenza.
“Bu iki stres hormonunun oksitosin
adlı rahatlama hormonuyla, düşünce ve
inançlarımızın etkisiyle inaktif hale
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gelmesi sonucu insanın dengeyi bulup,
huzur ve sükûnet haline dönmüştür”
demektedir. Bunun gerçek olduğunu
da bizzat ispatlamıştır. Düşüncenin
duyguya dönüşüp insanı iyileştirebilmesi ilk başta şaşırtıcı gelse de, bu
konuda yapılan atölye çalışmalarında,
bu fikirleri eksiksiz uygulayan kişilerde
çıkan sonuçlar beklenenin ötesinde
olumlu sonuçlar vermiştir.
Mesela tekerlekli sandalyede yol alan
hasta ayağa kalkıp yürümüştür. Migren
ağrıları olan kişinin migreni yok
olmuştur. Bunlar gibi çok olumlu
vakalar ortaya çıkmıştır.
Bizi eskiden beri sınırlayan
düşüncelerimizden, doğru diye
kabul ettiğimiz yanlış fikirlerimizden,
onların oluşturduğu duygularımızdan
ve biyolojik eşiklerimizden yani
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etkiye tepki gösterebilecek sınırlamalarımızı kenara bırakıp kendini
potansiyelimizin ve doğru bilgilerimizin yardımıyla yeteneklerimizi,
aklımızı ve sevgimizi inancımızla
harmanlayıp, en yüksek seviyeye
taşır. Ve biz bunu başarabiliriz.
Unutmayalım ki; bilmediğimiz bir
şeyi yapamayız.“Akıl sadece bilgi ve
tecrübe ile gelişir.”Ama bu karar çok
radikal, nasıl alabiliriz? Evet, bu kararı
almak oldukça zordur ama böylesine
saf bir düşünceyle istemek, başarmış
halinin tahayyülünü sık sık yaşamak,
şüphe tereddüt olmadan başaracağına
inanmak çok önemli bir güç verir
insana. Bunun anahtarı da, sabırdır,
yani yıkıcılığa yılmadan, mağlup olmama iradesidir.
Bilgiyle farkındalığımızı arttırmalı,
anda kalmaya çalışmalı, irademizle
düşünce kontrolünü sıkı tutup
yapacağımız işe odaklanmalıyız.
Böylece zihin saf ve temiz kalıyor
ve beden içinde bulunduğu o anı yaşıyor. Düşünceler ve uyandırdığı duygularla birlikte beden kendini fizyolojik
olarak yeniden yapılandırıyor. Yani
daima içinde bulunduğu ana konsantre
olan kişinin düşünceleri maddeleşiyor.
Beden eski sağlığına yeni genler
oluşturarak kavuşuyor. Burada önemli
olan, hayal edilen gelecek olayı
sanki gerçekmiş gibi düşünme işini
başarılı uygulamaktır. Bu düşünce
gücü hasta dokularda epigenetik olarak
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yeni yollar açıp aktive edecek şekilde
değiştiriyor. Böylece biz plasebo etkisiyle iyi olmaya başlıyoruz. İnsanların
duyarlılıkları arttıkça bilinçaltı erişimi
de artar. O zaman kişinin plasebo etkisi
de artar.
Yapılan deneyler telkin ve hipnoz
ile her deneğin sağlıklı olma yolundaki
telkini önce kabullendiği daha sonra
inandığı görülür. O denek kendini
potansiyel iyileşme telkinine teslim
etmiştir.
İşte o zaman, zihnini de değiştirip
gelecek olan gerçeğe uyarmıştır.
Böylece hem zihin, hem beden bu
süreç içinde değişmiştir. Bilinçdışı
zihin de anın içinde geleceğin gerçekliğini yaşamaya başlar. Yani insan
hareketlerini ortama göre kontrol eder.
Görevinin önemli bir bölümü de
insanın dış dünya ile iç dünyası arasındaki bağlantısını sağlamaktır.
Bu konunun üzerinde durma sebebim
ise bedenimizi şifalandırırken tahayyül
kadar telkin de çok önemlidir ve telkin
hipnoz esnasında direkt ruha
yapıldığında daha etkili olur. Bilinçli
zihin dünya hayatına daha çok dönük
olduğundan telkinde etkiyi azaltır.
Rus fizyolog Ivan Pavlov (18491936) şartlanma deneyini hayvanlar
üzerinde hayata geçirmiştir. Bu deney
klasik koşullandırma deneyidir ve tarihin akışını değiştirmiştir. Kendisi de
Nobel ödülü almıştır. Pavlov’un deneyi
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şöyledir: “Tüm köpekler kendileri için
doğal uyarıcı olan ete karşı tepki vermektedir. Onların bu tepkisi salyadır.
Klasik koşullanmada ilk olarak köpeğe
et verilir ve verilirken düdük çalınır.
Sonra düdük çalıp et vermeden de
köpeklerde salya artması görülür.”İşte
bu yoldan giderek uyarıcının insan
bedenini etkilediği ortaya çıktı ve
psikolojide, fizyolojide ve tıp biliminde önemli bilgilere ulaşılmasını
sağladı.
Dr. Joe Dispenza’nın ekibiyle yaptığı
40 kişinin denek olarak katıldığı bir
deneyi anlatmadan geçemeyeceğim:
40 romatizma hastasına ağrıları için
belli ilaçlar verilir ve yan etkileri
anlatılır. Daha sonra 40 romatizma
hastası olan deneğe etkin maddesi
olmayan yani plasebo ilaç verilir.
Gerçek ilaç gibi etkili olacağı, ağrıyı
keseceği söylenir, yan etkileri anlatılır.
İyileşeceklerine gönülden pozitif
düşünceyle inanıp ağrısız zaman
geçirirler. Bilgiyle beslenen inanç
insanı başarıya götürür. Sözün özü;
insan gelecek senaryosuna gönülden
inanır ve odaklanırsa, beden içinde
bulunduğu an itibariyle geleceği
deneyimlemeye başlıyor. Bu esnada
en önemli nokta; zihnin, saf ve temiz
düşünceyle iyileşmiş halinin
tahayyülünde yaşamasıdır. Büyük
farkındalık ve inançla yapacaklarımızın hayırlı sonuçlarına şahit
oluruz. “İnanarak sabredenler ulaşacaklardır.” sözü böylece gerçekleşmiş olur..
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Spiritüel
Kuşaklar
Belgin Tanaltay

trafınızda gördüğünüz
çocukların ya da kendi
çocuklarınızın, torunlarınızın farklı olduklarını
düşünüyor ve hissedebiliyor olabilirsiniz. 1970'lerden bu yana, diğer
ebeveynler ve öğretmenler de, çocukların giderek daha duyarlı, bilinçli ve
psişik hale geldiğini fark ettiler.

E

Dünyanın her döneminde, insanlığın
tekâmül edip yükselebilmesi için üst
boyutlardan, manevi âlemlerden
insanoğluna çeşitli şekillerde destek
gelmiştir. İçinde bulunduğumuz bu

yeniçağda, insanlığın uyanış döneminde de yeni dünyanın oluşmasını
sağlayacak yeni nesiller, farklı yeteneklerle, özelliklerle dünyaya enkarne
oluyorlar. Genetik kodları ve algıları
hücresel ve DNA boyutunda dünyanın
kolektif bilincini yükseltme görevine
uygun olarak kodlanmış bu kişilere
Yeni Çağ bilgilerinde “Yıldız Tohumu’’
(Star Seed ) deniyor.
Yıldız tohumu nesilleri gezegenimizin yükseltilmesine yardımcı olmak
için evrenin dört bir yanından
Dünya'ya gönderilen çocuklardır. Özel
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ruhsal ve diğer duyusal armağanlarla
birlikte gelirler. En yüksek potansiyellerine ulaşmak için genellikle
ihtiyaçlarına en uygun ebeveynleri
seçerler. Onlar hassas ve keskin algıya
sahip, sevgi odaklı, dünya sisteminde
ters giden durumları görüp tepki veren,
doğa ve tüm canlılarla güçlü bağlantıları olan, yaşadığımız düzene ve
kurallara uymakta zorlanan bir yapıya
sahiptirler. Mevcut düzeni sorgulayan
ve uyum sağlamakta zorlanan yıldız
tohumlarının ortak özelliği, daha üst
boyutların yüksek titreşimli varoluş
deneyimine sahip olmalarıdır.
‘’Işık İşçileri’’ de denilen bu grubun
ilk öncüleri artık yetişkin yaşlardalar.
Onlar bu karanlık dünyayı iyileştirmek,
titreşimini yükseltmek, karanlığı aydınlığa dönüştürmek için görevli gelmiş
özel ruhlardır. Dünya'ya yaklaşık son
elli yıldır uyanış programı çerçevesinde
gelmeye başladılar. Bu süreçte ezoterik
bilgilere ulaşım kolaylaştı, dönüşüm
çalışmaları çeşitli şekillerde tüm
dünyaya yayıldı. Belli dönemlerde belli
özelliklerle gelen bu nesillerin dünyaya
geliş tarihlerinde kaymalar olduğundan
geliş tarih aralıklarını çok kesin bilgi
olarak almamak gerek.
Yeni çocukların ilk nesli İndigolar
idi, 1990'larda Kristal Çocuklar tarafından takip edildi. Daha sonra,
Gökkuşağı Çocukları (Rainbow
Children) ortaya çıkmaya başladı.
“Y” ve şimdi “Z” kuşağı şeklinde
ifade edilen bu çocuklar, “X” kuşağının

aksine itaat ya da geleneksel kurallara
uyumdan çok; sorgulama ve adalet gibi
kavramlara ilgi duyuyorlar. “X” kuşağı,
içsel anlamda benimsemese bile,
ebeveynlerinin emirlerini kendi iyilikleri için olduğunu düşündüklerinden
sorgulamadan kabul ediyorlardı. Ama
bugünün nesilleri artık çok daha farklı.
Bu gezegende kim olduklarını, ne istediklerini ve amaçlarını biliyorlar. İtaat
kültürü onlar için bir anlam ifade
etmiyor. Bu nesiller mutlak otoriteyi
sorgulayacak ve yaratıcılıklarını beslemeyecek işler yapmayacaklardır. Özellikle iş hayatında “Y” kuşağında zaten
bu görülüyor. Kurumlar bu kuşağı
ellerinde tutmak için birçok eğitim ve
yöntem geliştirdiler. Şimdi “Z” kuşağı
bir adım ötesine geçti ve çalışma stillerini değiştirme yolunda adım attılar.
‘’Home Office” denilen, ofis ortamına
bağlı olmadan, evde yapılmaya müsait
işler oldukça çoğaldı. Zira kurumlar
yeni nesil çalışanlarını ellerinde tutmak
istiyorlarsa, esnemek zorundalar.
Çünkü bu nesiller kısıtlanmak ve belli
kurallara bağlı kalmak istemiyorlar.
İNDİGOLAR
1970’lerin sonlarında Nancy
Ann Tappe, özel, sıradışı, doğaüstü
özelliklere veya yeteneklere sahip
olduğuna inandığı çocuklara atıfta
bulunan “İndigo çocuklar” kavramını
geliştirdi. Bir öğretmen ve aynı zamanda danışman olan Nancy Ann
Tappe’in, elektromanyetik alan olarak
da bilinen insanın vücudunu çevreleyen
aura alanlarının renklerini görme
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yeteneği vardı. Bu konuda araştırmalar
yaparken 1980’den sonra doğan çocukların %80’inin çivit mavisi aura alanına
sahip olduklarını keşfetti. Bu yeni rengi
ise “İndigo” olarak adlandırdı. İndigo
çocuklar kavramı daha sonra
1990’ların sonlarında bir dizi kitabın
yayınlanması ile oldukça ilgi görmeye
başladı. İndigo terimi ayrıca altıncı
çakradan türemiş bir kavramdır. Altıncı
çakra, üçüncü göz çakrası olarak da
bilinir. Bu çakranın da rengi çivit mavisidir. Üçüncü göz, sezgi ile ilişkilidir.
Bu sebeple İndigo çocuklara bu çakra
atfedilmiştir. Bu çakrası kuvvetli kişilerin bütünlük, doğruluk ve sevgi gibi
konulara özel ilgisi vardır. Aynı zamanda sezgisel bilgilere açıktırlar.
İndigolar, kristallere göre daha özgür
ve âsi ruhludurlar, isyankâr, sisteme ve
düzene, otoriteye tam uyum gösteremezler. İnatçıdırlar. İçlerinde büyük
bir sevgi potansiyeli olmasına rağmen
daha savaşçı bir yapıya sahipdirler.
Sert, keskin ve tepkisel olabilirler.
Çünkü mevcut düzeni değiştirmek
için gelen öncü kuvvetler olarak
hareket etmeleri gerekiyor. Dünya'yı
değiştirmek, yardım etmekle ilgili
büyük arzuları vardır. Katı kurallarla
ve hükümetlerle mücadele ederler.
Metafizik ve görünenin ötesine dair
derin bir anlayışa sahipler. Sezgileri
çok güçlü olduğundan yalan söylendiğini veya dürüst olunmadığını kolayca anlayabilirler. Gerçeği görmeye ve
ortaya çıkarmaya programlılar; bu da
her zaman hoş karşılanmayabiliyor.
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Genellikle son derece zeki ve empatiktirler. Yaratıcıdırlar, geçmiş yaşamlarından (her zaman tam olarak anlayamadıkları) birçok deneyimlerini ve
duygularını yazarak, resim yaparak,
dans ederek veya şarkı söyleyerek
ifade ederler. Hayvanlarla ve bitkilerle
kolaylıkla iletişim kurabilirler.
İndigolar, genellikle bu yaşamlarında
çok yararlı olan güçlü hafıza gibi
çeşitli benzersiz yeteneklerle dünyaya
gelirler. Çoğu, muhtemelen mesajlarıyla daha fazla insana ulaşmalarına
yardımcı olabilmek için teknolojiye
çekilirler. Ayrıca ruhsal varlıklarla
kolayca iletişim kurmalarına yardımcı
olan yüksek titreşimli enerji seviyelerine sahiptirler. Çocukluklarındaki
kâbuslarına genellikle manevi
ziyaretçiler neden olur.
Bağımlılıklara eğilimli olabilirler.
Agresif veya kırılgan yapılarından
dolayı izole yaşamayı tercih ederler.
Çok gururludurlar, düşük özgüven ve
yüksek özgüven arasında gidip gelirler.
Uyku sorunları (uykuya dalmakta zorluk, uyuyamama, kâbuslu veya huzursuz uyku) olabilir. Gerçek, yakın, uzun
soluklu dostluk ararlar. Kimyasallara
karşı hassastırlar.
Şu anda hepimiz zaman zaman kaotik
olduğu kadar fırsatlarla da çevrili
dünyamızdaki değişimleri fark ediyoruz. Hükümetlerdeki, para sistemlerindeki, eğitim sistemlerindeki
değişikliklere hepimiz tanık oluyoruz.
İndigolar çoktan bu sistemler içerisinde
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yerlerini aldılar ve değişim zincirini
başlattılar. Onların çocukları da sistemi
devam ettirecekler.
KRİSTAL ÇOCUKLAR
1990' larda ve 2000’li yılların
başlarında dünyaya gelmeye başladılar.
Bizi sevgiye ve barışa geri götürmek
için geldiler ve bize bireysel olarak
değil birlik içinde yaşamayı öğretmek
için geldiler. İndigolar’ın tersine asi ve
isyankâr değiller. Daha yumuşak bir
enerjiye sahip olmakla birlikte çok
güçlüler. Kristallere istemedikleri bir
şeyi zorla yaptırmak mümkün değildir.
Güçlü ve dengeli kalabilen kristaller
direnç gösterirken İndigolar gibi kendilerini ifade edebilmek için seslerini
yükseltmeye, tepki göstermeye ihtiyaç
duymazlar. Yaratıcı, sevgi dolu ve
uyumludurlar. Kolay affederler.
Fiziksel sevgi gösterip sık sık sarılırlar,
çok şefkatlidirler. Hayvanlara ve
doğaya karşı büyük sevgi beslerler.
Taç çakralarındaki yüksek titreşimlerinden dolayı ve auraları prizmatik
kristal kuvars taşı renginde olduğu için
Kristal Çocuklar olarak adlandırılırlar.
Kristallere de ilgileri büyüktür.
Birtakım ilaçlar verilerek dizginlenen
hiperaktifler de bu nesle, bazen de
İndigolara aittir. Dünya onlara yavaş
geliyor, çünkü çok hızlı algılayabiliyorlar ve sonrasında sıkılıyorlar. Başlıca
düşmanları psikiyatrik tedavilerdir,
onlara ilaç tedavileri uygulandığında
duyarlılıklarını, ruhsal yeteneklerini ve
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enerjilerini yitirirler. İndigolar ve
Kristallerle gerçekten DEHB
Sendromu(Dikkat Eksikliği veya
Hiperaktiflik) tanısı konulan çocukların
ayırt edilmesi gerekmektedir.
Kristaller doğadan kopuk ve elverişsiz ortamlarda büyüdüklerinde, kapasite, algı ve zekâları ileri seviyede
olduğundan sorunlu çocuklar olarak
etiketlenebilirler. Psişik ve metafizik
algıları yüksek olan bu çocukların
ihtiyaç duydukları, sevgi, şefkat, şeffaflık ve dürüstlüktür.
Kristalleri nasıl tanıyacağız? İlk
bakacağımız yer onların gözleridir, iri,
etkili, anlamlı ve bilge gözlere sahiptirler. İndigolar’ın savaşarak açacakları
ve temizleyecekleri yoldan geçerek
daha güvenli bir dünyaya gitmektedirler.
Müzikten etkilenirler ve şarkı söylerler, telepattırlar, düşündüğünüzü
hissederler, duyarlı ve empatikdirler,
konuşmaya başlayınca geçmiş yaşam
anılarını anlatırlar, sanatçı ve
yaratıcıdırlar, sebze ve meyveleri tercih
ederler, denge duyguları mükemmeldir.
Kristal Çocuklar bebekken hep insanları öpmek isterler, herkese karşı sevecen ve şefkatlidirler. Yüz ifadeleri, sözleri ve davranışları hep olumlu,
çevrelerine mutluluk, neşe ve moral
verirler. Yaşlı insanlara manyetik olarak yönelirler, sanki bilgeliği ve dinginliği hissediyorlar. Dünyamızın şu anda
en çok muhtaç olduğu şeyi yapıyorlar,
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yani bağışlayıcılar. İndigo ağabey ve
ablaları davaları için savaşırken onlar
Gandi gibiler, bir tartışma ortamında
arkalarını dönüp gidiyorlar ve affedici
bir tavır sergiliyorlar.
Kristal Çocuklar anne babalarını
özel olarak seçerler. Kristal Çocuklara
hamile olan anneler, çoğu zaman çok
özel olaylardan söz etmekteler. Bu
anneler özel rüyalar görmekteler,
hattâ bazı annelerin önceden varolan
hastalıkları iyileşmektedir.
Kristal Çocuklar bazen ebeveynlerini
duymaz görünürler, bu olay daha çok
doğada bulundukları anlarda görülür.
Aslında otistik tavır zannedilen bu olay
gerçekte farklıdır, onlar o anlarda
dünyadan geçici olarak koparlar.
Örneğin tv seyrederken, açık havadayken, hayvanlarla oynarlarken bunu
sık sık yaparlar ve anne babalarını duy-
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mazdan gelirler, uzun uzun çiçeklere,
yapraklara, hayvanlara bakarlar. Ayrıca
teknoloji de onlar için önemlidir, ne
olursa olsun teknolojik herşeye kendilerini kaptırırlar. Kristal Çocuklar'ın bu
yetenekleri gelecekte lider olduklarında
yararlı olacak olan odaklanma veya
konsantrasyon yeteneğidir.
Bu çocuklar büyürken, insanları
değerlendirirken kendi sezgilerine
öncelik verirler. Bir radar gibidirler.
Onlardan düşünce ve niyetlerinizi pek
gizleyemezsiniz. 10 yaşlarında bir
Kristal Çocuk, bilmez görünse bile
gerçeğin farkındadır. Ne yazık ki bazen
bu duyarlılık aşırı ve zarar verici olabilir. Bu nedenle, onların yanında olabildiğince pozitif düşünmek ve gerilimli ortamlar yaratmamak gerekir. Aynı
şey yaşadıkları çevre için de gereklidir,
onların yanında çok sert, şiddet dolu
filmeler izlemek zararlı olabilir.
Bir diğer ilginç yetenekleri gezegenin ortak enerjisini algılayabilmeleridir. Büyük kitlesel korkuları,
dünyayı etkileyen olayları hissederler,
moralleri bozulur, heyecanlanabilir
hattâ hastalanabilirler. 11 Eylül'deki
İkiz Kuleler saldırısında, felaketi
yaşanırken hisseden ve ardından ciddi
bir şekilde hastalanan çocuklar kayıtlara geçmiştir.
Duyarlılıkları sadece ruhsal değildir,
fizik olarak da farklı ve duyarlıdırlar.
Örneğin yüksek seslerden, gürültüden,
kalabalık içinde bulunmaktan, çok
sıcak veya soğuk ortamlardan, dağınık-
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lık ve düzensizlikten hoşlanmazlar.
Onlara büyük alışveriş merkezlerinde
dikkat edin, böyle ortamlarda aşırı
heyecanlanır, bu nedenle korunmalı,
belli bir süre aşılmamalıdır. Yapay ve
kimyasal maddelere çok duyarlıdırlar,
doğal sabunlar, gereğince bitkisel
ilaçlar kullanılmalıdır. Bu çocukların
ileri yaşlarda (genellikle 4 yaş civarında) konuşmaya başlamaları normaldir,
çünkü zihinleriyle iletişim kurma
yetenekleri vardır.
Kristal Çocuklar'ın sık sık mistik
konulardan söz ettiklerini duyabilirsiniz. Tanrı'dan, meleklerden,
dualardan söz edebilirler. Sanki her
birisi küçük birer filozoftur. Bazı
Kristallerde pşisik yetenekler
görülmüştür, örneğin telekinezi
yapabilirler yani bazı küçük eşyaları
düşünceleriyle hareket ettirebilirler.
Anne veya babalarına onların ilk
anne ve babaları olmadıklarını
söyleyen Kristal Çocuklar vardır.
Elektronik araçları etkileyen Kristal
Çocuklar da kayıtlara geçmiştir. Bu
yeteneklerin sergilenmesindeki amaç,
insanlığın doğal yeteneklerinin hatırlanmasıdır.
Onlar sadece sevimli, sevecen ve ruhsal değildirler, aynı zamanda doğal
sanatçıdırlar. Eğitim almış kadar güzel
resim yapanları vardır. Müzik yetenekleri yüksek zekâlarının göstergesidir,
daha üç yaşındayken şarkı sözlerini
ezberleyen Kristal Çocuklar vardır.
Yüksek yaratıcılıkları onların sağ
beyine egemen olmalarını göstermekte-
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dir. Sağ beyin egemeni bireyler,
sözcüklerin aksine görüntü ve duygularla düşünürler. Görsel yönelimleri
onlara sanatsal yetenek ve fotografik
bir bellek verir.
Haklarını savunmak için karşı tarafı
zorlayabilirler. Sertlikten hoşlanmazlar
ama otoriter davranırlar. Çatışma içeren
durumları veya ilişkileri reddederler.
Öz saygıları yüksek olduğundan bedenlerini ve ruhlarını besleyecek
arkadaşları, yemekleri, filmleri, işleri
ve evleri isteyecek kadar kendilerini
önemserler. Örneğin yemek seçimleri
güç ve özeldir, annelerini zorlayabilirler. Eğer anne ve babalar onların
beslenme tercihlerine güvenebilirlerse,
o zaman mücadeleye gerek kalmayacaktır.
Kristal Çocuklar yüksek bir enerjiye
sahiptirler, uyurken birşey kaçırmak
istemezler. O kadar duyarlılar ki,
uyarıcı herhangi bir şey uykusuzluk
yaratabilir. Zorlamalı uykularda kâbuslar görürler.Onların kendi uyku düzenlerini uygulamalarına izin verilmesi
gerekiyor. Ama eğer sorun ağırlaşırsa,
ikna etmek ve anlatmak gerekiyor.
Kristal Çocuklar, dış değil yani bizim
zaman anlayışımızı değil, kendi iç
zamanlarını kullanıyorlar. Bu konuda
anne ve babaların çok ama çok sabırlı
olmaları gerekiyor. Programlardan
nefret ederler ve özgür olmak isterler.
Belki de onlar, hiç acele etmeden
bakan, inceleyen ve sonra fikrini
söyleyen yaşlı ruhlar gibiler.
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Bekliyorlar ve öğrendikten sonra kendi
hız veya ritimlerine göre uyguluyorlar.
Aslında haksız değiller çünkü geç
kalma korkusuyla heyecanlanıp,
telaşlanacakları yerde, daha sağlıklı
olarak sakin davranıyorlar. Bir anlamda, zamanın gerçek olmadığını ve hattâ
genişletilebileceğini düşünüyorlar. Yani
bizler gibi esir olmak yerine, zamana
sahip olmak istiyorlar. Kristal Çocuklar, anne ve babalarına ve de diğer aile
bireylerine çok bağlılar, ayrı kalmaktan
hoşlanmıyorlar.
Onların sağ beyin egemen, yani
görsel olduklarını unutmayın, sözel
değil, görsel yöntemlerle eğitin. Hiçbir
konuda zorlamayın, açıklamalarda
bulunun. Onlarla sık sık beraber olun
ve dokunun. Kuralcı olmayın, dürüst
olun ve onlara kendileri olma özgürlüğünü verin. Onları asla küçümsemeyin, arkadaş gibi ilişki kurun.
Sesinizi melodik biçimde yani tonlayarak kullanın. Meraklarını giderin,
öğrenin ve öğretin. Dikkatinizi verin,
onları ihmal etmeyin, yalan söylemeyin. Sabırlı, tutarlı ve gerçekçi olun,
onlara süreklilik sağlayın. Siz ne
düşünürseniz onlar öyle olacaklardır,
onları negatif tanımlamalarla tanımlamayın, onlardan da bir şeyler
öğrenebilirsiniz. Onların imgelemelerine yani canlandırmalarına veya hayallerine katılın. Onlara enerji yardımı
yapın. Mümkünse meditasyon ve yoga
öğretin. Onları tartışmasız sevin.
Onlara negatif, ayırımcı, bölücü,
fanatik, tutucu, geleneksel ve zarar
verici düşünceler aşılamayın.
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GÖKKUŞAĞI (Rainbow)
ÇOCUKLAR
İnsanoğlunu yeni dünyaya taşıyacak
titreşimsel alana sahip auraları
gökkuşağının renklerini taşıdığı için bu
isimle adlandırılan Gökkuşağı Çocukları da 2010 yılında itibaren
Dünya’mıza enkarne olmaya
başlamışlardır. Çok akıllı, sanatsal
zevkleri ve yetenekleri gelişmiş, çocuktan ziyade yetişkin tavrına sahip bu
yeni neslin hem fiziki hem de ruhsal
güçleri gelişmiştir. Onların yetişkin
olduğu dönemde dünya artık çok farklı
bir yer olacaktır. Daha önce dünyaya
enkarne olmamışlardır, karma'ları yoktur, bu nedenle geçmişlerine bağlı
olmayan bir hayat yaşarlar. Dünyaya
gelirken dünyadaki görevlerini
engelleyecek işlevsiz aileleri seçmezler.
Genellikle İndigo veya Kristal ebeveyn
seçerler. Dünyaya sadece hizmet için
geliyorlar. Kristaller gibi büyük gözleri
olabilir, tamamen güven veren gözleri
vardır. Kimseden, hiçbir şeyden korkmazlar, anne babalar daha önceki
nesillerde yapıldığı gibi, korkutma
yoluyla bu çocukları disipline edemezler. Çok sevgi dolu ve cömerttirler.
Zorluklara dayanabilirler ve çok cesurdurlar. Kocaman bir kalple doğarlar ve
ailelerine neşe ve uyum getirirler.
Gökkuşağı Çocukları da çok
yaratıcıdır, güçlü bir kişiliğe sahiptirler,
enerjileri yüksektir ve istedikleri ve
ihtiyaç duydukları her şeyi kolayca
yerine getirtirler. Daha küçük yaşlarda
başka bir canlıyı kendi diyetlerine dâhil
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etmek onlara aykırı geldiği için hayvansal besinleri diyetlerinden çıkararak
vejetaryen veya vegan olabiliyorlar.
Bu çocuklar şifa yeteneğiyle doğarlar. Bazen gelip size sarılır veya ellerini
hasta olan bölgenize koyar, işlerini
bitirince ise oyunlarına devam ederler.
İçgörüleri, sezgileri çok kuvvetli olur.
Ayrıca güçlü psişik yeteneklere de
sahiptirler. Yemeğe ve uykuya pek
“bağımlı” değildirler. Renklerden ve
renkli nesnelerden, renkli kıyafetlerden
çok hoşlanırlar.
Korku yerine sevgi ve dürüstlükten
bahsetmek isterler. Yetişkinlere ve
öğretmenlere karşı sabırsız olabilirler,
çünkü onlar sıradan eğitime ya da
dikte edilmiş bilgiye ihtiyaç duymazlar. Yüksek bir frekansta titreşen
bu çocuklara ulaşabilmeniz için sizin
de o frekansta konuşmanız ve davranmanız gerekir. Kısacası artık klasik
çocuk eğitimi bu çocuklarda işlemeyecektir. Muhakkak sizin de değişmeniz
gerekir.
YILDIZ ÇOCUKLAR’IN EĞİTİMİ
Günümüzde ebeveyn perspektifinden
bakılınca, kendilerine benzemeyen bu
yeni neslin üyelerini yetiştirmeye
çalışan anne babalar ister istemez zorlanıyor. Çocuklarının kendileri gibi
düzene uymalarını beklerken bu çocuklar düzeni sorguluyor, ebeveynlerin
hayal bile edemedikleri şeyleri kendilerine hak görüyor ve taleplerinde ısrar
ediyorlar.
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Şaşkın ebeveynler, pedagog ve
psikologların kapısında ‘’çocukta sorun
var, elimizden geleni yapıyoruz, düzeltmemiz ve düzene uydurmamız lâzım’’
motivasyonuyla emek, zaman ve paralarını harcıyorlar. Oysa ebeveynler bu
farkındalıkla çocuklarında bir sorun
olmadığını anlayıp çıkış noktası olarak
onları “kabul’’ etmekle işe başlasalar
bu sıkıntılar yaşanmaz.
Elbette bu çocuklar da tıpkı diğer
çocuklar gibi rehberliğe ihtiyaç
duyarlar fakat disipline edilme tarzında
bir rehberliğe değil. Mesela; “Odanı
derhal topla, yoksa babana söylerim!”
gibi bir söylemden çok: “Odanı
toplarsan, eşyalarını daha kolay bulursun,” şeklinde bir söylem daha etkili
olacaktır. Emir değil, rica… Aslında
yapmazsa sonuçlarının ne olabileceği
hakkında bilgilendirme gibi düşünebilirsiniz. “Odanı derhal topla!” yerine, odasını neden temiz tutması gerektiği ile ilgili bilgi paylaşırsanız, daha
yapıcı olacak ve daha iyi sonuçlarla
karşılaşacaksınız demektir. Temizlenmezse bir süre sonra böceklerin
gelebileceğini söyleyebilirsiniz. Aynı
şekilde oyuncak tutturmalarında da bu
geçerlidir. Alamıyorsanız, neden alamadığınızı açıklayıp ona yetişkin bir
birey gibi fakat anlayacağı dilde bu
durumu anlatmanız önemlidir. Konuşulmasına saygı göstereceklerdir. Saygılı, hattâ ses tonunuz da sakin olmalıdır. Bu tüm çocuklar için geçerlidir
aslında. Bizler genelde “Sen çocuksun,
büyükler konuşurken sus!” gibi söylemler kullanırız. Fakat bu, her çocuk
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için yanlış bir dildir. Bir süre sonra
kendilerini ifade edemeyecek ve hırçınlaşacaklardır. Bir toplum içerisinde
nasıl davranılması gerektiğini elbette
öğrenmeleri gereklidir. İndigo, Kristal
ya da Gökkuşağı olmaları onların
uyumsuz ve çatışma içerisinde olacakları anlamına gelmez. Ama direkt dikte
etmek yerine bu kuralları onlar için yeniden modellememiz ya da anlayacakları dilde anlatmamız gerekir. “Bunu
yapman gerekiyor, çünkü….”, “Şunu
yapmaman gerekiyor, çünkü”…. gibi…
Bu çocuklar genelde cevaplar için
yetişkinlere yönelmezler. Cevapları
kendi içlerinde bulmayı ve “zor
yoldan” öğrenmeyi tercih ederler.
Onlar, insanlığa hizmet etmediğini
düşündükleri inanç ve sistemleri yok
etme niyetiyle hayata giren bir insanın
“savaşçı” enerjisine sahiptirler.
Dünyada sevginin ve empatinin istisna
olmaktan ziyade norm haline gelmesini
istiyorlar. DNA aktivasyonları diğer
bireylere nazaran çok daha hızlı
gerçekleştiği için onları insanlığın
evrimleşmesi yolunda bir fırsat olarak
görebiliriz. Eğer bizler onları toplumun
“mevcut moduna ve modeline” uydurmayı bırakıp, bunun yerine getirdikleri
bu yeni enerjiyi benimsemeye ve bizleri dönüştürmelerine izin verirsek;
dünyamızın olumlu anlamda ilerlemesine destek olmuş oluruz. Eğer bunu
biz yapamazsak, sistem zaten kendi bir
şekilde bunu bize yaptıracaktır; tıpkı
bu çocukların doğmaları gibi. Çünkü
Balık Çağı’nın eski ve dogmatik
inançları artık yerini Kova Çağı’nın
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anlayışına ve değişimine bırakmıştır.
Bu çocuklar da bu çağın çocuklarıdır.
Bizlerin yapması gereken ise onlara yol
açmak.
Şu anki eğitim sistemi pek çok yerde
sol beynin baskın olduğu detaycı, gerçekçi (olaylara dayanan) ve yapılandırılmış bir çevrede yapılmaktadır. Artan
sayıdaki Yıldız Çocuklar ise bu şekilde
yapılandırılmış eğitim sistemi ile başa
çıkamamaktadırlar. Bu gelişmeler
eğitimci ve yöneticilerin de dikkatini
çekmiştir. İhtiyaç doğrultusunda artık
"Çoklu Zekâ Kuramları, Öğrenme
Stilleri, Bireysel Farklılıklar, Duygusal
Zekâ, Düşünce Oyunları, Girişimcilik,
İnovasyon" gibi birçok teknik, artık
eğitim kurumlarında kullanılmaya
başlanmıştır. Tüm bu olumlu gelişmeler bu zeki, duyarlı, araştıran, sorgulayan, düşünen, sanatçı ve barışçıl
çocukların vizyonlarını yerine getirmelerinde ve insanlığa faydalı girişimlerde bulunmalarına imkân sağlayacaktır.
Kaynaklar:
https://lonerwolf.com/indigo-child/
http://www.astroset.com/aktuel/indigo2.htm
https://auratransformation.com/crystal-children/
https://www.gaia.com/article/23ways-to-recognize-crystal-children
http://powerthoughtsmeditationclub.c
om/recognise-indigo-children-crystalchildren/
https://allthatsinteresting.com/indigochildren
www.starchildren.info

SEVGİ DÜNYASI

32

Düşüncenin Maddeleşmesi 8

Düşünce Yuvarlağı Göstergeleri:
Yüzüncü Maymun Deneyi,
Morfogenetik Alan
Derleyen: İsmail Hakkı ACAR

Dizinin geçen bölümünde ele aldığımız, ancak bugün için bilimsel temele oturtulamayan ‘Düşünce Yuvarlağı’ tezini destekleyen
bazı göstergeleri bu ve gelecek bölümlerde ele alacağız.

Ö

ncelikle şu kişisel görüşümü
iletmeliyim: Gerek
Bilgilerimizde aktarılan
gerekse filozoflar ve teologlarca ileri sürülen ‘Düşünce Yuvarlağı’,
evrende meydana gelen her olayın, her
hareketin kaydolduğu, her birinin izlerinin
saklandığı ‘Akaşa Kayıtları’olarak anlaşılmamalıdır. Bahse konu olan ‘Düşünce
Yuvarlağı’, kişilerin ürettikleri duygu ve
düşüncelerin oluşturduğu BİLGİ’lerden
ortaya çıkan, tekâmül ve düşüncelerin
değişmesi doğrultusunda olumlu veya
olumsuz yönde gelişen, yükselen veya
çöken alan olarak görülmelidir. Bu nedenle
insanların duygu ve düşüncelerinin oluşturduğu ve bu alan’da biriken BİLGİLER’
insanlığın güncel yaşamını etkilemektedir.
Hatırlarsanız çok geçmiş olmayan günlerde,

hatta günümüzde, bilgilerimizi, resimlerimizi, videolarımızı elektromanyetik alanlar
üzerine kaydetmekteydik, halen de kaydetmekteyiz. Bu Düşünce Yuvarlağı’nı da
göremediğimiz, madde ötesi bir elektromanyetik ortama kaydetmek olarak
düşünebiliriz. Diske, diskete, buluta (cloud)
kaydetmek gibi.
"BİLGİ, hadiseleri şekillendiren bir
kuvvet ve bir hüviyettir."
Termodinamiğin ‘Entropi Yasası’ olarak
da bilinen ‘2. Yasa’sı evrende sürekli olarak
düzensizliğin arttığını ve her şeyin
yıprandığını, belirli bir sona doğru gittiğini
vurgular. Sosyologlar da toplumsal
dönüşüm için aynı kuramın geçerli
olduğunu düşünmekte; yani düzeltmek için
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emek vermediğiniz her şey kötüye
yönelmekte. Aktaracağımız Yüzüncü
Maymun Olayı’ da gösteriyor ki, kritik bir
eşik geçildiğinde, bir anda her şey değişip
sosyal ortam, yaşam tarzı dönüşebiliyor: iyi
yönde olduğu gibi kötü yönde de…
“Her şey düşüncenize göre gelişecektir.
Çünkü düşünceler davranışları getirir.”
“Size kötü olan, yalnız kötü
düşüncelerin ve kötü düşüncelerinizin
yarattığıdır.”
“Bizce mühim olan ağızdan çıkan
kelimeler değil, kafalarda düşünülen
düşüncelerdir.”
Yüzüncü Maymun Deneyi
Yüzüncü Maymun Deneyi, bir Japon
Adası’nda maymunlar üzerinde yapılan bir
araştırmaya dayanır. Araştırma sonucu
ortaya çıkan olgu; “bir toplulukta yeterli
adette birey yeni bir fikri veya davranışı
benimsediğinde, orada, bu yeni farkındalığın dışsal bir bağlantısı olmaksızın
zihinden zihne aktarıldığı, yeni bir fikir
oluştuğu, ardından topluluktaki tüm bireylerin kendiliklerinden bunu benimsedikleri”
şeklinde yorumlanmaktadır.
Yüzüncü Maymun Deneyi’ sosyal bir
değişiklik stratejisi olarak son zamanlarda
çok anılır olmuştur. Lyall Watson(i) bu
hikâyeyi ilk kez ‘Lifetide’ adlı kitabında ele
almış ve sonucu “yeteri kadar kişi bir şeyin
doğru olduğuna kanaat getirirse, bu herkes
için doğru hale gelir” şeklinde özetlemiştir.
Bu olayın en çok bilinen şeklini, Ken
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Keyes Jr.(ii)‘Yüzüncü Maymun’ kitabında
aktarmıştır. Kitabın ‘Giriş’ Bölümünde
Yüzüncü Maymun Olgusu’nu şöyle anlatılmaktadır:(iii)
“Size gerçek bir hikâye anlatacağım:
‘Yüzüncü Maymun’un hikâyesini… Pasifik
Okyanusu’nda irili ufaklı birçok ada.
Bu adalarda Macaca Fuscata türü Japon
maymunları yaşıyor. Bu adalardaki maymunların doğal ortamları içindeki
davranışları otuz yılı aşkın bir süre bilim
insanları tarafından gözleniyor.
“1952’de Koshima Adası’nda bilim
insanları maymunların beslenmesi için
kumların içine tatlı patates bırakıyorlar.
Bu adanın maymunları da tatlı patatesin
tadından hoşlanıyor ama yiyeceklerinin
kumlu olması hiç de hoşlarına gitmiyor.
Ama can boğazdan gelir diyerek kumlu
da olsa tatlı patatesleri yemeye devam
ediyorlar.
“Bir gün,
on sekiz
aylık İmo
isimli dişi
maymun bu
soruna bir
çözüm
buluyor.
İmo, tatlı
patatesleri
en yakın su
birikintisinde
yıkayarak
yemeyi akıl
ediyor. Bu
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buluşunu annesine de öğretiyor, İmo’nun
arkadaşları da patateslerini yıkayarak
yemeyi öğreniyor ve kendi annelerine de
öğretiyor. Bu yeni davranış biçimi bilim
insanlarının gözleri önünde, yavaş yavaş
maymunlar arasında yayılıyor.
“1952 ve 1958 yılları arasında genç maymunlar, beslenmelerini daha zevkli hale
getirmek için, kumlu tatlı patateslerini yıkamayı öğreniyorlar. Bu daha sağlıklı ve zevkli yeni davranış biçimini çocuklarını taklit
ederek onlardan yeni bir şey öğrenen
yetişkin maymunlar da kazanıyor.
Yeniliklere açık olmayan, çocuklar ve
gençlerden de öğrenilebileceğini düşünmeyen, kendi bildiklerini tekrar eden
yetişkin maymunlar ise kumlu patates
yemeye devam ediyor. 1958’in sonbaharında çok şaşırtıcı bir şey oluyor. Koshima
maymunlarının bir kısmı (diyelim ki 99
maymun) artık patateslerini suda yıkayarak
yemeyi öğrenmiş oluyor.
“Bir sabah, gün doğarken yüzüncü maymun da patateslerini yıkayanlar arasına
katılıyor. İşte o an her şey değişiyor. Aynı
günün akşamı, adadaki hemen hemen tüm
maymunlar, patateslerini yemeden önce

SEVGİ DÜNYASI

yıkamaya başlıyor. Yüzüncü maymunun
ilave enerjisi her nedense devrim yaratıyor!
“Ama hikâye bitmedi. Bilim insanlarını
şaşırtan asıl sürpriz, bu adayla doğrudan
bir ilişkileri olmadığı halde, diğer adalardaki maymun kolonilerinin de aynı anda
patateslerini yıkamaya başlamaları… Yeni
bir düşünce ve davranış tarzı, toplumları
oluşturan fertlerin belirli bir oranı tarafından benimsendiği an, bu yenilik, mesafenin
önemi olmaksızın zihinden zihine aktarılabiliyor.
“Yani, ‘Yüzüncü Maymun Fenomeni’
denilen bu fenomen şunu gösteriyor: “Yeni
bir düşünce, yeni bir yol, toplumda sadece
belirli sayıda insanlar tarafından biliniyorsa, bu yenilik sadece o kişilere ait bir şey
oluyor. Ama ‘bilenlerin’ sayısı belli bir kritik noktaya ulaştığı an, sadece bir kişinin
daha ‘yeni yol’a katılması, toplum bilincinin aşama geçirmesine yol açıyor. Yeni
düşünce, birdenbire herkes tarafından
düşünülmeye başlanıyor. Niceliğin niteliğe
dönüşme noktası…”
“Yüzüncü Maymun Fenomeni, Duke
Üniversitesi’nden Doktor J.B. Rhine(iv)
tarafından değişik deneylerde tekrarlanıyor.
Sonuç her seferinde aynı.
“Bugüne dek mutsuz, huzursuz, bencil,
korku dolu, karamsar bir dünya süre geldi.
Zihinlerde hala taş devri korkularını taşıyoruz. Yeniliklere açık, farklı düşünenler
ise aşağılanıyorlar, alay ediliyorlar, toplum
dışına itiliyorlar. Cesaretleri takdir edilmek
bir yana söndürülmeye çalışılıyor bu insanların… Einstein bile teorisini ilk ortaya
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attığında meslektaşları tarafından kınanmış. Sıradan insan asla büyük insan olamaz. Doğar, yaşar ve ölür. Buna yaşamak
denirse! Dünyada mutlu, huzurlu, sevecen,
aydınlık dolu insanlar yok mu? Cesur bir
dünya isteyen ve bu uğurda çaba göstermekten çekinmeyen, her şeyi göze alan
insanlar yok mu? Elbette var. Sayıları gittikçe de çoğalıyor. İnsanın, insanlık boyutunda devrim yapabilmesi için yüzüncü
maymunun aralarına katılmasını bekliyorlar. ‘Yüzüncü Maymun’ belki de sizsiniz.”
Yüzüncü Maymun Olayı olarak tanımlanan bu olgu “yeni bir düşünce, toplumda
sadece belirli adette kişi tarafından biliniyorsa, bu yenilik sadece o kişilere ait oluyor, ancak bilenlerin adedi kritik bir eşiğe
vardığı zaman, toplum bilincinin aşama
geçirmesi gerçekleşiyor” şeklinde yorumlanmaktadır. Tek bir kişinin başlattığı
değişim, zaman içinde, diğer kişilere de
sıçrayarak ‘kitle’yi etkileyen bir olaya
dönüşüyor. Yüzüncü Maymun Olayı’na
benzer bir olgu da İngiltere’de saptanmıştır:(v)
“İngiltere’de tüm otlaklar koyun sahipleri
tarafından çitle çevrilir. Bu çitler, koyunun
kısa bacaklarının üstünden atlayamayacağı
kadar yüksektir. Ancak yakın bir geçmişte
bir koyun tepede otlarken, yuvarlanarak
aşağıya kadar düşer ve yuvarlanarak çitin
altından geçer. Bir anda kendini bambaşka
bir otlakta ve taze otlar içinde bulur.
Bunu gören diğer koyunlar da tepeye
çıkar ve kendilerini tepeden aşağıya
bırakırlar. O çiftliğin tüm koyunları bunu
yapıp diğer otlağa geçtiğinde, sanki ülke
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genelinde birisi bir düğmeye basmışçasına,
tüm koyunlar aynı işi yapar. Kilometrelerce
uzaklıktaki koyunların birbirlerine haber
vermesi imkânsızken bunun tüm ülkede
görünmesi hayretle karşılanır. Çiftlik sahipleri çitlerini değiştirmek zorunda kalırlar.”
Rupert SHELDRAKE ve
Morfik Alan / Morfik Rezonans
Cambridge Üniversitesi’nde biyokimya
profesörü olan Rupert Sheldrake (1942-….)
akademik yaşamını Morfik Alan konusunda
araştırmalara adamış bir bilim insanıdır.
Morfik/Morfogenetik Alan, maddi yapılardaki karakteristik özelliklerin oluşumunun
arka planı anlamına gelmektedir. Sheldrake
çalışmalarını ‘Yüzüncü Maymun Deneyi’ne
dayandırmış ve ‘Yüzüncü Maymun’ olayını
“belli adette canlıda farkındalığın gelişmesi,
davranış değişmesini getirmekte, farkındalığın zihinden zihine yayılmasını sağlamakta” şeklinde yorumlamıştır. Gene ona
göre “eğer bir olay belli bir sayıda kişi
tarafından öğrenilirse, bu durum onların
bilinçli özelliği olur; ancak iletim için kritik
sayıya ulaşırsa, ‘bilgi alanı’ güçlenir ve bu
durum herkes tarafından öğrenilecek hale
gelir”.
Konuya girmeden önce, bu bölümde kullanılacak bazı terimlere açıklama getirmekte fayda olacaktır: Morf: desen, şekil, biçim
ve formdur. Morfik Alan:, deseni, şekli
oluşturan fizik-ötesi alandır. Morfik
Rezonans ise olayların birbirlerini etkilemesi, tekrarlanması ve birbiriyle uyumlanması,
yani ‘Morfik Alan’ın rezonans haline
gelmesi, uzayda ve zamanda yayılması
anlamındadır.
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Sheldrake’ye göre “herhangi bir kimse,
bir konuda bilinçlenme yaşadığında, yeni
bir bilinç yarattığında, yaratılan ‘Morfik
Alan’dan dolayı başka insanların da aynı
konuda bilinçlenme veya bilinç değişikliği
yaşama olasılığı artmaktadır”.
Ancak Sheldrake konuyu daha da ileriye
götürerek, bilgilerin beyinde saklanmadığını, bir alan'da biriktiğini, morfik
rezonans yoluyla alış-veriş yapıldığını
belirtmektedir. Morfik rezonans yoluyla
düşünceler alan’a eklenerek bilgiyi yoğunlaştırmakta ve türün diğer üyelerini
etkileyebilecek düzeye çıkmaktadır. Söz
konusu bilgiye katkıda bulunanların adedi
arttıkça, etkinin gücü artmaktadır.
Örnek verilecek olursa, fareler üzerinde
yürütülen laboratuvar deneylerinde, fareler
belli bir labirentten çıkmayı öğrendiklerinde, genetik ve iletişim bağı olmayan
dünyanın başka yerlerindeki farelerin de
aynı model bir labirentten çıkmayı daha
kolay ve daha kısa sürede gerçekleştirdikleri saptanmıştır. Sheldrake bu hipotezini
‘Yeni Bir Yaşam Bilimi’ kitabında şöyle
anlatmaktadır:
“Bu hipotezden çıkarılabilecek bir dizi
deneysel sonuç vardır ki, bunlar geleneksel
mekanik teoriden çok farklıdır. Tek bir
örnek yeterli olacaktır: bir hayvan, söz
gelimi bir fare, yeni bir davranış biçimini
gerçekleştirmeyi öğrenirse, sonraki benzer
herhangi bir farenin (aynı cins, benzer
koşullarda yetiştirilmiş, vb.) aynı davranış
örüntüsünü gerçekleştirmeyi daha çabuk
öğrenmesi yönünde bir eğilim olacaktır. Bu
işi yapmayı ne kadar çok sayıda fare
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öğrenirse, sonraki benzer bir farenin bunu
öğrenmesi de o kadar kolaylaşacaktır.
Böylelikle, örneğin, Londra'daki bir laboratuvarda yeni bir işi yapmak için binlerce
fare eğitilirse, başka herhangi bir yerdeki
laboratuvarda bulunan benzer fareler aynı
işi çok daha çabuk bir şekilde yapmayı
öğreneceklerdir.
“Başka bir laboratuvarda, diyelim ki New
York' da farelerin öğrenme hızı Londra'daki
farelerin eğitilmesinden önce ve sonra
ölçüldüğünde, ikinci durumda test edilen
farelerin birinci durumda test edilenlerden
daha hızlı öğrenmeleri gerekecektir. Bu
etkinin iki laboratuvar arasında bilinen
hiçbir fiziksel bağlantı ya da iletişim biçiminin bulunmadığı bir durumda meydana
gelmesi gerekmektedir. Böylesi bir ön kabul
olasılık dışı ya da saçma olarak nitelendirilebilir. Yine de fareler üzerindeki
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laboratuvar çalışmalarından, öngörülen
etkinin gerçekten meydana geldiği yönünde,
dikkat çekmeye yetecek kadar kanıt şimdiden bulunmaktadır.”(vi)
Sheldrake kitabında, benzer bir yaklaşımı
‘kristalleşme’ üzerinden de örneklemekte:
“Daha önce hiç varolmamış, yeni sentezlenmiş bir organik kimyasal düşünün.
Biçimlendirici nedensellik hipotezine göre,
bu kimyasalın kristal biçimi önceden
öngörülemez, bu biçim için henüz hiçbir
morfogenetik alan da varolmayacaktır.
Ancak bir kez kristalleştikten sonra, kimyasalın kristallerinin biçimi morfik rezonans
yoluyla sonradan gelen kristalleşmeleri
etkileyecektir; ne kadar sık kristalleşirse,
bu etki de daha sağlam olacaktır. Bu
durumda, ilk elde, madde hiç de kolayca
kristalleşmeyebilir; ancak sonraki durumlarda, morfik rezonans yoluyla morfogenetik alanına katkıda bulunan geçmişteki
kristal sayısı arttıkça, kristalleşme de çok
daha kolay meydana gelecektir. Aslında
tamamen yeni kimyasallar sentezleyen
kimyacılar çoğunlukla bu maddeleri ilk
başta kristalleştirmede büyük güçlüklerle
karşılaşırlar. Ancak zaman geçtikçe, bu
maddeler giderek daha rahat kristalleşme
eğilimi gösterirler.”(vii)
“Şimdi siz bilmelisiniz ki, insanoğlunun
düşünceleri kıymetlidir ve lâzımdır. Çünkü
insanın düşünceleri, henüz adını bilmediğiniz bir şeyler vücuda getirir, uzak
yıldızların vücuda getirdiği gibi. Öyleyse
biliniz ki her şey düşünce ile düzende
duruyor. Ve bunlar bir yerde sevgi, enerji,
düşünce olarak birleşip kristalleşiyor.”
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Özetle, yeni bir kimyasal bileşiğin ilk
kez kristalize edilmesi belirli bir süre
almaktadır. Ancak aynı kristal formu,
dünyanın neresinde olursa olsun, yeniden
oluşturulmaya çalışıldığında, daha kısa
sürede oluşmaktadır. Oluşturma işlemi
tekrarlandıkça süre daha da kısalır.
Kimyacılara göre ilk oluşum ile yeni tür
kristalin tohumu atılmakta ve evrende bu
kristal türüne ait Morfik / Morfogenetik
Alan yaratılmakta ve uygulandıkça etki
alanı güçlenmekte ve genişlemektedir.
‘Yaratılan Bilgi Alanı’ olarak yorumlanacak
bir deneyim de Science Digest Dergisinde
yayımlanmıştır:
"Karayolları üzerine konan ve hız sınırına uyan sürücülerin yüzdesini gösteren
panolar, hız yapmayı büyük oranda
düşürüyor. Panoların konulmasıyla hız
yapanların oranı yarıya indiği gibi, panolar
kaldırılınca da hız sınırına uyma eğilimi
devam ediyor. Kanada ve İsrail’de uygulanan bu sistem, o yollarda hız yapmayı
yüzde elli oranında azaltmış. Uygulamanın
ilginç yanı, sistemin kalıcı etkisini
sürdürmesi: Bir süre sonra panolar
kaldırıldığında, aynı yolda hız yapanların
adedinde artış olmamış."
Bilim insanları, gerek Yüzüncü Maymun
Deneyi’nde adalar boyunca ortaya çıkan
olgunun, gerekse diğer örneklerde yaratılan alanların morfik rezonans sayesinde
gerçekleştiğini ileri sürmektedirler. Tek bir
kişinin başlattığı bilinç değişiminin, zamanla diğer kişilere de atladığını, ortaya çıkan
'Kritik Kitle'nin yarattığı 'Morfik
Rezonans'ın tüm insanlığı etkileyen bir
'Sıçrama Etkisi'ne dönüştüğünü varsaymak-
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tadırlar. Dizinin bu bölümünü bir alıntı ile
bitirelim: (viii)

sevmelisiniz. Siz biribiriniz için önceden hüküm vermeyiniz.”

“Bu deneyler ve çalışmalar sadece
hipotez aşamasında olmasına karşın,
kendimize şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz
diye düşünüyorum. Hepimiz düşünce
[titreşim-İHA] üretiyoruz ve kafamızın
üzerinde –elbette ki görünmez– ‘fikir bulutları’ ile geziniyoruz.

“O sizden, önce gönlünüzle, sonra
aklınızla bir olmayı, birbirinize
akmayı istiyor;çevirmek, ayırmak ve
saptırmak olmaksızın.”

Birbirlerini çok seven, sık görüşen, karındaş, aynı sosyal mekânı uzun süre paylaşan
kişiler bir süre sonra bu düşünce bulutlarından etkilenmektedir. Tıpkı arkadaşını
düşündüğünde aranması gibi… Bu durum
bazen tesadüf olamayacak kadar sık
yaşanıyor ve hayretle de karşılanır. “Sen
benim aklımı mı okudun?” ya da “müneccim misin sen?” diyerek şaşkınlığımızı dile
getiriyoruz. Aslında ortak bilinç alanında
birbirimizin fikirlerinden etkileniyor ve birbirimizle fikir alışverişi yapıyoruz.
Belki de sen o hep beklenen kurtarıcının
yerine, tüm toplumda uyanışı başlatan kişi
olacaksın. Bir bütünün içinde yer alarak,
toplumun geneli içinde ışık olacaksın. Bundan böyle,“adam sen de boş ver ya, bana
mı kaldı toplumu kurtarmak, ben kim oluyorum ki, başkası yapsın… ” gibi söylemleri
bir kenara bırakıp harekete geçme vakti…”
Doğru BİLGİLER, doğru fikirler üretip
birbirimizin içinde erimeliyiz:

“Siz biribirinizin gözünde ve gönlünde eriyecek kadar biribirinizi

“Birbirinde sevgiyle eriyenler,
gerçeği bulanlardır şüphesiz, ki onlar
aslında o gerçekle yoğuruldular.”
(i)Lyall Watson (1939-2008): Güney
Afrikalı botanikçi, zoolog, biyolog,
antropologdu. Arkasında bilimsel araştırmalara dayanan birçok kitap bırakmıştır. Kitapları arasında en çok bilinenleri, en çok satan kitaplar arasında yer
alan ‘Supernature’ ve ‘Yüzüncü Maymun
Olayı’nı aktardığı ‘Lifetide’dır.
(ii) Ken Keyes Jr(1921-1995): Amerikalı
kişisel gelişim yazarı ve öğretim
görevlisiydi. Keyes, kişisel büyüme ve
sosyal bilinç konularında toplamda 15
kitap yazmış ve kitapları yaklaşık dört
milyon kopya satılmıştır.
(iii) Ken Keyes Jr.’dan çeviren Nil Gün:
https://www.derki.com/ruhsallik/100-maymun-fenomeni-gercek-mi/
(iv)J.B. Rhine(1895-1980):Parapsikolojiyi
psikolojinin bir dalı olarak ilk geliştiren,
Duke Üniversitesi'nde parapsikoloji laboratuvarı tesis eden, ilk ‘Parapsikoloji
Dergisi’ni çıkaran, İnsanın Doğası
Araştırma Vakfı ve Parapsikoloji
Derneği'ni kuran Amerikalı botanikçi.
(v)https://indigodergisi.com/2021/03/kolek
tif-bilinc-nedir/
(vi) Yeni Bir Yaşam Bilimi, Sayfa 18-19
(vii) Yeni Bir Yaşam Bilimi, Sayfa 18
(viii)https://indigodergisi.com/2021/03/kol
ektif-bilinc-nedir/
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Çocukların Gizli Spiritüel Dünyaları

Çocuklarımıza
RehberlikYapmak
Yazan: Tobin Hart, Ph.D. Çeviren: Nelda İnan

Değerli okuyucularımız çocukların gizli spiritüel dünyalarının kapılarını aralamaya
çalışan yazı dizimizde geçen ay yazarımız "Karanlıkta Çalışmak" başlığı altında,
Çocukların kendilerini stres altına sokan belirtileri deneyimlediklerinde, onları hemen
gevşemeye, derin nefesler almaya, gözlerini kapamaya ve bu deneyimin daha da içine
girip onu hissetmeye ve yaşadıklarını anlatmaya davet edebileceğimizi salık vererek,
bu deneyimlerini, anne veya babalarının kucağında güvenli bir şekilde yaşamalarının,
korkularıyla doğrudan ve efektif biçimde yüzleşmelerine imkân tanıyacağını söylemişti.
Tobin Hart bu çocuklara bazen rehberli imgeleme yönteminin kullanılmasının da faydalı
olabileceğinin altını çizmişti. Bu amaçla onlara bazı telkinlerin verilmesi gerekliydi. Bu
telkinlerle onlara içlerine doğru yolculuk yaptırdıktan sonra, yeni bir bakış açısının ya da
problemin çözüldüğüne dair bir rahatlama hissinin ortaya çıktığını anlatmıştı. Burada
önemli olan husus, problemin kökünün nerede olduğunu görmek ve onu serbest bırakmaktı. Böylece çocuğu, önceki hayatındaki olumsuz deneyimlerin bilinçaltında yarattığı
programlamadan da kurtarabilmekti.
Geçen ay yazarımızın bize sunduğu en önemli bilgilerden biri de çocukların geçmiş
yaşamlarına dair anlattıkları hikâyelerin, ya da derinden etkilendikleri olayların onların
hayal kurma gücüyle alakalı olup olmadığını nasıl ayırt edebileceğimiz ile ilgiliydi. Bunun
için şu dört hususa dikkat etmeliydik: 1) Yaşanmış olan şeyin ruhunda gerçeklik olmalıdır
2) Zaman içinde tutarlılık göstermelidir 3) Deneyimin ötesindeki bilgiyi sunmalıdır 4)
Tutum ve davranışların yaşanmış olayla bağı ortada olmalıdır (örneğin, bir fobi, belli bir
yetenek veya fiziksel bir semptom).
Geçen ayki sayımızda en çarpıcı bölümlerden birisi de çocuklarımızın odalarında gördükleri bir hayalet, onlara oyunlar yapan bedensiz bir varlık ya da onları korkutan kötücül
bir varlıkla karşılaşmaları ile ilgili anlattıklarına itibar edip etmeyeceğimiz ile ilgili satırlardı. Ez cümle bizler çocuklarımızın çok da iyicil ve bilgelik dolu olmayan enerjilerle de
karşılaşabileceklerini hatırda tutmalıydık. Tobin Hart bu konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulunmuş, bize rehberlik yapmış ve oldukça faydalı örnekler sunmuştu. Liz'in tüm
anne babaları ürpertebilecek hikâyesi bunlardan biriydi. İşte karanlıkta çalışmak buydu.
Bu bağlamda konumuza kaldığımız yerden, devam ediyoruz.
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örünmeyen dünyayla
tanışan bir ebeveynin ilk
isteği bu varlığı yasaklayarak küçük kızlarını ne
pahasına olursa olsun korumak olur.
Liz'in anne ve babası da dualar okudular ve ruhsal temizleme ritüelleri
hakkında tavsiyeler aldılar. Bunların
elbet ki biraz yardımı oldu lakin problemi kökünden çözmedi. Liz'in
ziyaretçisi yine geldi ve Liz'in değişken ruh hali, huzursuzluğu ve kendinden şüphe etmesi yeniden alevlendi.
Anne ve baba kendilerine şu kritik
soruyu sordular: "Liz ya da kendileri
için bundan öğrenebilecekleri ne
vardı?"

G

Bu sorunun cevabı çoklu fasete
sahipti. Birincisi kızlarının görünmeyeni görmesi önemliydi. Belki
de Liz bu algısını başkalarına, bu tarz
etkileri anlamaları yönünde yardımcı
olmak üzere kullanacaktı. Anne ve
babanın o anda ilk ihtiyaçları kızlarının
gördüğü şeyi kabul edip, onurlandırmak böylece Liz'in yaşadığı deneyimleri olduğu gibi onlara anlatmasını
sağlamaktı.
Peki, bu ziyaretçi neyin nesiydi?
Neden gelmişti ve neydi isteği? Anne
ve baba ondan nasıl kurtulacaklardı?
Bazen anne ve babalar sadece evlatlarını kurtarmak ve onları geliyor olan
tehlikenin yolundan çekip almak isterler. Ama zamanın çoğunda yaptığımız
en iyi şey, yatağın kenarına oturarak,
oradan evladımıza nasihat etmek ve
rehberlik yapmak olur. Peki, buradan

alınacak ders Liz'in kendini koruması,
kendi gücünü ortaya koyması ve neyi
yanında isteyip neyi istemediğine dair
kesin kararlı olmasını sağlamak mıydı
acaba?
Bu vakada anne ve babası Liz'e
gelen ziyaretçiyle ilgili kendini nasıl
hissettiğini sordu. "Beni bazen korkutuyor" diye cevap verdi Liz. "Onun
yanında olmasını mı yoksa senden
uzakta olmasını mı istiyorsun?" diye
sordu annesi. "Yanımdan gitmesini
istiyorum" dedi Liz. "Peki o zaman
bu ziyaretçiye gitmesini ya da eğer
istiyorsan terk etmesini söyleyelim."
"Yani ona böyle mi söylemeliyim?"
diye sordu Liz. "Bunu ona ya yüksek
sesle ya da zihninin içinden söyleyebilirsin" diye cevapladı annesi.
Birkaç saniye sonra Liz şöyle dedi:
"Dediğini şimdi yaptım ve o burayı
terk etti."
Bu ziyaretçinin Liz'e verdiği hediye
acaba korkuyla yüzleşmeyi ve kendi
gücünün farkına varmayı öğrenmesi
miydi? Ziyaretçi birçok kez yine geldi
lakin her seferinde etkisi biraz daha
azalıyordu (sadece narkotik bir koku
duyuluyordu) ve Liz kendi kararıyla
her seferinde onu paketleyip yolluyordu.
Artık daha az korkmaya başlamıştı ve
sabahları daha dinlenmiş şekilde yataktan kalkıyordu. Bir gün ziyaretçiye
ondan ne istediğini sormaya karar
verdi. Ziyaretçinin bu soruya vereceği
gerçek bir cevabı yoktu. Annesi belki
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bu ziyaretçiye kendi ruhsal gelişimi
için iyi dileklerde bulunmanın işe
yarayıp yaramayacağını merak etti.
Birkaç hafta içinde Liz kontrolü ele
geçirmeye ve sınırlarını sıkıca çizmeyi
öğrendi ve ziyaretçisine: "Hemen şimdi
git" demeye ve hatta ona: "Işığa doğru
git" demeye başladı.
Eğer bu eylemlerin yarattığı şeylerin
temelinde yatan amacın ne olduğunu
anlamaya niyetli isek, bundan herkes
dersini alacaktır. Liz'in vakasında anne
ve babası çocuklarının derinliğini ve
diğer boyutların etkisini daha iyi
anlayabildiler. Liz ise kendi kişisel
gücünü ve kararlılığını keşfetti. Belki
de ziyaretçi sevginin ne olması gerektiğini ve sınırların neler olduğunu bir
nebze anlayabildi.
Liz'in bu ziyaretçiyle ilgili yaşadıklarını ailesine anlatmasından bir yıl
sonra, okulda daha fazla konuşkan
olmaya başladı. Birbirinden farklı ruh
hallerine artık o kadar sık bürünmüyordu, öfke nöbetleri azalmıştı, kendine
olan güveni artmıştı ve daha güçlü,
daha oyun oynamayı seven ve sevgi
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dolu bir çocuk olmuştu. Anne ve
babası: "Kızımız yükünden hafifledi
ve artık daha neşeli" diyordu. Liz
görünmeyen dünyayla ya da boyutlarla ilgili epeyce şey görmeye devam
etmesine rağmen, ziyaretçi artık hiç
görünmüyordu.
Bu alan biraz kafa karıştırıcıdır. Bazı
arkadaşlar bu hikâyenin oldukça saçma
olduğunu düşünürken, diğerleri daha
derine inip bundan o denli korkabilir
ki panikleyebilirler ya da paralize bile
olabilirler. Bazıları da ne yapacaklarını
bilmez bir hal içinde olabilir. Ama
eğer çocuklar görünmeyen dünyayı
bu şekilde tecrübe ediyorsa, en onurlandırıcı yol onu anlamaya ve onunla
yüzleşmeye çalışmak olmalıdır.
Bizler de bu ebeveynlerden bu tarz
zorluklarla nasıl baş edilebileceğine
dair dersler alabiliriz. Çünkü Liz'in
anne ve babası:
- Kızlarının korunması, ona rehberlik
yapılması ve şifa bulması için dua ettiler ve Liz'i de aynı şeyleri yapmaya
davet ettiler
- Liz'e şifalandırıcı ve sevgi dolu
enerji yolladılar
-Kızlarını dinlediler, ona inandılar
ve onu anlamaya çalıştılar
- Bu tecrübeyi bir öğrenme fırsatı
olarak gördüler
- Kızlarına nazikçe koçluk yaparak
onun neyi istediğine dair sorumluluk
üstlenmesini sağladılar.
- Bu varlığa hem şefkatle hem de
kesin sınırlar koyarak muamele ettiler
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SINIRLAR
İnsan olmak, hem birbirimizden ayrı
hem de birbirimize bağlı varlıklar
olmak anlamına gelir. Bu boyutları birbiriyle dengelemek sınırları düzenlemek anlamını taşır. Gerektiği zaman
kapıları kapatmayı onları açmayı
bildiğimiz kadar başarabilmek, gerektiği zaman serbest bırakmayı, bazı şeyleri içeri almayı bildiğimiz kadar
becerebilmek şarttır. Aksi halde
dünyanın rüzgârları tarafından öylesine
harabeye döneriz ki, kendi yolumuzu
bulmakta zorlanabiliriz. Tam bu noktadaki tekâmülümüzdeki fırsat işte bu
bağın daha fazla farkında olabilmektir.
Diğer bir deyişle birbirimizden hem
ayrı hem de bağlı varlıklar olduğumuz
gerçeğini birbiriyle dengelemek
gerekir. Sınırları düzenleyebilmek için
katı silahlara gerek yoktur. Bunun yerine niyetimiz tarafından yönetilen ve
farkındalığımızın rehberlik yaptığı
canlı bir geçirgen zar yeterlidir.
Empatik özellikte olan, farklı boyutları
görebilen veya oldukça hassas olan ya
da bu dünyaya ait olmadıklarını düşünen çocuklar için bu yazdıklarımın
başarılabilmesi çok önemlidir. Aşağıda
hem çocuklar hem de yetişkinler için
sınırları nasıl geliştirebileceğimizle
ilgili birkaç ilke göreceksiniz.
Neler Bana, Neler Onlara Aittir?
Başkalarının titreşimlerini hissedebilmenin (alıcı olmanın) mümkün olabileceğini çocuklarımızın anlamalarını
sağlamak ve bu hususta onlara yardım-
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cı olmak, inanılmaz derecede aydınlatıcı ve olumlayıcı bir eylemdir. Bir
çocuk işte böyle bir durumda: "Hangisi
bana, hangisi onlara ait?" diye sormayı
düşünebilir. Bu ise başkalarına karşı
olan duygularının ve izlenimlerinin
neler olduğunu gözden geçirmeleri için
bir kapı açar onlara. Örneğin annesinin
duygularını aldığında: "Anne kızgın
mısın?" diye sorabilir. Zaman içinde,
pratik yaparak ve karşılıklı konuşmalarla çocuklar bazı örüntülerin farkına varırlar. Örneğin: "Bu şekilde hissettiğim zaman şu anlama geliyor.." diyebilir ve bu yeteneklerini doğrudan alıcı
oldukları durumları ayırt etme ve onları
anlama kabiliyetlerini geliştirmek için
kullanırlar.
Onların ayırt edici özelliklerini
geliştirebilmenin bir yolu da biz
yetişkinlerin kendimizle uyum içinde
davranmamızdan geçer. Öyle ki çocuklarımız enerjimizi okuyup bir
şeyle ilgili moralimizin bozuk
olduğunu ya da işten eve duygusal bir
kalıntı getirmiş olduğumuzu anında
hissedebilirler. Ama biz onların bu
meraklı duygularını, sırtımızı ovmakla
ilgili yaptıkları bir teklifi, bizden uzaklaşmalarını veya belki de sadece o gün
bizim nasıl olduğumuzu sormalarını
anlamazdan gelirsek, işte o zaman
onlara karmaşık sinyaller göndermiş
oluruz. Onların tepkisi o zaman şöyle
olabilir: "Annemin hayatında bazı
şeylerin iyi gitmediğini hissediyorum
ama bana böyle olmadığını söylüyor."
Söylediklerimizle bazı şeylerin realitede nasıl gittikleri arasındaki uyum-
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suzluk ya da bir pembe veya terbiyeli
bir yalan olumlama yerine karmaşa
yaratmayı besler. Tümüyle dürüst
ve içimizle uyumlu davranmamız
çocuklarımızın kendi algılarına
güvenmelerini ve onları geliştirmelerini sağlar.
Bağlanmama
Reaksiyonlarımıza fazlaca bağlanmaya gerek kalmadan, duygulara,
düşüncelere ve diğer duyumsamalara
sahip olabilir miyiz? Bilinçli farkındalık süreci, yani bilincimizin içeriğini
gözlemleme yeteneği bizi hafifletip,
özgürleştirebilir. Sıklıkla, problem olan
duygularımız değildir ama tepkilerimiz
ve onlara kendimizi bağlamamızdır.
Buradaki esas fikir, çocuklarımıza
yaşadıkları tecrübeleri fark etmeleri
ve onları tanımlayabilmeleri hususunda
yardımcı olmaktır. Derin nefesler
alarak, içlerinde küçük bir alan
açmalarını ve oradaki duygularını
(bunlar hangisi ise) adeta bir arkadaş
hakkında konuşuyormuş gibi yapmalarını ve izlemelerini sağlayabilir
ve onları cesaretlendirebiliriz. Sessizce,
bu şekilde gözlem yapmak duyguların
veya düşüncelerin yoğunluğunu ve
kalitesini hızlıca değiştirebilir ve belki
de onların serbest bırakılmalarını,
yumuşamalarını sağlayarak, içgörülere
açabilir.
Rezonans Odası
Bedenlerimiz her çeşit duygu ve
düşüncenin içimizde titreşime geçtiği
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bir çeşit rezonans odasıdır. Çocuklarımıza kendi bedenlerini hissetmeleri (orada durmaları) için yardımcı
olmamız onların duygularla ilgili
yeteneklerini geliştirebilir. Eğer
kendilerini gerçekten bedenleri içinde
duyumsayabiliyorlarsa yollarına
çıkabilecek şeyleri hissedebilmek
için daha fazla alan açmış olurlar.
Daha çok sayıdaki duyguyu tolere
etmeyi öğrenebilirler ve duygularının
kendilerini oradan oraya savurmasına
eskisi kadar izin vermezler.
Biz insanlar neşe, korku, blokajlar,
ağrı, akışta olma tarzındaki duyguları
bedenlerimiz vasıtasıyla çok sayıda
yaşayan ve tecrübe eden varlıklarız.
Çocuklarımızı duygular ve hisler şeklinde kendini belli eden bu tarz
bedensel mesajlara yakından kulak vermeye davet edebiliriz. Onlardan belli
bir duyguyu bedenlerin özellikle hangi
bölgesinde veya hangi yerinde hissettiklerini söylemelerini isteyebiliriz.
"Rengi neye benziyor?",
"Şekli nedir?", "Yoğunluğu nedir?"
"Yüzeyi nasıl?", "Sesi var mı?",
"Hareket ediyor mu?",
"Fark ettiğin anda aklına ne geliyor?”
"Bunun sana bir mesajı var mı?"
... şeklindeki sorularla ayrıntıları fark
etmelerini sağlayabiliriz. Bazen bu tarz
bir içe bakış sırasında, duyumsamalar
değişmeye ve kaybolmaya başlar.
Gelecek AY: Konumuza kaldığımız
yerden devam edeceğiz.
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Gelmekte Olan Keşifler
Kryon Celsesi 25.08.2020
Medyum: Lee Carroll, Ses kaydından çözümleme ve çeviri: Necati Tarıman
elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Değişim ile ilgili celselerin
dördüncüsünü yapıyoruz.
Bundan önceki üç haftada dünyada gerçekleşmeye başlayan değişim ile ilgili birkaç
özellikten söz ettik. Değişimler çoğunlukla
bilinçle bağlantılıdır ve bu çerçevede size
bazı örnekler verdik. Bunların çoğu zaten
kadim yerli halkların mesajlarında yer alıyordu ve dolayısıyla çeşitli çevrelerde bekleniyordu. Bunlar zamanımızın döngüsü,
gündönümünün devinimi ve 2012 yılındaki
değişiklik çerçevesinde dönmektedir.

S

Sizler şu aşamada beklenen değişimlerin
ortaya çıktığı dönemdesiniz ve bu bağlamda ilk kayda değer olay da Covid salgını
oldu. Şimdi bunun ilgili olup olmadığını
sorabilirsiniz. Biz bunun cevabını birçok
kez verdik ve gerçekten ilgili olduğunu
söyledik. Aslında bundan fazlası da vardır
ve bu olay bundan sonra olacakların katalizörü rolünü oynayacaktır. Bu virüs gezegendeki normal iş ve işlemleri neredeyse
tümüyle durdurmuştur. Bunun fabrikanın
donanım ve âletlerinin gözden geçirilmesi

ve bakımının yapılması amacıyla durdurulmasına benzetilebileceğini belirtmiştim.
Durdurulamayan fabrika teşbihi üzerinde
daha önce konuşmuştuk. Bu durumda, fabrika bir süre sonra işlev bozukluğuna uğrar
ve işletenler de açgözlülük ve dürüstlük
yoksunluğu çukuruna düşerler. Kısa süre
içinde fabrika tümüyle verimsiz hale gelir
ama çok büyük ve karmaşık olduğu için
kimse fabrikayı durduramaz. Ancak, işte
Covid ortaya çıktı ve fabrikayı durdurdu.
Bu size hiç beklenmedik şekilde bakım
çalışması yapılması ve gözden geçirme için
gerekli alanı ve zamanı verdi (dünyanın sistemleri). Artık gerekli yeniliklerin ve
donanımın bakımının yapılması zamanı
gelmiştir. Karanlık köşelerde kendilerini
göstermeden büyümüş olan karanlık şeyler
artık görülebilir ve temizlenebilir. Daha
fazla ışık görme ve sizi bunu görmekten
alıkoyanları belirleme fırsatı çıkmıştır.
Sevgili dostlar, bu tartıştığımız şeylerin
sadece başlangıcıdır. Geçmişte size
değişimle ilgili bazı mesajlar vermiş ve
“şuna bakar olun veya buna dikkat edin”
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demiştik. Sizin için sürpriz teşkil edecek ve
sansasyon yaratacak değişiklikler yola çıktılar ve geliyorlar. Size bunlardan daha
ayrıntılı olarak söz ettiğimde, bana “Bu
işler ne zaman olacak?” diye özlemle soracaksınız. Size sözünü edeceğim bu hususların her birisi aslında ya herhangi bir
şekilde zaten vardır veya geliştirilme
aşamasındadır. Açık konuşmak istiyorum.
Bunların bazıları sadece fark edilmeyi
beklemektedir. Nelerden söz ettiğimi
bilmek istiyorsunuz herhalde.
İcatlar Doğru Zamanda ve
İhtiyaç Ortaya Çıktığında Gerçekleşir
Şimdi daha önce duymuş olabileceğiniz
bazı mesajları yeniden vermek istiyorum.
Bu gezegenin kültürünü değiştirmiş olan
önemli icatlar neredeyse sanki belirli bir
yerden yönlendirilip bilince verilmiş gibi
birçok yerde ve aynı zamanda gerçekleşmektedir. Bir kişinin kendi başına gezegeni
az veya çok değiştirecek bir fikirle ortaya
çıkması pek sık görülen bir durum değildir.
Tarihi kayıtlarda böyle hikâyeler yer alıyor
olabilir ama böylesine önemli icat ve keşifler çoğunlukla aynı zamanda ortaya çıkar
ancak diğerlerinden biraz önce ortaya çıkan
birey, övgüleri ve meyveleri toplar.
Elektrik: Gezegende ortaya çıkan
icatların bazılarının zamanlamasında
tuhaflık var gibi görünmektedir. Bunları
incelediğinizde, “Ortaya çıkması neden bu
kadar uzun sürdü?” diye sorma ihtiyacını
hissedersiniz. İşte elektriğin keşfi de bu
kategoriye girer. Böyle bir enerjinin varlığı
birçok bakımdan ne kadar süredir insanın
gözünün önünde olmuştur? Bu statik enerji
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de olabilir, herkesin gördüğü şimşek de olabilir ama acaba neden sadece 150 yıl öncesine kadar hiç kimsenin aklına bu enerjiyi
ehlileştirip kullanmak veya bunun yapılıp
yapılamayacağı veya nasıl yapılabileceği
sorusunu sormak gelmedi? Bunun mucidi
olarak Michael Faraday ismi geçer ama
orada söz konusu olan aslında elektrik
değil, elektromanyetik endüksiyondur.
Uçak ve uçma: Çinliler yüzyıllardan beri
uçurtmalarla oynamaktadırlar ve 3.000 yıldan beri rüzgâr akımlarını kullanabilmektedirler. Rüzgâr akımları ve uçurtmalar bu
kadar zamandan beri kullanılırken insanlık
neden biraz daha ilerisini düşünemedi?
Bugün bile dağların tepelerinden atlayıp
sadece kanatları kullanarak (motor gücü
olmaksızın ve akımlardan yararlanarak)
uçan insanlar var. Aslında bunun sezgisel
olması ve çok uzun zaman öncesinden
gerçekleşmiş olması gerekirdi. İnsanlar
kuşları gözlemliyordu, uçurtmaları uçuruyordu ancak yine de binlerce yıl boyunca
kimsenin aklına bir adım ilerisi gelmedi.
Bu sizce makul mü? Wright biraderler
ortaya çıkıp motor gününü kullanarak
uçuşu gerçekleştirene kadar hiçbir şey
olmadı ama o zaman da Wright biraderler
bu işi Fransız mucitlerden sadece birkaç
hafta önce becerdiler. Ne demek istediğimi
anlayabiliyor musunuz? Zaman olgunlaştığında bu icat “alana gönderildi” ve
bu Dünyanın her tarafında gerçekleşti.
Dünyayı değiştiren icatlar zamanı
geldiğinde ortaya çıkarlar. Şimdi “Biz bunları ne zaman istersek o zaman düşünebiliriz” diyebilirsiniz. Ancak, bu doğru değildir
zira öyle olsaydı, zaten hazır ve sezgisel
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olarak var olan pek çok icat çok daha önceden ortaya çıkmış olurdu. Bir şekilde zaten
burada olan birçok şey ortaya çıkmak
üzeredir, yani halen alandadırlar ve ortaya
çıkarılmayı beklemektedirler. Size bunlardan söz etmek istiyorum. Bazılarınız bunları daha önce de duymuştunuz.
Orta Çıkacak Olan En İyi İcatlar
Yüksek Teknoloji Olmayacak
Yapılacak ve gezegeni derinden etkileyip
değiştirecek olan en ileri icat ve keşiflerin
yapay zekâ veya muazzam bilgi işleme
kapasitesiyle ilgili olmazsa şaşırmayın.
Bunu aslına dönüş olarak da niteleyebilirsiniz çünkü bazı en iyi icat ve keşiflerde her zaman ortada olan, ama henüz
aklınıza gelmeyen örüntüler kullanılacaktır. “Kryon, neden söz ediyorsun?”
BATARYALARIN (PİLLERİN)
SONU ve AĞ
Size manyetik enerji tekerleğinden söz
etmek istiyorum. Burada iki veya üç tekerlek söz konusu olabilir ama basit bir örüntü
vardır. Doğru şekilde yerleştirilmiş bir dizi
mıknatıs tekerleği sonsuza kadar döndürebilir. Küçük ve büyük mıknatısların basit
itme-çekme enerjisini özel bir şekilde kullanarak bu tekerleğin sonsuza kadar dönmesini sağlayabilirsiniz. Bildiğiniz gibi doğal
mıknatıslar son derecede güçlü oldukları
için güç tazelemeye veya yakıta gerek
olmaksızın ve yan etkileri olmadan büyük
bir güçle itip çekerler. Bu müthiş bir sırdır.
Bunu daha önce neden görmediniz?
Mıknatısları birbirlerini itip çekecek şekilde
belirli bir düzende yerleştirdiğinizde, son-

SEVGİ DÜNYASI

suza kadar döneceklerdir. Sadece ara sıra
yatakların bakımını yapmanız, yağlamanız
ve belki değiştirmeniz gerekir. Bu hiç
aklınıza gelmiş miydi? Eğer herhangi bir
şeyi döndürebilirseniz, onu bir elektrik
jeneratörüne de bağlayabilirsiniz. Böylece
sonsuza kadar istediğiniz miktarda bedava
elektrik enerjisi elde edersiniz.
Bunun ne anlama geldiğini düşünmenizi
istiyorum. Hiç bataryaya, pile gerek
olmadığını hayal edin. “Kryon, sen neden
bahsediyorsun? Mutlaka batarya olması
gerekir.” Sevgili dostlar, bu iddia çok, çok
eskidi ve modası geçti. Bir cep telefonunu
ele alalım. Ya pil (batarya) yerine minnacık,
minyatür, dönen ve cihaza gerçek zamanlı
olarak sonsuza kadar güç temin eden bir
manyetik motor olsaydı? Gelecekte yalnızca piller yok olmayacak, şarj etmeye de
gerek kalmayacak. Her elektronik cihazın
kendi minnacık, dönen jeneratörü olacak.
“Kryon, bu tekerlek ne kadar büyük olabilir?” Bir düşünelim! Söylediğim her şeyin
boyutları büyütülebilir. Böylece bir elektrikli otomobilde batarya yerine büyücek
bir elektrik motoru döner ve şimdi süper
kapasitör adını vereceğimiz âlete elektrik
enerjisi sağlar. Hiç durmaya veya şarj etmeye ihtiyaç olmaksızın yüzlerce ve yüzlerce
kilometre yol kat edebilirsiniz. Hattâ otomobil hareket halindeyken süper kapasitöre
elektrik enerjisi sağlanır, durmaya gerek
olmadan. “Kryon, ben hâlâ bunun dünyayı
nasıl değiştireceğini anlayabilmiş değilim.”
Sevgili dostlar, dünyada var olan her bir
bina için ve herhangi bir enerji ağına bağlı
olmaksızın münferiden güç temininden söz
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ediyorum. KABLO VE DIŞ KAYNAK
OLMAKSIZIN! Olumsuz iklim şartlarından dolayı kesintiler veya elektrik enerjisi
olmadığı için ortaya çıkabilecek ölümler olmayacak. Çünkü her binanın hemen dışında
minnacık motor durmaksızın enerji temin
edecek. Çözüm bedava, anlık ve seferi elektrik enerjisi sağlayan manyetik güçtür.
Gezegendeki her kıtada köylere, hastanelere, iletişim araçlarına ve benzerlerine
arzu edildiği veya ihtiyaç duyulduğu kadar
elektrik enerjisi temin edilebilecektir. İnternet kesintisi olmayacaktır. Herkesin her an
herkesle konuşabildiğini hayal edebiliyor
musunuz? Kültürler, kıtalar iyileşmeye ve
eğitimin en iyisine sahip olabileceklerdir.
Bunların hepsi henüz keşfedilmemiş bir
örüntü olan manyetik dizilim sayesinde elde edilebilir. Bu mıknatıslar birbirlerini itip
çekerek sonsuza kadar dönebilir ve bunlar
istenen her büyüklükte olabilir. Gemilere
de, otomobillere de sonsuza kadar yeterli
güç sağlanabilir. Elde edilmesi daha kolay
ve daha güvenli olan başka hiçbir kaynak
yoktur. Doğal kaynak yakıt olarak kullanılmaz, kirlilik olmaz ve güvenlik sağlanır.
KRYON BU İŞE YARAYAMAZ
“Kryon, eğer böyle bir imkân olsaydı,
bunun geliştirilmesi ve kullanımını
engelleyecek güçler ortaya çıkardı.
Korkutucu durumlar söz konusu olurdu.
Dünyadaki büyük enerji şirketleri kendi
ürünlerini satabilmek uğruna bu teknolojiyi
satın alıp kullanımını engellerdi.” Şimdi bir
anlığına duralım. Sevgili dostlar, artık
babanızın dünyasında yaşamıyorsunuz. Son
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30 yılda gerçekleşen değişimlerle ilgili
olarak size neler söyledim? Geleceği
geçmişin tecrübeleri ve olayları temeline
dayalı olarak belirlemeye ve değerlendirmeye çalışmayın. Sözü edilen değişim
gezegenin bilincini de değiştirmektedir.
Şu anda ülkenizdeki enerji şirketleri
sıkıntı içindedirler. Muhtemel sizin de fark
ettiğiniz gibi, fosil yakıt son derecede
sorunludur. Nükleer gücün çok tehlikeli
olduğu iyice açığa çıkmıştır. Büyük çapta
enerji elde eden güç santralları başarısız
olmaktadır. Bu ülkedeki (ABD) enerji şirketleri buhar, rüzgâr veya güneş enerjisi
kullanıyor olsalar bile, bu icat ile ilgili
olarak endişelidirler. Bu sistem basittir,
verimlidir, büyük yatırımlara gerek yoktur
ve üstelik hazır durumdadır. Bu enerji şirketleri üretim birimlerini imal edip satacaklar, onları geliştirecekler ve herkesin enerji
ağlarından azade olmasını sağlamak için
giderek daha geniş ve fazla kullanım alanları bulacaklardır. Bu bakımdan size artık
yeni bir dünyanın var olduğunu söylüyorum. Enerji işi ile meşgul olan şirketler bu
imkânlardan yararlanmak isteyenlerin
başında geleceklerdir.
İnsanlığın En Yüksek ve
En Büyük Gücü
Size en sevdiğim unsuru söyleyeyim.
İnsan bedeninin sadece bilinçle bağlantılı
olarak yaptığı şeyler vardır. Son 20 yıl
içinde bunun kanıtı ortaya çıktı çünkü
bilincin enerji olduğu ve fiziği değiştirebildiği anlaşıldı. Bu durum her zaman olması
beklenen değildi. Geçmişte bilinç pek iyi
tanımlanamayan, ezoterik bir şeydi ve fizik
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alanı içinde değildi. Ancak, artık fiziğe
dâhil edildi. Şu aşama itibarıyla bilincin
kesinlikle enerji olarak kabul edilmesi
gerektiğinin farkına varıldı.
Eğer bilinç enerji ise, diğer tüm fiziksel
enerjiler gibi onu için de kurallar, aksiyomlar olmalıdır. Böylece tahmin edilebilir
bilim olur. Bu kuralları hesaplayıp anlayabilmeye başladığınızda, sağlık alanındaki
en büyük gizemlerden bazılarına cevaplar
bulabilirsiniz. Mesela bilinç enerjisi “plasebo” etkisinin sebebidir. Bir kişiye aslında
ilaç olmayan bir hap verilir ve bunun şifaya
yol açacağı söylenir. Bir bakarsınız, kişi
gerçekten de şifa bulur. Böyle bir şey nasıl
mümkün olabilir ve bu nasıl bir süreçtir?
Bir kişiye aslında herhangi bir kimyasal
etki yaratmak için fazla küçük olan homeopatik bir tentür verirsiniz ve bir bakarsınız
ki, iyileşme gerçekleşmiş. Burada ne olur?
Burada enerji ve bilinç fiziği ayna nöronları
adı verilen bir şeyle birlikte çalışarak
iyileşmeye yol açarlar. Beden gördüğü ve
beklediği şeyi çoğunlukla kendisi yaratır.
Başka bir kişinin iştahla yemek yediğini
gördüğünüzde belki de ağzınız sulanır. İşte
burada bilinç kimyanın önüne geçmektedir.
Gelecekteki şifa sisteminde ayna nöronlarının güçlü ve büyük bir rol oynayıp
oynamayacağını hiç merak ettiniz mi? Ya
bedeninizi bunun şifa olduğuna ikna ederseniz? Ayna nöronlar sizin inandığınız ile
kimyasal olarak gerçekleşen arasındaki
farkı anlayamazlar. Bundan dolayı bilinç
bedene kendisini iyileştirmesi talimatını
verdiğinde beden itaat eder ve iyileşir.
İşte ani iyileşme süreci böyle işler.
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Bedeni iyileşme olduğuna ikna ederseniz,
öylesine inanır ki, kendi kendini iyileştirir.
Bu artık yeni şifa bulma süreci olacaktır.
Bilinç enerjisi yenilikçi, ölçülebilir ve bilimsel olarak kullanılması ile şimdiye kadar
var olan en iyi yöntem olacaktır. Burada
yapay zekâya, süper teknolojik ilerlemeye
gerek yoktur. Bunun yerine insanların her
zaman sahip oldukları gücün açığa çıkarılması vardır.
Bu değişiklikler alanda yer aldığı için
onlar üzerinde düşünmenizi istiyorum.
Bilim bilincin enerji olduğunu keşfettiğinde, bunu kendi haline bıraktığını mı
zannediyorsunuz? Tabii ki bırakılmadı.
Bunun ne olduğu ve olmadığı konusunda
daha fazla bilgi edinmeye çalıştılar.
Kavradıkları ilk husus çok boyutlu bir
enerjinin söz konusu olduğuydu. Gerçekten
de, bilim belki de derhal var olan kendi
kendini iyileştirme potansiyelleri hakkında
düşünmeye başlamamış olabilir ama zaman
içinde bu noktaya varılacaktır.
Bu ne kadar sürecektir? İşte bu size
bağlıdır. Kaçınız bunlara inanıyorsunuz?
İnancın kendisi aslında aktarıcı rolünü
oynar çünkü inandığınız zaman gerçekleştirebilirsiniz. Daha önce de söylediğim
gibi değişiklikler bu gezegene geliyor
sevgili dostlar. İnsanlığın gelişmesine yol
açacak yeniliklerden söz etmeye devam
edeceğiz ve ileride bir zamanda en son istediğiniz ve yapacağınız şey birbirinizi
öldürmek olacaktır. Başka yerlerde (gezegenlerde) bunun emsalleri vardır. Ben bunları gördüm ve size de anlattım. Ben insanlığa tutkun olan Kryon’um.
Ve öyledir.

