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Te~ekkur 

Bu kitab1n ortaya c;:1kmas1nda 6ncelikle kendimle bOtOnle:;,mem 
ic;:in pozitif bir ortam yaratan, duru alg1 yetenegiyle bana yon veren 
sevgili e:;,im Ozlem Yatman'a c;:ok te:;;ekkOr etmek istiyorum. 

ilk okumay1 yapan, Pozitif Dergisi Yay1n Yonetmeni Yaprak 
Qetinkaya'ya c;:ok te:;;ekkOr ediyorum. 

Ve son olarak bu kitab1n keyifle okunmas1n1 saglayan c;:ok de
gerli editorum Handan Akderl')ir'e c;:ok te:;;ekkOr ederim. 





Ba~larken 

$ifa Sende 1 ve 2 (i<;imizdeki Hekim) kitaplar1m 2012 y1l1ndan iti
baren okurlarla bulu§tu. 

Her iki kitab1m da geni§ okur kitlelerine ula§t1, "Okudum, haya
t1m degi§ti'' diyen 6yle c;:ok ki§iyle tan1§t1m ki, say1s1n1 unuttum diye
bilirim. 

$ifa Sende serisinde en 6zet haliyle ruh, zihin ve beden butun
lugunun 6nemini, geleneksel t1bb1n zihin, beden format,ndaki yak
la§1m1n1n yetersizligini, ic;:imizde olaganustu bir §ifa gucunun oldu
gunu ve bunun ic;:in korkuyu a§mak gerektigini anlatm1§t1m. 

Bu seride vurgu yapt191m bir ba§ka konu da dunyaya geli§ ama
c1m121n ruhsal tekamul oldugu ve yukselen bilincimizin d1§1nda hic;:
bir hazineyi beraberimizde g6turemeyecegimiz bilgisiydi. 

Ilk kitaptan bugune gec;:en 7 y1l zarf1nda hastal1klann iyile§mesi 
konusunda ben de birc;:ok deneyim ya§ad1m ve bilgilerimi guncelle
me §ans1na kavu§tum. Binlerce hastadan ald191m olumlu geri bildi
rimler ve iyile§meler sonucu yazd1klar1m1n dogrulugunu bir kez da
ha teyit etmi§ oldum. 

Gec;:en bu 7 y1I ic;:inde beni §a§1rtan 6nemli bir fark1ndal1k da ya
§ad1m. Kitab1m1 okuyan, ''Bu kitap hayat1m1 degi§tirdi" diyen okur
lar1m, bana ula§ma §ans1 bulduklar1nda 6ncelikle §Okranlar1n1 sunu
yor, diger taraftan yeni bilgiler istiyorlard1. 

Bilgileri alm1§, 6zumsemi§, ic;:selle§tirmi§lerdi. Arna bir sorun var
d1. i§ uygulamaya gelince bu onlar ic;:in hie;: kolay degildi. 

Kimilerinin hastallklar1, maddi ve manevi s1k1nt1lar1 devam ediyor
du; ilaca bag1ml1 ya§amay1 surdurenler de vard1. 
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Benim i9in 90k ayd1nlat1c1 bir ke~ifti bu. Okuyor, 69reniyor, bilgi
ye ikna oluyor ama okuduklar1n1 hayata ge9irmekte zorlan1yorlard1. 

Ashnda bu 909umuzun sorunu. Martinie uyu~turulmu~ gibi su
rekli 69reniyoruz ama uygulam1yoruz ya da uygulayam1yoruz. 

Sosyal medya ve 1V Ozerinden sOrekli sa9hkh beslenme ya da 
yemek programlar1yla uyutulup duruyoruz. 

Elbette do9ru beslenmek 90k onemli ancak yetersiz! Son y1llar
da 919 gibi artan hastahklar1n sebebi beslenme bozukluklar1 olsayd1 
20-30 y1I once de bu hastal1klar1n 90k yayg1n olmas1 gerekirdi. Oy

sa ge9mi~te trans ya9lar (kat1 ya9lar), beyaz unlu mamuller, beyaz 
ekmek, tatli 9e~itleri, asitli i9ecekler, pirin9, patates, makarna tuke
tilirken, kanserli birini duyunca ~a~1r1yorduk ya da sadece ya~IJ has
talar1n diyabete yakalanabilece9ini du~unuyorduk. 

Alzheimer, ALS, ADHS, MS, Ha~imato gibi hastal1klar lugatimiz
de bile yoktu. 

$imdi ise daha 9ocuk ya~larda Tip 1-2 Diyabet, ADHS, Alzhei
mer (Tip 3 Diyabet) ve kanser vakalar1 919 gibi artt1. 

Di9er taraftan ho~gorumuzu, sevgimizi gittik9e kaybettik. Ego
lar1 tavan yapm1~ maskeli insanlar haline geldik. Kimse art1k ger9ek 

kimli9ini yans1tacak cesareti bulam1yor. 
Negatif gucun etkisi artt1k9a ozumuzden, ki~ili9imizden uzakla~

t1k. Qe~itli dramlar, duygusal somuruler, korkular nedeniyle ko~ullu 
sevgi h1rs1zl191 tavan yapt,. Temel yak1t1m1z olan sevgiyle beslene

mez olduk. 
Kuresel 1s1nma, hayvan katli, genetigiyle oynanm1~ g1dalar, kim

yasallar, doga kirlili9i, kad1na ~iddet, taciz ve tecavuzler nedeniyle 
gun ge9tik9e dibe 96kuyoruz. 

Dunyan,n duzeni i9inde guven duyamad191m1z tek canli insan ol
du. Gun ge9tik9e birbirimizi daha az sevmeye ba~lad1k; daha 90k 

endi~elenip hep ~uphe duyar olduk. 
Bu kotu gidi~ata dur demenin zaman, art1k geldi! 
Art1k 69renme de9il uygulama ve uyumlanma zaman1. Ger9ek

leri i9sell~tirip hayata ge9irmek zorunday,z yoksa dunyam,z elden 

gidecek. 
Elinizde tuttu9unuz yeni kitab1m Kendin Off arac11Jg1yla ogrendik-



lerimizle fark1ndahg1m1z1 art,rarak daha yuksek bir bilince sahip ola
bilecegimize yurekten inan,yorum. 

Bu kitap sayesinde kendimiz olman,n onemini <;ok net alg1laya
bilecek ve bu sayede evrensel ger<;ekleri ogrenmenin de otesinde 
ya§am1m1z1n par<;as, haline getirebilecegiz. 

Ya§ad1g1m1z s1k1nt1lar1n ana kaynag1n1, bize nas,I etki ettigini ve 
nas,I <;cizumlememiz gerektigini ogrenecegiz. 

Butunu du§unen, empati kurabilen, dogay, ve hayvanlar, seven, 
humanist, kreatif ruhlar haline gelebilecegiz . 

•• 

Ozgurle§erek, ya§am sevinci ve sevgiyle ya§am surdurebilecegiz. 
Bir ki§inin bile ayd1nlanmas1n1n nas,I bir domino etkisi yaratt191n1 

ogrenecegiz ... 
Butun bu anlatt1klar1m1n ger<;ek olmas, i<;in her turlu donan,ma 

sahibiz. Ruhsal, zihinsel, bedensel butun iyile§tirici ara<;lar i<;imizde 
zaten var. Yap1lmas1 gereken tek §ey kendi dogal i§levlerimize izin 
vermek ve kendimizi yureklendirmek. 

Ya§am,n kimya ve biyofizikten cite bir §ey oldugunu, semptom
lar,n giderilmesinden daha fazlas,n, i<;erdigini fark etmeliyiz. 

Butunle ilgili bilgi holistik olarak her insanda mevcut durumda
d1r. Bizier sakh bir butunun belirgin ifadeleriyiz. 

Hepimiz saghkl1 ve huzurlu olmay, isteriz, dileriz, bunun i<;in 
inanc,m,za gore dua ederiz. 

Sagl1kl1 ve huzurlu olmam,z, derinlerde yatan ger<;eklere uyum 
saglamam,za ve bu ger<;ekleri ifade eden bir ya§am bi<;imine da
yan,r. 

Unutmay,n, Yaradan bizlerden sadece ya§am sevinci i<;inde ya
§am surdurmemizi ve sevmemizi, sevgiyi hayata geyirmemizi istiyor. 

Korkuyorsan,z teslim degilsiniz demektir! 
Hepinize "i<;imizdeki uyan1§" inanc,yla keyifli okumalar diliyorum. 
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Giri~ 

Dunyaya geli§ amac1m121n ruhsal tekamul oldugunu art1k hepi
miz biliyoruz 9unku ya§am boyu elde ettigimiz fark1ndallk d1§1nda 
bu dunyadan goturebilecegimiz hi9bir hazine yok. 

Fiziksel bedenimiz, Ost bilin9 taraf1ndan ruhsal tekamulumOz i9in 
"al kullan" format1nda emrimize verilmi§ bir tasanm harikas1 ancak 
biz bu beden degiliz. 

Bedenimiz, insan tOru olup fark1ndal1g1m121n geli§imi i9in kullan
d1g1m1z bir ara9 sadece. 

Bilimsel alg1m1z1n yetmedigi bir yarat1mla uretilen fiziksel bedeni
miz ve beynimiz sayesinde, atom alt1 {bilim ve spirit'in butunle§tigi 
alan) ile evren aras1nda olaganustu bir enformatik all§veri§ olanag1-
na kavu§uyoruz. 

Bu ara9 sayesinde as1I varllg1m1z olan ruhumuz, evrensel yasa
lann hukmunde egitim ve ogrenim goruyor. Ben bu tekamOI sure
cinin ger9ekle§mesine "okulda olmak" diyorum. 

Bu egitim i9in okulda oldugumuz sure i9inde Allah'1n istedigi 
kamil insan {insan-1 kamil ) olma §ans1na sahip olabiliyoruz. 

Dunyaya geli§ amac1m1z olan kamil insan olabilmek i9in tek §art, 
yOzde yuz kendimiz olmak; bilincimizin geli§mesi i9in zorunlu olan 
okuldaki s1n1flarda yerimizi almak. Evrensel bilgilere t1pk1 internetle 
eri§ir gibi ula§abilmemizin tek yolu da bu. 

i§te tam bu safhada 90k 6nemli bir evrensel kural ihlali yapt1g1-
m1z1n fark1na bile varam1yoruz. 

Evrensel yasalar1n birincisi ve en onemlisi teklik yasas1d1r; yani 
hepimiz tek bir ruhun farkl1 yans1malar1y1z. 
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Bu yasaya gore eger biz okulun i<;inde 6grenim gormek istiyor
sak (tekamulumuzu surdurmek istiyorsak), tek olan ruhun i<;inde 
kalmak zorunday1z. 

Bunun i<;in en onemli §art ise yuzde yuz kendimiz olmak! 
Sahip oldugumuz ozgur irade sayesinde okula girmeme gibi bir 

se9enege sahip olsak da, boyle bir tercih okuldan d1§ar1ya 91k1p 
bah<;ede dola§mak, egitim gorememek anlam1na gelir. 

Ger9ekler hakk1ndaki yetersiz bilgimiz ve <;evresel faktorler ne
deniyle ne yaz1k ki fark1nda olmadan okulun bah<;esinde ya§am 
surdurmek zorunda b1rak11iyoruz. Sebebi ise korkular1m1z! 

Yuzde yuz kendi olarak dunyaya gelen 9ocuklanm12 dahi toplum
sal alg1, gelenek ve gorenekler nedeniyle gene! 9ogunluga uyumla
narak okulun bah<;esinde zaman1 heba etmek zorunda kahyor. 

"Bah9eye 91kmak" ifadesi gene! anlamda hepimizde daha 
olumlu 9agr1§1mlar yapar. Arna benim kastettigim anlamda egitimin 
kesintiye ugramas1 demektir. 

Okulun bah<;esinde ya§am surdurdugumuz surece beslenme, 
ureme, ileti§im ve bar1nma ihtiyac1 d1§1nda hi<;bir ozelligimiz kalmaz. 
Ve bu dart ozellik asl1nda hayvanlar aleminde de i<;gudusel olarak 
vard1r. 

Bu tercih bizi kurban rolune sokarak ac1, korku, kaos ve duygu
sal 9at1§malar i<;inde ya§am surdurmemize neden olur. 

Korkular nedeniyle olu§an stres reaksiyonu hastal1klar1n ana 
kaynag1n1 olu§turur. 

Toplumun gene! se<;imi nedeniyle okuldan 91k1p bah9eye dahil 
olmaya zorlanan <;ocuklar, ya§ad1klar1 korku, kaos ve duygusal 9a
t1§malar nedeniyle 90k daha h1zl1 hastalan1r. 

c;ocuk kanser hastalar1n1n 919 gibi artt191n1n art1k hepimiz fark1n
day1z. 

Bu gafletin ba§l1ca nedeni evrensel yasalarca belirlenmi§ ko§ul
lardan, bilgiden habersiz olmam1z. 

Hal boyle olunca hepimiz okulun bah<;esinde maskeli balo oy
nuyoruz. 

Evrensel yasalar hukmundeki "evrensel biyolojik duyarl1l1k (EBD) 
sayesinde tekrar okulun kap1s1ndan i<;eriye girebilmemiz i<;in surek-



Ii mesajlar, geri bildirimler alsak bile, bir turlu kendimiz olamad191m1z 
ic;:in bu mesajlan dogru degerlendiremiyoruz. 

Sevgili okurum; 
Bu kitap sayesinde uyan1~1n d1~andan degil ancak ic;:eriden ger

c;:ekle~ebilecegini fark etmenizi isterim. 
Son y1llarda fark1ndal1k duzeyi yukselen insanlar1n say1s1 gun 

gec;:tikc;:e art1yor ama art1k ogrenmek yerine uygulama ve uyumlan
ma zaman1 geldi! 

Genetik kodlanm1za yuklenen korkular sonucu surekli guvenli 
alan aray1~1 ic;:indeyiz ama bu ihtiyac1m1z asla d1~andan kar~1lanamaz. 

Okulun bahc;:esinde kald191m1z surece kendimizden daha da 
uzakla~arak gittikc;:e karanl1ga surukleniyoruz. 

Gerc;:ek sadece kendimiziz ve kendimizden uzakla~t1kc;:a ger
c;:eklerden de uzakla~1yoruz. 

Hep hat1rlamam12 gereken hakikat ~u: Hepimiz ozumuzde gu
vendeyiz, c;:ok degerliyiz ve sevgideyiz. 

lc;:imizdeki uyan1~ sayesinde tekrar kendimiz olacag1z ve sahip 
oldugumuz bilincin boyutuna uyumlu egitim gorebilecegiz. Ruhsal 
fark1ndal191m1z1n geli~imi ic;:in dunyaya geldigimize gore bunu ba~a
rabilecegimiz tek yer okul. 

Okulun d1~1 asla guvenli bir ortam degil; tam aksine korku, ofke, 
h1rs, ego, baski, ac;:gozluluk, nefret ve k1skanc;:l191n hukum surdugu 
bir alan. 

ic;:imizdeki uyan1~ sayesinde tekrar okula girebilecek ve evrensel 
dogrular1 fark edecegiz. 

Yuzde yuz kendimiz oldugumuz tak
dirde varolu~la bir butun haline gelerek 

• 
ic;:imizde dogu~tan var olan 1~191, sev- .-· 

• 
giyi, guveni ve dinginligi fark edebile- : 

• -. ceg1z. • • • • 
Boylece ruhumuzun boyut atla- ~ 

• 
mas1 ic;:in gereken bilgilere sahip ola- • •• 

• 
rak olgun insan format1n1 kazanacag1z. 

Size du~en sadece ~imdi ve burada 

• 

••••••••• • • • • •• •• • • • • • • 
•• Hep • •• 

• 

hat1rlamam1z gereken 
hakikat ~u: 

• • 

Hepimiz oziimiizde 
giivendeyiz, ~ok 

degerliyiz ve 
sevgideyiz • • •• •• •• • 

•• • • • • •••••••• 

• • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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kalarak i<;imizde var olan 1§1ga donmek ve golgelerimizden kurtula
rak ger<;ege, gune§e teslim olmak. 

Bunun i<;in tek ko§ul kendimiz olmak ve kendimiz i<;in ya§amak. 
Ruhsal varl191m1z1 yans1tan ust bilin<; sayesinde zaten her turlu 

bilgi ve donan1ma sahibiz. 
D1§ar1da arad191m1z her §SY i<;imizde var. 
1987 ile 2012 y1llar1 aras1nda degi§en Schumann rezonans1 

7 .83 hertz'den 13 hertz'e 91kt1. Bu geli§im sayesinde evrensel ger
<;ekleri beyinde urettigimiz alta dalgalar1 (uyku ile uyan1kl1k aras1) ye
rine du§uk beta dalgalar1yla (sakin uyan1kilk hali) alg1lama §ans1na 
sahip olduk. Dunyam1z buyuk bir toton ku§a91n1n i<;ine girdi. 

Evrensel entormatik alandan gelen yeni trekanslar sayesinde 
yeni bilgilerle rezonansa girebiliyoruz ancak bunun i<;in kendimiz ol
mak zorunday1z. 

Asilna bakarsan1z toplumsal olarak bu konuda ciddi bir uyan1§ 
da ba§lad1. 

Dogmalar1m1z1 sorgulamaya ba§lad1k ve her gun daha tazla bil
gi aray1§1 i<;indeyiz. 

Bir<;ok §eyin degi§tigini art1k hissedebildigimiz i<;in gundelik ya
§am bi<;imimiz anlams1z gelmeye ba§lad1. 

Sosyal medyada daha ger<;ek<;i ve yans1z haberlerle beslenme 
arzusu ve ihtiyac1 dogdu. 

Yuzy1llard1r devam eden karanl1k gucu tark etmeye ba§lad1k. 
Alternatit t1bba, dogaustu bilgilere, dogal beslenmeye, hayvan 

sevgisine, <;evre temizligine kar§1 ilgimiz artt1, bu konularda daha 
duyarl1 olmaya ba§lad1k. 

Hi<;bir §eyin tesaduf olmad191n1 art1k daha fazla alg1layabiliyoruz. 
Diger tarattan yanl1§ ya da yanl1 bilgiler vererek ekonomik ka

zan<; egilimi i<;inde olan medyalar1n eline de buyuk t1rsat ge<;ti. 
Egolar1m1z1 ve korkular1m1z1 art1ran gorseller ve entormasyonlar 

nedeniyle h1rs, k1skan9l1k, a9gozluluk, bask1, mobbing, ofke, §id

det, uzuntu, huzursuzluk gibi duygusal 9at1§malar i<;ine girdik. 
Bu nedenle korku, endi§e, panik atak, cinsel problemler, dep

resyon t1rman1§a ge<;ti. 
Hastal1klar1n ana kaynag1 olan stres nedeniyle ba91§1kilk sistemi-



miz zay1flad1. Boylece kanser, diyabet, alerji, hipertansiyon, Multipl 
Skleroz, Alzheimer, ADHS, depresyon gibi 9ag1n hastal1klan tavan 
yapt1. 

Egoist olduk, kendimizden ve butunden her gegen gun daha da 
uzakla§t1k. 

Sonug olarak buyuk bir biling s19ramas1n1n olu§umu igin f1rsat 
olan 2012 degi§imi, negatif gucun kuwetlenmesiyle zorlan1yor. 

Asl1na bakarsan1z polarite ve denge yasas1 geregince olumsuz 
gozuken her §ey, gergegi gormemiz igin bizlere ayna oluyor. Nega
tif gug sayesinde (ayna) igimizdeki uyan1§ her gegen gun daha yuk
sek bir potansiyel kazan1yor. 

Bu nedenle bir yanda dunyan1n geleceginden kayg1 duyarken, 
diger yanda iyi gunlerin yak1nda oldugunu da hissedebiliyoruz. 

Sezgi gucunun en buyuk gug oldugunu ve yarat1c1l1g1m1z igin tek 
anahtar oldugunu alg1lamaya, dolay1s1yla yeni9ag1n ayak seslerini 
duymaya ba§lad1k. 

Gergek ve dogru bilgiler igimizi ye§ertirken tek sorun olarak bu 
bilgileri hayata gegirmek kald1. 

Bu a91dan bakt1g1m1zda yenigag bak1§ a91s1n1 kazanmam1z biraz 
sanc1l1 olsa da mutlaka gergekle§ecek. lgimizdeki uyan1§1 gelin hep 
birlikte uyanarak gergekle§tirelim. 

Art1k maskelerimizi indiriP kendimiz olma zaman1 i!eldi. 
Zil ~ald1. haYdi s1n1flara. 
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I bolum 

Maddesel beden ile ruhsal beden 
aras1ndaki butunluk 

Sagl1k temelinde frekans di.inyas1yla nas1I tan1~t1m? 

Bir hekim oglu olarak c;:evremdeki insanlartn y1llarca ayn, §ika
yetlerden ve bir turlu gec;:meyen agnlar1ndan bahsetmeleri c;:ocuk 
ya§lardan beri dikkatimi c;:ekmi§tir. Omur boyu mahkOm olduklar1 
ilac;:larla ya§ama tutunmaya c;:ah~n bu insanlar1n c;:ektigi azap, sev
gili babam,n da dahiliye uzman1 olarak y1llarca hizmet ettigi saghk 
sistemini sorgulamama neden oldu. 

Rahmetli babama "Bu insanlar neden y1llard1r iyile§emiyor?" diye 
sordugumda, ''Oglum, bu hastahklann daha dQnyada tedavisi yak, 
bu nedenle ancak semptom giderici tedavi yapabiliyoruz" cevab1n1 
ahyordum. Diyelim hastan,n romatizmal agr1lar1 var: ancak romatiz
mal hastahklar,n sebebi daha dunyada bulunmu§ degil, bu hastal191 
yak edecek bir tedavi de yak. Bu nedenle belirtileri azaltacak, gec;:i
ci de olsa hastay1 biraz olsun rahatlatacak agr1 kesiciler, antienfla
matuar denilen ittihap giderici ilac;:lar veriliyormu§. Gec;:medigi takdir
de son c;:are kortizona ba§lan1yor ve beraberinde depresyon gideri
ci ilac;:lar kullan1hyordu. Daha da gec;:miyorsa beynin agn alg1s1n1 de
gi§tirecek "Lyrica" ad1nda son c;:are bir ilac;: kullan1l1yordu. Bu ilac;:lann 
kullantm amac1, duygusal c;:att§malann Qzerine battaniye 6rtmek, ila-

• 

ve enerji yaratmak, agr1 alg1s1n1 degi§tirmek ve bu sayede vucudun 
kendi kendini iyile§tirebilme imkan1n1 yaratmakt1. 

Bu arada kendini bildi bileli romatizma hastas1 olan halam1n her 
• 

y1I bir kere Bursa'ya yan1m1za gelip agr1lar1 ic;:in kapl1calardan fayda-
lanmas1, kulland1g1 ilac;:lar1n d1§1nda bir uygulamaydt. 
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.. 
Ust kom§umuz Nermin Teyze'nin 40 y1ld1r c;ektigi migren agnla-

r1 ic;in ald1g1m cevap da ayn1yd1. 2012 y1l1nda yay1nlanan $ifa Sende 

kitab1mda da ornek gosterdigim Nermin Teyze art1k kal1c1 olarak 

migrenden kurtuldu c;unku kolon kanserinden vefat etti. 
Bunun gibi §ahit oldugum onlarca ornek vard1; ama kronik agr1-

lann veya hastal1klann gerc;ek sebebinin bulunamay1§1n1 dolay1s1yla 
yak edilemeyi§ini bir turlu ic;ime sindiremiyor, kabullenemiyordum. 

Tip fakultesi 5. s1n1f1nda ilginc; bir gerc;ekle yuz yuze geldim. Staj 
doneminde cilt hastahklan staj1na ba§lam1§t1m. Staj suresince oku
yup ogrenmem gereken bilgiler ic;in 500-600 sayfahk kahn bir kitap 
gec;ti elime. Kitab1n sayfalar1n1 9evirdik9e en Ost k1s1mda surekli "se
bebi bilinmeyen cilt hastahklan" §eklinde bir ba§llk oldugu dikkatimi 

c;ekti. Kitab1n neredeyse dortte uc;unde ayn1 Ost ba§l1k vard1. Elbet
te dogal olarak ilk akhma gelen soru §U oldu: Hastalar ya§ad1klar1 
problemin nedenini bilmiyorsa nas1I kal1c1 olarak iyile§ebilirlerdi ki? 

Anestezi uzmanhg1 ic;in asistan oldugum donemde ise farkl1 bir 

gerc;ekle kar§1la§t1m. 
Ozellikle a91k kalp ameliyat1 gibi 90k ag1r bir operasyon gec;iren 

hastalar, kalbin durdurulmas1, ic;inin a91lmas1 ve tekrar kapat1lmas1 
sonucu olu§an ag1r hasara ragmen 1 hafta gibi bir sure ic;inde ayak
lan1p taburcu ediliyorlard1. Bu mucizevi surec; bende buyuk bir §a§
k1nhk yaratm1§t1. Ve bu fark1ndahkla ic;imizdeki hekimin (kendi ken

dini onar1m gucu) ne kadar guc;lu oldugunu anlad1m. 
Acil bir hastan1n yuksek anestezi riski nedeniyle akupunktur ig

neleriyle ac1y1 hissetmeyecek hale getirilip konu§a konu§a ameliyat 

edilebilmesi ise §a§klnhg1m1 doruk noktaya ta§1m1§t1. 
A91k kar1n ameliyat1yla safra kesesi al1nan bu hastan1n ameliyat 

suresince hi9bir anestezik almamas1na ragmen agn duymamas1 

olaganustu bir gozlemdi. 
Bu gerc;eklere kendi gozlerimle §ahit olmam sayesinde aneste

zinin hayat1mdaki onemi 90k net ortaya 91kt1 ve bence bu asla te

saduf degildi. 
Bu gerc;ekler beni bamba§ka bir fark1ndal1ga ta§1d1 ve bu saye

de alternatif tedavileri ogrenmek ic;in karar vererek ara§t1rmalar1ma 

h1z verdim. 



Almanya, isvi9re ve Avusturya fark1ndahg1m1n geli~mesi i9in ana 
rehber ulkeler oldu. 

30 y1lhk ara~t1rma ve geli~tirme 9ah~malar1m, on binlerce has
tayla yak,n temas,m sonucu e~siz bir fark1ndal1ga ula~t,m: 

Sonu9 olarak benim de i9inden yeti~tigim geleneksel t1bb1n t1-
kand1g1 noktay1 90k iyi gorebiliyordum art1k. Halam,n ve Nermin 
Teyzemin neden y1llarca iyile~emedigini anlam1~t1m art1k. 

Geleneksel t1bb1n son durak olarak tan1d1g1 atomun i9indeki 
bo~lugun asl1nda her ~eyin ba~lad1g1 yer oldugunu fark ettim. Bili
min bittigi, spirit'in ba~lad1g1 yer buras1yd1 ve geleneksel tip bilimin 
d1~1na 91kam1yordu. Daha da ilginci geleneksel tip, bilimin ruh saye
sinde ilerlediginin fark1nda bile degildi. 

Max Planck'1n "Bilim cenazeden cenazeye ilerler'' deyi~i bu ne
denledir. 

Ruh olmadan bilim ilerleyemiyordu ancak ayn1 ruh herhangi bir 
birimin i9ine girmedigi i9in bilimsel olarak kabul edilmiyordu. S1k1n
t1n1n as1I nedeni de i~te buras1yd1 sevgili okurum. 

Ozetle soylemek gerekirse tum bu sure9 i9inde; 
Zaman-mekan d1~1ndaki ruhumuzun, fiziksel bedenimizi yone

ten komutan oldugunu ve bu alan1n bir enerji alan1 oldugunu 90k 
a91k ve net olarak alg1lad1m. 

Bunun i9in oncelikle Newton fizigini terk ederek kuantum fizigi
ne giri~ yapt1m. 

Kuantum fizigi sayesinde atomun i9indeki bo~lugun gorkemini 
alg1lad1m. Bu ger9ege gore atomun 9ekirdegini 9ap1 20 cm olan bir 
futbol topu olarak kabul ettigimizde, •••• • • • • • •••• 

•• •• 
etraf1nda dolanan elektron 10 km •• •·· Za _ i.:::: •• ••• 

kt d.. .. d N. • man me-n • 
uza an onuyor u. btron, pro- _..- d•~•ndaki ruhumuzun, ·· •. 
ton ve elektron madde oldug-una : • • . • •• : fiz1ksel beden1m1z1 -:. 
gore, bo~luk ile madde aras1nda- : yoneten komutan : 
ki oran o/o 99.999 bo~luk olarak ~ oldugunu ve bu alan1n } 
kar~1m1za 91k1yor. Bu ger9ege -:.. bir enerji alan, oldugunu .: 
gore maddesel varhg1m1z asl1nda •••• alg1lamal1y1z. _.: 
buyuk bir bo~luktan ibaretti! •••• • • .-

Bir de ~oyle tarif etmeye 9al1~a- ••••••• • ••• •·· 
••••••••• 
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y1m: Bir insan 2 metre 
boyundaysa bu insan1n 
maddesel varl1g1 2 mikro 
metreye tekabOI ediyor. 
Yani asl1nda kendimizi 
mikroskopla aramak zo
runday1z. 

300 metre yuksekli
gindeki Eyfel Kulesi ise 
3 mm'lik bir bit kadar 
proton, notron ve elekt
rondan olu~uyor. 

i~te ~imdi en 6nemli 
noktaya geliyoruz: Evet, 
bo~luk var. Neredeyse 
yuzde 99'1uk oranda 
hem de ama bo~luk hic;
lik demek degil. Bilimsel 
ara~t1rmalar gosteriyor 

ki bu bo~luk asl1nda hic;lik degil. T1pk1 beynimizin ic;indeki noronal 
snaps ag1 gibi enformatik bir enerji alan1! Ara~t1rmalara gore kuan
tum alan1n ke~fiyle, maddesel dunyam121 olu~turan bilgiler, bu bo~
lugun ic;indeki frekanslar Ozerinden gerc;ekle~iyor. 

Maddeyi temsil eden fiziksel bedenimizin % 0.00001 olarak kar
~1m1za 91kmas1, be~ duyu ile alg1lad1g1m1z gerc;eklerin asl1nda bir si
mulasyon, frekans dunyas1 oldugunu gosteriyor. Peki, neden elimi
zi bedenimizin ic;ine sokam1yoruz dediginizi duyar gibiyim: Nedeni 
basit, c;unku arada molekuler baglar var. 

Alman bilim adam1 Dr. Hartmut MOiier "global scaling" yani glo
bal olc;eklendirme teorisi ile maddenin temel yap1ta~1n1n % 99'unun 
proton rezonans1ndan olu~tugunu ve bu rezonans1n atom alt1ndaki 
global titre~im alan1ndan kaynakland1g1n1 bilim dunyas1na sunmu~; 
"Evrensel Olc;eklendirme" ve "Bilimde Etik Degerler" Ozerine yapt1g1 
9al1~malar ve ara~t1rmalardan 6t0r0, Rusya akademiler aras1 birligi 
taraflndan bilim adamlar1na verilebilecek en buyuk ba~ar1 simgesi 



clan "Vernadski Y1ld1z1'' ile onurland1r1lm1§t1r. 
Bu teoriye gore maddenin olu§umu proton rezonans1yla olu§an 

elektron spin (donO§ h1z1) hareketi ile ger9ekle§iyor. Kuantum deni
len alan1n i9indeki quark'lar1n logaritmik bir mesafe ve dizilimle ato
mun i9indeki bo§lugu doldurmas1 olay1na ise "global ol9eklendir
me" deniliyor. 

Bu bilimsel ger9eklerin 1§1g1nda maddenin temel yap1s1n1n bo§
lugun i9indeki virtOel (olu§turulabilir) enerji ve potansiyel enformatik 
alan oldugunu anlam1§ olduk. 

Bu derinlikte art1k bilim ve ruh bir araya gelmi§ oldu. 
Bilimin ilgilendigi ''kuwet" buradan doguyor. 
Kuantum alan1 her §eyin olu§umunu saglayan sonsuz olas1l1klar 

okyanusu. Fotonlar1n hi9bir determinizme (belirlenimcilik) uymadan 
sOrekli yer degi§tirdigi sOreksizligin, belirsizligin hOkOm sOrdOgO bir 
ortam. 

Bu ger9ekler dogrultusunda bizi ve maddeyi olu§turan her §e
yin bir frekans oldugunu ve tom bilginin (enformasyonun) bu fre
kanslar Ozerinden ta§1nd191n1, bedenimizin asl1nda sadece enfor
masyon alan ve etraf1na yayan bir sistem oldugunu anhyoruz. 

Peki ama9 nedir? 
TOm bu sistem ruhumuza yani oz bilincimize hizmet ediyor. 

Ama9, ruhsal bir varl1k olarak fark1ndahg1m1z1 geli§tirmek, bilincimizi 
Ost boyutlara ta§1mak. 

Ruhsal varl191m1z, tek bir ruhtan olu§uyor ve farkl1 boyutlarda 
hiyerar§ik dOzenin i9inde egitim gorOyor. i§te size sozOnO ettigim 
okul bu! 

Temel yap1ta§1m1z ise enerji ve enformasyon. 
Enformasyon Latince ''in-for-mare"den gelir. 
Form i9ine girmek anlam1na gelen bu kelime ashnda her §eyi an

lat1yor. Her birimiz insan olabilmek i9in evrensel yasalar1n hOkmOn
de form i9ine giriyoruz. 

Bo§luk i9indeki enerji ve enformasyon atomlar1, atomlar mole
kOler baglar1, molekOler baglar hOcreleri, hOcreler organlar1, organ
lar ise organizmay1 olu§turuyor. 
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Evrenin de yap1s1na model te§kil edecek bu holografik gergegi 
Ruslar1n ulusal folklorik simgelerinden biri olan Matru§ka'ya benze
tebiliriz. Ah§ap el yap1m1 Matru§kalar ig ige gegmi§ bebeklerden 
olU§Ur. 

Bizim de varolu§umuz boyle katmanlar halindedir. Arna bu ger
geklere gore, zaman-mekan iginde olmayan ruhun uzaklarda bir 
yerde oldugu yan1lg1s1na da girmeyin sak1n. Tam tersi ruh, §ah da
mar1m1zdan bile daha yak1nd1r bize . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
: Biz bu beden degiliz, beden bizim i,imizde. : 
• • : Biz bu zihin degiliz, zihin bizim i,imizde. : 
• • 
: 5 duyu ile alg1lad1g1m1z her ~ey bizim i,imizde. : 
• • 
: Deger i,imizde : 
• • : Giiven i,imizde. : 
• • 
: D1~ar1daki cehennemden ozgiirle~ik,e, i,imizdeki : 
• • 
: cennet ile biitiinle~mek "itiMDEKi UYANI~" : 
• • 
: sayesinde elimizde. : 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tekrar konunun ba§1na donersek, geleneksel t1bb1n kronik has
tailklarla bir turlu ba§ edememe nedeni, atomun igindeki bo§lugu 

higlik olarak gormesinden yani yok saymas1ndan kaynaklan1yor. 
Oysa yenigag t1bb1yla, hasta olacag1m1z1 veya hangi hastailga 

yakalanabilecegimizi aylar oncesinden yans1tabilen frekans dunya
s1 sayesinde uygun te§his ve tedavi yontemleriyle onlem alabiliriz. 



Bu fark1ndal1k sayesinde kronik hastal1klar1n gergek sebebini 

te:;;his ve tedavi etmek bir yana, koruyucu hekimlik alan,nda da bu
yuk ilerleme saglayabiliyoruz. 

Tek yapmam,z gereken Newton yasalann, terk edip gagda:;; ku
antum yasalar,na gegmek, bak,:;; ag1m1z1 guncellemek. Geleneksel 
t,p boylece gagda:;; yenigag t1bb1na yani ruh, zihin, beden butunlu
gune onem veren holistik bak,:;; ag1s1na evrilmi:;; olacak. 

Kronik hastal,klar ve agr,lar,n onune de ancak bu guncellemey

le Qlkabiliriz. 

Ruh - Zihin - Beden 

insan d1:;;1ndaki canl1lar1n Tanr1'yla hi<;:bir sorunlar, yoktur gunku 
dogan,n kanunlar,na tamamen uyumlu ve butunluk iginde ya:;;arlar. 

Siz hi<;: go<;: mevsimi gelmi:;; bir ku:;;un ''Bu sefer can,m biraz s1k
k1n, hi<;:bir yere gitmeyeyim" dedigini duydunuz mu? Ya da kendin
den ba:;;ka bir hayvan goruntusune burundugunu? 

Tum canhlar kendi ozelliklerine uygun :;;artlara tam olarak uymak 
zorundad,r. Bu sayede 100-150 y1l ya:;;amalar,na ragmen veterine
re gitme ihtiyac, duymazlar. 

Ashna bak1l1rsa tum canl1lar yuzde yuz kendi olman,n onemini 
yans,tarak insanlar,n tekamulu i<;:in de yol gostericidir. 

Hepimizin dunyaya geli:;; amac, i<;:imizdeki sevgiyle butunle:;;
mek, Yaradan',n istedigi gibi olmak. 

0 halde nas1I oluyor da hepimiz ayn1 ruhun sevgisinden ruhsal 
karde:;;ler olarak dunyaya geldigimiz halde butunle:;;emiyoruz? 

Hangi ara ki:;;iliklerimizi boylesine kaybettik, egoist, maskeli for
matlar haline geldik, 1:;;1ktan uzakla:;;t1k? Neden her gegen gun da
ha da karanl1ga gomuluyoruz? 

Farkh din anlay1:;;lar1na ragmen ortak payda sevgide bulu:;;mak 
oldugu halde neden bu kadar sevgisiz kullar haline geldik? 

Sevgiden ve insanhktan bu kadar uzakla:;;t1ysak, bizlere sevgiy
le butunle:;;meyi anlatmaya gal1:;;an din ogretilerinde yorum hatas, 
m, var acaba? 

33 



34 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gelin ~imdi i~imizdeki uyan•~• saglamak i~in bu sorular1n cevaplar1n1 ve
relim ... 
♦ Beden ve zihni temsil eden maddesel diinya ile ruhumuzu temsil eden, 

mekan-zaman dr~rndaki ruhsal diinya arasrndaki biitiinliigiin bozulmasr, ger

~ekleri alg1lamam1z1 zorla~t1r1yor ... 

+ Daha farklr bir anlatrmla yiizde yiiz kendimiz olmaktan gittik~e uzakla~t1g1-

m1z i~in, evrensel ger~egin sadece yiizde 51ni yansrtan maddesel diinyayla 

ba~ ba~a kaldrk. 

+ Ruhumuzu bedenimizden uzakla~trran bu tercih yiiziinden maddesel diinya

ya gomiildiik ve ne yazrk ki bu nedenle kaybettigimiz haz duygusunu yeniden 

bulabilmek i~in de kiiresel sermayenin kucagrna dii~iik. 

♦ Srrf bu nedenle sagl1g1m1z, ili~kilerimiz ve huzurumuz bozuldu ancak bunun 

farkrnda bile degiliz. istedigimiz i~i, bekledigimiz a~kr, ya~am zevkini bir tiir

lii bulamryoruz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Peki, o halde nedir evrensel gergekler? 
$imdi gelin evrensel dogrularr hep beraber masaya yat1ral1m. 
Ilk once agz1m1zdan 91kan kelimelerin nereden geldigini incele-

yelim. 
Sizce agz1m1zdan 91kan sozcukler, cumleler nereden geliyor? 
Qogunuzun beyinden dedigini duyar gibiyim. Oysa beyin t1pk1 

internet gibi tum evrensel bilgilerle ileti$im halinde olan bir i$1etimci
den ibaret. iginde noronlar, snaptik bir ag ve elektriksel bir ak,m d1-
$lnda higbir $SY olmayan karanl1k bir alan. 

0 halde agz1m1zdan 91kan kelimeleri ve tonlamay1 saglayacak 
kas hareketleri, havan,n ses telleriyle uyumlu ili$kisi nas,I olu$uyor? 

Bunun cevab, a91k ve net: Mekan-zaman d1$1ndaki ruhumuz, 
beden uzerinden duygu ve d0$0ncelerini ifade ediyor. 

••••••••••• ••• • •• 
•• -··· • ··•... zonans, ile gekirdegin etraflnda do-

.· Mekan-zaman •· 1 kt . h k t· (d .. : . •. nen e e ronun spin are e I o-
: d1~1ndak1 ruhumuz, beden ·• .. h ) I k"II . I k"I 
: iizerinden duygu ve : nu$ 1z1 , mo e u er, ve mo e u er 
··.. dii~iincelerini ifade _.: baglar, olu$turarak, hucre iginde 

··•.. ediyor. . ... ··· birtak,m proteinlerin olu$umuna 
• • • • ••••••••••••••• • • neden oluyor. Bu etkile$im sayesin-

Atom gekirdeginin igindeki proton re-



de hucre zar1nda iyon al1~veri~i meydana gelerek ilgili kaslar1 uyaran 

bir aksiyon potansiyel olu~uyor. Akcigerferden gelen havayla birlik
te uyumlu titre~en ses telleri sayesinde agz1m1zdan 91kan kelimeler 
ve ifadeyi olu~turan tonlama saglan1yor. 

Bir kelimenin farkl1 tonlamalarla birgok anlam, olabilecegini hepi
miz biliyoruz 

Her kelime bir frekanstan ibaret. Limon dedigimizde tukuruk 
bezlerimiz uyar1hyor, agz1m1z sulan1yor. 

Kelimelerin frekans1 beynimizin ilgili bolumuyle rezonansa giriyor 
ve ilgili organ, uyar1yor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kelimelerin onemini ~ok giizel anlatan Mahatma 6andi'nin sozlerini 
unutmamal1y1z: 
+ Soylediklerinize dikkat edin, dii~iincelere donii~iir 

+ Dii~iincelerinize dikkat edin, duygular1n1za donii~iir 

+ Duygular1n1za dikkat edin, davran1~lar1n1za donii~iir 

+ Davran1~lar1n1za dikkat edin, al1~kanl1klar1n1za donii~iir 

+ Al1~kanl1klar1n1za dikkat edin, degerlerinize donii~iir 

+ Degerlerinize dikkat edin, karakterinize donii~iir 

+ Karakterinize dikkat edin, kaderinize donii~iir . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1869 y1l1nda dunyaya gelen Gandi'nin bu sozleri art1k gunumuz 
kuantum fizigi sayesinde bilimsel olarak izah ediliyor. 

Mademki kelimeler kaderimizi olu~turabiliyor, o halde ikinci ki~i
ligimizi kullan1rken gok dikkatli olmal1y1z. 

Korku ve endi~e duydugumuzda, tats1zhk, huzursuzluk 91kmas1n 
diye kendimizi geri plana gektigimizde, ashnda olmad1g1m1z ikinci bir 
ki~iligi yani dublorumuzu s1rf guvenlik amaciyla hayata koymu~ oluruz. 
Annemizin, babam1z1n, gocugumuzun, patronumuzun vs duymak is
tediklerini soyleyen bir ki~ilik oluruz. Bu durumda agz1m1zdan 91kan 
kelimeler kendi gergegimizi degil, ortama uygun gergekleri yansrt1r. 

Yuzde yuz kendimiz oldugumuz zaman agz1m1zdan 91kan keli
melerin sahibi oz be oz kendimiz oluruz. Qunku ruhumuzu geri pla
na gektigimiz zaman agz1m1zdan 91kan kelimelerin sahibi dubloru
muzdur. 

35 



36 

Bu gergeklere gore 6zg0r iradeyle verdigimiz kararlar1n sonu
cunda kaderimizi kendimiz tayin ediyoruz. 

Dubl6r0m0z0 devreye koyup kendi gergeklerimizi ifade edeme
digimizde, bogaz b61gemizi ve tiroit bezini olumsuz etkileriz. 

Bunun OstOne bir de kendimizi su9lay1p cezaland1rd191m1z za
man sonug: Ha~imato! 

Ne anlatmak istedigimi 90k iyi anlad191n1z1 umuyorum. 

Gelin ~imdi mekan-zaman d1~1ndaki ruhumuzun varl1g1n1 

alg1lamam1z1 saglayan be~ duyunun ~alt~ma prensiplerini 

anlataltm. 
isterseniz 6ncelikle ruhumuzu, zihnimizi en net olarak yans1tan 

gozlerden ba~layal1m. 
G6zlerin bildigimiz kameradan higbir fark1 yok asl1nda. l~191n bir 

cisme 9arpmas1yla olu~an elektromanyetik dalgalar g6zlerimiz tara
f1ndan alg1lan1r. Al1nan frekanslar bir mercekten gegerek g6z0n ar
kas1ndan 91kan bir kablo (optik sinir) vas1tas1yla beynimizin g6rmey
le ilgili b610m0ne (occipital b61ge) aktar1hr. 

Beynimizin bu b61gesiyle Ost bilincin kayrtlar1yla rezonansa giren 
bu frekanslann olu~turdugu g6r0nt0y0 alan ve degerlendiren bilingtir. 

Bilim insanlar1, ara~t1rmac1lar bugOne kadar beynin iginde 96-
rOntO tespit edememi~, sadece elektrik ve elektromanyetik ak1mla-

. 

nn oldugunu, tomografi benzeri ileri teknolojik cihazlarla 6l90mleye-

bilmi~ler. 
$imdi gelin bu g6r0nt01eri alan biling, ruh ve zihin konusunu bi

raz daha agahm. 
Ruh ve biling aras1nda gok s1k1 bir ili~ki vard1r. Oncelikle bedeni

miz dahil d1~ar1da g6rd0g0m0z her ~eyin bilincimizde oldugunu al-
91lamam1z gerekiyor. Dun yedigimiz yemek, etraf1m1zda ya~ayan in
sanlar, hayvanlar, bitkiler, tum dunya ve evren bilincimizin igindedir. 
Dogal olarak emanet bedenimizi iade ettigimizde bilincimizin iginde 

olan her ~ey kal1c1d1r. 
Bilincimizi degerlendirirken dOnyevi biling ve ruhani biling olarak 

ay1r1rsak, konuyu daha kolay alg1layabiliriz. 
DOnyevi biling ad1n1 verdigimiz zihin, beynimizin bir fonksiyonu-



dur. Zihni ruhtan ayr1 tutuyoruz. Zihin denilen olgu beynin §artland1-
nlmalar1yla olu§an du§uncelerdir. Bu nedenle dunyevi bilinci temsil 
eder. Zihin sustugunda ise ruhani biling ile bulu§uruz. 

Bu dunyada ruhani bilincimizi Ost fark1ndal1k boyutlar1na 91kar
mak igin fiziksel bedenimizi kullan1yoruz. Beden olmadan ruhumuz 
dunyan,n manyetik alan,nda kalamaz, tutunamaz. 

Nasti ki uzayda ya§am surdurebilmek igin astronot elbisesine ih
tiyac1m1z vard1r, dunyada ya§am surdurebilmemiz igin de fiziksel 
bedene ihtiyac1m1z var. 

Ana rahmindeki geli§im s1ras1nda ilk once geli§en ve bedensel 
alum s1ras1nda en son etkisiz hale gelen kulaklar, t1pk1 gozler gibi bi
rer frekans al1c1s1d1r. Kulaklar sayesinde duydugumuz sesler, bey
nimizin parietal bolgesi arac1ltg1yla bilincimizi besler. 

Sonug olarak be§ duyumuz (dokuma, tat alma, koku alma, gor
me, i§itme) sayesinde ruhumuza ve zihnimize surekli mesajlar akta
r1l1rken, bilincimizi geli§tirmeye 9al1§1yoruz. 

l§te size mekan-zaman igindeki beden, zihin (dunyevi biling) ile 
mekan-zaman d1§1ndaki ruhumuzun (ruhani biling) butunlugu. 

Peki, o zaman neden bilimsel dunya bir turlu ruhsal dunya ile ile
ti§ime gegmiyor, ruhu tan,m,yor? 

Bu soru ozellikle geleneksel t,p dunyas,n, yak,ndan ilgilendiriyor 
gunku kronik hastal1klann tedavisi ancak ruhsal alan, kabul ettigi
mizde gergekle§ebilir. 

Bunun ad, butuncul tip anlay1§1d1r. 
Haz,r yeri gelmi§ken sizlere holistik-butuncul tip ile tamamlay1c1 

t1bb1n butuncul bakI§ a91s1 aras,ndaki ince aynnt1y1 a91klamak iste
rim. Her ikisi de butuncul olsa da, tamamlay1c1 butuncul bakt§ a91-
s1 yine sadece fiziksel beden Qzerinden gergekle§ir. 

Holistik tip anlayI§I ise ruhun da iginde oldugu, kaynag,n ruh
zihin-beden butunlugu uzerinden arand1g1, te§his ve tedavi edildigi 
t,p anlay1§1d1r. 

Ornek verecek olursak diyelim boynunuz agr1yor ve tum tetkik 
ve tedavilere ragmen iyile§emiyor. Tamamlay1c1 veya alternatif tip 
anlay1§1 omuz agr1s1n1, agr1n1n olu§tugu segmental yay1l1m yani fizik
sel beden uzerinden degerlendirir. Bu durumda boyun agr1s1n1n C4 
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omurgas1nda oldugunu varsayarsak, agr1n1n ana kaynag1 C4 seg
mentinin ic;ine dahil olan diger organlardan biri olabilir. Diger taraf
tan segmentin ic;inde olan bir ameliyat izi, di§ler, a§1 vs de boyun
daki agr1lara sebep olabilir. 

1985 y1llar1nda Gazi Oniversitesi Anestezi ve Algoloji Bolumu 
asistanlig1m s1ras1nda tan1§t1g1m "Noralterapi" ve "Akupunktur" ta
mamlay1c1 butOncOI bak1§ a91s1na iyi bir ornektir. Ne yaz1k ki holis
tik-bOtOncOI tip anlay1§1 degildir. Bu nedenle noralterapi ve aku
punktur, geleneksel tip anlay1§1n1n alternatifi veya tamamlay1c1s1 ola
rak gorulmektedir. Noralterapide uzmanla§ml§ hekimlerimiz ise bu 
alana "regulasyon t1bb1" ad1n1 vermektedir. 

Oysa holistik-bOtOncOI tip anlay1§1, zihinsel ve ruhsal nedenleri 
de ara§t1r1p tedavi kapsam1na alan yenic;ag tip anlay1§1d1r. 

30-35 y1ld1r ic;inde bulundugum noralterapi ve akupunktur gibi 
tedavi yontemlerinin bir noktada yetersiz oldugunu alg1lad1ktan 
sonra 15 y1ld1r holistik-butuncul tip anlay1§1n1 benimsedim. Bu sa
yede hastaliklar1n gerc;ek nedenini bulmak ad1na bedensel butun
cul bak1§ ile zihinsel ve ruhsal bOtOncOI bak1§1 harmanlam1§ oldum. 

Benzer §ekilde bag1rsak floras1n1n duzeltilmesine dayanan ta
mamlay1c1 tip anlay1§1 olan ortomolekuler tip ve saglikli beslenme, 
yine fiziksel beden Ozerinde s1n1rl1 kalan bOtOncOI tip anlay1§1d1r. 

Holistik-butuncul tip anlay1§1 ise bilim ile ruhun yani sag ve sol 
beynimizin bir butun olarak kabul edildigi tip anlay1§1d1r. 

Bilimsel verilerle yeni bir §SY yaratmak istiyorsak, 
•• • • • • • • • • •... sezgisel yeteneklerimizden yararlanarak 

••• • • 
.• •·· Sol beyin ·••.. ruhsal dunya ile bir butun olmak zo-

_:0idaresindeki analitik diinya ··.• runday1z. Bilim alan1nda ilerlemek ic;in 
:· baglant1l1 i~lev goren s duyu ·•. sezgiye yani ruhsal alana muhtac1z. 
• • 
: ile sag beyin taraf1ndan : Bunun ic;in Tann bizlere duru yete-
: yonetilen 6. duyu (5 duyunun : nekleri kullanabilecegimiz alt1nc1 bir 
• • : sezgisel format1} yani duru : his daha vermi§ ve bu hisleri kulla-
• • 
•.. yeteneklerimizi bir araya _.· nip degerlendirebilmemiz ic;in bey-

··._getirip, birlikte ~l1~mas1n1 _.: nimizin sag taraf1n1 hizmete sunmu§. 
··.• saglayabiliriz. ..·• Bugun art1k kuantum fizigi saye-

•• •• •• • • • • •••••••• • • • sinde spiritual alan1 da bilimsel verile-



re oturttugumuz bir gerc;:ek. Bilim sol beyin, spirit (oz) yani ruh sag 
beyin OrOnOdOr! 

Tek yapmam1z gereken, sol beyin idaresindeki analitik dunya 

baglant1l1 i~lev g6ren 5 duyu ile sag beyin tarafindan yonetilen 6. 
duyu (5 duyunun sezgisel format1) yani duru yeteneklerimizi bir ara
ya getirerek, birlikte 9al1~mas1n1 ger9ekle~tirmek. 

Bilimsel alanda yap1lan buyuk bulu~lann, kalic1 bestelerin s1rr1 
sag beyindir. 

Bir d6nemin simgesi olan Mozart, Beethoven gibi OnlO bi;isteci
lerin, Nikola Tesla, Albert Einstein, Plank gibi dahilerin eserleri ve 
bulu~lar1 sag beyin OrOnOdOr. 

Bilimsel alanda geli~mek istiyorsak, spiritOel alan1 yok sayamay1z. 
Bilim ve ruh bir butundur. 

Dort onemli evrensel yasa 

Ruhsal fark1ndalig1m1z1n geli~imi ic;:in evrensel yasalann ilk dordu 
c;:ok 6nemlidir. Bu yasalar1 mutlaka 6grenmemiz ve hayat1n i9inde 
uygulama alan1na koymak zorundaY1Z. 

. . 

1. yasa: Teklik yasas, · . . _ · · . • · · . 
. 

Hepimiz tek bir ruhun ruhsal g6r0numleri olarak mekan-zaman 
aral191na intikal ediyoruz. 

Hepimiz ayn1 degerdeyiz ancak farkl1 yeteneklere sahibiz. 
Hepimiz bu 3 boyutlu dunyada buyuk bir ruhsal aileyiz. 
Bedenli hayat1m1zda ruhsal a91dan tek fark1m1z, farkl1 boyutlarda 

bilinc;: seviyelerine sahip olmam1z. 
Ya~ad1g1m1z dunya platformuna daha dogarken farkl1 boyutlar

da geliyoruz. 
Sahip oldugumuz boyutlar ruhsal fark1ndal191m1z1n geli~mi~ hali

ni yans1t1r. 
"BuyOklerini sayacak, kuc;:Oklerini seveceksin" s6zu asl1nda ruh

sal boyutlar aras1ndaki farklar ic;:indir. 
DO~Ok boyutlu yeni ruhlar, yuksek boyutlu olgun ruhlara sayg1, 

olgun ruhlar yeni ruhlara sevgi gosterir. 
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Bu sayede hep birlikte sayg1, sevgi ic;inde huzurla ya9ama 9an-
s1na sahip oluruz . 

• 

lnsan turu olarak e9it olsak bile, ruh olarak e9it degiliz. 
Bu dunyada s1navlardan gec;erek a9mam1z gereken 5 boyut 

vard1r. 
Her boyutun dersleri ve ya~am s1navlar1 farklld1r. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ruhsal boyutlara gore yaJam s1navlar1m1z Joyledir: 
1. Boyut: Hayata giiven, deger gorme istegi, tak1nt1, gelecek kayg1s1 
2. Boyut: Realite korkular1 (oliim, hastal1k), bag1ml1l1k, cinsellik 
3. Boyut: Ofke kontrolii, bask,, a~gozliiliik, ego 
4. Boyut: Kendini sevme, yokluk-yoksulluk, su~luluk, ya~am plan1na uyum 
5. Boyut: Tutku, iiziintii, yaln1zl1k korkusu 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Elbette sahip oldugumuz boyutun ya~am s1navlar1 ile yuzle~ir
ken, diger boyutlardaki temalar da gundeme gelebilir . 

•• 

Ornegin 5. Boyut bir ruh tutku, OzOntO ve yaln1zllk korkusuyla 
y0zle9irken 2. Boyuta ait realite korkusu, bag1ml11ik veya cinsel so
runlar ya9ayabilir. Bu durumda cinsel sorunlar1m1z1n, realite korku
lar1m1z1n as1I nedeni OzOntO ve yaln1zllk korkusudur. 

Ornegin 4. Boyut s1nav1 ic;inde olan bir ruh yokluk ile yuzle~irken 
1 . Boyuta ait hayata guvensizlik, gelecek kayg1s1 gibi duygular ya

§ayabilir. Bu ornekte guvensizligin ve gelecek kayg1s1n1n nedeni 
yokluk-yoksulluktur. 

Ornegin 2. Boyut s1navlar1 ic;inde ya9am surduren bir ruh, 3. Bo
yuta ait bask, ve ofkeyi ya§ayabilir. Bu durumda ofkenin nedeni cin
sel sorunlar olup, ruhun 2. Boyut s1nav1nda oldugu gerc;egini degi§
tirmez. 

Ozetle ruh ilgili boyutunun ya9am s1nav1yla yuzle§irken, diger 
boyutlar1n temalar1yla surekli ic;i ic;edir ancak ana tema, sahip oldu

gu boyutun ya~am s1nav1d1r. 
Hepimiz tek bir butunden olu§tugumuz halde farkl1 ruhsal bo

yutlarda birlikte tekamul ediyoruz. 

BOtOnle ilgili tum s1rlar hepimizin ic;inde olsa da, gerc;ekleri algilama
miz ancak enerjimizi daha yuksek titre§imlere 91karmakla mumkun. 



Makro kozmos ile mikro kozmosun ili9kisini ifade etmek igin 

"yukar1da nas1lsa, a9ag1da da 6yledir" 6zdeyi9ini kullanabiliriz. Biz

ier sakll bir bOtOnOn belirgin ifadeleriyiz. 
Buna gore ilk ba9ta birbiriyle ilgisi olmayan rastgele olaylar bigi

minde g6r01en her 9ey, sakl1 bir dOzende tamamen ili9kilidir. Evre
nin bir b610m0ndeki olaylar e9 zamanl1 olarak ba9ka bir b610m0n
deki olaylar1 etkileyebilir. Bunun tek nedeni ayn1 bOtOnOn par9alar1 
olmaland1r. 

TesadOf olmayan bu ili9kileri alg1lamam1z, bilin9 ve fark1ndallg1-
m1z1n niteligine baglld1r. Ya9am derslerimizi ba9ar1yla verdikge ener
jimiz yOkselir, daha 90k 191k veren bir format haline geliriz. Bilin9 ni
teligimiz boyut atlad1k9a bOtOnO alg1layacak hale geliriz. 

Ancak bu fark1ndallg1 alg1lay1p uygulamaya koyabilmemiz igin de 
yine dubl6rOmOzO devre d191 b1rakmal1y1z. 

Maskeleri tak1p birbirimize ikinci ki9iligimizi oynad191m1z sOrece 
Ost boyut bir ruh oldugumuz anla91lmaz ve bu nedenle alt boyut 
ruhlar1n tacizine ve sald1r1s1na ugrayabiliriz. 

Ost boyuta 91km1:;; ruhlar da maske takabilir. Bunun nedeni ya
:;;am s1nav1 igindeki temalar1n yaratt191 korkudur. Dubl6ri.im0z0 korku 
nedeniyle nasll hayata koydugumuzu 6nceki b610mde anlatm1:;;t1m . 

.. 
Ornegin 5. Boyut bir ruh, ya:;;ad191 yaln1zllk korkusu nedeniyle bu 

duyguyu ya:;;amamak igin maske takabilir. 2. Boyut bir ruh ise rea
lite korkusu nedeniyle maske kullanabilir . 

•• 

Ust boyutlarda daha 90k maske kullan1yoruz. Bunun sebebi, bi-
ling yOkseldikge alttaki boyutlar1n yans1malar1n1 gizleme ihtiyac1 ola
bilir. 

Oysa maskelerimiz ki:;;iligimize zarar verir ve bizi ya:;;am s1navla
r1m1zda kurban durumuna dO:;;Ori.ir . 

•• 

Ulkemizin gene! boyutu 2. Boyut olup insanlar1m1z genelde rea-
lite korkular1 ve cinsel alanda s1nav vermektedir 

Ancak son d6nemlerde yOksek fark1ndal1ga sahip gen9 ruhlar 
sayesinde 3. Boyuta gegen ruh say1s1 da bir hayli artt1. 

Ruhsal boyutumuz ile dOnyevi rOtbelerimiz aras1nda higbir ili:;;ki 
yoktur. Bir Olkede 1. ve 2. Boyut fark1ndal1k iginde ya:;;ayan birc;ok 
hekim, Ost rilibeli asker, avukat veya politikac1 olabilir. 
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Bunun tam tersi 4. ve 5. Boyut fark1ndal1k i<;inde ya§ayan rutbe
siz, makams1z insanlar ve ozellikle gen9ler de mevcut olabilir. 

Ozellikle 1987 ve 2000 y1llannda dogan c;:ocuklar1n c;:ogunlugu 
4. ve 5. Boyut ruhlard1r. 

Her boyutun bilinc;: seviyesine gore inanc1 farkl1 olabilir. brnegin 
1 . Boyut bir ruhun Allah inanc1 c;:ogunlukla tamd1r. Bu konuda tar
t1§maya bile girmez ve inanmayanlan di§lar. 

2. Boyut ruhlar ise 9ogunlukla Allah'1n ozellikle kendilerini 90k 
sevdigine inan1rlar. Onlar1n da Allah inanc1 tamd1r ve tart1§maya go
nullu degildirler. 

3. Boyut ruhlarda inananlar kadar inanmayanlar da ortaya c;:1kar. 
Egolar1n tavan yapt1g1 bu boyutta Allah inanc1 sorgulanmaya ba§la
n1r, ateist alma egilimi artar. 

Inane;: konusundaki en degi~ken boyut 3. Boyuttur. 
4. Boyut ruhlarda ise kendileri olmaya ba§lad1kc;:a inane;: artar. An

cak bu sefer bilinc;:li bir inan9 olu§ur. Qogunlukla deist egilimi artar. 
5. Boyut ruhlar ise art1k butunluk alg1s1na girmeye ba§layarak 

gorunmeyen gu9le, Oz ile saglam bir bag olu§turmaya c;:al1~1rlar. 
Ruh hangi boyutta olursa olsun, sahip oldugu boyutun s1navla

r1n1 verirken, ya§am s1nav1 i9inde oldugu temayla baglant1l1 her tur-
10 boyutun duygu ve inanc1 i9ine girebilir. 

Ancak ilgili boyutun ya§am s1nav1 ba~anyla ge9ildiginde, kendi 
boyutunun inane;: bic;:imi geli§ir. 

Butun, par9an1n ic;:indedir ve par9a, butunun ifadesidir. 

Hangi boyutta oldugumu nas1I ogrenirim? 
(Kinesiyo/oji ve Kas-Kol Testij 
Hangi boyut ya§am s1nav1 -i<;inde oldugumuzu anlamak ic;:in Kas

Kol Testi'ni uygulayabiliriz. 
Kinesiyoloji esas1na dayanan Kas-Kol Testi 1964 y1l1nda Dr. 

Goodheart taraf1ndan ke~fedilmi§tir. Dr. Goodheart Kas-Kol Tes
ti'ni insan enerji sistemindeki fiziksel dengesizlikleri ol9mek ic;:in 
kayropraktik (elle enerji blokajlar1n1 ac;:ma yontemi) uygulamalar1n
da kullan1yordu. Bu teste gore organda bozukluk varsa o organ
la baglant1l1 kas1n da zay1f tepki verdigini ke§fetmi§ti. 



Kas-Kol Testi -

Kendimizi sabote etmemize sebep olan bilinc;:alt1 inanc;:lara ula§
makta ve bedenle ileti§ime gec;:mekte Kas-Kol Testi'nin kolay ve et
kili bir ileti§im yolu oldugu daha sonra ke§fedildi. 

Bilinc;:alt1 elektrik sinyalleri ile otomatik tepkiler veririz. Ayn, za
manda dO§Oncelerimiz de elektrik sinyallerinin gucunu etkiler. 
Elektrik sinyalleri guc;:luyse bedenin kas tepkileri guc;:10 olurken, 
stres durumlarrnda kas tepkisi zay1flar. Kas-Kol Testi ile hangi du
§Oncelerin ya da inanc;:larrn bilinc;:alt1 tarafrndan desteklendigini veya 
desteklenmedigini kolayca tespit edebiliriz. 

Kaslar1m1z bir yalan makinesi gibi c;:al1§1r. Dogruyu soyledigimiz
de kaslar1m1z guc;:10, yalan soyledigimizde zayrf tepki verir. 

Bir ki§iye kar§r olumsuz duygular besliyorsak, negatif duygu ve 
dO§Onceler ic;:indeysek, kaslar1m1z guc;:suz tepki verir. Qunku bu 
duygu ve du§Onceler du§Ok enerjilidir ve enerjimizi c;:alar. Tam tersi 
olumlu ortamlar, duygu ve du§Onceler kaslar1m1z1 guc;:lu tutar. Olum
suz, negatif olmay1 yani bardag1n yar1s1n1 bo§ gormeyi tercih ettigi
miz zaman (hayal k1nkl191na ugramamak ic;:in), kendi enerjimizi du
§Orerek kendimize zarar veririz. Ayn1 §ekilde ba§kalar1na kar§r his
settigimiz olumsuz duygular da kendi gucumuzu yak eder. 

Krskanc;:ilk, yargrlama, ofke, hrrs gibi olumsuz duygular bu ne
denle bizzat bize zarar verir. 

Benzer durum agz1m1zdan 91kan kelimeler ic;:in de soz konusu
dur. Surekli hastayrm dersek enerjimiz du§er, iyile§me suremiz uzar. 
Agz1m1zdan surekli "bela" kelimesi 91k1yorsa, bu negatif enerji kas
lar1m1z1n ve organlar1m1z1n gucunu zay1flat1r, olan yine bize olur. 
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Biotensor 

Bu nedenle agz1n1zdan c;1kacak negatif kelimelere, cumlelere 
c;ok dikkat edin derim. 

Bazen onumuze c;1kan bir gorsel, bir yaz1, ba~kas1n1n soyledigi 
bir kelime bizi olumsuz anlamda c;ok etkiler. Bu durumda kaynag1n 
bilinc;alt1 oldugunu bilmenizi isterim. 

vocuklugumuzda ~ahit oldugumuz veya ya~ad1g1m1z duygusal 
bir travma, her an kolayca kar~1m1za c;1kabilir. Boyle bir durumda 
sak1n kimseyi suc;lamay1n, sebebi d1~ar1da aramay1n derim. Kendi
miz nedenini bulam1yorsak, mutlaka bir uzmana dan1~mal1y1z ve bi
linc;alt1m1zdaki bu negatif kay1tlardan ozgurl~meye c;al1~mal1y1z. 

Aksi takdirde ayn1 duygusal c;at1~ma ic;ine girerek hastalanma 
riskiyle kar~1 kar~1ya kalabiliriz. 

Kas-Kol Testi sayesinde bilinc;alt1 ile kolayhkla ili~ki kurabilir, dog
rulan ogrenebiliriz. 

Bedenimiz, bilmek istedigimiz DOGRU yan1t1n1, kaslarda olu~an 
guc;lu tepkime ile bize soyler. 

Bilinc;alt1 te~his ve tedavi yontemi olarak ben de kinesiyoloji esa
s1na dayanan Kas-Kol Testi'ni kullan1yorum. Tek fark, Kas-Kol Tes
ti yerine c;ok daha h1zl1 sonuc;lar almam1 saglayan "Biotensor" kul
lanmam. 

$imdi gelelim Kas Kol Testi'ni uygulama yontemini ogrenmeye; 
Bu test ic;in bir yard1mc1ya ihtiyac1m1z var. 
Ayakta durup sol kolumuzu yana dogru ac;ahm. 
Yard1mc1m1z oncelikle kas gucumuzu test edecek. Arkam1zda 

duracak, kendi elini bizim elimizin Qzerine koyarak kas gucumuzu 
test edecek. Yard1mc1m1z kolumuza yukardan a~ag1ya bask1 uygu-



larken var gucumuzle direnecegiz. Eide edilen sonuc;: bizim var olan 
kas kol gucumuzu gosterir. 

Deneme testi olarak once bir olumlu du§Onceyi arkas1ndan bir 
olumsuz du§unceyi test edelim. Test s1ras1nda surekli "ben sagl1kl1-
y1m, ben sagl1kl1y1m, ben sagl1kl1y1m" dediginizde kas-kol gucumuz 
degi§meyecek. $imdi ayn1 testi "ben hastay1m, ben hastay1m, ben 
hastay1m" diyerek yap1n. Bu durumda kas kol direnci azalacak, ko
lumuz a§ag1ya dogru kolayl1kla inecek. 

$imdi de bu testi ruhsal boyutumuzu ogrenmek ic;:in uygulayal1m; 
Yukar1da anlatt191m yontem ic;:inde tek fark, agz1n1zdan c;:1kacak 

cumle olacak; 
"Ben 1. Boyut ruhsal bilince sahibim'' diyerek yuksek sesle surekli 

tekrarlarken kolumuza direnc;: gosterelim. Dogruysa kas kol direnci guc;:
lu c;:1kacak ve dogru cevap 1. Boyut olacak. Kol direnci zayrt' c;:1kl:ig1 tak
dirde cumlemiz "Ben 2. Boyut ruhsal bilince sahibim" olacak. Kas gu
cu yine zayrt' c;:1karsa 3. Boyut, 4. Boyut, 5. Boyut sorgulanacak. 

Hangi boyutta kol guc;:lu yan1t veriyorsa, gerc;:ek ruhsal boyutu
muz odur. 

2. yasa: Frekans ve rezonans yasas1 · · · · 

Etraf1m1zda gordugumuz, elle tuttugumuz her §SY frekanstan 
ibaret. 

Bilimsel olarak elle tutabildigimiz her §SY atomdan olu§uyor, he
pimizin ozu ayn1. Ta§, toprak, kristal, su, bitki, hayvan ve tum insan 
turleri atom seviyesinde ayn1. Fark1 yaratan atomun c;:ekirdegindeki 
proton rezonans1, etraf1ndaki elektron say1s1 ve donu§ h1z1 (spin). Bu 
sayede olu§an molekuller ve molekuler baglar sayesinde, elle tutu
lacak hale geliyoruz, gorunumlerimiz degi§iyor. Farkh gorunumleri
mize ragmen yap1 ta§1m1z atomun ic;:indeki bo§luktan akan enerji ve 
enformasyon. Ya~ad191m1z dunyadaki illOzyon i§te bu. 

$imdi gelelim onemli soruya: 
Proton rezonans1n1 olu§turan bo§lugun ic;:indeki enerji ve enfor

masyonun kaynag1 nedir? 
l§te size atom alt1 kuantum dunyas1, matrix, evrensel enforma

tik alan ya da sonsuz olanaklar okyanusu! Maddesel alemi olu§tu-

45 



46 

••••••••• •• •• •• •• • • • • • • 
• •• Yiizde yiiz kendimiz ••• 

• • 
.-· olmad1gim1z zaman • •• 
• • 
: evrensel ruhla ~ 
• • 
: baglant1m1z zay1f11yor : 
~ ve kuantum alan1ndaki : • • • • 

•• yarat1c1l1g1m1z : 
• • • • ••• k1s1tlan1yor. ••• 

•• •• •• •• • • ••••••••• 

ran enerji ve enformasyonlar1n kayna-
91 buras1 . 

Peki, o zaman frekans Qzerinden 
ta§1nan enformasyonlar1n ic;erigini 
kim belirliyor? 

Cevap: Kalpten anlam bulan ve 
ifade edebilen bir gozlemci! 

Daha anla§1l1r §ekilde soylersek 
kuantum alan1n1n arkas1nda ilahi bir 
guc; bize el salliyor! 

Diger uc;ta ise bu ilahi gucun en kuc;uk goruntusu olan bizler de 
kalpten anlam bulup ifade edebildigimiz her §eyi olu§turabilecek 
guce sahibiz. 

Ancak bu ozelligimizi kullanabilmemiz, evrensel ko§ullar1 yerine 
getirmemize bagli. Bedensel ya§am1n ic;inde kendimiz olmay1p 
kalpten istemedigimiz takdirde, isteklerimizin gerc;ekle§mesi c;ok 
zor. Zihinsel istek ile kalpten istek aras1nda ortalama 5000 misli fark 
oldugunu bilimsel olarak biliyoruz. isteklerimizin butunun haynna 
olmas1 ic;in kalpten olmas1 §art . 

•• 

Unlu bilim insan1 Alman biyolog Dr. Ulrich Warnke Kuantum Fel-
sefesi ve Maneviyat adli kitab1nda, yarat1c1 gucumuzu kullanabilme
miz ic;in sadece bilincimizin olu§turdugu bireysel isteklerimizin ve 
bilinc;alt1m1zdaki arketip (prototip) duygular1m1z1n yetmedigini, ev
rensel ruhla bir butun olmam1z gerektigini vurguluyor. 

Warnke kitab,nda yuzde yuz kendimiz olmad191m1z zaman ev
rensel ruhla baglant1m1z1n zay1flad191n1 ve kuantum alan1ndaki yara
t1c11ig1m1z1n k1s1tland191n1 bilimsel olarak izah ediyor. 

Yani Allah'1n bize sundugu bu buyuk gucu sevgiyle kullanmay1 
ogrenmemiz gerekiyor. 

Dogal olarak negatif gucun de yarat1c1 bir guc; olup olmad191 ak
l1m1za tak1labilir. 

Sevgili okurum; elbette negatif guc; de bir guc; ancak evrenin hay
r1na yarat1c1 olmak yerine yarat1lan1 kotuye kullanmaya yatk1n bir guc;. 

Negatif guc;, bu gucunu kaynaktan degil, etraf1nda dola§an kur
banlardan al,r. Bu nedenle okulun bahc;esinde dola§anlar1n kurban 



konumunda olduklar1n1 bilmemiz gerekiyor. Kurbanlar1n enerjisini 

ele QeQirme yontemi ise korku yaratmak ve zaaflanndan yararlan
makt1r! 

Negatif gucun d1§1nda insanlik alemine zarar verecek bir gucun 
oldugunu sanm1yorum. 

insan turu egolar1yla dunyaya ad1m at1yor, 90k konu§uyor, 90k 
yiyor, 90k uruyor, c;ok kudretli olmaya 9al1§1yor ve bunun i9in sava
§1yor, birbirini eziyor ve hatta oldurebiliyor. K1sacas1 kudreti kotu 
amac;lar ic;in kullanabiliyor. Tarih, Birinci ve ikinci Dunya Sava§lar,, 

atom bombas1 felaketi, karanl1k guc;lerin kuresel sermaye oyunlar1 
gibi birc;ok ornekle dolu. 

Tarihte, insanlar,n gucu kotuye kullanmas1 sebebiyle birc;ok kav
min, toplum ve medeniyetin helak olduguna dair belgeler bulunu
yor. Bir §ekilde Tanr1'n1n gazab1na ugramak gibi ... 

Dunyan1n evrimle§mesi biliunun hayr1na olmad191 takdirde daha 
ust bir aklin devreye girmesiyle her §ey guncelleniyor. 

ilahi guc; bizi bu kutsal amac; ugruna surekli destekliyor ve 90k 
• sev1yor. 
Ogrenim s1ras1nda c;ektigimiz ac1lar ve s1k1nt1lar sadece yol gos

terici, ceza degil. 
Gelelim tekrar atom seviyesine yani kuwetin birim olarak yans1-

d191 ve bilimin kabul ettigi maddesel alana. 
Bu sayede insan format1nda nas1I bir ruh, zihin, beden butunlu

gunde oldugumuzu daha net alg1layacag1z. 
Atomu olu§turan notron (kaynak), proton (+) ve elektronun (-), 

makro ve mikro sistem aras1ndaki kopru oldugunu art1k biliyoruz. 
Maddesel dunyadaki canli cans1z her §eyin frekans1n1n evrensel 

enformatik alan ya da kuantum alan1 oldugunu da anlad1k. 
$imdi hucreden maddesel alana, yukar1ya dogru 91kal1m. 
Bu durumda atom ic;i bo~luktaki proton rezonans1 sayesinde 

elektronlar1n h1z1 (spin) ile molekuler baglar olu§uyor, molekuler 
baglar hucreleri, hucreler organ,, organlar ise organizmam1z1 mey
dana getiriyor. 

Organizmam1z uzerinden dunyaya a91lan frekans1m1z bu sayede 
evrenle bir butunluk olu§turuyor. 
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••••••• • • • • •• •• 
• • • Kelimelere ••• • • . .. .. . . . 

• : ve du~unceler1m1ze • •• 
• • : dikkat etmeliyiz. •• 

• • 
: Olumsuz olanlar negatif : 
• • 
~ enerjilerle, olumlu ; 
• •• olanlar pozitif enerjilerle .: 

• • • • •. rezonansa : 
• • • • • 

l§te size frekans uzerinden ruh ve 
madde aras1ndaki inan1lmaz butunluk . 

$imdi gelelim rezonans yasas1na: 
Rezonans yasas1, benzer frekans

lar1n birbirleriyle etkile~ime girmesi du
rumudur. 

.. 
Ornegin bir piyanonun Mi tu§una 

••• g1rer. ••• 
• • •• ••••••••• 

bast1g1n1zda 91kan sesin ayn1 odadaki gita-
nn Mi telini titretmesine rezonans denir. 

Bir opera sanat91s1n1n 91kard191 tiz ses ile oda cam1n1n k1r1lmas1, 
rezonans yasas1 geregidir. Operac1n1n ses frekans1n1n cam1n titre§i
miyle e§itlenmesi, cam1n k1nlmas1na neden olur. 

Her organ1n farkl1 bir frekans1 vard1r ve omurilik uzerinden be
yinle, beynin ilgili bolumuyle rezonans halindedir. Organlar1n bir
birleriyle uyumlu 9al1§mas1 bu §ekilde rezonans uzerinden gergek
le§ir. 

Organlar1n degi§ik frekanslar, renklerini olu§turur. Karacigerin 
bordo rengi, toplardamarlar1n mavi, atardamar1n k1rm1z1, safrakese
sinin ye§il, akcigerin pembe, yaglar1n san olma nedeni budur. 

Agz1m1zdan 91kan kelimeler ve du§uncelerimizin yaratt1g1 fre
kanslarda trans receiver (allc1 verici) format1nda tum sistemle rezo
nans halindedir. Bu nedenle kelimelere ve du§uncelerimize dikkat 
etmeliyiz. Olumsuz olanlar negatif enerjilerle, olumlu olanlar pozitif 
enerjilerle rezonansa girer. 

Beynimizin tukuruk bezlerini idare eden bolumuyle rezonansa 
giren tur§u kelimesi, ki§inin duyarhhg1na gore agz1m121n .sulanmas1-
na neden olur. 

Yani bizi duygusal 9at1§malara surukleyen du§unceler, rezonan
sa girdigi organ1n enerjisini du§urerek hastalanmas1na neden olur. 

"Uzuntuden verem oldu ... Korkudan kan i§edi ... Korkudan diz
lerimin bag1 96zuldu ... " gibi ifadeleri s1k9a duyar1z. 

Frekans ve rezonans dunyas1n1 iyi anlayabilirsek, evimizdeki bit
kilerin, evcil hayvanlar1m121n ve oturdugumuz sandalyenin bile fre
kans1m1zdan etkilendigini alg1layabiliriz. 

Surekli negatif dO§unen birinin hep oturdugu bir koltugu varsa 



oraya sak1n oturmay1n ya da tart19ma ya9anan bir odan1n masas1n

da duran surahiden su ic;:meyin derim. 
Frekans ve rezonans yasas1 sayesinde butun dunya hatta ev

renle baglant1da oldugumuzu unutmamal1y1z. 
Gunumuzde buyuk ilgi duyulan astroloji, insanlar1n gezegenler

le olan ili9kilerini incelerken harita ve burc;:lar uzerinden yorum yap
mas1 da rezonans sayesinde gerc;:ekle9ir. 

Fiziksel bedenimizi olu§turan 7 elektromanyetik alan1n (EMA) 
c;:akra denilen enerji giri§ 91k1§ kap1lanyla etkile§imi rezonans saye
sinde gerc;:ekle§ir. 

Qakralar1n normal enerji hareketi saga dogrudur. Sola dogru d6-
nu9 yapt1g1 takdirde problem var anlam1na gelir ve bunun sebebi 
mutlaka bulunup tedavi edilmelidir. Aksi takdirde c;:akran1n rezonans 
halinde oldugu ilgili organlar zamanla hastalan1r. 

Her EMA dolay1s1yla c;:akra, ayn1 zamanda rezonans halinde ol
dugu bir gezegen taraflndan yonetilir. 

Dogal olarak ilgili organlar da etkilenir. Zaman1 geldiginde ast
rologlar1n haritaya bakarak ornegin Asian burcunda doganlara, 
kalp ve dola§1m sistemi hastal1klar1na dikkat edin demelerinin se
bebi budur. 

Qakralar kendi yonetici gezegenlerinin ozelliklerini ve dogas1n1 
ta§1yarak enerji bedenimizi etkiler, §ekillendirirler. Bu sayede enerji 
merkezleri, ruhsal, zihinsel ve fiziksel yonlerimizi dengeler. 

Makro kozmosu yans1tan bir mikro kozmos olan insan, 7 c;:ak
ra ile tum gezegen sisteminin bir yans1mas1 gibidir. Dolay1s1yla gu
ne§ sistemindeki evrensel enerjiler bizim ic;:imizdedir ve bizi yon
lendirir. 

Gezegenler ve c;:akralarla olan ene~i ali§veri§i, endokrin bezler 
uzerinden gerc;:ekle§ir. Her elektromanyetik alan1n kendisine ait bir 
endokrin bezi bulunur. Bu gerc;:ekler dogrultusunda ruhsal 
tekamulumuz ic;:in endokrin bezlerimize c;:ok iyi sahip c;:1kmaliy1z. 

S1k s1k ameliyatla tiroit, timus veya yumurtal1k bezlerinin al1nd1g1-
• 

n1 duyar1z. Arna bu bezleri kaybetmemek ic;:in oncelikle duygusal 
c;:at19malar1 te§his ve tedavi etmeliyiz. Regulasyon t1bb1 ve holistik
butuncul tip anlay1§1, endokrin bezlerin tekrar normal i§levlerine gel-
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mesi i<;in oncelikle devreye girmelidir. Ameliyat her zaman i<;in son 
<;are olarak degerlendirilmelidir. 

• • • . . . Tablo: ~akralar1n ilgili baglant1lar1 -

• • - • 

1. \akra: Ay (potansiyel enerji , topraklama, maddesel Bobrekiistii bezleri 

bag1ml1!1klar) 

2. \akra: Merkiir (cinsellik, iireme, esneklik, duygusal Yumurtal1k bezi 

bag1ml1l1klar) 

3. \akra: Veniis (ego, ki~ilik, dii~iinsel bag1ml1l1klar) Pankreas bezi 

4. \akra: Giine~ (sevgi, kendine giiven, ozgiirle~me, biitiinliik Timiis bezi 

alg1s1) 

5. \akra: Mars (ruhsal diinya ile ileti~im kurma) Tiroit bezi 

6. ~akra: Jupiter (duru hisler, onyarg1lardan annma) Hipofiz bezi 

7. \akra: Satiirn (yiiksek bilin~. ilahi baglantl) Epifiz bezi 

Sahip oldugumuz her elektromanyetik alan, <;akralar arac1hg1yla 

50 sOrekli ilgili gezegenin frekans1yla ileti9im halindedir. 
Bu sayede hayatta ya9ad191m1z duygusal <;at19malardan kurtu

labilme 9ans1na kavu9uruz. Her bir gezegen, bilin<; olarak a9mam1z 
gereken bir bariyerdir. 

Gezegenlerin sOrekli hareket halinde oldugunu biliyoruz. 
Ya9ad191m1z duygusal <;at19ma nedeniyle etkilenen <;akralar, ge

zegenlerdeki bu hareket sayesinde normal dongOsOne kavu~ma 
imkan1na sahiptir . 

•• 

Ornegin <;ok korktugunuz ancak yOzle~mek istemediginiz bir 
ge<;mi~ travmam1z oldugunu varsayal1m. Bu travman1n hayata gO
vensizlik ve gelecek korkusuyla ya9am sOrdOrmemize neden oldu
gunu dO~Onelim. Dikkat ederseniz konunun 1 . EMA yani 1. Qakra 
ile ilgili oldugu kolayllkla anla~1hyor. Bu travmadan kurtulup ruhsal 
tekamOI yolculugumuza devam etmemiz, 1 . Qakra ile rezonans ha
linde olan Mars gezegeninin hareketiyle ger<;ekle~ir. 

Gezegenlerin hareketi bur<;lar1m1zla uyumlu olarak travman1n 
ya~and191 enerji alan1m1zla 6yle bir rezonans olu~turur ki, korkumuz 
dolay1s1yla travmam1zla yOzle~mek zorunda kal1r12. 

Kar~1m12a 6yle olaylar, oyle insanlar <;1kar ki, olu~ rezonansla tum 



gizli kalm1i;; negatif kayitlar ayna gibi onOmOze serilir. Elbette ozgOr ira-
• 

deye sahip oldugumuz ic;:in karar yine bizimdir. Eger "Ben yapmad1m, 
o yapt1" mant1giyla olaylara bakarsak ozgOrlei;;memiz c;:ok zor olur. 

Bu durumda sahne degii;;ir ancak tema degii;;mez. 
Evrensel dOzen ve yasalar ii;;te bu i;;ekilde ii;;liyor. 
Ayn1 i;;ekilde diger duygusal problemlerimiz, ilgili 9akran1n ilgili 

gezegeniyle rezonansa girmesiyle c;:ozOmlenme i;;ans1na kavui;;ur. 
Ruhsal tekamOlden ka9mam1z imkans1z. 
BOtOn sistem ruhsal farklndal1g1m1z1n gelii;;imi ic;:in kurulmui;;. 
Bu amac;:la bedensel yai;;am sOrecimiz c;:ok onemli ve degerlidir . 

. 

. yasa: Polarite ve c;:ekim yasas1 · ·. 

Yarat1m, kendi merkezkac;: kuwetiyle kari;;1tlar1 meydana getirir. 
Kari;;1tlar1n hareketi, yarat1ili;;1n tOmOnde sakl1d1r. Yai;;am ve hareket 
olmas1 ic;:in polariteler mutlaka etkin olmal1d1r. 

Bir bebegin dOnyaya gelebilmesi ve yai;;amas1 ic;:in 3 faktor bir 
araya gelmek zorundad1r. Birincisi ( + ) sperm, ikincisi ( - ) yumurta 
ve (notr) ruh. Buna gore bebek, notr kaynaktan 91kan bir ene~i don
gOsO ic;:inden dOnyaya geliyor. 

Ene~i her zaman notr bir kaynaktan pozitif bir d1i;; hareket arac1-
l1g1yla baz1 tamamlama formlanna dogru akar (involusyon) sonra da 
negatif al1c1 bir c;:ekii;;le kaynaga geri doner (evolusyon). 

Hareketsiz olan notr aland1r. Ayd1nlanma, s1f1r noktas1na yani 
.. 
Oz'e donOi;;tOr. 

DOnya bir frekans alan1d1r, her i;;ey titrei;;ir. 
GOnei;; sistemini bir arada tutan yerc;:ekiminin itme ve c;:ekme 

kuweti, kalbimizdeki kan1n itilmesi ve geri c;:ekilmesi yani Yin-Yang 
at1ilm1 ile uyumludur. 

Suyun buz, buhar, s1v1 formatlar1nda farkil tezahOrleri tamamen 
enerjinin molekuler etkisinden kaynaklan1r. Yai;;am hareketinin te
meli budur. Enerji form degii;;tirir ama kaybolmaz. 

Hiyerari;;ideki bir sonraki evre temel elementler yani atei;;, hava, 
su ve toprakt1r. 

Bu elementler yai;;am1n temel enerji oruntOleridir ve tum yarat1ili;;, 
tezahOr bunlann birbirleriyle olan ilii;;kilerinden ortaya 91kar. Boylece 
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•• • • •
8
".° : • • ·h· ·ts····.. Yin-Yang ile harekete g09en enerji bic;imle-

• IZI ra a IZ • 
_..·· eden her duygu •• ••• nir. Bunlar hem bir bOtOn olarak evrende, 

: ve diiJiince ~ekim : hem de onun ifadesi olarak insanda ener-
:.. yasas, sayesinde .: ji hareketi ili§kilerine verilen adlard1r. 

• • 
• ••• ka111m1za ~•kar ••• • • 

•• • • • • • • ••••••o•• 

DO§Once, duygu ve fiziksel sOrec;leri
mizin tOmO Yin-Yang ve temel element iii§-

kilerinin ifadeleridir. 
Ornegin toprak elementi fiziksel bedenimizin pankreas ve mide 

organlar1yla rezonans halinde olup, hayata gOven problemi ya§ad1-
91m1z zaman tak1nt1, stres ve gelecek korkusunun ya§am1m12a gir
mesine neden olur. 

Yarat1l1§, enerjilerin giderek daha yogun ve daha fiziksel hale gel
digi bir dizi basamakla olu§ur. Fiziksel bedenin yukardan a§a91ya 
dogru frekans1n1n gitgide azalmas1n1 saglayan 7 endokrin bez sa
yesinde 7 ayr1 elektromanyetik alan (EMA) olu§ur. Her alan bir notr 
kaynak, pozitif ve negatif bir ene~i d6ng0s0n0 temsil eder. Fiziksel 
bedenimiz hem makrosistemi temsil eden enerji alan1 (5.6.7. EMA) 
hem de mikrosistemi temsil eden maddesel alanla {1.2.3. EMA) be
raber rezonans halindedir. 

Enerjinin bu oyunu sayesinde Oc; boyutlu g6r0nt0y0 olu§turan 
hologram ile tan1§1r1z. Hologram1 olu§turan parc;a ne kadar kOc;Ok 
olursa olsun, bOtOnOn bilgileriyle doludur. B6ylelikle mikrokozmos 
kendi ic;inde makro kozmik hareketle ilgili her bilgiye sahiptir. 

Buna gore organizman1n plan1n1 bulunduran bilgiler, her hOcre
nin DNA's1nda mevcuttur. Bilgilerin DNA'lara intikali, toprak elemen
tinden bir 6nceki element olan su Ozerinden gerc;ekle§ir. Bedenimi
zin Oc;te ikisi sudur. Yenic;ag t1bb1 sayesinde bugOn genlerimizdeki 
olumsuz kay1tlar1 (ters frekans) su Ozerinden temizleyebiliyoruz. 

Polarite yasas1 ile anlamam1z gereken en temel bilgi, iyi ve 
k6t0n0n yani polaritenin ya§am s1navlar1m1z ic;in §art oldugu bi
lincidir. 

yirkin olmasayd1 gOzelin ne anlam1 kallrd1 mant191 ... Siyah renk 
beyaz ic;inde kendini parlat1r. Z1tllklar sayesinde hareket olu§ur. 
DOnyan1n dogas1 budur. 

Polarite olmasayd1 bilinc;alt1m121n karanllk yOzOyle vedala§amazd1k. 



Bizi rahats,z eden her duygu ve dO§Once 9ekim yasas, sayesin

de kar§1m1za 91kar. 
Ayn, zamanda ya§am s1nav1m1z olan duygusal 9at1§malardan 

kurtulabilmemiz i9in o temayla ilgili frekanslarla polarize oluruz. 
Ornegin ya§am s1nav1m1z terk edilme korkusu olsun. ilk once 

kar§1la§acag1m1z polarizasyon anne ve babam1z1n ayr1l191na tan1k ol
mam,z olacakt1r. Sonras,nda arkada§lanm1z veya sevgilimiz sOrekli 
bize terk edilme duygusunu ya§atacakt,r. Bu teman,n sona ermesi 
i9in terk edilmekten korkmamay, i9selle§tirmemiz gerekiyor. Kendi
mize gOvenip deger vermeyi, bOtOnO alg1lamay1 ba§ard191m1zda 
kimse bizi terk etmek istemeyecektir, bundan emin olabilirsiniz. 

Ne yaz1k ki gOvenlik amac,yla kendi ozOmOzden uzak dublorlO 
ya§am format,nda bu polarizasyonlar s1k1nt1 yarat,r. Bunun sebebi 
polarizasyona neden olan,n, yoneten ki§inin dublor yani ikinci ki§ili
gimiz olmas1d1r. Ortamda tats1zl1k, huzursuzluk 91kmamas1 i9in ger-
9ek kimliginden uzak olan dublorOmOz, yaratt191 ortam,n polaritele
rinin 9ekim alan,na girer. Bu nedenle korkular1m1z daha da artar ve 
bunun sonucunda hayattan daha 90k geriye 9ekiliriz. Bu konumda 
duygusal 9at1§malann olu§turdugu stres bizi zamanla anksiyete, 
panik atak ve nihayetinde depresyona kadar sOrOkleyebilir. 

YOzde yOz kendimiz oldugumuzda ise polarite ve 9ekim yasas, 
sayesinde bilinyalt1m1zdaki tom yOklerden kurtularak Ost boyut far
k1ndallg1na ge9i§ yapabilme §ans,na kavu§uruz . 

. . yasa: Karma yasas·•' , . - .· _ . . - _ - . 

Karma yasas, hakk1nda 90k farkl1 gorO§ler ortaya at1l1yor. Qogu 
insan karmalar,ndan kurtulmak i9in seminerlere veya birtak1m ~ifa 
merkezlerine gidiyor. Bu durumda sorumuz dogal olarak §U olacak
t,r: Karma nedir? 

Hinduizm ve sonras,nda Budizm'in temelini olu~turan karma inan
e,, reenkamasyon ile tekrar dOnyaya gelirken bir onceki hayat, sorgu
lat,r. Buna gore iyi bir insan olarak kalabildiysek, diger hayat,m,zda iyi
lik gorecegiz inane, hakimdir ya da tam tersi olacag, soylenir. 

Benim anlatmak istedigim karman,n bununla hi9bir ilgisi yok! 
Karma yasas1n1n temeli, une ekersen onu bi9ersin11 anlam,nda 
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olup, bu temada ya$ananlar1n hic;birinin tesaduf olmad1g1n1 anlat1-
yor. Arna dikkat! 

Bu yasan1n etkinligiyle geli$en sonuc;lar niyetimizle dogrudan 
baglant1hd1r! 

.. 
Ornegin, etraf1m1za surekli iyilik vermeye gah$1yor olabiliriz ancak 

niyetimiz kalpten gelmiyor sadece cennete gidebilmek i<;in bir pa
zarhk $eklinde iyi olmaya c;al1$1yorsak negatif bir karma olu$tururuz. 
Buna kar$1hk bir kotulugu asl1nda hic;bir art niyet olmadan yapmak 
durumunda kalml$Sak, pozitif bir karma olu$turmu$ oluruz. 

Oyle ki$iler vard1r ki gevrelerine surekli pozitif bir yakla$1m ic;inde 
gorunurler; surekli "her $ey $ahane, c;ok guzel, mukemmel" diye di
ye bir ya$am surdururler oysa i<; sesleri tam tersini s6yler: d0$0nce 
balonlar1n1 okuyabilsek surekli "nefret ediyorum, hayata guvenmi
yorum, kimseyi sevmiyorum" cumlelerinin zihinlerinden gegtigini 
goruruz. Niyetimiz olumlu oldugunda karmam1z bize sorun yarat
maz. Ancak ya$amdan surekli $ikayet eden biriyseniz igsel duygu
lan1mlar1n1za dikkat edin derim. Karmam1z igimizdeki niyet dogrul
tusunda geli$ir 

Tesaduf diye bir $ey yak. 
Ki$isel geli$im kitaplar1n1n etkisiyle veya toplumsal 6gretiler so

nucu, etraftan zarar gormemek igin olu$turdugumuz bu tutumu
muz, niyetimizle uyumlu olmad1g1 takdirde, ne yaz1k ki negatif ola
rak bize geri doner. Qunku as1I belirleyici olan bilingalt1m1z, ah$kan
hklar1m1z ve ic;sel yarg1lar1m1zd1r. 

"Gerc;ekten kendime kar$1 ne kadar durustum?" diye kendimize 
sormam1z gerekiyor. 

Baz1 insanlar ne kadar buyuk bir karma yukuyle dunyaya geldik
lerini merak eder ve ara$t1r1rlar. 

Ashna bakars1n1z gegmi$ ya$amlar, gocukluk donemi, aile ve 01-
ke karmas1 hakk1nda bir $ey bilmemize gerek yoktur. Belirleyici olan 
sadece $imdi ve buras1 yani ya$ad1g1m1z and1r. 

Hayat1m1zda kar$1m1za g1kan olaylar, iyi degerlendirip niyetimiz 
dogrultusunda hareket etmeli; dublor kullanmadan kendimize kar
$1 durust olmall ve dogru kararlar vermeliyiz. Dublor kullanmadan 
dersimizi ald1g1m1zda olay bitmi$tir. 



Ogretilmi$ dayatmalar,n, bask1lann, dogmalar,n niyetimizi nas,I 

$ekillendirdigine dikkat etmeliyiz. 

D0$0ncelerimize, ah$kanl1klanm1za, agz1m1zdan g1kan kelimele
rin nas,I bir niyet olu$turduguna c;ok dikkat etmeliyiz. 

Okul ve bahte 

Kitab1m1n ba$1ndan beri okul ve bahge benzetmesi yapt191m1 
fark ettiniz elbette. 

Okul gocuklugumuzdan gelen bir etkiyle s1k1ld1g1m1z saatleri 
bahge ise ne$eyi ve ozgurluk hissini, molay, gagn$t1r1yor olabilir 
ama t1pk1 egitim hayat1m1zda oldugu gibi hayat okulunda da ders
lere kat1lmadan mezun olam1yoruz. 

Tam da bu nedenle bilincimizi yukseltecek bilgilere sahip olma
m,z, ruhsal egitim okulunun ic;ine girmemize bagh. 

Arna egitim, okul diyerek gozunuzu korkutmak da istemiyorum 
c;unku okulda olman,n gok kolay bir yontemi var: Bedenli ya$am1-
m1zda yuzde yuz kendimiz oldugumuzda ruhsal egitim okulunun 
igindeyiz zaten. Yani temel kurahm1z kendimiz olmak! Kendimiz ol
may1p dublor kulland1g1m1zda ise okulun bahc;esindeyiz. 

Boyle bak1nca gok daha kolay anlad1g1n1z1 tahmin ediyorum. 
Hig okumak istememek gibi bir segenegimiz de var elbette. 
Allah her zaman ozgur iradeyle verdigimiz kararlara sayg, duyar. 
Ozellikle d0$0k bilingli toplumlar kendi menfaatleri geregi (bah-

gede ya$am surdurdukleri ic;in) gocuklar,n, da yanlar1na yani bahc;e
ye alma istegi ic;inde olurlar. 

Bu nedenle yuzde yuz kendi olarak dogan c;ocuklar, korkutula
rak dublor kullanmaya yoneltilir. Ailenin, geleneklerin, toplumun 
dogrular, her zaman igin esast,r ancak her Olkenin toplumsal bilinc; 
seviyesine gore degi$ir. 

Dublorlu ya$am, bahgede ya$am bigimidir. 
Boyle bir zorunlu segimi yapmak zorunda kalan gocuklar, oku

lun bahgesine g1kmak zorunda b1rak1l1rlar. 
Tekrar okulun igine girmek, bilingalt1na kodlanan toplumsal dog

rular nedeniyle oldukya zordur. Bag,mhhk duygulan ve dogmalar son 
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derece etkili dosyalar halinde hucresel kay1tlara ge9mi§tir bir kere. 
Diger taraftan okulun bah9esi denildiginde ilk akl1m1za gelen el

bette teneffuse 91k1p oynamakt1r. 
Hangi 9ocuk teneffusten okula, derslere girmek ister ki? 
$imdi gelin bir an i9in zilin hi9 9almad1g1n1, surekli teneffuste 

bah9ede kald1g1m1z1 du§Onelim. Gunlerce, aylarca, y1llarca egitim 
yak, ogretim yak. Hep oyun, hep oyun ... 

Bu durumda okulun bah9esi art,k pek de cazip gelmemeye 
ba§lar, degil mi? 

Zil 9alsa da derslere girsek demeye ba§lar1z. 
Demek ki ruhumuzu as,I tatmin eden bah9e degil, okulun i9in

de olmakt,r. 
Bah9ede surdurulen ya§am tarz1 zaman ge9tik9e s1k1c1 hale ge

lir. Ruhsal tatmin ve doyum ancak okula girerek, derslerimizi alarak, 
•• 

ba§ar,yla s1navlar1m1z1 vererek mumkundur. Ozgurle§ebilmenin tek 
yolu ger9ekleri ogrenmektir, birilerine bag,mh halde bah9ede ya§a
mak degil. 

Yeni ku§ak 9ocuklar1m1z yuksek bir bilin9le dunyaya ad,m at1yor 
ve bu nedenle ozgurlugun k1ymetini 90k iyi biliyor. Yine ayn, neden
le bah9ede ya§amak istemiyor, ogrenme ve boyut atlama i9gudu
su i9inde 91rp1n1yorlar. 

T1pk1 bir at1n dogada ozgurce ya§arken zorla terbiye edilmesi gi
bi 9ocuklar1m1z1 da kendi arzu ve isteklerimiz dogrultusunda terbi
ye etmeye 9al1§1yoruz. 

Bunu ba§aramad1g1m1z1 du§undugumuzde onlara "hiperaktif' 
yaftas,n, yap1§t1r1p Ritalin vermeye ba§l1yoruz. 

DO§Ok bilin9li toplumlarda kendin olmak, kendin i9in ya§amak 
ne yaz1k ki bencillik olarak kabul ediliyor. Oysa bah9ede ya§am sur
durmek bizi sadece esir yapar. 

Daha da tehlikeli olas1l1k, okumay, tamamen reddeden bir grup 
insan1n cazip tekliflerine yenik du§mektir. Okulu bah9esinin duvar,
n,n d1§1nda ya§am surduren isyancilar, kendi gu9lerini peki§tirmek 
ve bunun i9in gereken enerjiye sahip olmak i9in, bah9enin i9indeki 
ki§ileri elde etmeye 9al1§1rlar. 

Almanya'dan Turkiye'ye geldigimde Istanbul Erkek Usesi'nde 



yat1l1 okulla tan19t1m. Egitimin benim i9in en zor k1sm1 erken saatler
de uyand1r1lmak ve sabah1n korOnde etOde kat1lmakt1, o gOnlerdeki 

duygular1m1 hi9 unutmad1m. 
Sabah1n ilk 191klar1 s1n1f1n i9ine s1zarken, bahgede yapraklan s0-

pOren gorevliye her seferinde bOyOk bir 91ptayla bakard1m. 0 ada
ma bakt1k9a ozgOrlOgOn dayan1lmaz hafifligini i9imde hissederdim. 
0 anda o adam1n yerinde olabilmek i9in her 9eyimi verebilirdim. 

Ben bunlar1 d090n0rken ashnda yapraklar1 sOpOren gorevlinin 
de okulun iginde olabilmek i9in neler verebilecegini y1llar sonra alg1-
lad1m. 

Bu zorlu y1llarda "Bo9 ver, 6kuyup da ne yapacaks1n?" diyenler
le de kar911a9t1m elbette. Hayat kolay degil diye bo9una dememi9 
bOyOklerimiz. Ozellikle 9ocuklar1m1z1 seviyorsak, onlar1 okulun i9in
den 91kartmamahy1z. 

Sevgi, deger, gOven duygusu sadece okulun igindedir, d19ar1da 
deg ii. 

Diplomay1 almadan rahat yok anlayacag1n1z. 

EGO (bah~e) / BEN (okul) 

Kendimiz olmad191m1zda: Ego / Bah~e 

KORKU 

+ Sol beyinle ya9am sOrdOrmek zorunda kal1r1z (% 5 ger9eklerin 
ya9and191 analitik dOnya). 

+ Temel yak1t1m1z sevgiyi ba9kalar1 Ozerinden elde etmek zorunda 
kal1r1z (ko9ullu sevgi h1rs1zhg1). 

+ Okulun bah9esinde ya9am sOrdOrdOgOmOz igin fark1ndahg1m1z1 
yOkseltmemiz 90k zorla91r. 

+ Kendimizi birilerine bag1ml1 hissederiz. 
+ Zaman bir tOrlO ge9mek bilmez. 
+ Sezgisel dOnyaya kapah oluruz. 
+ Karar vermekte g09IOk 9ekeriz. 
+ Kendimizi ya9ad191m1z hayat1n i9inde gOvensiz hissederiz. 
+ Kendimizi degersiz hissederiz, sOrekli deger aray191 iginde oluruz. 
+ Sabah uyand1g1m1zda yorgun, bezgin, isteksiz, bitkin hissederiz. 
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+ En kolay ~eyleri yapmak bile sorun haline gelir. 
+ Kendimizi surekli hasta gibi hissederiz . 

.. 
+ Ofkemizi kontrol etmekte gOc;IOk c;ekerek pi~manl1klar ya~anz. 
+ H1rs, k1skanc;l1k, kibir hayat1m1z1n parc;as1 haline gelir. 
+ Kindar oluruz. 
+ Korkular1m1zla yuzle~mek yerine kabugumuza c;ekilmeyi tercih 

ederiz. 
+ Kad1nlar ~iddete ugrar. 
+ Stres kontrolO kaybolur. 
+ SOrekli tak1nt1, dert etme hali geli~ir. 
+ Ya~ad1g1m1z Ozuntulerle vedala~makta guc;luk c;ekeriz. 
+ Suc;luluk duygusuna girip kendimizi cezaland1r1r1z. 
+ Negatif guc; odaklar1na kar~1 son derece zay1f oluruz. 
+ Kendimizi ezik hissederiz. 
+ Al1ngan oluruz. 
+ Qabuk inciniriz. 
+ Etraflm1zdaki insanlardan olumsuz tepkiler al1r1z 
+ ''Herkes Ostume geliyor" inane, olu~ur. 
+ i~yerinde surekli 9at1~1r hale geliriz. 
+ Yapmak istediklerimiz surekli bir engelle kar~1la~1r. 
+ Negatif dO~Onme egilimi ic;inde oluruz. 
+ Bardag1n yar1s1n1 surekli bo~ gi:irOrOz. 
+ Her ~eyde surekli mant1k arar1z. 
+ "Ben yapmad1m, o yapt1" deme egilimi ic;inde oluruz. 
+ SOrekli birilerine dan1~ma ihtiyac1 duyar1z. 
+ BOtOnO gi:iremeyiz. 
+ Tepkisel oluruz. 
+ Yaratt1klar1m1z taklitten i:iteye gec;mez. 
+ Sorumluluk almakta zorlan1r1z. 
+ Egolu ya~am sOrdOrOrOz. 
+ Birilerinin Ostunde surekli baskl kurma egilimi geli~ir (mobbing gibi). 
+ Empati kurmakta zorlan1nz. 
+ Dogay1 kirletiriz. 
+ Hedefe ula~makta zorluk c;ekeriz. 
+ Trafik kurallar1na uymay1z. 



+ Hayvanlara sald1rganca davran1r1z. 
+ Kanser oluruz. 
+ Ginsel enerjimizle sorunlar ya§ar1z 
+ Erkekler §iddet egilimli olur. 
+ Genel enerjimiz, konsantrasyonumuz du§Ok olur. 
+ Herkes bizden bir $8yler istiyormu$ gibi gelir. 
+ Ko§ullu severiz. 

Kendimiz oldugumuzda: Ben / Okul 
• 

SEVGI 
+ Sag beyin aktif olur (% 95 gergeklerle ileti$ime gegeriz). 
+ Temel yak1t1m1z olan sevgi enerjisini hig kimseye bag1ml1 olma

dan kendimiz uzerinden ko§ulsuz ve s1n1rs1z alabiliriz. 
+ Fark1ndalig1m1z1n yukselmesi igin dogru bilgilerle rezonansa gire-

rek bilincimizi yukseltebiliriz 
+ Kendimizi bzgur hissederiz. 
+ Zaman h1zli geger. 
+ Sezgilerimizi olu$turan igsel sesimizle baglant1ya gegebiliriz. 
+ Dublbrumuzu devre d1§1 b1rakarak kolay karar veririz. 
+ Kendimizi guvende hissederiz 
+ Kendimizi degerli hissederiz 
+ Sabah uyand1g1m1zda gune ya$am sevinci ve enerjisiyle dolu 

ba§lar1z. 
+ Ofkemizi kontrol edebiliriz. 
+ K1skan9l1k, h1rs ve kibirden uzak ya$ar1z. 
+ Kindar olmay1z. 
+ Korkular1m1z1n Qzerine giderek kurtulma $ans1na kavu§uruz. 
+ Stresle daha kolay ba§ ederiz. 
+ Tak1nt1 ve uzuntu yaratacak duygusal 9at1$malardan gabuk kur

tuluruz. 
+ Yapt1klar1m1zdan sugluluk duymay1z (''butunun hayr1na olmas1 

gerekiyormu$" inanc1 yerle$ir). 
+ Negatif gug odaklar1na kar§1 mesafemizi koruruz. 
+ Kendimizi ezik hissetmeyiz. 
+ Al1nganl1k, incinme gibi duygular ya$amay1z. 
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• Etraflm1zdaki insanlar taraf1ndan sevgi dolu geri bildirimler al1nz. 
+ i~yerinde sevilir ve takdir toplar1z. 
• Yapmak istediklerimizi kolay hallederiz. 
• H1zla pozitif du~unceye ge9ebiliriz. 
• Bardag1n yar1s1n1 bo~ degil, dolu goruruz. 
• Bir haberin arkas1ndaki ger9egi kolayca alg1lar1z. 
• Kurban rolune girmeden hayat1m1z1n kahraman1 oluruz. 
• Ba~kalar1na dan1~abiliriz ancak kararlanm1z1 kendimiz veririz. 
• Butunu goruruz. 
• l9sel fark1ndal1g1n onunu a9anz. 
• Kreatif- yarat1c1 oluruz. 
• Sorumluluk sahibi oluruz. 
+ Empati kurabiliriz. 
• Kad1nlar ~iddete maruz kalmaz. 
• Dogay1 temiz tutanz. 
• Erkekler sald1rgan olmaz. 
• Trafikte kurallara uyar1z, sayg1l1 oluruz. 
• Hayvanlan severiz. 
• Kanser olmay1z. 
• Ginsel enerjimizi iyi kullan1r1z. 
• Sagl1kl1 oluruz. 
• Ko~ulsuz sevebiliriz . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
: Sevgi birle~iricidir, butunlugu saglar, teklik : 
• • 
: bilincini oluiturur. Korku ise ayr1it1r1r, butunden : 
• • 
: uzakla$t1r1r. : 
: Korkular1m1zdan (Ego) kurtulup sevgiyle (Ben) : 
• • 
: butunleimemiz UYANl~'t1r. : 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sag beyin / Sol beyin 

lnsan turu olarak hepimizin sag ve sol olarak iki ayr1 beyni bulu
nur. Her ikisi corpus callosum sayesinde anatomik olarak birbirine 

bagh ve uyumlu 9ah~1r. 



Sol beyin 

Maddesel d1~ diinya 
goriiniir-ol~iilebilir 

Analitik dii~iinme 

Koku 

Tat 

Dokunma 

i~itme 

Ego 

i~imizdeki 
~ocugun 

karanl1k yiizii 

Gorme 

Sag bedeni yonetir 

/J . ) 

Sag beyin 

Maddesel olmayan i~ diinya 
goriinmeyen-fizik otesi 

6. his 
12. his 

Holistik dii~iinme 

Duru koku alma 

Duru tat alma 

Duru hissetme 

Duru i~itme 

Ben 

Duru gorme 

i~imizdeki 
~ocugun ayd1nl1k 

• • •• yuzu 

Sol bedeni yonetir 
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Sol beyin be§ duyu ile maddesel dunyayla ileti§ime gec;erken, 
sag beyin duru his (6. his) ile spirituel alanla ileti§ime gec;me yete
negine sahiptir. 

Fark1ndahg1m1z1 4. Boyut seviyesine 91kanp kendimiz oldugu
muz zaman, sag beynimizi aktif kullanmaya ba§lar1z ve bu sayede 
butunu daha kolay alg1lanz. 

Ruhsal dunya ile ileti§imimiz boylece 5. Boyut alg1s1 ile ba§lam1§ olur. 
Bilim dunyas1n1n analitik bak1§ a91s1yla ic;inde bulundugu yeter

sizligin kaynag1 da i§te buras1d1r. 
Sol beynin yonetimi alt1nda olan analitik dunya, evrensel gerc;ek

lerin ancak % 5'ine sahipken, % 95 karanhkta kahyor. Bu karanhg1 
ayd1nlatabilme §ans1m1z ancak sag beyinle mumkun. 

Bizleri yaratan kudret holografik beynimizi tek bir butun halinde 
yaratmam1§, ortadan ikiye ay1rm1§ ya da bir ba§ka deyi§le ortadan 

birbirine baglam1§. Sag beynin buyuklugu sol beyin ile ayn1d1r. Bu 
anatomik gerc;ek, sahip oldugumuz 5 duyu ile beslenen sol beyni
mizle birlikte duru his ile beslenen sag beynimizi birlikte kullanma
m1z gerektigini a91k ve net olarak ifade ediyor. 

Boyle bir beyinsel aktivasyon bizleri yarat1m gucumuzu maksi
muma 91kartacak kapasiteye ula§t1r1r. Tam tersi inat eder, "Ben gor
dugume inan1r1m" mant1g1na saplan1p kalarak sol beyin aktivasyo
nuna bag1ml1 ya§am surdurmeyi tercih edersek yeni bir yarat1m 
olu§maz. Sol beyin ile gerc;ekle§en egosal isteklerimiz ve ba§ar1la
r1m1z okyanusun ic;inde sadece bir kova sudur. 

Elektromanyetik alan1m1z1n gucunu belirleyen aura (bedenin 
c;evresindeki enerji alan1), beynimizin tam kapasite 9ah§mas1yla da
ha yuksek bir titre§im alan1 olu§turur. Boylece c;evresel negatif fre
kanslardan daha az etkileniriz. 

Ogrendiklerimizi geli§tirmek, fark1ndahkla bilincimizi bir ust bo
yuta 91kartabilmek ve ic;imizdeki uyan1§1 gerc;ekle§tirebilmek ic;in her 
iki beynimizi aktifle§tirmeliyiz. Bu §ekilde holistik du§unme yetene

gine sahip oluruz. 
Sadece sol beynimizi kulland1g1m1zda gelecek plan1 ic;inde su

rekli analiz yapar, mant1k arar, ele§tirir ve negatif, egolu bir ya§am 
sureriz. Surekli bir hedef ve ba§arma arzusu ic;inde kal1r1z. 



Sahip oldugumuz rutbeler, makamlar, lisanlar, §cihret, zenginlik 

sol beyinde hapis kalmam1za neden olur. 
Oysa hepimiz ruhsal dunyayla uyum i9inde olmak i9in bedenli 

bir ya§am surduruyoruz. 
Bedenli ya§am suresince maddesel, duygusal, dO§Onsel ba-

91ml1hklar1m1zdan kurtulamad1g1m1z takdirde, beden bizi terk ettigin
de kaos ya§ar1z. Bilincimizin iginde hukum surmeye devam edecek 
olan bag1ml1hklar ve 6nyarg1lar, ruhsal dunyaya ge9i§imizi zorla§t1r1r. 

l§te tam da bu nedenle bedenli ya§am surecinde ger9ekleri og-
•• 

renip ozgurle§meliyiz. Ozgurlugun temeli, beklenti i9inde olmadan 
§imdi ve burada ya§amakt1r. 

Ya~am sevinci, ozgurle§meyi yaratan bilgelikle saglan1r. Yuzde 
yuz kendimiz olup tum zorluklar1n Ostesinden gelebilecek kadar 
kendimizi sevmeyi ogrendigimiz zaman surekli ya§am sevinci i9in
de ya~ama §ans1na sahip oluruz. Hie; kimse bunu sizin yerinize ya
pamaz. Ko~ulsuz sevgi ancak ozgurle§mekle ger9ekle§ir. 

''Tek bildigim §SY hi9bir §SY bilmedigimdir" diyerek ozgurlugu 
boyle tarif etmi~ Sokrates. 

Bunu ba§arabilirsek ruhsal dunyaya gegi§imiz de huzur i9inde 
ger9ekle§ir. 

Duru yeteneklerimizin ortaya 91karan sag beyin sayesinde duru 
• 

gorme, duru i§itme, duru koku ve tat alma, duru hissetme yetene-
gimiz ortaya 91kar. 

Sag beyin sayesinde bilgileri an1nda sentezleyebiliriz, butunu 
gorebiliriz, yarat1c1 oluruz. Cesur, sorumluluk sahibi, yenilige a91k, 
al9akgonullu, duygular1n1 kontrol eden bir sevgi insan1 olabilmenin 
onu a91l1r. 

Bu nedenle ozgurlugumuzun anahtar1 sag/sol beyin aktivasyo
nu ile olu~an holistik du~unme bi9imidir. 

Bilin~alt1, Bilin~, Ost bilin~ 

Ruhsal varl191m1z1n frekans1 7 endokrin bez uzerinden, tepe 9ak
radan ba§layarak toprak elementine kadar iner, 7 ayr1 elektroman
yetik alan1n (EMA) olu§umuna neden olur. 
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Her bir elektromanyetik alan, ene~i giri§ 91k1§1n1 c;:akra denilen 
kap1lar Ozerinden gerc;:ekle§tirir. 

Biri en Ost, biri en alt, diger 5 c;:akra on/arka olarak toplamda 12 

c;:akra elektromanyetik alanlar1m1za hizmet eder. 
Her bir elektromanyetik alan kendine ait notr, pozitif, negatif bir 

alandan olu§ur ve bir boyutu yans1t1r. 
Qakralar sadece enerjinin giri§ 91k1§1n1 temsil ettigi ic;:in, a§ag1da

ki bilgileri elektromanyetik alanlar (EMA) Oierinden anlatt1m. 

. Tablo: Elektromanyetik alanlann ilgili endokrin bezleri • 
• 

Kozmik alandan 7. EMA baglant1s1n1 saglayan endokrin bez Epifiz 

7. EMA' dan 6. EMA baglant1s1n1 saglayan endokrin bez Hipofiz 

6. EMA' dan 5. EMA baglant1s1n1 saglayan endokrin bez Tiroit 

5. EMA' dan 4. EMA baglant1s1n1 saglayan endokrin bez Timus 

4. EMA' dan 3. EMA baglant1s1n1 saglayan endokrin bez Pankreas 

3. EMA' dan 2. EMA baglant1s1n1 saglayan endokrin bez Yumurtal1klar 

2. EMA' dan 1. EMA baglant1s1n1 saglayan endokrin bez Bobrek ustu bezleri 

7. ve 6. elektromanyetik alanlar kozmik sistemle baglant1l1d1r. 
5. EMA bogaz bolgesi notr aland1r. 
5. EMA alt1ndaki alanlar + I - polarizasyonun ba§lad1g1, dOnya

n1n manyetik alan1yla baglant1il alanlard1r. Hava, ate§, su ve toprak 
elementleri ile rezonansa giren elektromanyetik alanlar 4., 3., 2., 1., 

alt 9akralard1r. 
4. EMA Ost bilinc;:, 3. EMA bilinc;:, 2. EMA alt bilinc;: ile baglant1ild1r. 
Polarizasyonun ba§lad1g1 4. EMA (hava elementi) kalp alan1n1 

temsil eder. 
Kalp alan1, maddesel dOnya ile ruhsal dOnya aras1ndaki merkezdir. 
Kalbimizin tamamen a91k olmas1, ruhumuzla yOzde yOz baglan

t1da oldugumuz anlam1na gelir. Halk aras1nda kullan1lan "kalbi a91k" 
ya da "kalbi kapal1" deyimleri 4. EMA ile ili§kilidir. YOzde yOz kendi
miz olmam1zla sahip oldugumuzu kalp a91kl1g1, okulun ic;:inde egitim 
gordOgOmOz anlam1na gelir. 



Kendimizi geri plana gekip yerimize dublorOmOzO koydugumuz 

takdirde geli§ecek norotik, borderline ya da psikotik ki§ilik bozuk

luklar1, ruhumuzu hayattan geriye gektigimiz mesafeyle ili§kili so

nu9lard1r. 

- -

· Tablo: Dublor kulland1g1 m1zda --
- - - --

Kendimiz yerine % SO'ye kadar dublor kulland1g1m1z norotik ki~ilik bozuklugu 
zaman; 

Kendimiz yerine % 50 s1n1rda dublor kulland1g1m1z borderline ki~ilik bozuklugu 
zaman; 

Kendimiz yerine % SO'den fazla dublor kulland1g1m1z psikotik ki~ilik bozuklugu 
zaman; geli~ir. 

4. EMA biling seviyesi Ost biling ile baglant1m1z1 olu§tururken ayn1 
zamanda zihnimizin super ego format1nda i§lev gormesine izin verir. 

Kendine gOven, kendine deger verme, kendini sevme 4. EMA 
iginde gergekle§ir. Bu sayede sevgi enerjisine, kendimiz Ozerinden 
ko§ulsuz kavu$mU§ oluruz. 

Bir alt kata gegtigimizde 3. EMA ate$ elementi ile yani mental 
bedenimizle bu1U$Uruz. Bu alan ruhumuzun biling alan1d1r ve beyni
mizin korteks bolgesi taraf1ndan yonetilir. 

Bilin9alt1m1zdan gelen, igimizdeki gocugun karanhk yOzOnO 3. 
EMA biling alan1 sayesinde ayd1nlatabilme imkan1na sahibiz. 

Bu sayede dO§Onsel bag1ml1l1klar1m1zdan, egodan kurtulma 
§ans1na da sahip oluruz. 

Hayat1m1za giren ki§iler, olaylar, sahneler bu amagla yol gosteri
cidir. 

Bask1, ofke, h1rs, kibir, k1skan9hk, aggozlOIOk 3. EMA biling ala
n1m1z1n ya$am s1navlar1d1r. 

Pozitif ve sevgi dolu bir dO§Onme yap1s1na ula§t191m1zda Ost bi
ling (4. EMA) ile rezonansa gireriz. Aksi takdirde Ostesinden gele

medigimiz duygusal 9at1$malar1n yaratt191 d0$0nce formatlar1yla 
mOcadele eder dururuz. Kar§1m1za 91kacak sagl1k, finans, partner 
veya aile problemleri ya§am s1nav1 haline gelir. 
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Bir alt kat yani 2. EMA su elementi sayesinde duygusal bedeni
miz ile bulu§uruz. Bu alan bilingalt1m1z1n i§lev gordOgO aland1r. Bilin
galt1m1z1n ayd1nhk ve karanhk olmak Ozere iki yOzO bulunur. Bilingal
t1n1n ayd1nlatmam1z gereken karanl1k yOzO, Ost biling ile bOtOn ola
bilmemiz igin ya§am s1nav1 olarak sOrekli kar§1m1za vikar. 

Ruhsal dOnya ile bOtOnle§ebilmemiz, zihinsel prangalar1m1z1 olu§
turan bilinvalt1m1z1n karanhk yOzOnO ayd1nlatmam1zla gergekle§ir. 

Duygusal bag1mhhklar1m1zdan 6zg0rle§memiz, libido kontrolO, 
cinsel enerjiyi sevgiyle kullanabilme yetenegi, 2. EMA'n1n sagl1kh ga
h§mas1na baghd1r. 

Bilinvalt1n1n karanhk yOzOnO ayd1nlatabilmemiz igin cinsel enerji 
potansiyelimizi bloke etmemeliyiz. 

Erkek ya da kad1n olsun hepimiz endokrin bezler vas1tas1yla do
gal bir cinsel aktivasyona sahibiz. Libido saplant1s1na girdigimiz za
man endi§elerle ilgili duygusal gat1§malara gireriz. Bu nedenle cin
sel enerjiyi donO§tOrerek, fark1ndahg1m1z1n geli§imi igin kullanabil
meliyiz. 

.. 
Ozellikle 2. Boyut bilincinde ya§am sOrdOren kad1nlar1m1z1n yO-

gu, toplumsal deger yarg1lar1 nedeniyle, gOvenlik amac1yla cinsellik
lerini bloke eder. Bu tercih nedeniyle onemli bir ene~i santrali olan 
cinsel enerjiden mahrum kalmalar1 yan1nda cinsel organlar1n sagl1k
l1 i§lev gormesini engellemi§ olurlar. 

Erkeklerin % 70 oran1nda cinsel fonksiyon bozuklugu ya§ama
lar1n1n ana sebebi de yine 2. EMA'da olu§an bedensel, zihinsel ya 
da ruhsal blokajlard1r. 

Partner sorunlar1, realite kayg1lar1, cinsel organlarla ilgili hastal1k
lar, adet gormeyle ilgili sorunlar, miyom, yumurtahk kisti, kanser ve
ya k1s1rl1k problemleri cinsel enerji blokajlar1ndan kaynaklan1r. 

Enerjinin en alt kat1 1 . EMA yani toprak elementidir. 
Buras1 art1k enerjinin (bilgi ta§1yan frekanslar1n) "su''dan madde

sel formata donO§tOgO fiziksel bedenimizdir. 
iskelet sistemi, kemik iligi, sinir sistemimizin beslendigi 1. EMA'n1n 

saghkh val1§mas1, saglam bir statik denge, hayata gOven ve yeryO
zOnden mineral takviyesi ag1s1ndan gok onemlidir. 

VOcudumuzda biriken negatif enerjinin saghkl1 bir §ekilde topra-



ga verilmesi ic;in toprak elementi bloke olmamahd1r. Hayata guven

sizlik ve kabullenmeme sonucu gelii;;ebilecek 1. EMA problemleri, 
negatif enerjilerin uzerimizde kalmas1na neden olur. Bu nedenle za

manla kristallei;;en negatif ene~iler, kemik, kemik iligi, sinirler ve kas
larda birikerek romatizma, tumor, kanser, kist, MS, ALS gibi hasta
hklann olui;;umuna zemin haz1rlar. 

Zihnin prangalar1 

Zihin ic;in "dunyevi bilinc;" tan1m1n1 kullanabiliriz. 
Analitik dunyaya uygun bir program i9erir ve sol beyin akll ile yo

netilir. 
Zihni ayn1 zamanda bir radyoya benzetebiliriz. Hangi kanala 

ayarlarsak o yay1n1 al1r. 
Her birimiz farkh bir yaz1hm program1yla dunyaya geliyoruz. 
Yuklenen program sayesinde deneyimlemek ic;in geldigimiz ya

i;;am plan1na ad1m atanz ve bu program1n i9erigine uyumlu bir hayat1 
degerlendirme ve yarg1lama i;;ans1na sahip oluruz. Bu amac;la zihin, 
seyrettigimiz sahneleri degerlendirip ozgur irademizle kararlar verme
mize ve bu sayede ogrenmemize vesile olan ii;;letim sistemidir. 

Dunyan1n manyetik alan1na uyumlu c;ahi;;an zihin, bize egolanm1-
z1 besleyecek oyunlar oynat1r. 

Zihnin oyunlan nedeniyle zamanla kendimizden uzaklai;;1p oku
lun bahc;esine c;1kma ihtiyac1 duyabiliriz. Kendimizi geri plana atmak 
anlam1na gelen bu tercih, zihnimizin bir oyunudur. 

Kendimizi hayatta ogrenmemiz gereken derslerden dublor kul
lanarak uzaklai;;t1rd1g1m1z zaman, huzursuzluk, paras1zl1k, ilii;;ki prob
lemleri, hastahklar ve agr1larla yuzlei;;iriz. 

Bu nedenle zihnimizin prangalar1ndan kurtulmak zorunday1z. 
T1pk1 radyo istasyonumuzu bai;;ka kanala ayarlar gibi kolayca bunu 
bai;;arabiliriz. 

Evrensel yasalar1n ilk dordu, zihinsel oyunlarla kari;;1lai;;mam1za 
neden olarak bize mesajlar iletirler. Tam tersi gibi gorunse de evren
sel yasalar her zaman hayr1m1za 9ahi;;1r. 

Bu mesajlar1 dogru degerlendirdigimiz zaman yai;;am plan1m1za 
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uygun hareket ederek frekans1m1z1 yukseltebiliriz. 
Hedefimiz, d1§arda seyrettigimiz manzaralar1n yaratt191 etkile

§imle, igimizde olan gergek varl191m1zla butunle§mek olmal1d1r. 
lc;;imizdeki uyan1§ sayesinde olu§acak ozgurluk duygusu, igimiz

de zaten var olan oz degerle, sevgiyle ve guven ortam1yla bulu§ma
m1z1 saglar. Boylece saf sevgiden olu§an 1§1kla bulu§mU§ oluruz. 

Zihnimizi susturmakla gerc;;ekle§en sessizlik ortam1, dunyasal bi
linc;;ten ruhsal bilince gegi§i saglar. 

Bunun i4rin zihnin il4r temel katman1 olan id, ego ve super 

egoyu 4rok iyi anlamam1z gerekir . 
• 
ID: 
ilkel iggudulerimizi harekete gegiren en du§uk bilinc;; katman1 iddir. 
id, ruhumuzun toprak (1 . EMA) ve su (2. EMA ) elementi ile re-

zonansa girerek a9l1k, bar1nma, ureme (cinsellik) ve ileti§im iggudu
lerini olu§turur. Ayn1 zamanda duygular1n ve haz aray1§1n1n deger
lendirildigi kontrolsuz alan1 temsil eder. 

Id, gucunu bilin9alt1ndan ahr ve ic;;imizdeki c;;ocugun karanhk yu
zunu bilingli hayat1m1z1n 6nune koyar. 

EGO: 
Ego ise idin ilkel ic;;gudulerini ve isteklerini daha entelektuel bir zi

hinle yerine getirmenin yollar1n1 arayarak kontrolu saglayan guc;;tur. 
Bu katman ruhumuzun bilingli alan1d1r ve sol beyinle baglant1h

d1r. D1§ dunyan1n gerc;;ekleri ile ig dunyan1n haz aray1§1 aras1nda den
geyi bulmaya 9al1§1r ve bizi ya§am1n ic;;inde tutar. 

Fark1ndal191m1z sayesinde titre§imimizi yukselttigimizde ate$ ele
menti (3. EMA) ile rezonansa girerek egolu ya$ant1m1zla kar$1 kar$1-
ya geliriz. 

Ego ki$inin kendi 91kar1n1 goz 6nunde bulundurarak doyuma 
ula$mak ister. Ancak $Unu da unutmamam1z gerekiyor, ego ruhsal 
tekamulumuz ic;;in s1navlar1m1z1 olu$turan ya$ant1m1z1n bir par9as1 
yani iggudulerimizdir. Bu nedenle ego asla yok edilemez ancak ter

biye edilir. 
Egonun kolesi degil, efendisi olacag1z. 



Kurban rolOnO b1rak1p kahraman olmam,z, egolar1m1z1 terbiye 

etmemizle mOmkOn ancak. Ruhsal ozgOrlOgOmOzOn kap1s1n1 ac;:a
cak olan :;;ifre, egoyu terbiye etmek. 

IQ (lnteligenceQuitent-Zeka katsay1s1) seviyesi sayesinde id ve 
egomuzu farkh yetenekler ic;:in kullanabiliriz. Egolu ya:;,am tarz, IQ 
sayesinde geli:;;ir. Bahc;:ede ya:;,am tarz1n1 temsil eden id ve egolu 
ya:;,am tarz1, enerji ic;:in etraflndan beslenmek zorunda kahr. Ene~i 
vampirligi anlam1na gelen bu ya:;,am tarz1na modern anlamda ko
:;;ullu sevgi h1rs1zl191 da diyebiliriz. Zekas, ve imkanlar, kullanma be
cerisi daha fazla olan, IQ'su yOksek insanlar, kurbanlar,n zaaflann, 
kolayl1kla ke:;,fedip ko:;;ullu enerji h1rs1zl191 yapabilirler . 

•• 
SUPER EGO: 
Super ego, ruhun hava elementi (4. EMA) ile rezonansa girerek 

Ost benlik alan1yla baglant1m1z1 temsil eder. Egonun terbiye edilmi:;; 
hali olup, kOltOrO ve ahlak, yans1t1r. 

Sahip olmam,z gereken Ost erdemleri hayata gec;:irmemizi sag
layan zihinsel bilinc;: katman1d1r. 

Super ego ayn, zamanda duru yeteneklerimizi ortaya 91karan 
sag beynin aktifle~tiginin gostergesidir. 

Bu sayede empati yetenegimiz geli~ir, abart,lardan ka91n1nz, sa
dele:;;iriz, dengeli besleniriz, ileti:;;im konusunda daha sec;:ici oluruz, 
cinsel arzular1m1z1 sevgiyle ya~ayacak olgunluga eri:;;ebiliriz. 

id, ego ve super ego katmanlar,ndan olu:;;an zihnin formlar,, ruh
sal tekamOIOmOz ic;:in yol gostericidir. Bilinc;:li ya:;,ant1m1z1 super ego 
ile uyumlu hale getirdigimiz takdirde, zihinsel prangalanm,zdan kur
tuluruz. Ruhsal ayd1nlanmam1za hizmet eden zihin bu amac;:la c;:ok 
onemlidir. 

Evrensel yasalar,n hOkmOnde daha yOksek bir bilince sahip ola
bilmemiz ise zihinsel prangalar1m1zdan kurtulmam,za bagl1d1r. 
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I bolum 

Temel Yak1t1m1z: Sevei 

Ruh var ama yok 

Her §eyin kaynag1 olan ruh bilimsel formatlara girrnedigi i9in yak 
say1hyor. 

Bilim ruhu kan1tlayam1yor 9unku ruh, mekan ve zaman d1§1nda. 
Diger taraftan bedensel olum i9in ''ruhunu teslim etti" deriz 9unku 
ruh olmadan beden ya§ayamaz. 71 

Bilim ile ruhun kar§1 kar§1ya geldigi en buyuk paradoks bu bence. 
Zihnimizin bize oynad191 en buyuk oyun da diyebiliriz. 
Saghk alan1nda ve sosyal hayatta ya§ad191m1z polemiklerin ve 

s1k1nt1lar1n kaynag1. 
Oysa bilim ile spiritual alan bir butun! 
Maddesel dunya ile rezonansa giren sol beyin ile spiritual ger9ek

lerle rezonansa giren sag beyin bir butun. Sezgileri kullanma kapasi
tesi ancak ve ancak ruh, zihin, beden butunlugu ile olu§abilir. 

Dunyaya ger9ekten yeni bir yarat1m kazand1rm1§ bilim insanlar1 
analitik du§uncelerini sezgileriyle butunle§tirerek ba§arm1§lar bunu. 

Buna ka.r§1hk ruhumuzu geriye 9ekerek ya~ surdurdugumuz su
rece sadece egolanm121 tatmin ederiz ve asla ger9ek bir yarat1m sagla
yamay12. Sol beyin sayesinde elde ettigimiz bilgiler bize sadece akade
mik unvanlar, rutbeler, makamlar kazand1nr. Yeni bilimsel verilerin gele
neksel g6ru§lere meydan okumas1 sonucu ise 90k zor kabul gorur. 

Toplum genelinde olu§an zihinsel kodlamalann olu§turdugu ge
nel alg1 nedeniyle kendimizden uzak varl1klar haline geldigimiz ac1 
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bir ger9ek. Bu nedenle az1nl1g1n sahip oldugu duru yeteneklerin 
olu9turdugu holistik du9unme gucu, tarih boyunca duzene tehdit 
olarak alg1lanm19t1r. 

Bilimsel verilere uymuyor denilenler 9arlatanl1k olarak degerlen
dirilmi9, bir9ok ke§if canlara mal olmu9tur. 

Oysa evrensel ger9ekler ancak dogan1n mucizeleriyle yorumla
nabilir. 

Spiritual kaynag1 yok say1p sadece bilimsel veriler uzerinden ya
rat1m saglamak dogaya ayk1r1d1r. 

Kuantum fiziginin atom alt1na inmesiyle Newton kanunlar1 art1k 
onemini kaybetti. 

Fiziksel bedenimiz, dogadaki tum canhlar, kristaller ve elle tuta
bildigimiz her 9ey bo91uktan olu9uyor. 

Daha once de belirttigim gibi elimizi bedenimizin i9ine sokup ar
kadan 91karam1yorsak bunun nedeni molekuler baglard1r. 

Sahip oldugumuz insan turundeki fiziksel bedenimizin ozellikle
ri sayesinde ruhumuz, anlam bulup ifade ettigi her 9eyi enformatik 
alan1n i9inden olu9turabiliyor. 

Veter ki ruh, zihin, beden butunlugu iginde yuzde yuz kendimiz 
olahm ve sag beynimizi aktif hale getirelim. 

Kendin ol, kendin i~in ya~a 

Anne ve baban1n ortak yap1m1 olan fiziksel beden sayesinde 
mekan-zaman d191nda olan ruhumuzu Ost boyutlara ta91ma 9ans1-
na kavu9uyoruz, ancak bu 9ans1 iyi degerlendirebilmek i9in evren
sel yasalarla uyumlanmak zorunday1z. 

Daha anne karn1ndayken annemizin ya9ad1g1 duygusal 9at19ma
lar ve dogum an1ndaki travmalarla birlikte ruhumuz dunya arenas1-
na ad1m atarken birgok negatif veriyle bulu9uyor. 

Ya9am plan1m121 belirleyen verilerin topland1g1 genetik altyap1m1z 
0-7 ya9 aras1nda tam ve eksiksiz olarak bilin9alt1m1za kodlan1r. 

Ruhumuzun dunya arenas1nda deneyimlemek i9in belirledigi te
malar, anne ve babam121n genetik verileri, aile ve ulkenin karmas1y
la bir araya gelerek bilin9alt1m121 olu9turur. 



Daha dunyaya yeni gelen bir ruhun bilinc;:alt1nda ne kadar c;:ok 
veriyle bulu§mu§ olduguna dikkatinizi c;:ekmek isterim. 

$imdi kendinize sorun; "Du§unen gerc;:ekten ben miyim?" 
Bir de korkular nedeniyle kendi yerinize dublorunuzu hayata 

koydugumuzda §U soruyu sorun; "Du§unen kim?" 
$imdi geldik son soruya: "Sen kimsin''? 
Ruhsal fark1ndahg1m1z ic;:in start ald191m1z ya§ ortalama 7 olsa 

da, §artlanmalar nedeniyle kendimizden uzakla§t1r1lmaya ba§land1-
g1m1z donem de yine bu ya§lara denk gelir. 

Geleneksel Turk yaz1l1m program1yla donat1lan biz Turkler, etnik 
olarak farkh bilgilere sahip olsak da, temelde ic;:erik olarak ayn1 te
maya sahibizdir. 

Bu durumu Sheldrake'in morfogenetik kuram1yla daha net alg1-
layabiliriz. 

Buna gore dogan1n ic;:inde her §ey buyuk bir bilgisayar1n ic;:inde 
dosyalan1p haf1zaya al1n1yor. Dosya ic;:indeki verileri ancak bedenli 
ya§ad191m1z surece guncelleme §ans1na sahibiz. 

lnsanlar1n veya hayvanlar1n evrimle§me sureci ic;:indeki morfolo
jik degi§iklikler bu kuramla gerc;:ekle§mi§tir. 

Hucrelerimiz dahi ya§ad191m1z yuzy1l1n ko§ullar1na gore yeniden 
programlan1r ve ilgili dosyaya kaydedilir. 

Apoptosis denilen programl1 alum sayesinde hucrelerimiz yeni
lendiginde, sahip oldugumuz son programla faaliyetlerimiz devam 
ediyor. 

Her organ1m1z1n bir dosyas1 (fotokopisi) morfogenetik alanda 
mevcuttur. 

Dogal olarak tum organizmam1z1n, sahip oldugumuz fiziksel be
denin bir fotokopisi de bu alanda dosyalanm1§t1r. 

Kendimize ait olan bu dosya, aile dosyam121n ic;:indedir. Aile dos
yam1z ait oldugumuz etnik dosyan1n ic;:indedir. Etnik dosyam1z ait ol
dugumuz ulkenin dosyas1 ic;:indedir. lc;:inde dogup ya§am surdurdugu
muz dosya ic;:inde dilimiz, din anlay1§1m12, orf ve adetlerimiz bulunur. 

Kabul ettigimiz din ideolojisi, ana dil, butunsel boyut alg1s1, "bu
yuklerini sayacaks1n, kuc;:uklerini seveceksin'' tarz1nda geleneksel 
ogretiler morfogenetik alan uzerinden bilinc;:alt1m1za dogrudan yuk-
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lendigi igin, bu formata uyum saglamak zorunda kahyoruz. 
Eger Turk vatanda91 olarak ba9ka bir Olkede ya9am surduruyor

sak, kendimize ait dosya, aile dosyam1z, etnik dosyam1z ya9ad191-
m1z farkl1 Olkenin dosyas1na girer. 

Bu durumda ya9ad191m1z Olkenin veri taban1ndan mutlaka etki
leniriz. 

Yuklenmi9 bu dosyalar1n igerigi nedeniyle geli9en rezonanslar, il
gili duygusal 9at19malar1n hayat1m1za girmesine neden olur. 

Her birimiz farkh bir hucresel veri taban1na sahip oldugumuz 
igin, olaylar kar91s1nda farkl1 tepkiler gosteriyoruz. 

Din, dil, irk aynmlan ile olu9an 9at19malann, sava91ann nedeni bu 
dosyalar1n farkl1 igerikleridir. 

Gog ve kudret sahibi alma iggudusu bu dosyalar1n iginde yatan 
tarihte gizli. 

Ofke, affedememe, intikam, h1rs, k1skan9l1k, kin, nefret gibi duy
gulann kaynag1 da yine dosyadaki kay1tlard1r. 

Birisinin gok ofkelendigi bir hadise kar91s1nda bir digerimizin 
"Buna m1 k1zd1n?" demesi de yine ayn1 sebeptendir. 

Sinemada seyrettigimiz bir filmin dramatik bir sahnesinde kimi
leri aglarken digerlerinin bunlar niye aghyor diye bakmalann1n nede
ni de budur. 

Hani gok bildik bir anekdot vard1r; adeta deyimle9mi9 bir ifade. 
Bayburt'ta ilk defa opera izleyen Bayburtlu demi§ ya: ''Bayburt 
Bayburt olah boyle zulum gom,edi!" diye. i9te o hesap. 

Siyasi goru91er veya etnik goru91er a91s1ndan degerlendirdigi
mizde bu ornekleri gogaltmak, sayfalarca listelemek de mumkun. 

Gelecek, 610m, hastahk, yaln1zhk, terk edilme, ba9aramama kor
kusu en s1k kar91m1za 91kan korkulard1r. Ve bu korkulann 9iddeti ve 
suresi ruhumuzu degi9ik derecelerde etkiler; gogu zaman kendimi
zi hayattan geri plana c;:ekmemize ve yerimize dublorumuzu sok
mam1za neden olur. 

Oysa hep hat1rlamam1z gereken bir gergek vard1r: Bu durum ru-
.. 

humuzu tekamul yolculugundan uzakla9t1nr. Onumuze 91kan sah-
neden ka91p yerimize dubl6rumuzu soktugumuzda, o sahnenin bi
ze kazand1racag1 6gretiden mahrum kahnz. Toplumun geneli bir 



maskeli balo sahnesinde ya§am surdurmemize neden olur. Hepi

miz oldugumuzdan farkh ki§iliklerle hayat1n i9inde rol al1r, evde ve 
d1§ar1da belli roller oynayarak ya§am1m1z1 surdururi.iz. Oysa kendin 

olmamak bizi ger9ek tekamul yolculugundan uzakla§t1r1r. 
Bu nedenle korkular1m1zla yuzle§mek zorunday1z. Bir kez dub

loru hayat1m1zdan 91kart1p kendimizi sahneye 91kard1g1m1zda korku 
tamamen biter. 

Madalyonun diger yuzune bakt1g1m1zda surekli hayattan §ikayet 
eden, ofkelenen, huzursuz olan formatlar haline geliyor, i9imizde 
dogu§tan var olan l§lk ve sevgiden uzakla§t1g1m1z1n fark1na bile va

ram1yoruz. 
Yuzlerce y1I i9inde olu§an geleneksel Turk yaz1hm program1 nede

niyle yuzde yuz kendi olup ya§amdan haz alan insan say1s1 oyle az ki. 
Kendimiz olmad1g1m1z zaman zihnimiz bizi ge9mi§ ve gelecek 

hesaplar1na sokar. Duygusal 9at1§malar ve negatif dO§Oncelerle bo
gu§ur dururuz, haz kaynaklar1n1 d1§ar1da aramak zorunda kahr1z. 

D1§ kaynakh hazlar sayesinde bir sureligine zihnimizi rahats1z 
eden duygu ve dO§Oncelerden uzakla§1r1z ancak bu ge9icidir ve bi
zi bag1ml1hga surukler. 

Ancak d1§8.ndan bekledigimiz hazz1 ve ya§am sevincini i9erden 
(kendimizden) alabilirsek d1§8 bag1mh olmaktan kurtulabiliriz. Bizi koru
yan, huzur veren ve saghkl1 olmam121 saglayan tek kaynak kendimiziz. 

Ko§ulsuz sevgiyi ancak yuzde yuz kendimiz olunca payla§abiliriz. 
Ne demi§ atalar1m1z; 

'"Kendini sevmeYen ba~kas1n1 sevemez." 

Bencil degil, benci olmahy1z. Bag1ml1 degil, bagl1 olmal1y1z. 
Evrensel yasalar da zaten bunu emrediyor. 
$0phesiz biraz fark1ndahg1 olanlar, t1pk1 atalanm1z gibi benci ve 

bagh olman1n dogru oldugunu alg1lar. Ancak bunu nas1I ger9ekle§ti
rebilecegimizi bilmiyoruz. Kendimiz olmak istesek bile uygulamaya 
koyam1yoruz. Bu nedenle kendimiz olup kendimiz i9in ya§ayabilmek 
i9in 90k gu9lu ve kararl1 olmamiz gerekiyor. Y1llarca bilin9alt1m1za so
kulan negatif kodlar nedeniyle kendimizden gittik9e uzakla§1yoruz. 
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YOzde yuz kendimiz olamad191m1z zaman hayat1m1za antidepre
sanlar giriyor. Zamanla sigara, alkol, uyu§turucu diger haz kaynak
lar1 haline geliyor. 

Ger9ek §U ki ruhsal geli§imimiz antidepresan, anksiyolitikler ve 
diger suni haz kaynaklan nedeniyle 90k zorla§1yor. 

Bu tor kimyasallar ald191m1zda, s1k1nt1l1 hayat1 problem yokmu§ 
gibi alg1lad191m1z i9in sanal bir ortam olu§uyor. 

Sizi §a§1rtacak bir bilgi vereyim mi? 2003 ile 2012 aras1nda ge-
9en surede depresyon ilac1 tuketimi 2-3 misli artarak 40 milyon ku
tunun Ozerine 91kt1. 

Depresyon art1k 9ocukluk 9aglanna indi. B1rak1n 9ocuklan, sahip
lendigimiz evcil hayvanlanm1za bile art1k depresyon ilac1 vermeye 
ba§lad1k. Hayvanlar nas1I depresyona girer demeyin! Hayvanlanm12Jn 
depresyona girme nedeni, i9inde ya§ad1klan ko§ullar ve rezonansa 
girdikleri 9evresel negatif frekanslar, yani biz insanlar! Yaklnda evimiz
de yeti§en bitkilerimize depresyon ilac1 verirsek §a§mamak laz1m. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gelin Jimdi daha ~ocukluk doneminde bizi bizden uzakla1t1np depresyo
na sokan, bilin~alt1m1za yiiklenen kodlar1 tekrar tan1yal1m: 
1) Anne ve baban1n dogrular1 

2) Toplumsal deger yarg1lar1 

3) Din ideolojisi 

4) Etnik inan~lar 

5) Genetik kay1tlar (3 ku~ak) 

6) Anne karn1nda hamilelik doneminde annenin ya~ad1g1 duygusal ~t1~malar 

7) Dogum travmas1 

8) Karma (aile, iilke) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Son zamanlarda 9evresel etkile§imi ara§t1ran epigenetik ~11§
malar genetik konusundaki bilimsel bak1§ a91s1n1n §ekillenmesi a91-
s1ndan bOyOk onem kazanmaya ba§lad1. 

Ayn1 aileden dogan 9ocuklann sadece 1-2 tanesinin genetik 

hastal1ga yakalanmas1, epigenetik Ozerindeki 9al1§malar1n da yo

gunla§mas1na neden oldu. 
Bir ki§inin davran1§lar1n1n sadece genetik aktar1hp genlerin DNA 



dizilimine bagl1 olmad191, epigenetik faktorlerin de gen davran1§lar1-

n1 etkiledigi anla§1ld1. 
Buna gore gevresel di§ etmenlerin genler Ozerine etkisiyle de 

hastal1klar1n olu§tugu tespit edildi. 
Hastal1klar1n genetik olarak dogrudan aktar1lmad191n1, genetik 

aktar1m1n hastal1g1 olu§turan duygu ve dO§Onceler oldugunu $ifa 

Sende 1 ve 2 kitaplar1mda detaylica anlatm1§t1m. 
Genetik kodlardaki hastaliga neden olabilecek duygusal gat1§

maya girmeyenler, genetik olabilecek hastaliga yakalanmaz. 
Bu bilgiler sayesinde hastal1klar1n tedavisinde bilingalt,nda duy

gusal gat1§may1 ortaya g1karacak genetik veriler temizlendiginde, 
olu§abilecek genetik hastal1k riski de tamamen ortadan kalk1yor. 
Koruyucu hekimlik anlam1na gelen bu yakla§1m sayesinde birgok 
genetik yolla olu§abilecek hastal1k hayat1m1za girmez. 

Evrensel yasalar ag1k ve net. 
Kendi ruhsal fark1ndal191m1z1 yukseltmek zorunday1z. Aksi takdir

de evrensel yasalar bizi hat1rlamak zorunda b1rak1yor. 

Ko~ullu sevgi h1rs1zl1g1 

Hepimiz tek bir ruhun farkl1 gorunumleriyiz ve ayn1 enerjiyle bes
leniyoruz. Ortak ene~imiz SEVGi! 

Her insan Allah'1n ruhunun bir pargas1 oldugu igin, tum insanla
r1n ozundeki enerjisi sevgidir. 

Allah hepimize sevgiyi ko§ulsuz olarak veriyor, hem de s1n1rs1z. 
Bu enerji santralinden surekli beslenebilmek igin tek ko§ul ken

dimiz olmak. 
Kendimizden uzakla§t1g1m1z zaman ana kaynaktan dolay1s1yla 

enerjinin kaynag1ndan uzakla§ml§ oluruz. 
Bu durumda ya§amam1z igin gereken temel yak1t1 yani sevgiyi 

birbirimiz Ozerinden temin etmek zorunda kal1r1z. Okuldan g1k1p 
okul bahgesinde ya§am surduren her insan bu yoldan beslenmek 
zorundad1r. 

Ko§ulsuz sevginin bittigi, ko§ullu sevgi h1rs1zl1g1n1n ba§lad191 yer 
de i§te buras1d1r. 
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"Peki kim sevgisini sevmedigi birine verebilir ki?" diye dO§Onme
yin sak1n. 

Ego ve gOQ sava§1yla sOrdOrOlen bah9e ya§am1nda kimse hak 
ederek ba§kas1n1n sevgi ene~isini alma pe§inde degil. 

Her ne §artta olursa olsun enerjimizi kapt1rd191n1zda ozOmOz 
olan sevgi enerjimizi kapt1rm1§ oluyoruz. 

Korkutmak, ofkelendirmek, gizem veya drama yaratmak, ko§ul
lu sevgi h1rs1zl191n1n sadece birkaQ yontemi. Enerji h1rs1zlig1 i9in he
def, kar§1s1ndaki insan1n duygusal zaaflar1d1r. Bu konuda s1navda 
olan Olkemiz insanlan, a§1n duygusal olduklan i9in deyim yerindey
se kolay bir "besi yeri" haline geliyor. 

Eskilerin soyledigi "Ac1rsan ac1nacak hale gelirsin" sozOnO hepi
miz duymu§uzdur. <;evremizdeki insanlar1n bOyOk 9ogunlugunun 
kendileri olmad1klann1 art1k bildigimize gore, enerji h1rs1zl191 i9in her 

•• 

tOrlO oyunla kar§1 kar§1ya kalabilecegimizi de bilmeliyiz. Ozellikle 01-

kemizde en 90k kullan1lan ene~i elde etme yolu "ac1nd1rma''d1r. 01-
ke olarak mazlumu severiz, ac1r1z ve destekleriz. 

Diger taraftan edinilen rutbeler, yukseldigimiz makamlar ve 
maddi gOQ sayesinde ko§ullu enerji h1rs1zl191 i9in ortam kolayla§1r. 

YOzy1llard1r ozellikle kad1nlar1m1z ve 9ocuklar1m1z ataerkil yap1 
nedeniyle surekli bask1 ve mobbing etkisi alt1nda ya~am sOrdOrOyor, 
ko§ullu sevgi h1rs1zl191na maruz kal1yor. 

Kalipla§m1~ ogretiler (dogmalar) nedeniyle daha yeti§me 9ag1n
da kendi i9imizde var olan sevgi kanal1ndan uzakla§t1r1larak, once
likle ba§kalar1n1 beslememiz ve doyurmam1z gerektigi a§1lan1yor. 

Bu nedenle, kendimizi guvende hissetmek ad1na, oncelikle ken
dimiz i9in degil, ba§kalar1 i9in ya§am format1na ge9iyoruz. 

BOyOklerini sayacaks1n, kOQOklerini seveceksin! Ondan sonra 
kendin! 

Sonu9ta anne, baba, akraba, arkada~ ve neticede toplumun is
tedigi bir enerji santrali haline geliyoruz. 

El mecbur maskeli balo i9indeki rolOmOzO oynamaya devam 
ediyoruz. Kendimiz i9in bir §eyler yapmak istedigimizde, kendimiz 
iQin ya§amak istedigimizde an1nda "bencil" yaftas1n1 yiyoruz! 

Bu yarg1lama §ekli diger bilin9alt1 kay1tlar1 gibi hucresel kay1tlar1-



m1za girdigi ic;:in, etraf1m1zla son derece uyumlu olmak ve itaatkar bir 

ya9am sOrdOrmek zorunda kal1yoruz. 

Bu ogreti, toplumsal deger yarg1lar1 ve ataerkil hiyerar9ik dOze

nin devam1 ic;:in bOyOk anlam ta91yor. 
Bu formata uymayan bireyler d191an1yor, ay1plan1yor, bask1 ve 

mobbing uygulanarak sayg1s1z insan olarak yarg1lan1yor. 
Kendin olmak ve kendin ic;:in ya9amak neredeyse ruhsal bozuk

luk olarak tan1mlan1yor . 
•• 

Ornegin ADHS yani dikkat dag1n1kllg1 ve hiperaktivite bozuklugu 
nedeniyle toplumdan d191anan ve bu nedenle Ritalin tOrO ilac;:larla 
uyu9turulan c;:ocuk say1s1 gun gec;:tikc;:e daha da art1yor. 

Cocuklara ADHS nedeniyle kimyasal ilac;:lar vermeden once c;:ok 
detayh d090nmeliyiz c;:OnkO bunu yapt191m1zda geri don090 zor olan bir 
yolun ic;:ine girmi9 oluruz. Beyin fonksiyonlann1 etkileyen kimyasal ilac;:lar, 
c;:ocugun oz yeteneklerini ortadan kald1nr. Ozellikle 2000 y1llanndan iti

baren dogan kristal c;:ocuklann c;:ogu hiperaktif ve odaklanma gOc;:IOgO 
c;:ekiyor. Bunun sebebi, yOksek alg1 yetenegine sahip olmalan ve d090k 
boyutlarda sOrdOrOlen ya§ama ayak uydurmakta gOc;:IOk c;:ekmeleri. 

Gerc;:ek ko9ulsuz sevginin c;:ok az ya§and191, g1dalar1n genetigiy
le oynand191 ic;:in sagl1ks1z g1dalar1n tOketildigi bir ortamda, bir Olke
de yOksek fark1ndal1ga sahip bir ruhu nas1I tutabilirsiniz? 

Dikkatini neye odaklayabilirsiniz? 
Bence c;:ocuklar "Boyle bir dOnyaya neden geldik!'' diye isyan 

ediyordur. Aileler, yeti9kinler ve ogretmenler ise 9ocuklar1n bu isya
n1n1 ve toplumsal normlara uymayan ayk1r1l1klar1n1 anlam1yor ve 
uyu9turulmalar1na karar veriyor. 

Gerc;:ekte bu c;:ocuklar gelecegimizin kurtar1c1lar1! Bundan emin 
olabilirsiniz. Yeter ki uyu9turmayal1m. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Peki, o zaman ~ocuklar i~in ne yap1lmal1? 
1. Karbonhidrat i~erikli yiyecek ve i~eceklerden uzak tutulmal1. 
2. Ketojenik beslenmeye ge~ilmeli. 
3. Yiizde yiiz kendileri olmalar1 saglanmal1. 

4. Anne ve babalar yiizde yiiz kendi olmak i~in ~abalamal1. 
5. Sevgi payla~1m1 i~in ~aba gtisterilmeli. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Haz aray1~1 

Kendimizden uzakla91p okulun bah9esinde ya9am sOrdOrdOgO
mOz sOrece temel yak1t1m1z olan sevgi enerjisinin ko9ullu sevgi h1r
s1zl191 ile nas1I temin edildigini 6grendik. 

Bu ko9ullarda ene~isini kapt1ranlar yani magdur olanlar, tekrar 
hayata tutunabilmek ve ya9amdan haz alabilmek i9in sOrekli haz 
verecek kaynaklar aramak zorunda kahr. 

QOnkO haz almadan ya9am sOrdOrmek 90k zor. 
Bah9edeki ya9am1n zorlugu zaten buradan kaynaklan1r. 

Haz ic;in kar~1m1za iki yol c;1kar: 
• Birincisi yak1nlar1m1z yani anne, baba, karde9, e9, 9ocuk, sevgi

li, arkada9, akraba Ozerinden haz aray191. Bu yoldan haz temini, 
naz1m121n ge9tigi biri Ozerinden enerji temini ile 6zde9tir. Haz ala
bilecegimiz kaynaklar1 gun boyu sOrekli tarar dururuz, telefonla 
veya mesajlarla hat1r soranz, "iyi ki hayat1mdas1n" deriz. 

80 Arna<;:, haz kaynaklar1n1 sOrekli aktif tutmakt1r. 
• Gelelim ikinci yoldan haz aray1~lar1na: Korku, gOvensizlik, bask1, 

a9g6zlOIOk, gelecek korkusu, ba9ar1s1zhk, mali gOvensizlik, pa
ras1zhk, yaln1zhk, terk edilme, degersizlik, huzursuzluk nedeniyle 
degi9ik haz kaynaklar1na bag1mh oluruz. 

····································································································································-········· 

Bu yoldan haz elde edilen kaynaklar ~ok ~eiitlidir. 
♦ Tatl1 bag1ml1l1g1 

+ Sigara bag1ml1l1g1 

♦ Uyu~urucu bag1ml1l1g1 

+ Spor bag1ml1l1g1 

+ Yeme bag1ml1l1g1 

+ Alkol bag1ml1l1g1 

+ Cinsel ili~ki bag1ml1l1g1 

+ Al1~veri~ bag1ml1l1g1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Oncelikle tath ve yeme bag1mhhg1 Ozerinden haz aray191n1 incele
yelim. 

Geceleri en ge9 kapanan dOkkanlar1n tathc1 dOkkanlar1 olmas1 
tesadOf mu sizce? 

Geleneksel Turk mutfag1 9eker, un ve tuzdan zengin oldugu i9in 
gun boyunca ihtiyac1m1zdan 90k daha fazla kalori al1yoruz. Ahnan 



bu fazla kaloriler enerjiye donO§tOrulemediginde yag olarak depoya 

kald1nllr. 
Yag depolar1, ilgili EMA'n1n olu§turdugu epigenetik yatk1nllga go

re ki§iden ki§iye degi§ir . 
.. 
Ornegin 1 . EMA degersizlik ve gOven problemleri ic;:inde ya§am 

sOrdOrdOgOmOzde yag deposu kalc;:a ve bacaklard1r. 
2. EMA cinsel problemler ve realite korkusu ic;:inde oldugumuz

da yag deposu gobek alt1d1r. 
3. EMA ofke, bask1, ego, ac;:gozlOIOk ve ba§ar1s1zl1k korkusu ic;:in

de oldugumuzda yag deposu gobektir. G6r0nt0s0 gobeklenme 
§eklinde olur. 

4. EMA ya§am s1nav1 ic;:inde olanlar ve kendini sevmeyen, ken
dine deger vermeyen ki§iler obez olurlar. Tum vOcut yag deposu 
haline gelir. 

EMA'lardaki zihinsel c;:at1§malar giderilmedigi takdirde, diyet ile 
kalori k1s1tlamas1na giderek kilo verseniz bile, verdiginiz kilolar1 en 
ufak bir c;:at1§mada fazlas1yla geri allrs1n1z fjoyo sendromu). 

Ornegin para enerjisi ya da cinsel enerji alan1nda korku ya§ad1-
91m1z takdirde, bu temalarla baglant1l1 EMA'lar beynimiz taraf1ndan 
tehdit alt1nda kabul edilerek korumaya alln1r (regOlasyon blokaj1). Bu 
bolgelerde bulunan yaglar yedek enerji deposu olarak tutulur. Kor
kuya bagl1 tehdit alg1s1 ortadan kalkmadan yaglar erimez. 

Bu nedenle diyet yapmak yerine yaglar1n depoland191 EMA'n1n 
problemini ortadan kald1rmak, dogru beslenmeyi ya§am bic;:imi ha
line getirmek daha dogru bir tercih olur. 

EMA problemi ortadan kalkt1g1nda, ilgili bolge yag deposu ol
maktan c;:1kar. Bolgesel yaglar1n1zdan kal1c1 olarak kurtulabilmenin 
dogal c;:aresi budur. 

EMA problemi olmayan insanlar kilo problemi ya§amazlar. 
Dogru beslenme program1 hakk1nda daha detayl1 bilgileri "neler 

yapmal1y1z" b610m0nde payla§acag1m. 
$imdi gelelim sigara bag1mllllg1na: 
Paketin Ozerinde "Sigara ic;:mek 61d0r0r!" yazd1g1 halde neden 

sigaradan vazgec;:emiyoruz sizce? Ostelik kanser olmaktan kork-
~ 

mam1za ragmen. 
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Aslina bakarsan,z sigara ile a§1r1 yeme ali§kanl191 aras1nda ilgin9 
bir ili§ki var. 

Sigaray1 b1rakanlar a§1r1 yemek yemeye ba§lar ya da tersi olur. 
Bu durumu stres reaksiyonunu azaltacak farkl1 haz kaynaklar,na 

yonelim ~eklinde a91klayabiliriz. 
Her zaman her yerde kullanabileceginiz stres azalt1c1, konsant

rasyon saglay1c1 bir haz kaynag1n1 kim cebinde ta§1mak istemez ki? 
Tam da bu nedenle paketin uzerinde ne yazarsa yazs,n, hangi re
sim olursa olsun cayd1r1c1 olam,yor. 

Her stres an,nda tekrar konsantre olabilmek i9in veya herhangi bir 
vazifeyi bitirdikten sonra haz almak i9in sigara i9me ihtiyac, duyar,z. 

Gunumuzde artan uyu§turucu bag1mlil191, tonlarca uyu§turucu
nun yurti9ine sokulmas,na neden oluyor. Uyu§turucu veya uyar1c1-
lar sayesinde zihni susturup haz arayanlar,n say1s1 gun g99tik9e 919 
gibi art1yor. 

Korkular1m1z nedeniyle s191nd191m1z diger bir liman da alkol! 
Alkol sayesinde bilin9li fark1ndalig1n yerini bilin9alt1 al,r. Bu saye

de zihinsel prangalar1m1zdan bir sure i9in de olsa kurtulup ozgurce 
istediklerimizi yapabilir, istedigimiz gibi konu§abiliriz. 

Aiko! bag1ml1lar1n1n korkular, o denli 9oktur ki, ay1ld1klar1 zaman 
hemen tekrar alkol almak isterler. K1sacas1 alkol bag1mlil191n1 tedavi 
etmek kolay degildir. Aiko! alan ki§i zaten kendisini alkolle tedavi et
tigini du§unur. Aiko! alinca rahatlar, ne§elenir, konu~maya ba§lar ve 
90k eglenir. Bu durumda tedavi olmas, i9in de bir sebep yoktur 
kendisine gore. 

Ancak tum bag1ml1l1klarda oldugu gibi alkol bag1mlilar1 da ruhsal 
dunyaya ge9i§ yaparken, bu bag1mliliklar1ndan kolay kurtulamazlar. 

Gelelim bir ba§ka onemli haz kaynag, olan seks bag1ml11ig1na. 
Gunumuz sosyal medya olanaklar, seks konusunda, konunun 

mahremiyeti nedeniyle buyuk imkanlar sagliyor. Bu sayede ilgili 
sektor buyuk pazarlar a9arak insanlar,n bu zaaf1n1 kullan,yor. Sade
ce cinsellige dayanan arkada§liklar kurmay, saglayan internet site
leri buyuk ilgi goruyor. 

Asl1nda cinsel enerji, fark1ndal191m121n geli§imine yard1mc1 bir 
enerji santralidir. 



T1pk1 para enerjisi gibi cinsel enerji de 90k k1ymetlidir dunya ya
~am,nda. Paraya sahip bir insan,n yayd1g1 enerji ne kadar yogunsa, 
cinselligini bloke etmeyen insanlar,n da sahip olduklan enerji yogun 

olur. Enerji enerjidir. D,~ardan ko~ulsuz sevgi h1rs1zlig1 ile temin et
mek yerine cinsel yoldan da enerji temin edilebilir. 

Ay1pt1r, 90naht1r, tehlikelidir diye Allah'1n bize hediye ettigi bu 
santrali kapat1rsak at1I kal1r. 

Blokaj nedeniyle cinsel organlar1m1z ve ilgili hormonal bezler (yu

murtal1k bezleri) olumsuz etkilenir, cinsel hastal1klar olu~ur. 
A 

Adet dOzensizlikleri, agnli adet gorme, vajinal mantar, c;:ocuk sa-
hibi olamama gibi birc;:ok problemin kaynag1 cinsel blokajlard1r . 
.. 
Ozellikle kas1k bolgesinde olu~an blokajlar (agr1, kist, iltihap) cinsel-
likle ilgilidir. 

Cinsellikle ilgili onemli bir diger problem, blokaj olmad1g1 halde, cin
sel enerjiyi hayat enerjisine donO~tOrme bilgisine sahip olmay1~1m1z. 

Ubido saplant1s1na girerek birikmi~ enerjiden rahats1z oluruz, ak
l1m1z birden cinsel arzuya kilitlenir ve bu nedenle olu~an fazla ener
ji yOkOnden kurtulman1n garelerini ararken pi~manl1k duyabilecegi
miz hatal1 kararlar verebiliriz. 

Erkekler cinsel enerjinin olu~turdugu yOkten kurtulmak i9in da
ha ~ansl1lar. 

Kad1nlar ise libido s1k1nt1s1 ya~amamak igin cinselliklerini ne ya
z1k ki bloke ediyor. 

Son olarak haz kaynaklar1 iginde en masum olanlar1ndan soz 
edelim. 

Ali~veri~ 91lg1nlig1 ile art1k 9ogumuz tan1~t1k. KOresel sermaye bu 
konuda 90k ustaca yakla~1mlar sergiliyor. Yaratt1g1 stres imparator
lugu sayesinde her turlO haz kaynag1n1 destekliyor ve onOmOze ter
cihler sunuyor. Pazarlama, moda ve reklam sektorO bu amac;:la ina
n1lmaz cazibeler sunuyor. Hal boyle olunca dO~Oncelerden ve duy
gusal 9at1~malar1m1zdan kurtulmak igin surekli ali~veri~ yap1yoruz . 

• 

Art1k 9ar~1ya sokaga 91kmaya da gerek kalmad1. Internet Ozerinden 
tum ali~veri~ imkanlar,na sahibiz. 

Promosyonlar, indirimler, ozel gOnler derken bir de bakm1~1z do
laplar dolmu~ ta~1yor. 
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En zarars1z stres atma ve haz kaynag1 nedir diye sorarsan1z ya
n1t1m spor yapmak olur. Neyse ki olumsuz §artlar nedeniyle gUn 
gec;tikc;e bilinc;leniyoruz ve sokaklarda yUrUyU§ yapan, ko§an, bisik
let kullanan insanlar1n say1s1 art1yor. Spor salonunda yap1lan hare
ketler, pilates, yoga, toplu spor faaliyetleri ... hepsi daha fit ve sag
l1kl1 olmam1z1 sagl1yor. 

BUtUn bu anlatt191m bag1ml1l1k yap1c1 kaynaklar1n d1§1nda as1I de
gerli olan haz kaynag1, hobilerimizdir. MUzik, fotograf91hk, resim, el 
i§i vs... En bUyUk haz kaynag1 sevdigimiz bir yetenegimizle bulu§
makt1r. 

Orfler ve adetler 

Bilincin dU§Uk oldugu toplumlarda aile baglar1 c;ok kuwetli ve 
geni§ olur. 

Sevgi ve takdir g6rme istegi her insan1n dogas1nda var. Aile ic;in
deki bUyUkler bunu otoriteyle saglamaya 9ah§1rken, c;ocuklar ba§a
r1l1 ve itaatkar olmak zorunda hissederler. Sonuc;ta herkes sevgi ve 
haz pe§indedir. 

Evlendigimiz zaman bile ashnda her birimiz kendi bUyUklerimiz
le beraber evleniyoruz. Toplumsal kodlar geregi ailesel bUtUnlUgUn 
ve hiyerar§inin temsilcisi olmak zorunday1z. Aksi takdirde sevgi g6r
me §ans1m1z zay1fl1yor. Bu da korkuya, anksiyeteye neden oluyor. 
Kendimiz olmak ve kalbimizin istedigi §ekilde ya§amak ise bu ko
§Ullarda c;ok zor. Kendin ic;in ya§amak neredeyse bir tabu. 

Dogal olarak bu ko§ularda sag beynimizi aktive edebilmemiz, 
kendimiz ic;in ya§am sUrdUrmemiz imkans1z. <;UnkU otoriteye ba

g1mll olmak zorunday1z. 
Oysa hislerimizi dogru alg1layabilmemiz ve duygusal 9at1§ma ic;i

ne girmeden dU§Unebilme yetenegine kavu§abilmemiz ancak sag 
beyin aktivasyonuyla mUmkUn. 

Bana sorarsan1z geleneksel TUrk yaz1l1m program1 ve onu olu§
turan 6rf ve adetler oldukc;a kat1 ve paradokslar ic;inde hUkUm sU
rUyor. 

Bunun sebebi ise 2. Boyut al91da ya§am s1nav1 vermemiz. 



Gelecek, alum, hastal1k korkusu ve cinsellikle ilgili s1klnt1lanm1z1n 
ana kaynag, 2. Boyut ya~am s1nav1nda olmam,z. 

Qozum olmas, ad1na gizlilikle aranan c;areler c;ogu zaman hayal kl
nkl1klanna yol ac;,yor ve suc;luluk gibi duygusal c;at,~malara surukluyor. 

Toplumsal alg1n1n ic;inde olan erken evlendirme program, da ar
t,k i~lev g6remiyor. Her iki cinsiyet art,k evlenmek ic;in evlenmek is
temiyor. Ezberletilmi~ aile olma ve c;ocuk sahibi olma modeli yeter
siz geliyor. 

Aray,~lar dogal olarak stres reaksiyonlann, k6rukleyerek haz 
kaynaklan aramam,za neden oluyor. Gunumuzde depresyonun bu 
kadar yayg,n olma sebebi de budur. 

Ancak alg, olarak bir ust boyuta gec;ebildigimiz takdirde toplum 
olarak bu sorunlar, a~m,~ olacag,z. 

Bilim ve ~ifac1l1k 

Bir insan,n ruh, zihin, beden uc;lusunden olu~tugunu geleneksel 
t,p bilimsel verilere sokamad1g1 ic;in kabul etmiyor. 

Diger taraftan madde-mekan-zaman d1~1nda olan ruh ile mekan
zaman ic;inde olan fiziksel bedenin bir butun olmadan yani ruh ol
madan y6netilememesi, bilime dayal, tip dunyas1n1 c;ok zor durum
da b1rak1yor. 

Bilimsel t1bb1n bu ac;:191 nedeniyle alternatif tedavi y6ntemleri ar
t1k kabul g6rmeye ba~lad,. Bununla birlikte hekim d1~1 ~ifac,lar da 
gun gec;tikc;e c;ogal1yor. Psikiyatri c;ogunlukla zihinsel hastahklarla il
gilenirken, antidepresan veya anksiyolitik ilac;lar 6neriyor. 

Psikoterapi ise analitik formatlar,n ic;inde (sol beyin % 5 gerc;ek
ler) te~his ve tedavi y6ntemi uyguluyor. 

Oysa zihinsel c;at1~malar1m1z1n ana kaynag, c;ok daha derinlerde 
yani spirituel alan ic;inde (sag beyin % 95 gerc;ekler) gizli. 

Geleneksel t1bb1n bu duyars1zl1g1 nedeniyle kronik hastal1klar
dan bir turlu kurtulamayan on binlerce hasta, eskiden hac,lara ho
calara ragbet ederken, ~imdilerde NLP, EFT, EMDR, acsess-bar, 
acmes, thetahealing, reconnection, biorezonans terapi, suluk te
davisi, hacamat, nefes terapisi, medikal astroloji gibi her gun lis-
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teye bir yenisi eklenen alternatif tedavi yontemlerinden faydalan
maya 9al1§1yor. 

Sagl1k Bakanl1g1 alternatif tedavilerin 6nunu a9arak bir9ok heki
min sertifika ko§uluyla bu alanda faaliyet g6stermesine olanaklar 
saglasa da, 9ogu tedavi y6ntemleri hekim dl§I §ifac1lar tarafindan 

sertifikas1z uygulan1yor. 
T1pla ilgisi olmayan ki§ilerin verdigi §ahsi sertifikalarla §ifac1l1ga 

soyunan hekim d1§1 §ifac1lann say1s1 kontrolsuz, denetimsiz §ekilde 

919 gibi art1yor. 
Dogru uyguland1g1nda son derece etkin olan alternatif yontemlerin 

belirli bir disiplin alt1nda hekimler tarafindan uygulanmay1§1, ehil ellerde 
olmamas1, faydadan 90k zararlara yol a91yor. Terapiyi ustlenen ki§i bu 
farklndallga sahip degilse, yapt191 i§lem bir duvann en alt1ndaki tuglay1 
99kip almaya benziyor, yani daha buyuk y1klma sebep olabiliyor. 

Y1llard1r ila9larla ya§am surduren birinin enerji dengeleriyle oy

nanmas1, daha vahim sonu9lar dogurabiliyor. 
Ornegin kuwetli bir tansiyon du§Orucu kullanan bir hasta, alter

natif bir yontem sonucu a§1r1 tansiyon dO§mesi ya§ayarak hayat1n1 

riske atabiliyor. 
Benzer durumda diyabet hastalar1 ani §eker du§mesi riskiyle 

kar§ila§abiliyor. 
Bu nedenle alternatif tedavilerin ila9larla etkile§imini iyi bilen he

kimlerin bu alanlarda gorev yapmas1n1n daha dogru oldugunu du-
• • •• §Unuyorum. 

Yeni9ag tip anlay1§1 alternatif veya tamamlay1c1 degildir, butun
culdur. Sadece beden uzerinden yap1lan uygulamalar ne kadar ye
tersiz kallyorsa, sadece ruh uzerinden yap1lan 9all§malar da yeter
sizdir. Bu nedenle hem beden, hem zihin hem de ruh butunlugu 

i9inde te§his ve tedavi zorunludur. 
Hekim d1§1 §ifac1lar1n sadece ruh uzerinden §ifa 9al1§malar1 yap

malar1 bu nedenle dogru degildir. 
Bana sorarsan1z bu alanda 9all§mayan hekimlerin de butuncul 

tedaviyi kabullenmeleri, daha 90k deger vermeleri, desteklemeleri 

ve uygulamalar1 gerekiyor. 
Alternatif olarak kabul edilen y6ntemler asllnda "alternatif" for-



matta da degerlendirilmemeli. S1kc;:a kullan1lan ''Tamamlayic1 Tip" 
ba~l191 da dogru degil. Etkisiz bir tedavinin nesini tamamlayacak ya 
da alternatif olacaks1n1z? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • : Modem t1bb1n art1k kabul etmek zorunda oldugu : 
• • 
: baz, ger~ekler var: : 
• • 
: Ruh olmadan beden faaliyet gosteremez. Ruh : 
• • 
: hi~bir zaman olmez sadece ruhsal diinyaya ge~ii : 
• • 
: ger~ekleiir. Bu nedenle oliim ge~egi sadece flziksel : 
: beden taraf1ndad1r. Ruh bedeni degil, beden ruhu : 
• • 
: terk eder. : 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Geleneksel tip ruhsal varlig1m1z1 yak sayd191 ic;:in ag1r bedeller 
odOyoruz. Newton fizik anlay1~1ndan c;:1klp, en k1sa sOrede kuantum 
fizigine dayali gOncellemeyi yapmak zorunday1z. Ruhun varl191 ve 
hOkmO ancak kuantum derinliginde olur. QOnkO hepimiz frekans ve 
titre~imden olu~uyoruz. 

Kuantum alan1n1 yak saymak, bilimsel verileri dar bir alanda s1-
n1rl1 tutmak, geli~imi onlemek anlam,na geliyor . 

• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • 
• Ruh olmadan bilim ilerlemez! • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l~el fark1ndal1I< 

ic;:imize yonelik ya~am tarz, ayn1 zamanda bOtOncOI fark1ndal191n 
onOnO agar. Bunun nedeni, her canl1n1n holografik olarak bOtOnO 
temsil etmesi. 

Hepimiz tek bir bOtOnOn parc;:as1y1z. Resmin bOtOnOnO gormek 
zorunday1z. Bu farklndal191n ic;:selle~mesi sayesinde ya~am nedeni
mizi c;:ok daha net alg1lam1~ oluruz, empati yetenegimiz artar, ayr1m
lardan sak1n1nz. 

ic;:inde ya~am sOrdOrdOgOmOz dOnyam1za zarar vermekten, kir
letmekten korkar,z. 
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Toplumumuz temel ogreti olarak kendi ic;in ya§ama format1ndan 
bir hayli uzak oldugu i9in bu gerc;ekleri ic;selle§tirmekte guc;luk c;e
kiyoruz. 

Bilim d1§1 olan hi9bir §eye inanmak istemiyoruz. Kendimiz ic;in 
degil ba§kalar, i9in ya§amak zorunda kaliyoruz ve bu §artlarda ru
humuzu geli§tirme §ans1m1z da kalm1yor. 

Oysa yuzde yuz kendimiz oldugumuzda her ne ya§arsak ya§a
yalim, d1§sal haz kaynaklanna bag1ml1 olmaktan kurtulma §ans,na 
sahip oluruz. 

Gerc;ek ozgurlugun ic;sel fark1ndal1k oldugunu alg1lar1z. Kimseye 
bag,mli olmadan, bir aga9 gibi tek ve hur, bir orman gibi birlikte kar
de§c;e ya§ar1z. T1pk1 Naz1m Hikmet'in dedigi gibi. 

Simulasyonlarla olu§an fark1ndal1k ile ozgur irademizle olumlu 
veya olumsuz kararlar vererek evrensel dogrular, ogrenebiliyoruz. 
Bu fark1ndal1ga ula§an insan say1s1 belirli bir e§ige ula§t191nda, tum 
toplum da daha yuksek bir fark1ndal1ga eri§ebilecek. 

Rupert Sheldrake 1 00 maymun deneyi sayesinde, fark1ndal191n 
geli§imi konusunda Morfogenetik alan ile etkile§imimizi ispatlad1. 

Sheldrake, enformatik haberle§me sisteminin nas,I i§ledigini bu 
sayede deneysel olarak gosterdi. 

Sheldrake, bir nesnenin "temel modelinin" §ifrelerinin kodland191 
evrensel bir alan oldugu teorisini geli§tirerek, bir bilginin varl191n1n o 
bilginin ba§ka bir yerde de kullan,labilmesi ic;in yeterli oldugu goru
§Unu payla§t1. 

1973'te buna "morfogenetik alan" ad1n1 verdi. 
Buna gore dogada bir tur haf1zan1n oldugunu ve her §eyin bir 

kolektif haf1zaya sahip oldugunu belgeledi. 
Deneyde Uzakdogu adalar,nda ya§ayan bir tur maymuna, ku

mun ic;ine bula§ml§ patatesi denizde y1kayarak yemesi ogretilir. Bu
nu goren ya§l1 maymunlar seyirci kal1rken, gene; maymunlar ayn1 
yontemi kullanmaya ba§lar. Yuzuncu maymun kumlanm1§ patatesi 
denizde y1kamay1 ogrendiginde, diger adalarda ya§am surduren 
ayn1 cins tum maymunlar patatesi y1kayarak yemeye ba§lar. 

Bu deneye gore her tur canl1n1n ya§am suresince ogrendikleri 
belirli bir birey say1s1na ula§IP kabul gordugunde, yeni bilgiler mesa-



fe tan1maks1z1n diger nesillere aktanl1yor. Morfik rezonans ornekteki 
maymun haf1zas1n1 ve ic;:gudulerini bu sayede geli9tirebiliyor. 

Biz insan turlerine uyarlad1g1m1zda, morfik alanlar birer all9kan-
11k alan1d1r diyebiliriz. Du9uncelerimiz, ag1zdan 91kan kelimeler, ey
lemler belirli bir kapasiteye ula9t1g1nda belirli bir kultur olu9uyor. 
Her bireyin kendine ait morfik alan1 vard1r ve al19kanl1klar1n yerle9-
tigi ve kabul gordugu ortamlarda ya9am surdurdugumuzde o ul
kenin veya kulturun morfik alan1yla rezonansa gireriz. Sahip oldu-

• • 

gumuz kulturun c;:ogu al19kanl1klara bagl1d1r. Ornegin, ulkemizde 
farkl1 etnik goru91erin olu9umu ve bu kulturlerinin kabul gorerek 
yay1lmas1, al19kanl1klar1n belirli bir duzeye gelmesi sonucu olu9ur. 
ilgili etnik goru9un veya kulturun olu9umu morfik alan sayesinde 
gerc;:ekle9ir. 

Morfik rezonans du9uncesinin tamam1 ruhsal fark1ndailg1m1z1n 
geli9imiyle ili9kilidir. 

Her birimiz farkl1 yonlere sahip olmakla birlikte, du9unce ve dav
ran191ar1m1zla kendimize ait alan d191nda morfik alan yaratabiliriz. 

Buna gore hem ayr1 bireyleriz, hem de bir grup zihnin yarat1c1la
n ve ifadeleriyiz. 

21. yuzy1lda ya9ad191m1z asll problem, kendimize ait morfik alan
daki gerc;:ekleri tamamen dogru kabul edip esnek olamay191m1z. 
Dunyada ya9am surduren tum insan turleri tek bir butunun farkl1 
gorunumleri oldugu halde insanlar1n birbirlerine du9manca davran
malar1n1n, sava9 ac;:malar1n1n, oldurmelerinin, ayr1mc1l1k yapmalan
n1n sebebi morfik alandaki all:;;kanl1klard1r. 

Neyin dogru neyin yanll:;; oldugunu anlamadan, alg1lamadan 
egoistc;:e davran1yoruz, empati kuram1yoruz ve "Benim dedigim 
dogru" diyerek savunmaya gec;:iyoruz. 

6rnegin yuzy1llara yay1lan H1ristiyan-Musluman sava91n1n, me
deniyetler 9at19mas1n1n temel nedeni de budur. Beyaz 1rk-siyah irk 
du9manl191 da keza oyledir. 

Bilimsel ara9t1rmalara gore 1 milyon ki9inin ayd1nlanmas1 100 ki
:;,iye bagll. (Bu hesaplama aynen 9u 9ekilde yap1lm19: A x 0.01 = 

B'nin karekoku.) 
Buna gore 7 milyar olan dunya nufusu ic;:inde 8350 ki9i gerc;:ek 
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anlamda ayd1nland1g1nda, yeni gag anlay1:;,1 gergekle:;;mi:;; olacak . 
•• 

Ulkemize uyarlad1g1m1zda ise 80 milyon ki:;;inin boyut atlamas1, 
bu hesaba gore 900 ki:;;inin tam ayd1nlanmas1na bagl1. 

Boyle soyleyince kolaym1:;; gibi geliyor ama tam ayd1nlanma o 
kadar da kolay degil. Tam ayd1nlanma igin sadece bilmek, 6gren
mek yetmiyor: olmak, uygulamak da gerekiyor. Onbinlerce ki:;;i ger
gekleri biliyor ama uygulamaya gelince 900 ki:;;i olam1yoruz! 

Karanl1k gucun ba:;;ar1s1n1 buradan da alg1layabiliriz. 
Kendi olan, gergekleri igselle:;;tirmi:;; ve ozgurle:;;erek sevgi fre

kans,yla bir butun olan 900 ki:;;iden bahsediyorum. 
Sevgi butunle:;;tirir, korku ayr1:;;t1nr. Korkular1m1zdan kurtulup 

sevgi frekans,yla butunle:;;memiz, igimizdeki uyan1:;;t1r. 
Bildiklerimizi uygulama alan1na gegirip uyand1g1m1z zaman ay

d1nlanm1:;; oluruz. 
Gergekleri alg1lad1g1m1z zaman 6zgurte:;;iriz. Ozgurle:;;ince ko:;;ul

suz sevebiliriz. 
Ya:;;am bir oduldur! Eger tekamul ediyorsak. 

Apoptosis ve reenkarnasyon 

Ruhumuz bedenimiz uzerinden bilincini geli:;;tirirken, elde ettigi 
enformatik birikim higbir zaman yak olmaz. 

Bilincimiz, zaman ve mekan d1:;;1nda ruhsal dunyan,n iginde bir 
enerjidir. 

Bu enerji yoktan var, vardan yak olamaz, sadece form degi:;,tirir. 
Ruh hastalanmaz! Sogukta donmaz, ruzgarda ugmaz, ate:;;te 

" 
yanmaz, toprag,n alt1nda kalmaz. Ozetle ruh olmez! 

Dogmadan once de vard1k, bedenli ya:;,am1m1zda da ailemizin 
verdigi belli bir isim alt,nda vanz, beden bizi terk ettiginde yine vanz. 

" 

Olen, hastalanan, ya:;,lanan veya ac1 geken sadece bedenimiz. 
Bilinenin aksine alum an,nda ruh bedenden ayr1lmaz, beden ruhtan 
aynhr. 

Bu durumu aynen bedenimizde gergekle:;;en apoptosis'e ben
zetebiliriz. Apoptosis ya da Apoptoz, programh hucre olumu de
mektir. Yunanca ''apoptosis" ayr1larak du:;;mek anlam1na gelir. 



Organlar1, ya§lanma sureci bilimsel olarak saptanm1§t1r. Beyin, 
sinir sistemi ve goz d1§1nda tum organlar programl1, zamanh §ekil
de yenilenir. 

Eski hucrelerin yerini programl1 bir §ekilde yeni hucreler al,r ve 
tum bilgiler yeni hucrelere aktar,hr. 

Ornegin mide ic;: duvar, a§1r1 asit salg1s1na maruz kald1g1 ic;:in 3-5 
gunde bir degi§ime ugrar. 5 gunde ya§lanan mide hucreleri olur ve 
yerine sagl1kl1 yeni hucreler dogar. Mevcut alandaki enerji hic;:bir ye
re gitmez. Bag,rsak hucreleri 2-5 gunde bir yenilenir. 

Degi§en ve yenilenen mide ve bag,rsak hucreleri gorevlerini tam 
anlam,yla bilir. Bu hucrelerin yapacag, i§lemlerin bilgileri yeni hucre
lere aktanl,r. Eski hucrenin olup yeni hucrenin ayn, bilgilere sahip ol
mas1 tamam,yla hucre bilinciyle ili§kilidir. Hucre kayrtlar,, DNA ve 
hucre haf1zas1n1n kay,tlar, hucrenin bilincinde kay,t alt1ndad1r. Bu su
rec;: esnas,nda elbette hucre evrimle§mesi de meydana gelir. Huc
reler ya§am suresince kar§1la§t1g1 olumsuz ko§ullara kar§I yeniden 
yap1lanarak daha dayan1kl1 ve guc;:lu hale gelebilir. 

Hucreler surekli bir guncelleme sureci ic;:indedirler. Bu guncelle
me, ki~inin ya~ad1g1 ortam, beslenme tarz, ve al1~kanl1klar1na gore 
de degi~ebilir. Anlayacag1n1z dogasal yasalar sizi surekli en uygun 
ya~am ko~ullannda tutmaya c;:ah~1r . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Beyindeki koku alma ve ogrenme merkezleri d111nda diger hucreler ve 

gozler (komea hari~) yaJlanmaya ka"1 direnemiyor. 
+ Dil 10 gUnde yenileniyor. 

+ Cilt 28 gUnde yenileniyor. 

+ Karaciger 6 ayda yenileniyor. 

+ Akcigerler 1 y1lda yenileniyor. 

+ Kan hUcreleri 6 haftada yenileniyor. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Her hucrenin ruhu vard,r ve her hucre butunun bilgisine sahiptir. 
Ortalama 1 y1I ic;:inde tum anatomik yap1m1z1n % 98'i degi~mi~ 

olur. Saniyede 50.000, dakikada 3.000.000 hucrenin degi~tigi bir 
organizmaya sahibiz. 

Latince "gelip tekrar ete burunmek" anlam,na gelen reenkar-
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nasyon, aslrnda biz ya§amrmrzr surdururken surekli ger9ekle§iyor. 
Qok muthi§ degil mi? Ostelik biz hi<; farklnda bile olmadan. 

Trilyonlarca hucreye sahibiz ve bunun 10 katr mikrobiyom ile ya
ni mikroorganizmayla donatrlmr§rz. Sahip oldugumuz bakteri varlrgr 
agrrlrgrmrzrn neredeyse % 5'i. 

Hepsi de DNA ile donatrlmr§, bir antene sahip ve tum bilgileri alryor. 
Krsacasr siz tam §U anda aslrnda 2019 modelsiniz! 
Evet, yanlr§ okumadrnrz, reenkarnasyon siz ya§amrnrzr surdurur

ken ger9ekle§ti. 
• • 

Ulkemizde reenkarnasyon hakkrnda din ideolojisi nedeniyle 
farklr gorO§lere sahibiz. 

.. 
Kendim uzerinden ornek vermem gerekirse, ben Erhan Ozer 

olarak herkes gibi sadece bir kere dunyaya geliyorum. 
Ancak ruhum egitim ve ogretim i<;in farklr gorunumlerde defalar

ca dunyaya gelir, gelmek zorundadrr. 
Bunu daha kolay algrlayabilmemiz i<;in ruhu bir mantr hamuruna 

.. 
benzetelim. Oz ruhumuz her zaman ruhsal dunyanrn i9inde olup bir 
butun olarak bedenlenmez. 

Dunya arenasrnda bedenli deneyim i9ine giren ruhumuz, ruhsal 
dunyadaki oz ruhumuzun par9as1d1r. Ruhumuzu mantr hamuruna 
benzettigimize gore, hamurun butununden kopardrgrmrz bir hamur 
topagr yani. Deneyimlemek istedigimiz programa gore en uygun or
tam ve bedensel gorunumle ya§ama ba§layan bu par9a, oz ruhu
muzla trpkr internet agrna sahipmi§ gibi surekli baglantr halinde ka
lrr. Dunya ya§amrnda ogrendigimiz her §ey, ruhsal dunyadaki oz ru
humuzun bilincini yukselterek, hiyerar§ik duzendeki bir Ost boyutu 
algrlayabilmemizi saglar. 

Ruhsal geli§imimiz i9in ruh par9am1z gerekirse farklr gorunum
lerde dunyada bedenlenebilir. Mantr hamurundan bir topak daha 
diyebiliriz bu duruma. Neticede ruhsal alanda zaman yok ve surek
li internet agrna sahip gibi ileti§im halindeyiz. Ruhsal tekamulumuz 
i<;in onemli olan, internet baglantrsrnr kaybetmemek yani kendimiz 
olmaktan vazge9memek. Kendimizden uzakla§t191m1z zaman, ruh

sal baglantrmrz zayrflar. 
Ruh S§lerimiz sanrldrgr gibi a§rk olacagrmrz insanlar olmayabilir. 



Tam aksine surekli didi§tigimiz ve bir turlu uzakla~mad191m1z gok ya
k1nlar1m1z da olabilir. Ya da engelli gocugumuz! Amag yine negatif 
Ozerinden pozitifi bulmakt1r. 

Dersimizi ald191m1z zaman huzurlu oluruz. 
Ruhsal dunyada ayn1 zamanda ruhsal ailemiz de bulunur ve bu 

aileden ruhsal tan1d1klarla her an kar§ila§abiliriz. 
Ruhsal egitim program1m1z sona erdiginde ise bir daha beden

lenmemize gerek kalmaz. Bu durumda ruhsal rehber olarak ruh 
dunyas1ndaki sevgi frekans1yla bir butun olarak ya§am1m1za devam 
eder, bedenli deneyim iginde olan ruhlara yard1mc1 olabiliriz. 

l§te reenkarnasyon hakk1ndaki gorO§Om bu. 

Kendimizden uzakla~t1e1m1z zaman. 
ruhsal baelant1m1z za,i,1flar. 

93 





I bolum 

Ya~am Plan1m1z ve ozsur irade 

""Nereden seldim. nereye sidiyorum?"" 

Ben kimim? Ger~ek nedir? 

GordOkleriniz, duyduklann1z, tatt1klar1n1z, koklad1klar1n1z veya 
dokunduklar1n1z1n gerc;:ek oldugunu dO$OnOyorsan1z, size en temel 
hakikati soyleyeyim: Bunlar sadece bir simOlasyon. 

SimOlasyon, beynimizi uyaran, sOrekli rezonansa girdigimiz fre- 95 

kanslarla olu$an benzetim anlam1n1 ta$1r. Buna gore spiritOel ya da 
fiziksel gerc;:ekler, beynimizde var olan yaz11im program,na uygun 
modellendikten sonra, bu model ogrenmemiz gerekenler ic;:in bir 
amaca hizmet eder. 

Ornegin iyi bir pilot olmam,z gerekiyor ancak bir uc;:ag1 havalan
d1r1p tekrar indirmek oldukc;:a zor ve tehlikeli. Bu durumda pilot 
adaylar, gerc;:ek uc;:u$U gerc;:ekle$tirmeden once, simOlasyon Ozerin
den egitim gorOrler. 

Hayat ic;:inde ya$ad191m1z simOlasyonlann tek fark1, simOlasyon
lar,n yOksek bir bilince uyumlanmak ic;:in hizmet etmesi. 

Evrensel yasalar1n hOkmOndeki hiyerar$ik dOzen sayesinde si
mOlasyon Ozerinden ogrenim gorOyoruz. Temel amac;:, gOcO olum
suz kullanmamay, ogrenmek ve pozitif yarat1c1 ozelliklere sahip ol
mak. 

i$te ilahi dOzen bu $ekilde hizmet ediyor ruhsal geli$imimiz ic;:in . 
• 

Dogal olarak her boyutun kendine ve ki$iye gore farkl1 bir simO-
lasyon program, mevcut. 
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••••••• • • • • • • • • 
.. ·· Ruh ··.. Beynimizde olu§an simulasyonlar saye-

_.: bedenin i,inde degii,'··. sinde alg1m1z olu§uyor. 
: beden ruhun i,inde. : Sahip oldugumuz be§ duyu organ1, 
~ Ruh beynin i,inde J r;evresel frekanslar1 beynimize surekli ile
·.. degil, beyin ruhun .: terek ruhumuzu besliyor. Fiziksel bede-
·... i,inde. •.·· nimiz gunduz fabrika gibi 9al1§1rken gece-

• • 
• ••• • • • • leri uykuda pilini §a~ ediyor, bilin9alt1n1 te-••••••• 

mizlemeye 9al1§1yor ve bulundugu ortama 
surekli uyumlan1yor. 

DO§Onuyor, duygulan1yor, ac1k1yor, susuyor, kavga ediyor, has
talan1yoruz. 

Agz1m1zdan surekli kelimeler 91k1yor, surekli bir 9aban1n i9inde 
zaman tuketip duruyoruz, ya§lan1yoruz ve nihayetinde 610yoruz. 

$6yle bir di§ardan bakt191m1zda robot gibi oradan oraya ko§U§
turuyor, hayata tutunmaya 9ah§1yoruz. 

Bilim ise subjektifle ilgilenmiyor, objektifle ilgileniyor. 
Bugun bilimsel olarak beynimizin i9ine bakabiliyoruz; dO§Onur

ken beynimizi pozitron emisyon tomografi (PET), fonksiyonel man
yetik rezonans goruntuleme (MR) sayesinde goruntuleyebiliyoruz. 

6rnegin kolu ampute olan bir ki§ide kolun olmad191 alana uyan 
yerden elektriksel ak1mlar beyinde goruntuleniyor. Fantom ya da 
hayalet agr1 tan1s1 bu §ekilde konuluyor. 

Bu teknolojiye ragmen gozlerden ahnan elektromanyetik sinyaller
le beyin i9inde tespit edilebilen bir goruntu yak. Beynin i9i karanhk. 

Sadece noronlar, noronlar aras1 sinaptik aglar, elektriksel uyar1m
lar ve elektrokimyasal frekanslar var; bunlar1n d1§1nda hi9bir §ey yak. 

Ruhu ara§t1ran Onlu bilim adam1, beyin cerrah1 Dr. Wilder Penfi
eld, lokal anesteziyle beyin ameliyat1 yaparken beynin korteks ala
n1nda bir noktaya dokundugunda ameliyat edilen ki§ide kolun yu
kar1ya dogru hareket ettigi gozlenmi§. Bilinci a91k olan hastaya ko
lunu ba§ka yone hareket ettirmesi s6ylendiginde, hasta kolunu de
gi§ik y6nlere hareket ettirmi§. Buna gore as1I "karar verici" olan1n 
hastan1n dO§Onceleri oldugu fark edilmi§. 

Bu gozlemle var1lan sonu9: as1I karar verenin beynin i9inde bu
lunmad191! 



Kararlar ashnda bilin9le ger9ekle$iyor. 
G6rd0g0m0z resimler, duydugumuz sesler hepsi bilincimizde. 

Ruh bedenin i9inde degil, beden ruhun i9inde. 
Ruh beynin i9inde degil, beyin ruhun i9inde. 
Ayn1 $9kilde kulak, dil, cilt, burun da bir frekans al1c1s1 olduguna 

gore duydugumuz sesler, tat, koku, dokunma duyusu hepsi bilinci
mizde ... 

"Senden nefret ediyorum" ya da "Seni seviyorum demenin" bir-
9ok ifadesi var. 

Bilincimiz en dogru modOlasyonu yaparak, o andaki dogru ifa
deyi belirliyor. 

Ruhumuzun anlam bularak ifade ettigi her $SY fiziksel bedenimiz 
arac1hg1yla 09 boyutlu dOnyaya yans1yor. 

Beynimiz bu ama9la kulland1g1m1z al1c1-verici 6zellige sahip bir 
i$1etim sistemi. Holografik olarak daha bOyOk bir beynin k090lmO$ 
hali. 

Dogumla birlikte milyonlarca veriyle donanm1$ beynimizi emanet 
al1yoruz. Bu sayede hem fiziksel bedenimizden hem de Ost ak1ldan ge
len frekanslarla rezonansa girerek bir simOlasyon dOnyas1 i9inde goz
lerimizi a91yoruz. Sahip oldugumuz otonom sinir sistemi, bedenimiz 
i9inde olup bitenleri otomatik olarak ve inan1lmaz bir ahenkle kontrol 
ediyor; ya$am1m121 en uygun $ekilde idame ettirmeye c;ah$1yor. Evren
sel Biyolojik Duyarl1hk (EBO) ve sahip oldugumuz sensorler sayesinde 
bag1$1kl1k sistemi bizi sOrekli koruyor ve hasarlan tamir etmeye 9ah$1-
yor, yeter ki parasempatik sOkOnet faz1nda olahm. Yani ya~mda (si
mOlasyonda) kat'$1m1za ne 91karsa 91ks1n sakinligimizi koruyahm ... 

Ruhumuz bu inan1lmaz yarat1m sayesinde fark1ndal1g1n1 geli$tire
bilecek bir donan1ma sahip. 

Peki, $imdi $LI soruyu sorahm: BOtOn her $SY bir simOlasyonsa 
ger9ek nedir? 

Ruh nedir? Bilin9 nedir? D0$0nen kim? OO§OndOkleriyle, goz
lemleriyle anlam ve ifade olu§turup yaratan kim? Nereden geliyo
rum, nereye gidiyorum? BOtOn bunlann amac1 nedir? Ben kimim, 
sen kimsin? 

Gelin §imdi hep beraber bu heyecanh konuyu masaya yat1ralim. 
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A 

Hepimiz A:;,1k Veysel'in dedigi gibi uzun ince bir yolday1z, gidiyo-

ruz gUndUz gece. 
insan tUrU olarak diger canhlardan fark1m1z, ozgUr iradeye ve bu 

sayede gozlemleyici, karar verici ozelliklere sahip olmam1z. 
Bu nedenle oncelikle insan tOrO olarak bizi diger canhlardan ay1-

ran, sahip oldugumuz ozgUr iradenin ne oldugunu, kapasitesini an

lamaya c;:al1:;;ahm. 
Hayvanlar ya:;,am boyunca hic;:bir soru soramaz, ya:;,ad1klar1 orta

m, sorgulayamaz. Goe;: etmesi gerekiyorsa goc;: eder, elindeki yete
nekleriyle tehlikelerden kurtulmaya c;:al1:;;1r ve ortama gore beslenir, ba
nn,r. Oreme zaman1 geldiginde ise c;:iftle:;;ir. Soru yok, sorgulama yok! 

Sahip olduklar, veri taban,yla rezonansa giren bir simUlator (kay
nak), hayvanlar1n ya:;;am1n1 simUlasyonlar vas1tas1yla tayin ediyor. 
KUme halinde birbirlerine degmeden uc;:u:;;an ku:;;lar veya yUzen ba

hklar hep bu simUlasyonun eseri . 
.. 
OzgUr irade sadece insan tUrune verilmi:;; bir ayr1cahk olup bizi so-

ru sorabilen, sorgulayan, kararlar verebilen varl1klar haline getiriyor. 

Bu sayede ya:;;am plan1m1zda onUmUze c;:1kan istasyonlarda o 
ana kadar seyrettiklerimizi ozgUr irademizle degerlendiriyor, belirledi
gimiz gUzergahta ilerliyor, hedeflerimize varmak ic;:in karar veriyon 12. 

Hepimizin kendimize ait bir ya:;;am plan1 var ve bu plan,n yol 

gostericisi Ost bilincimiz. 
insan alma yolculugumuzda evrensel ruh, bilinc;:alt1 ve bireysel 

bilincimizle bir bUtUn olarak "gozlemleyici" ve "karar verici" olarak 
• ya:;;am s1nav1 ver1yoruz. 

Kar:;;1m1za c;:1kan yol ayr1mlar1nda ya:;;am plan1m1za uyumlu yol
dan ilerlemeye ya da farkl1 bir gUzergahtan hedefimize ula:;;maya 

karar veriyoruz. 
Yola devam etme karar1, dersleri dogru alg1lad191m1z, s1navdan 

gec;:tigimiz anlam1n1 ta:;,1yor. 
Yanh:;; bir karar verdigimizde, s1nav1 gec;:emedigimizde ayn1 tema 

farkl1 gorsellerle, farkl1 sahnelerle tekrar kar:;;1m1za c;:1kar. 
T1pk1 navigasyon cihaz1n1n yolu kaybettigimizde "rota yeniden he

saplan,yor" demesi gibi. 
Peki, o zaman ya:;;am plan1m1z ve deneyimlemek zorunda oldu-



gumuz konular, polarite ve gekim yasas1 sayesinde rezonansa gir

digimiz frekanslann etkisiyle hayat1m1za girdigine gore biz asllnda 

ne kadar ozgOr iradeye sahibiz? 
Gelin 9imdi ne kadar ozgOr oldugumuzu, beynimizdeki veri taba

n1n1n kapasitesi Ozerinden bir degerlendirme yaparak inceleyelim. 
Milyarlarca veriyle yOklO olan beynimiz sayesinde verdigimiz ka

rarlarda ne kadar ozgOrOz? 
Ayn1 olaylar kar§1s1nda her birimiz ozgOr irademizle farkll tepkiler 

veririz, kararlar ahr1z. 
Bu farklar1 olu9turan kaynak beynimize y0klenmi9 veri taban1yla 

ilgili olduguna gore oldukga k1s1tll bir ozgOr iradeye sahibiz. 
Ki9isel karma, ailesel karma, Olke karmas1, genetik kodlar vs bu 

anlamda farkh farkll tepkiler gostermemize neden oluyor. 
Fark1ndahg1 olu9turan kaynag1n beynimizden gelen simOlasyonlar 

oldugunu ve bunu etkileyen bir simulator oldugunu art1k biliyoruz. 
Arna merak etmeyin, simOlasyonlar kar91s1nda bu kadar garesiz 

ve basiretsiz varhklar degiliz. Fark1ndallg1m1z1 Ost boyuta 91kartabil
mek igin ozgOr irademizi en onemli a9amada kullan1yoruz. Ya§am 
plan1m1z dogrultusunda ko9ulsuz sevmeyi ogrenmek zorunday1z. 

Ko~ulsuz sevgiye sahip olmam,z i~in gerekli ko~ular: 
1. Ko~ul: Kendin olmak! 
Kendimizden uzakla9t1g1m1z zaman kalbimizden uzakla9m19 olu

yoruz. Kalbimizden uzakla9t191m1z zaman Allah'1n sevgisinden uzak
la9m1§ oluyoruz. 

Gergek olOm, sevgiden uzakla§makt1r. 
Fiziksel bedenin bizi terk etmesi asla olOm degildir. 
Ruhsal tekamOI, ancak yOzde yOz kendimiz olmam1zla mOmkOn. 
Hayat mOcadelesinde ya9ad191m1z zorlu 9artlarda devreye dub-

lorOmOzO sokarsak higbir 9ey ogrenemeyiz. Zorluklar, ac1lard1r bize 
yol gosteren. 

Gergekleri alg1lamam1z, kendimiz olmakla gergekle9ir. 
Kendimiz olmad191m1z takdirde bir sonraki ko§ul olan "gergekle

ri ogrenme" §ans1m1z gok azallr. 
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2. KoJul: Ger~ekleri ogrenmek! 
Kendimiz olmadan ger9ekleri 6grenemeyecegimizi anlad1g1m1za 

gore $imdi ger9ekleri nas1I 6grenebiliriz ve bu ger9eklerle kazanc1-
m1z ne olacak onu anlatal1m. 

Ger9ekler sadece $imdi ve buradad1r. Zaman-mekan d1$1ndaki 
ruhumuz, mekan-zaman i9indeki beden arac1hg1yla egitim g6ruyor. 
Bu durumda ruhumuz, t1pk1 sinema salonunda film seyreder gibi bir 
konumdad1r. 

Seyrettigimiz bedenli dunya ya$am1 dramlarla, gerilimlerle, kor
ku sahneleriyle doludur. 

T1pk1 sinuzoidal dalga gibi ini§ 91k1§larla doludur. 
lyi-kotu, s1cak-soguk, yaz-k1§, sonbahar-ilkbahar, yagmur-gu

ne§ derken surekli degi§imler s6z konusudur. 
Butun bunlar1 film degil ger9ek kabul edersek yagmur bulutuyla 

beraber dola§1r dururuz . 
•• 

Ozde$le§meden, sadece seyirci oldugumuzu alg1lamay1 ba§ar1r-
sak i§te o zaman bu dalgalardan etkilenmemi§ oluruz. 

Bu nedenle notr konumuna ge9erek $imdi ve burada yani anda 
ya§am surdurmeyi ba§armak ger9eklerin i9inde olmak demektir. 
Ger9ekler sadece §imdi ve buradad1r! 

Kendimiz olduktan sonra ilk dikkat etmemiz gereken notr ko
numda kalabilmek, dunyan1n zaman illuzyonuna kap1lmamakt1r. 

Bu sayede ilk kazan1m1m1z dogmalar1m1zdan, du§Once kal1plar1-
m1zdan, bag1mhl1klar1m1zdan kurtulmakt1r. 

Seyirci konumunda kalarak ger9ekleri 6grenmeyi ba§ard1g1m1z 

zaman bir sonraki ad1m olan ozgurle§meye ge9ebiliriz . 

•• 
3. Kotul: OzgilrleJmek! 
Hayat1 d1§ardan seyredip ger9ekleri 6grendik9e duygusal 9at1§

malara girmedigimiz bir fark1ndal1ga eri§iriz. 
Uyanmak ya da olmak anlam1na gelen bu 6zgurluk anlay1§1 sa

yesinde korkular1m1z1n illuzyon oldugunu ve sevginin 6nunu kapat

t1g1n1 alg1lar1z. 
Olaylar1n aras1ndaki en derin ili§kileri fark ederek, 6fkelenmeden, 

dert etmeden, uzulmeden, ne$e ve sevin9 i9inde ya$ayacak 6zgur-



!Oge sahip oluruz. Allah'1n bizlerden istedigi tek ~ey, ya~am sevinci 

ic;inde olmam1zd1r. 
OzgOrlOgOn tarifi nedir diye sorsan1z size ~oyle derdim: "Bildigim 

tek ~ey, hic;bir ~ey bilmedigimdir." 
OzgOrlOk, sevginin ve sevmenin kap1s1n1 ard1na kadar ac;ar. 
Bedensel ozgOrlOk, duygusal ozgOrlOk, d090nsel ozgOrlOk. 
Bilincimizi bir Ost boyuta c;1karabilmemiz ve gerc;ekleri ic;selle9tir-

memiz, tamamen ozgOrle~meye bagl1d1r. 
Bedensel ozgurluk, hayata tam guvenmek ve topraga saglam 

kok salmakla olur. 
Duygusal ozgurlOk, bilinc;alt1m1z1n karanl1k yuzunu ayd1nlatmak

la olur. 
Du~unce ozgurlugu, egolardan kurtulmakla olur. 
Ozgurl99memiz sayesinde bOtuncul du~unme tarz1 geli~ir ve bu 

sayede bir sonraki en onemli ad1m1 da atm1~ oluruz. 

4. Ko1ul: Sevmek! 
Korkulardan ozgurle9erek elde edebilecegimiz en yOce duygu 

sevgidir. 
Ya~am s1navlanm1z1, s1nrflan gec;tikc;e Allah'1n sevgisiyle butunle~iriz. 
Ko~ulsuz sevmek, ruhsal tekamul yolculugumuzun son durag1 

bu dunyada. 
Allah bizlerden sadece ya~am sevinci ic;inde sevgi dolu bir ya

~am surdurmemizi istiyor. 
T1pk1 9ocuklar1m1z gibi. 
<;ogu insan kendi olmay1 istese de, almalan gereken dersleri bir 

turlu alg1layam1yor ve kendi olam1yor. Bunun sebebi d1~ hayat1n ic;in
de surekli plan yaparak zaman-mekanda kalmay1 tercih etmek, 
~imdi ve burada olmaya teslim olmamak. Hayat1n ic;inde yava~lama 
ve kar:;;1m1za c;1kan manzaralan daha sukGnetle izleme ve degerlen
dirme yeteneginden maalesef yoksunuz. 

$imdi gelin fiziksel bedenimize farkl1 bir ac;1dan bak1p degerlen
direlim. 

Bir an ic;in fiziksel bedenimizi bir astronotun uzay elbisesine ben
zetelim. 
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Nas1I ki uzayda ya~am si.irdi.irebilmek i9in 6zel bir elbiseye ihti
ya9 var, ruhumuzun da di.inyada ya~am si.irdi.irebilmek i9in 6zel bir 
kosti.ime ihtiyac1 vard1r. 

Yeryi.izi.inde ya~am si.irdi.irmemizi saglayan bu kosti.im, anne ve 
babam1z sayesinde i.iretilen fiziksel bedendir. 

Fiziksel bedenimiz, di.inya atmosferinde kulland191m1z astronot 
elbisesidir ve bu sayede ruhumuz, di.inyan1n manyetik alan1na 
uyumlanma imkan1na kavu~ur. 

Elbisemiz yani bedenimiz biyolojik bir yap1ya sahip oldugu i9in 
hava (% 21 oksijen, % 78 azot ), su, gi.ine~ ve topraktan beslene
rek ya~am si.irdi.iri.ir, otonom sinir sistemi sayesinde kendi kendini 
idare eder, bulundugu ortama gore uyumlan1r ve kendini korur. 

K1sacas1 organik bedenimiz, 4 elementi te~kil eden toprak, su, 
gi.ine~ (ate~) ve hava ile beslenir. 

Apoptosis denilen programll 61i.im 6zelligine sahip olan organiz
mam1z, hi.icrelerimizde bulunan telomerik yap1 nedeniyle zaman 
i9inde ya~lan1r ve 61i.ir. 

Bedenin bizi terk etmesi (61i.im), astronot elbisemizi terk etmeye 
ba~lad191m1z anlam1na gelir. 

Hi.icrelerimizin ya~lan1p art1k kullan1lamayacak hale gelmesi, bi
ze y1llarca hizmet eden elbisemizle vedala~ma zaman1n1n geldigini 
g6sterir. 

Oli.im an1nda elbisemizin par9alar1n1 en d1~takinden itibaren 91-
karmaya ba~lar1z; adeta teker teker soyunur gibi. G6zlerimizdeki 
perdeleme ortadan kalkmaya ba~lar, duyular1m1z1 yava~ yava~ kay
bederiz, ruhsal ya~ant1m1z1 deneyimlemeye ba~lar1z. En son kay
bettigimiz duyu, i~itme duyusudur. 

$a~k1nllk ve uyumlanma d6nemi dedigimiz ilk gi.inler ge9erken 
di.inya ya~am1m1z t1pk1 bir film ~eridi gibi g6zi.imi.izi.in 6ni.ine gelir. 

Bu filmi seyrederken 6rnegin 7 ya~1nda ya~ad191n1z bir olay1n di
ger y1llarda ya~ad1klar1m1zla ilgili oldugunu alg1layarak, ya~am si.ire
cini bir bi.iti.in olarak degerlendirebilme imkan1na kavu~uruz. 

En d1~taki giysimiz yani fiziksel bedenimizle vedala~t1ktan sonra 
bir alt kat1 olu~turan eterik bedenimizle vedala~ma zaman1 gelir. Fizik
sel bedenimiz paltomuzsa eterik beden de i9ine giydigimiz cekettir. 



Bu vedala§ma daha 
' 

zordur c;unku dunyada 

b1rakt191m1z ali§kanlikla
r1m1z, tutkular1m1z, ba
g1ml11iklanm1z eterik be
den ic;inde kay1tlid1r. 

Sigara, alkol, uyu§tu
rucu gibi dunyevi bag1m
liliklanm1zdan ozgurle§e
medigimiz zaman s1k1nt1 
c;ekeriz. 

Hele bir de mal varl1-
g1n1z c;oksa, Onlu biri 
olarak ya§am surdur
mO§, hayranlann sevgi-

• 
' _, 

' • 

Astral beden 

Astral alan 

-, 

sine ali§m1§san1z veya ba§armak istedikleriniz yanm kalm1§sa, suc;
luluk duygular, ya§1yorsan1z ge<;i§ daha da zor olur. 

Eterik beden bizi ya§amda tutan enerjimizdir. 
ikinci alum diyebilecegimiz eterik bedenle vedala§mayi ba§ard191-

m1zda s,ra uc;Oncu kat elbisemizi yani gomlegimizi teslim etmeye gelir. 
Astral beden ad1n1 verdigimiz bu elbise, duygusal beden ad1n1 

ta§1r. Oc;uncu alum anlam,na gelen astral bedenle vedala§abilme
miz ic;in, dunyada halledemedigimiz duygusal problemleri deger
lendirip yeni bir plana haz1r olmam,z, teslimiyet duymam,z gerekir. 
Duygusal bag ic;inde oldugumuz anne, baba, c;ocuk, e§, evcil hay-
van vs ile rahatl1kla vedala§abilmemiz gerekir. 

Bu Oc; elbiseyi 91kard1ktan sonra art,k dunyaya geldigimiz ruhsal 
halimize geri donmO§ oluruz. Bu arada dunya ya§ant1m1zda daha 
Ost boyutta bir fark1ndaliga sahip olabilmi§sek ne mutlu bize. 

Dikkat ederseniz ruhumuz bedenli ya§amdan once de var, be
deni terk ettikten sonra da . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: Ruhumuz ne doguyor ne de oliiyor, sadece : 
: deneyimliyor. : 
• • 
: Dogan ve olen sadece bedenimiz! : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Bu kitab1 yazmam1n onemli nedenlerinden biri de 610m gerge
gine haz1r olmam1z1 saglamak. "Her be§er 610m0 tadacakt1r" s6-
z0yle sOrekli kar§1 kar§1ya geliyoruz, ozellikle de cenaze torenlerin
de. Peki, o zaman neden hig olmeyecekmi§ gibi ya§ayarak kendi
mizi aldat1yoruz ve bu gergegi anlamaktan, kabul etmekten korku
yoruz? 

•• 

OIOmOn gergekte ne oldugunu bilmek zorunday1z gOnkO alum-
den ka9amay1z . 

•• 

OIOmOn yakla§t1g1n1 hissettigimiz zaman ne yapmam1z gerekti-
gini, nas1I bir dO§Once iginde olmam1z gerektigini bilmek zorunda
y1z. Bunun nedeni, beden bizi terk ettiginde bilincimizin devam 
edecek olmas1. Gelino zaman sanki yar1n olecekmi§iz gibi ya§ama
ya ba§layahm. Goreceksiniz gok daha keyifli olacak. 

Bu bilgiler dOnyan1n birgok yerinde 610m otesi deneyimi ya§ayan 
binlerce insan1n anlatt1g1 benzer hikayelerden, ruhsal dOnyayla bag
lant1 kurabilen duru yetenek sahibi medyumlar1n ortak bildirimlerin
den, 2012 y1hndan itibaren dOnyada olu§an yenigag foton ku§ag1-
n1n etkisiyle farkh farkh ki§ilerin payla§t1g1 benzer deneyimlerden ve 
kendi ig sesimden ortaya 91kt1. 

lnananlar kadar inanmayanlar da olacakt1r elbette. 
''lnsanlardaki 6nyarg1y1 pargalamak, atomu pargalamaktan gok 

daha zordur'' demi§ Einstein. 
Buna kar§1l1k bu anlatt1klar1mla birgok ki§inin rezonansa girece

gine de eminim. 
Eger §U anda bu kitab1 elinizde tutuyor, bu sat1rlar1 okuyorsan1z 

bu kitap niyetiniz dogrultusunda onOnOze 91km1§t1r, yazan her §eyi 
de oyle okuman1z gerekir. Yine Einstein'dan ornek vermek gerekir
se: ''TesadOf, Tanr1'n1n gizli kalma §eklidir" demi§ Einstein. 

Bedenlerimizden kurtulup ruhsal ya§ant1m1za yani yuvam1za ge
ri dondOgOmOzde geriye sadece dO§Oncelerimiz kahr. Descartes, 
"DO§OnOyorum o halde var1m" demi§ti. Hz. Mevlana dO§Oncelerin 
onemini "Sen dO§Onceden ibaretsin geriye kalan et ve kemik, gOIO 
dO§OnOrsen gOlistan olursun, dikeni dO§OnOrsen dikenlik'' sozleriy
le ortaya koymu§tu. 

Bu sozler soylemek istedigimi en gOzel bigimde anlat1yor san1r1m. 



Dunyada sadece du§Once format1nda reform yaratmak ic;:in be
denlendik! 

Ya§am plan1m1z sayesinde dunyada hukum suren illuzyona rag
men tek bir kaynaktan geldigimizi ve bu kaynag1n sevgi oldugunu 
ic;:selle§tirmemiz gerekiyor. 

Madem gerc;:ekler bunlar, gelin §imdi ya§am plan1m1z ve yolcu
lugumuz hakk1nda da biraz fikir sahibi olal1m. 

Hepimiz belli bir ulkenin belli bir §ehrinde ya da kasabas1nda 
belli bir anne ve babadan dunyaya geliyoruz. Dogmam1z ic;:in sec;:i
len zaman kutsald1r, sec;:ilen yer kutsald1r, sec;:ilen anne ve baba kut-

• 

sal insanlard1r. 
Ya§am plan1m1z ve yolculugumuzu bir tren yolculuguna benze

telim. Yolculugun ba§lad191 yerden itibaren ya§am plan1m1zda git
mek istedigimiz bir hedefimiz olsun. Trene lstanbul'da bindigimizi 
du§Onelim; Haydarpa§a Gar1'ndan ''T.C. Devlet Demir Yollar1"n1n 
trenine bindik. 

Bu durumda treni fiziksel bedenimiz, trenin ba§ k1sm1nda treni 
kullanan (hic;:bir zaman g6remedigimiz) makinisti ise zihnimiz olarak 
kabul edelim. 

As1I biz olan ruhumuz, trenin ic;:inde oturup yolculuk boyunca 
cam1n ard1ndan gec;:en manzaralar1 seyreden, degerlendiren, 6zgur 
iradeyle ''karar verici" konumundad1r. 

Manzaran1n ic;:erigi, ya§am plan1m1zda var olan ve deneyimle
mek zorunda oldugumuz temayla ilgilidir. Bazen dram, bazen geri
lim, bazen bir korku sahnesi c;:1kar kar§1m1za. Sonra bir bakar1z K1-
z1lderililer trene sald1r1ya gec;:mi§. 

Kucag1m1zda patlam1§ m1s1rla bir film izlerken bile bu sahneler 
kar§1s1nda geriliriz, uzuluruz, aglar1z, guleriz veya korkar1z. 

$imdi bu tren yolculugumuzu 6rnegin "kaybetme" deneyimini 
alg1lamak ic;:in yapt191m1z1 du§Onelim. Bu 6gretinin gerc;:ek amac1 
kimseye bag1mll olmamak ve tek ba§1m1za, kendi ayaklar1m1z uze
rinde durabilmeyi 6grenmektir. 

Bu durumda ic;:inden gec;:ecegimiz manzarada dogal olarak kay
betmek uzerine olu§an g6rseller olacakt1r. 

Anne, baba, c;:ocuk, partner, akraba, arkada§ kay1plar1 deneyim-
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lememiz gereken teman1n derinligine gore manzaray1 olu§turur . 
• 

Ilk duygusal tepkiler sonras1nda deneyimlediklerimizi dogru alg1-
larsak, tren yolculuguna yani tekamulumuze en k1sa yoldan devam 
etme §ans1na kavu§uruz. Ancak bir9ogumuz i9in bu ruhsal ogreti 
son derece zordur. 

Seyirci oldugumuz manzarayla ozde~le§tigimiz takdirde, 90k 
derin uzuntulere kap1l1r hatta depresyona girebiliriz. Bu sahnelerden 
etkilenip intihar etmek isteyenler dahi olabilir. 

En kotu karar1n intihar etmek olacag1n1 ba§1ndan soylemeliyim 
9unku intihar eden veya buna niyetlenen bir insan1n ya§am istegi 
bitmemi§tir, sadece umudu bitmi§tir. 

Bu durumda yani intihar ger9ekle§tigi takdirde, ruh olarak dun
yayla vedala§1lamad1g1 i9in teslimiyet yani ruhsal dunyaya ge9i§ 90k 
s1k1nt11i olur. 

Bu manzaralar1n bize ogretmek istedigi dersi alamad1g1m1z tak
dirde hastalanabilir, ya§ad1g1m1z duygusal 9at1§ma nedeniyle kan
ser dahi olabiliriz. 

Boyle s1k1nt1lar1 ya~amamak i9in, seyrettigimiz gorsel hakk1nda 
ozgur irademizle bir karar vermek zorundayrz. 

Bu karar, ya§am plan1m1z i9indeki ya§am s1nav1m1z1n sonucu 
olarak degerlendirilir. 

Her istasyon, ilgili temayla s1nava girdigimiz yerdir. S1nav1m1z1 
ba§ar1yla verdigimizde ya§am plan1m1z dogrultusunda en kestirme 
yoldan devam ederken, ba§ar1s1z oldugumuzda son dersi farkli bir 
guzergah uzerinden yeniden deneyimlemek zorunda kal1nz. 

Trenin bedenimiz, makinistin zihnimiz, trenin i9inde seyredenin 
ruhumuz oldugunu hat1rlatmak isterim. 

Gozlemleyici oldugu halde manzaray1 kabullenmeyen ve ilgili 
mesaj1 alg1lamayan yolcu i9in makinist yeni bir guzergah belirler ve 
ya§am plan1ndaki hedefe farkl1 yoldan ula§maya 9al1§1r. Bu durum
da ayn1 tema, farkl1 gorsellerle tekrar kar§1m1za 91kar. 

Hedefe giden yol uzam1§t1r ancak hedef ayn1d1r. Rota yeniden 
hesaplanm1~t1r. 



Negatif du~unme / Ters frekanslar 
Rezonans ve 9ekim yasalar1 geregince sahip oldugumuz du

:;;uncelerin onemini :;;imdi biraz daha derin masaya yat1ralim. 
Tum du:;;unce ve kelimelerin birer frekans olup beynimizin ilgili 

merkeziyle rezonansa girdigini ve bu merkezin bedenimizde belirli 
bir organ1 kontrol ettigini ogrendik . 

•• 

Ornegin limon ya da tur:;;u dedigimizde, sadece kelimelerle ifa-
de ettigimizde bile tukuruk bezlerimizin uyar1ld191n1 biliyoruz. 

Benzer :;,ekilde korku ve endi:;,e i9eren sozler, titre:;;imler de bob-
.. 

rek ve mesaneyi etkiler. Ofkeli s6zler, titre:;,imler karacigeri uyar1r. 
Ozuntu akcigerlerle rezonansa girerken, tak1nt1 pankreas1 ve in

sulin salg1s1n1 etkiler. 
Erteleme duygusu safra kesesini, ani :;;oklar dola:;,1m sistemini, 

huzursuzluk kalbi, stres mideyi, bag1ml1ilk kal1n bag1rsaklar1 etkiler. 
ince bag1rsaklar ikinci beyindir ve mudur muavini olarak mudure 

(ana beyin) yard1mc1 olurlar. Ozellikle duygular1n olu:;,turdugu frekans
lar oncelikle ikinci beyinle rezonansa girerek onden incelenir ve sonra 
mudure iletilir. Bu sayede mudur muavini, mudurun yukunu hafifletir. 

Dogal olarak duygularla ilgili frekans ileti:;;imi a:;;1r1 yogun oldu
gunda (a:;;1r1 duygusall1k), bundan ilk etkilenen organ ince bag1rsak
lard1r. 
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.. 
Ozellikle c;ocuklar, ya§ad1klar1 en ufak duygusal problemler son-

ras1nda kar1nlar1nda agn hissederler. 
Bu ileti§im ag1 sayesinde c;evreden gelen titre§imler bilin9alt1m1z

daki kay1tlarla da rezonansa girerek orant1l1 tepkilerin olu§mas1na 
neden olur. lnanc;lar1m1z ve al1§kanhklanm1z, rezonans1n derecesini 
belirler. 

Bu nedenle birinin c;ok 6fkelendigi bir tema (titre§im) bir ba§ka
s1n1 etkilemeyebilir. 

Ayn1 konu hakk1nda olu§an farkh tepkilerin nedeni de budur. 
G6rd0klerimiz, duyduklar1m1z, kokular, tatlar ve hatta dokunu§

lar; hepsi bir frekans ic;erir, beynimizde ilgili Oniteyle rezonansa so
kar ve bir tepkimeye neden olur. 

Bu klsa on bilgiden sonra sizlerde fark1ndal1k yaratmas1 amac1y
la neden baz1 insanlar1n negatif dO§Onme egilimi ic;inde olduklar1n1 
anlatmak istiyorum. 

Madem dO§Oncelerimiz, duygular1m1z, hatta agz1m1zdan 91kan 
kelimeler bile olumlu veya olumsuz bizi bu kadar etkileyebiliyor, ne
den bizi mutsuz ve depresif k1lan negatif dO§Onme egilimini benim
seriz acaba? 

Neden havada gOne§ varken buluta bakma egiliminde oluruz. 
Neden bardag1n yar1s1 suyla doluyken bo§ olan tarafi gorOrOz? 

Ostelik negatif olman1n bedensel elektrik aklm1n1 keserek potan
siyel enerjimizi engelledigini, yorgun hissetmemize neden oldugunu 
bildigimiz halde. 

Bu konu hakk1nda hastalar1mdan ald191m geri bildirimler saye
sinde c;ok onemli bilgiler edindim. GordOgOm kadanyla negatif ba
kl§ a91s1 en temel anlamda bir c;e§it savunma sistemi, hayal k1r1kl191 
ya§amamak ic;in geli§tirilen bir kalkan. 

Mutsuzluk ihtimalini yak etmek ic;in onceden mutsuz olmak gibi 
bir 6nlem alma §ekli. 

Negatif dO§Onme egilimi ic;inde olup agz1ndan sOrekli negatif ke
limeler 91karan ki§iler, negatif bir sonuc;la kar§1la§t1klar1nda hayal kl
r1khg1na ugramamak ic;in boyle bir 6nlem al1yor. Arna ne tuhaft1r as
l1nda bu §ekilde kendilerine daha c;ok zarar verdiklerinin, daha da 
dibe c;oktOklerinin fark1nda degiller. 



Korktugu zaman kafas,n, ve ayaklann, kabugunun igine 9eken 

kaplumbaga yOrOyemez. Negatif insanlar da ashnda kendilerine bu
nu yap1yorlar, kendi elektrik ak1mlann1 kesiyorlar, durmu§ oluyorlar. 

Kinesiyolojiye dayah Kas-Kol Testi bu durumu ispatl1yor. 
Kabugumuzdan 91kmad1g1m1z surece ilerleyemeyiz. 
Ozellikle 9ocuklar ve gengler erken ya§larda o kadar 90k hayal 

k1r1kl1g1 ya§1yor ki, ilerleyen ya§larda negatif dO§Onmeyi bir korunma 
kalkan1 olarak kullanmay, segiyorlar. 

En bOyOk hayal k1nkl1g1 ise §a§1rt1c1 gelebilir ama anneler Ozerin

den 9ocuklar1m1za yans,yor. 
Bir onceki neslin kat1, geleneksel yeti§tirme tarz1 nedeniyle bir 

tOrlO kendi olamayan ve bOyOk s1k1nt1lar ya§ayan anneler elbette 
kendi 9ocuklar1 bu s1k1nt1lar1 ya§as,n istemezler. <;ocugun istedigi 
gibi bir anne olmaya 9al1§1rlar. 

Arna unutulmamas1 gereken 90k onemli bir nokta var: <;ocuklar 
her zaman rol model olarak annelerin tutum ve davran1§lar1n1 dog
ru kabul eder ve benimser. Boylece 9ocuk evin d1§1ndaki ya§am1n
da da annesinin yakla§1m1n1 uygular. Anne her ne kadar kendi gibi 
bir 9ocuk yeti§tirmek istemese de ka91n1lmaz olarak dunyay, alg1la

Y'§' 9ocugunda yans,ma bulur. Annesi gibi kendinden uzakla§an 
9ocuk, 9evresinden tepkiler gorerek, bOyOk hayal k1r1kl1klar1 ya§ar. 

Tam tersi anne kendi olmay, ba§arm1§ biri olsayd1, 9ocuk da di§ 
ya§ant,ya daha kolay uyumlan,r, hayal k1r1khg1 ya§amazd,. 

Negatif dO§Onme egiliminin 90k bilmedigimiz onemli bir etkisi de 
kaslanm1z1n enerjisini dO§Ormesidir. Gene! enerjimiz yerinde olsa bile 
negatif dO§Onceler ve duygulan1mlar kas gOcOmOz azalt1r. Kendimizi 
yorgun ve bitkin hissederiz. Can1m1z bir §SY yapmak istemez. Tele
vizyon kar§1s1nda oturup surekli bir §Syler at1§t1rma egiliminde oluruz. 

Seiki yorgunlugumuzu ahr diye bir §Syler at1§t1r1r dururuz; tathla
r1n, cipslerin, kuruyemi§lerin, meyvelerin biri gider biri gelir. 

Sonunda yorgunlugun gegmedigini fark eder bu sefer de surek
li uyumak isteriz. 

Negatif dO§Oncelerin veya kelimelerin kaslar1m1z1 nas,I etkiledigi
ni onceki b610mlerde anlatt1g1m §ekilde siz de uygulayarak gorebi
lirsiniz. 
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Yukandaki ~ekilde gevreden gelen frekanslar1n bizi nas1l etkiledi
gini, ters frekanslar1 gorebilirsiniz. 

Resimde bir agag ile frekans duzeyinde etkile~imimiz ve bir ko
pek ile etkile~imimiz gosteriliyor. 

Bizim yayd191m1z frekans1n dalgas1 agag ile ayn1 oldugunda agag 
bizim kas gucumuzu olumlu etkiler. 

Kopek taraf1na bakt191m1zda bizim yayd191m1z frekans, kopegin 
titre~imiyle ters du~uyor. 

Bizim kopekten korkmam1z ya da ho~lanmamam1z (genetik ve
ya travma kaynakli) sonucunda kopekle ters frekansa du~eriz. Bu 
durumda kopekle kar~1la~t191m1zda duygusal tepki veririz. Bazen 
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Ters frekans 



kedi veya kopegin kendisine bile gerek ol

maz, kedi kopek k1l1 bile alerjik reaksiyon- .-· 
• 

••••••• • • • • 
• •• ••• 

• • • · tevrem1zde olup • •• 
• biten her ~ey • • 

Iara neden olabilir. : • 
• 

Grup halinde sokakta yOrOrken kar- : 
bizimle ilgilidir. : 

• 
• 

~1m1za 91kan bir kopegin ozellikle ic;imiz- -:.. 
den birine havlad191na veya sald1rd1g1na 
tan1k olmu~uzdur. Bunun nedeni o ki~inin 
frekans1n1n kopege ters frekans olarak gel-

• • • • • 

Bizim egitimimiz : 
i~in sahnelenmi~ .-· 

temalard1r. • · • • • ••• • • • • • ••••••• 

• 

mesi, bu ki~inin bilin9alt1nda kopekle ilgili olumsuz bir an1 veya kor
kusunun olmas1d1r 

Ters frekans etkile~imini c;evremizdeki herkesle, yak1nlar1m1zla, 

anne, baba, karde~. arkada~. akraba, partner veya i~ arkada~lar1y
la da ya~ayabiliriz. 

Boyle bir durumda kar~1 tarafl suc;larsak kurban durumuna dO~riz. 
T1pk1 kediyi veya kopegi suc;lamak gibi. 
Ters frekans1 kar~1 taraf Ozerinden degi~tiremezsiniz! 
Mademki frekans Ozerinden bir uyumsuzluk ya~an1yor yap1lma

s1 gereken ~ey kendi frekans1m1z1 uyumlamakt1r. 
Evrensel yasalar geregi kar~1dan gelen ters frekanslar ruhsal far

k1ndal191m1z1n geli~mesi ic;in yol gostericidir. Boyle bir durumun ol
mas1 bilin9alt1m1zdaki negatif frekans kay1tlar1yla rezonansa giriyo
ruz demektir. 

Mant1ksal bak1~ a91s1yla bakt1g1m1zda elbette kar~1 taraf1n fre
kans1n1 size uyumlamas1yla da problem c;ozOIOr. Ancak egolu ya~a
m1n hakim oldugu bir dOnyada boyle bir yakla~1m tarz1n1 c;ok bek
lersiniz. Kald1 ki kar~1dan degi~im beklemek de egodur! 

Bir degil birkac; yerden gelecek negatif frekanslar ve sald1r1lar 
zamanla hayattan geri plana c;ekilmenize neden olur. 

Ters frekans1n dOzelmesini kar~1 taraftan bekleyen kurban, s0-
rekli enerji kaybeder. (;OnkO ters frekanslar ne olursa olsun enerji
mizin dO~mesine neden olur. Bu durumdan korunmam1z ic;in dub
lorO sahneye koymaktan ba~ka c;aremiz kalmaz. 

Boylesi bir durum ya~ad1g1m1zda kurban degil kahraman konu
muna gec;meliyiz. Ya~ad1g1m1z olumsuz duygulan1m1 olu~turan c;ev
resel ters frekanslar1n kaynag1n1 kendimizde aramal1y1z. Ters frekan-
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s1 ancak kendimizi duzeltirsek degi§tirebiliriz, ondan ozgurle§ebili
riz. Qevremizde olup biten her §ey bizimle ilgilidir. Bizim egitimimiz 
i9in sahnelenmi§ temalard1r. 

Aksi takdirde sue; bende degil, bana haks1zhk yap1hyor illuzyonuna 
kap1hnz, kar§1 tarafin duzelmesini bekleriz ve hasta oluruz. Hakl1 oldu
gumuzu onaylayacak ki§ileri arar durur, kar§1 taraftan ozurler bekleriz. 

Oysa yapmam1z gereken tek §ey i9imizdeki uyan1§a izin vermek 
ve yuzde yuz kendimiz olmakt1r! 

Ger9ekleri alg1lamak, dogmalardan ve dO§Once kahplanndan 
kurtulmak i9in yuzde yuz kendimiz olmahy1z. 

Stres ve lcorku imparatorlugu 

Her insan1n ya§am s1navlar1 farkl1 olsa da, her boyutta a§mam1z 
gereken korkular bellidir. 

Boyutlar ve korkular . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1. Boyut: Gelecek korkusu 

2. Boyut: Realite korkular1 (hastal1k, oliim vs) 

3. Boyut: Ba~aramama korkusu 

4. Boyut: Yaln1zl1k korkusu 

5. Boyut: Terk edilme korkusu 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hucrelerimiz ya§am suresince surekli kay1t tutar ve hucre degi
§imi ger9ekle§se bile son bilgiler yeni hucreye aktar1l1r. Bu kay1tlar 
ruhsal dunyadaki alan1m1za da ayn1 anda aktar1hr. Olu§an kay1tlar 
asl1nda benzer tehlikeler kar§1s1nda erken onlem almam1z i9in koru
yucu ama9la olu§ur. 

Erken uyar1 sistemi sayesinde tehlikeden ka91p uzakla§1r1z ya da 
sava§acak gucu buluruz. Adrenalin ve kortizol salg1s1 stres nede
niyle hemen devreye girer . 

•• 

Onumuzde giden bir araban1n ani fren yapmas1 sonucu otoma-
tik olarak saniyenin binde biri kadar zamanda gosterdigimiz refleks, 
arka stop lambas1n1n yanmas1yla olu§ur. Beynimiz bu 1§191 an1nda 
"fren yap" olarak alg1lar. 



Bunun gibi etrafim1zdaki binlerce sembolun olu§turdugu simulas
yonlann etkisi alt1nda refleks tepkiler gostererek ya§am surduruyoruz. 

Ya§ad1g1m1z surece o!u§an stres duyarlilig1n1n as1I kaynag1 hucre 
haf1zas1d1r. 

Olumlu ve olumsuz duygular1m1z1 olu§turan entropi meselesi de 
(var clan her §eyin bir sona dogru gitmesi), guncel hayat1m1za ne
gatif veya pozitif olarak yans1r. 

Bu §ekilde hayata negatif bakan insanlar1n say1s1, teknolojik geli§
meler ve korku imparatorlugu nedeniyle gun ge9tik9e artmaktad1r. 

Ge9mi§ travmalar sonucu olu§an imgeler, erken uyar1 sistemini 
tetikler. Qogu zaman sebebini anlamadan kendimizi stres ve korku 

i<;:inde hissederiz. Ki§inin bilin9alt1na gore olu§an stres, zamanla 
anksiyete sonras1nda panik atak halini alir. Ya§ad1g1m1z ani §Oklar ve 
dramatik olaylar sonucu kendimizi kaybolmu§ ve yaln1z hissettigi
miz anlarda stres reaksiyonu c;:ok §iddetli olur. 

Seyrettigimiz bir film, bir fotograf, bir koku, bir ses veya duydu
gumuz bir kelime bile bizi gec;:mi§ travmalara goturerek erken uya
r1 sistemini (EUS) devreye sokar. Baz1 kay1tlar atalar1m1zdan ya da 
karmadan da gelebilir. 

Dogru te§his ve tedavi yontemleriyle bu kay1tlar bulunup etkisiz 
hale getirilebilir. Bu sayede temayla ilgili stres ortadan kalkar. 

Surekli sempatik faza (yani alarm durumu) gec;:mek zorunda ka
lan otonom sinir sistemi, hucreleri a§1r1 zorlayarak gucunu kaybet
mesine neden olur. Normalde 60-90 mV aras1nda saglikl1 c;:ali§an 
hucrelerimiz, 50 mV alt1na indiginde dokunun duyarl1l1g1na gore ag
r1 sinyallerinin olu§umuna neden olabilir. 

Stres s1ras1nda tehlikeden kurtulmak ic;:in a§1r1 enerji ihtiyac1 du
yan organizmam1z, bu ilave enerjiyi bag1§1kl1k sistemi i<;:in gereken 
enerjiyi k1s1tlayarak temin eder. 

Enerji kayb1n1n yogun oldugu yerlerde blokaj meydana getirir. 
Regulasyon blokaj1 dedigimiz bu tedbir, evimizdeki sigorta sistemi
ne benzer. 

Regulasyon blokajlar1 kinesiyoloji yontemiyle te§his edilebilen 8 
derece uzerinden gerc;:ekle§ir. 

1-4 derece aras1ndaki blokajlar on tedbir olup stres ortadan 
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kalkt191nda kendiliginden duzelir. Hasta bu s1rada hissettigi semp
tomlarla (agr1 vs) onlemler al1r. 

5-8 derece aras1ndaki blokajlar ise stres ortadan kalksa bile de
vam eder. 

Geleneksel t1bb1n sorun ya§ad191 as1l yer i§te buras1d1r. 
Hastal1klar1n ger9ek sebebinin bulunamad1g1 ve ancak sempto

matik belirtilerin tedavi edildigi kronik agr1 ve kronik hastal1klar1n 
olu§tugu yerden bahsediyorum. 

Bu onemli konuyu evimizdeki sigorta sistemine benzetirsek da
ha kolay anlam1§ olacag1z. 

Bildiginiz gibi hepimizin evinde bir genel, bir de odalara ait sigor
talar bulunur. Yang1n 91kmas1n diye olu§an erken bir uyar1 ve koru
ma sistemi de diyebiliriz buna. Sigorta att191nda dogal olarak ilk on
ce sigortan1n atma sebebini ara§t1r1r1z ve sonra sigortay1 a9ar1z. 

Problem devam ettiginde ise sigorta tekrar atar, tehlike gegtiy
se art1k atmaz. 

i§te sevgili okurum, ayn1 sistem vucudumuzda da mevcuttur. 
Butun hucrelerimiz birbirleriyle surekli haberle§tikleri igin, organiz
mam1z taraf1ndan yogun enerji kayb1 ya§anan hucrelerin bulundugu 
bolgede suratle degerlendirme yap1llr. 

Ortam1n hasar1na gore tamir igin gereken enerji yeterliyse, 1-4 
derecede blokaj uygulanarak bolge koruma alt1na al1n1r. Rejeneras
yon bittiginde blokaj otomatik olarak kalkar yani iyile§mi§ oluruz. 

Bu donemde ozellikle iyile§me faz1nda kesinlikle korku ve panik 
olu§mamalld1r. Bu yuzden tum okurlar1ma tavsiyem bir hastal1k du
rumunda, te§his ne kadar goz korkutucu olursa olsun sakinliklerini 
korumalar1d1r. lyile§me igin en onemli savunmam1z budur. 

Tamirat1n sadece parasempatik fazda yani biz sakin kalabildigi
mizde olu§abildigini, hastallklann olu§ nedeni bolumunde daha ay
r1nt11i anlatacag1m. 

$imdi gelelim 5-8 derece aras1ndaki blokajlara. 
Hasar1n daha buyuk oldugunu yans1tan bu derece yuksek blo

kajlarda ilgili sigorta atar. 
Hucresel hasar1n ve enerji kayb1n1n gok yogun olu§u, b6yle bir 

onlemi zorunlu k11iyor. 



Bu derecedeki blokajlarda agr1 bazen gok yogun hissedilebilir, 

bazen de farkh duyular olu~abilir. Sonug olarak blokaj1n bu derece 

yuksek oldugu yerde enerji ah~veri~i k1s1tlanm1~t1r. Bu nedenle so
runlu olarak kalan bu organ veya bolge sagl1kl1 gah~amaz. 

Bu durumda geleneksel tip devreye girer. Gorevini tam olarak 
yerine getiremeyen organlar, kendilerine ait sorumlu olduklan hiz-

•• 

metleri vermekte zorlan1r. Ornegin gergek duygular1m1z1 ifade ede-
medigimiz zaman bogaz bolgemizde blokaj olu9ur. Blokaj 1-4 de
recede hafifse, organizmam1z hucre say1s1n1 art1rarak gegici onlem 
al1r (tiroit hormon salg1lar1 azalmas1n diye), s1k1nt1 bittiginde ise bu 
fazla hucreleri geri al1r ya da etraf1n1 kapsulle gevirerek nodul haline 

getirir. 
Ancak ifade problemi ani 9ok yaratacak duygusal 9at19ma ola

rak ya9and191nda ve bu nedenle blokaj 9iddetli olursa (5-8 9iddeti) 
sigorta atar. Bu durumda yeterli tiroit hormonu uretemeyen tiroit 
bezi, metabolik problemler ve semptomlar1n ortaya 91kmas1na ne
den olur. EBO sayesinde hucrelerde artma, tiroit bezinde buyume 
meydana gelir. Bazen de hucreler anor r 1 ,al gogalmaya ba91ar ve ti
roit kanseri ile yuzle9meye neden olur. 

$ikayetleri nedeniyle hekime giden ki9i, yap1lan tetkikler sonucu 
tiroit bezlerinin iyi 9al19mad191n1 ogrenir. Gelen sonuglara gore (Hi
pertiroit, Hipotiroit, Otiroit, Ha9imato, Kanser) ilaglar verilir, gerekir
se ameliyat edilir ve hastan1n ya9am1 bu 9ekilde idame ettirilir. 

Kanser d191ndaki durumlarda gogunlukla omur boyu bu hasta
hkla beraber ya9amay1 ogrenmemiz gerektigi soylenir ve ilag dozla
n arahklarla takip edilerek kontrol edilir. 

Benzer tabloyu butun kronik hastahklarda gorebiliriz. 
Gelin 9imdi bir de 5-8 9iddetindeki blokaja neden olan sigorta-

•• 

n1n birisi taraf1ndan a91ld191n1 du9unelim. Oyle ya, evimizdeki sigor-
ta att191 zaman tekrar gidip agabiliyoruz? 

Eger sigortay1 att1ran neden ortadan kald1r1ld1ktan sonra sigorta 
tekrar a91lsayd1, vucudumuzun kendi kendini iyile9tirme gucu tekrar 
ortaya 91kar ve hasar tespitine gore mevcut en uygun tedaviyi ya
pard1. Kanser dahil! 

Bu a91dan bakt191m1zda erken te9his yani sigortan1n hemen a91-
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lacak hale getirilmesi ve a91lmas1 90k onemli. Aksi takdirde ilac;: kul
lan1m1na ah§ml§ bir sistemin orijinal hale gelmesi zorla§1r. Hele bir de 
organ ameliyatla al1nm1§sa konu kapanm1§t1r. 

5-8 §iddetindeki blokajlar sonucu kapanan sigorta sistemi nas1I 
a91l1r ya da gergekten a91l1r m1 diye sordugunuzu duyar gibiyim. 

Bu soruya cevab1m evet! Bugun art1k blokaja neden olan bilin-
9alt1 kay1tlar1na rahathkla ula§abiliyor ve onlar1 etkisiz hale getirebili
yoruz. Sigortalar ise bolgeye uygulanan temaya uygun semboller 
vas1tas1yla a91labiliyor. Gerisi vucudumuzun mevcut enerjisini des
tekleyerek kendi kendini iyile§tirmesini sab1r ve sukOnetle bekle
mektir. Unutmay1n ki ic;:imizdeki hekim ($ifa Sende 2) yedek malze
meyi orijinal fabrikas1ndan ahrken, di§ hekim yan sanayi ile 9ah§1r. 

6 ay a§kin suredir her turlu te§his ve tedaviye ragmen iyile§eme

yen hastahklar geleneksel tip a91s1ndan psikosomatik olarak kabul 
edilir ve semptomatik tedavi uygulan1r. 

Bu §ekilde §eker igin antidiyabetikler, kolesterol dO§Oruculer, 
yuksek tansiyon igin antihipertansifler, tiroit ila9lar1, hormonal takvi
ye ediciler, kalp ritmini duzelten ilac;:lar resmen ekmek peynir gibi tu
kettigimiz gunluk besinlerimiz haline geliyor. llagh ya§am format1na 
ali§an organlar1m1z1n tekrar ila9s1z 9al1§abilecek formata gelmesi ise 
gok zordur. Bunun nedeni, bunyemizin zamanla ila9l1 ya§am ko§ul
lar1na uyumlanmas1d1r. 

Bu yakla§1m tarz1yla geleneksel tip ortalama omur suresini uzat
m1§ olmakla ovunse de ashnda ya§am kalitesi yak oluyor. 

Bir de olaya ruhsal tekamul a91s1ndan bakarsak durum hazindir. 
ilac;:larla uyu§turulmu§, organlan ahnm1§, enerji blokajlar1yla birgok 

sigortas1 kapah bir ortamda ruhsal tekamul art1k c;:ok zorla§1r. Ya§allan
lann ruhsal tekamul ile ilgili oldugunu izah etmek ise daha da zordur. 

Acil durumlarda ilaglar hayat kurtar1c1d1r ancak bu suregte has
tal1g1n gerc;:ek nedeni olan duygusal 9at1§malar da mutlaka bulunup 
ortadan kald1r1lmahd1r. 

Stres reaksiyonundan, negatif etki alt1ndaki blokajlardan kurtu

lamad1g1m1z zaman sigorta atar ve bu durumda dogal yenilenme ve 
iyile§me gerc;:ekle§emez. 

Butun bu anlatt1klar1m sonucunda modern t1bb1n ruhu yak say-



mas1n1n bedeli son derece ag1r olarak kar~1m1za 91k1yor. 
Ruhsal fark1ndal1g1n geli~imi igin ya~am surdurmemiz gerekir

ken, geleneksel t1bb1n bu yakla~1m1 nedeniyle sadece ya~am1 ida
me ettirme duzeyinde kahyoruz. 

Kronik hastal1klar, kanser, diyabet, hipertansiyon, alerji, otoim

mun hastal1klar ve depresyon 919 gibi art1~ gosteriyor. 
Ya~am sevincinin gun ge9tik9e azalmas1yla korkular, hastal1klar 

ve ac1lar t1rman1~a gegti. Ruhumuza haz veremiyor, kendimizi de
gersiz hissediyoruz. 

Ya~ad1g1m1z bu yuzy1lda fark1ndahg1m1z1n art1p sevgi enerjisiyle 
butunle:;imesi gerekirken daha da sevgisiz olduk. insanl1g1m1z1 bir 
Ost 91taya 91karmam1z gerekirken insaniyetimizi kaybettik. 

San1r1m 500 y1ll1k korku imparatorlugu insanlar1 ele gegirmi:;; du
rumda, bunun ba~ka bir izah1 yak. 

Teknoloji ilerliyor, omrumuz uzuyor ama her iki ki~iden biri dep
resyonda. 

Gorunen o ki, butun ilahi duzen sevgi frekans1yla bulu:;;abilme
miz igin onumuze polarizasyon ya:;;atacak deneyimler getiriyor. 

Siyahlar, griler, beyazlar 
.. 
Ug boyutlu dunyam1zda insan olarak bedenlenmi~ ruhlar, tek 

olan Allah'1n ruhundan olsa da, ozgur iradeyle sahip olduklan 

inanglan dogrultusunda farkl1 konumlarda ya~am surdurebilirler. 
Bir k1s1m ayd1nlanm1~ ruha sahip insan tekamul igin okulun igin

de ya:;;am surdurur ve bunlara beyazlar diyoruz. Burada beyaz, ay
d1nlanmay1 yani okulun igindeki 1~191 yans1t1r. 

Buyuk gogunluk korkular nedeniyle mucadele verirken okulun 
bahgesinde olmay1 tercih eder. Burada 1~1k daha zay1f oldugu igin 
bunlara griler ad1n1 veriyoruz. Bahgedeki ya:;;am1 guvenli olarak his
setmemizin nedeni gogunlugun burada olmas1d1r. Elbette grinin bir
gok tonunu burada gorebiliriz. Okulun bahgesinde okuldan uzak

la~t1k9a gri tonu koyula~1r. 
Siyahlar ise okuldan ve okulun bahgesinden uzakla~m1~ olup 

duvar1n obur taraflna atlam1~ ruhlard1r. 
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Siyahlar1 kara gug veya bir orgut anlam1nda kullanm1yorum, 

yanl1§ anla§1lmas1n. Ancak menfaatler bir araya geldiginde butunle

§ip orgilile§ebilirler elbette. 

Ozlerinden uzakla§ml§ bu insanlar, zevk ve sefa alemini benim
semi§ ve etraf1na da empoze etmeye gal1§an ruhlard1r. 

Siyahlar ozgur iradeleriyle okumak istemeyenler, okuldan ka
ganlar, her turlu s1n1rs1z haz pe§inde olan insanlard1r. 

Ya§am enerjisini birbirlerinden bu §ekilde elde etmeyi segtikleri 
igin, kendilerine kat1lacak enerji kaynaklanna ozendirici tav1r ve tutum 

.. 
iginde olurlar. Ozellikle bahgede olup duvara kadar yaslanm1§ olan 

ruhlar1 daha kolay elde ederler. Bu nedenle az1nl1k gibi gozukseler bi

le, negatif enerjinin de bir gug oldugunu kabul edersek dunyaya 

hakimiyet olu§turmaya gah§1rlar. Para, gug, makam, unvan, rutbe sa
yesinde insanlan korkutup cesaretlerini yok etmeye gah§1rlar. 

Sonras1nda ise bahgedekilerin en buyuk zaaflar1n1, haz, istek ve 

arzular1n1 kullan1rlar. 
Dogru §eyden vazgegip yanll§ olan1 yapmak da cesaret gerek

tirir ancak bunun igin elbette ciddi zaaflar1m1z ya da buyuk bir isya

n1m1z olmas1 gerekiyor. 
• 

Butun duzen enerji uzerine kuruludur. iginde oldugumuz yuzy1la 

bir bakarsan1z her §eyin bir enerjiler sava§1 oldugunu kolayl1kla 96-

rebilirsiniz. 
Ya§am igin gereken enerjiyi s1n1rs1z ve ko§ulsuz olarak Allah'tan 

alamayan inangs1zlar, ihtiyag duyduklar1 bu enerjiyi etraftaki kaynak

lardan elde etmeye gal1§1yorlar ve buna zorunlular. Bunun igin yine 
yuzde yuz kendi olmayan dolay1s1yla Allah'a tam bagl1 olmayan gri

leri kullan1yorlar. 

Hepimiz dunyada bilingalt1m1z1n karanhk yuzunden kurtulmak 
igin belirli bir ya§am plan1 dogrultusunda ya§am s1nav1 veriyoruz. 

Genel oranlara bak1ld1g1nda ya§am surdurdugumuz bu dunya

da % 15 beyaz, % 1 O siyah, % 75 griler vard1r. 

Hepimiz ozgur iradeye sahibiz ve kendi karar1m1zla beyaz ya da 

siyah taraf1 segebiliriz. 

Peki, bir insan neden siyah ruh olmay1 tercih eder? Bu bir nevi 

isyan m1d1r? 



Ya~am s1navlan ag1rd1r, ac1 c;:ekerek kazanc;: saglan1r. T1pk1 do

gum sanc1s1 sonucu kucag1m1za ald191m1z bebek gibi. 

Ac1lar1n alt1ndan kalkamayan insanlar, ya~amlann1 surdurebil
mek ve ya~amdan haz alabilmek ic;:in, s1n1rs1z enerji odulunden vaz
gec;:erek, enerjiyi daha kolay yoldan alman1n yollar1n1 ararlar . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • 
: Enerjinin kar,11191 haz, hazz1n kar,11191 enerjidir. : 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

T1pk1 $eytan,n Avukat, filmindeki gibi karanl1k guc;:ler, grilerin za
aflar1n1 kullanarak enerjilerini ele gec;:irirler. 

Para, ~ohret, ~ehvet, alkol, uyu~turucu en c;:ok kullan1lan ozen
dirici silahlard1r. 

Yeterli ene~iyi elde edemedikleri takdirde en etkili silah1 devreye 
sokarlar: KORKU! 

Bu sayede gun gec;:tikc;:e guc;:lenir, dunyay1 ele gec;:irme arzusu
na kap1l1rlar. 

Griler, kitab1m121n birc;:ok yerinde gec;:en, okulun bahc;:esinde ya
~am surduren ruhlard1r. 

Kabuksuz salyangoz misali okuldan uzakla~t1kc;:a her an siyah
lara yem olabilirler. 

Kendi olup okulun ic;:inde egitimde olan ruhlar guvende ve koru
mada olduklar1n1 bilirler. Ene~iyi surekli ve ko~ulsuz olarak kaynak
tan elde ederler ve bu yuzden kimseye musallat alma ihtiyac1 duy
mazlar. 

Okulun bahc;:esini eglenceli, keyifli ve emniyetli sanan griler, ic;:in
de bulunduklar1 tehlikenin fark1nda degildirler. 

Buyuk du~Onen siyahlar enerji av1nda maddi guc;:lerini kullan1r, 
hie;: tahmin edilemez yollardan grileri korkutur veya hazza ozendirir
ler. Bu yolla onlann enerjilerini ele gec;:irirler. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

En etkili korkutma yontemleri ~unlard1r: 

1. Ekonomi 2. Din 3. Sagl1k 

4. Sava~ 5. Teror 6. Medya 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Asl1na bakarsan1z siyah, beyaz ve grinin tonlar1 dunyan1n doga
s1nda var. Butun yollar Roma'ya 91kar misali ruhsal tekamul igin kar-
91m1za 91k1yorlar. 

A~k i.izerinden kendini sevme 

A9k konusu her zaman medyan1n, kitaplar1n, filmlerin ana tema
lar1ndan biridir. Kime sorsan1z a9k hakk1nda farkl1 bir yorum yapar 

• 

ancak "A9k nedir?" sorusunun gergek cevab1n1 kimse bir turlu ig
selle9tiremez. 

"igimdeki 6zgurluk" uzerinden degerlendirdigimiz zaman, a9k 
hakk1nda gergeklere daha kolay ula91r1z. 

A9k, igimizde her an var olan 191k ve sevgidir. Bu nedenle a9k1 
d19arda aramaya gerek yok, a9k igimizdedir ve surekli vard1r. 

Peki nas1I oluyor da a9k1 surekli d19ar1da ar1yoruz? 
Bunun cevab1 yaratt1g1 enerjinin gok yuksek ve k1ymetli olmas1-

d1r. A9k olsun da nas1I olursa olsun deriz. Qunku a9k; 

+ Kendimizi degerli hissetmemizi saglar 
+ Ya9am sevincini art1r1r 
+ Negatif du9uncelerden uzakla9t1r1r 
+ $ifa verir 
+ Gug verir 
+ Guven verir 
+ Sevgi verir 

. 

Bu kadar olumlu sonuglar veren bir ene~iye kim hay1r diyebilir ki? 
Bence a9kl bulmak her turlu guzel. Esas sorun a9k1 kaybetmekte. 
Haya! k1r1kl1g1, kalp k1r1kl1g1, degersizlik hissi, guvensizlik duygu-

su, uzuntu, korku, ofke, tak1nt1, gugsuzluk, isteksizlik, sevgisizlik ve 
butun bu duygulann sonunda hastalanma durumu. 

Gelin 9imdi cesaretimiz varsa a9k1 d19arda arayailm. 
A9k s1ras1nda her 9ey olaganustu, a9k bittiginde tepetaklak yo

ku9 a9ag1ya du909. 
Oysa gergek a9k igimizdeki sessizlikte surekli var diyorum ben. 



Ostelik son derece guvenli, kailc1 ve §ifa verici. 

0 halde gelin bu olaganustu enerjiyi d1§arda degil "ii;:imizdeki 
uyan1§" sayesinde kaynag1m1za tekrar baglanarak, sessizligi ke§fe

derek elde etmeyi ogrenelim. 
Oncelikle fark etmemiz gereken geri;:ek, bizi depresyona suruk

leyen duygusal 9at1§malardan kai;:mak yerine Ostune gitmek ve 
bunlardan etkilenmeyecek formata gelmek. Kai;:arak hii;:bir §eyden 

kurtulamay1z. 
Gunluk ya§ant1m1za giren gei;:ici a§klar, zaaflar1m121 tamamlad191 

igin ilahi sevgiyle bulu§mam1za hizmet eder. Zaaf1m121 tamamlayan 
ki§i, 8.§lk oldugumuz ki§idir. 

Bu sayede ayaklar1m1z adeta yerden kesilir ve bunu saglayan ki
§iyi goklere 91kar1r, Tanr1 gibi g6ruruz. Buraya kadar her §ey guzel. 

Esas problem, eksik yan1m121 tamamlayan par9an1n birdenbire 
hayat1m1zdan 91kmas1 veya zaaf1m1za art1k kar§1ilk verememesi so
nucu geli§ir. "Hari;: bitti, yap1 paydos" misali. 

Ginsel i;:ekimin azalmas1, maddi problemler, aile ii;:i 9at1§malar, 
guven verici ortam1n kaybolmas1, menfaat 9at1§malar1 gibi daha bir
i;:ok geli§me a§k1n sona ermesine sebep olur. 

Haya! k1r1kilg1 ya§ar, bunal1ma girer sonra yeni bir a§k arar1z. 
Bazen de a§k1n geride b1rakt191 negatif etkile§im bag1mill1ga d6-

nO§Or, gei;:mi§ dO§Oncelerden bir turlu ozgurle§emeyiz. intikam, 
h1rs, k1skan9ilk omrumuzu yer. 

Bu durumun son derece sagilks1z ve hastal1k yap1c1 oldugunu 
asla unutmamahy1z. 

Bu veya bunun gibi nedenlerle bilin9alt1m1za yuklenmi§ verilerin 
etkisiyle hepimiz bir §ekilde zaaflar1m1zla tan1§1r1z ve i;:ekim yasas1 
sayesinde kar§1m1za 91kan insanlar ve olaylarla rezonansa gireriz. 

Bazen bir resim, bir muzik, bir §iir, bir fark1ndahk titre§imimizi 
yukseltir ve bu sayede bir an ii;:in kendimiz oluruz ve ii;:imizdeki sev
giyle rezonansa gireriz. 

Bilin9alt1n1 olu§turan kay1tlar1n, cinsellikle ayn1 i;:akradan (2. EMA) 
beslendiklerini ogrenmi§tik. 

Bazen maskulen bir kad1n, feminen bir erkek veya kad1ndan et
kilenebilir, rezonansa girer. Benzer §ekilde feminen bir erkek, mas-
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kOlen bir kad,n veya erkek ile gekime girebilir. Bu sayede bilin9alt1-
n1n karanlik yOzO ayd,nlanabilir. 

Her §ey tekamOI igin. 
Boyle bir konumda yine enerjimiz yOkselir ve bir fark1ndal1k ya

rat,r. Enerjimizin yukselmesi her ko§ulda olumludur. 
Asl,nda a§k tek tarafl,. platonik bile olsa olumludur gOnkO bulu§

tugumuz yer yine ilahi sevgidir. 
lki insan,n birbirine a§1k olmas,, fark1ndal191m1z1n geli§mesi igin 

gok degerlidir. 
Ancak a§ik oldugumuz insana tamamen baglanmak ve bu yo

gun titre§ime sOrekli sahip olmak istemek bizi hayal k1nkl191na ugra
tabilir. A§kln yaratt191 yOksek titre§imin bitmesiyle hayat1m1z anlam,
n, kaybetmi§ gibi hissederiz. Bu problem ozellikle kendi olmayan ki
§iler igin ya§amsal bir tehdit haline gelebilir. 

Boyle bir depresyonun geli§memesi igin ya§ad191m1z hayat,n bir 
okul oldugunu asla unutmamal1y1z. 

Ba§lang19 doneminde olu§an yogun cinsel gekim nedeniyle ha
yal bile edemeyecegimiz fanteziler ya§ar,z. Ginsel payla§1m an,nda 
kendimiz oluruz ve ene~inin en gok titre§tigi orgazm duygusuyla ta
n1§1r1z. Bu duygunun ya§att,91 sevgi frekans,yla sarho§ oluruz ve ay
n, hissi sOrekli ya§amak isteriz. 

Art1k tek korkumuz vard,r: kaybetme, yaln1z kalma veya terk 
edilme korkusu. 

Ko§ullu a§k1n bitmesiyle olu§an yogun depresyonun as,I nedeni 
budur. 

Oysa daha ilk ba§Indan ko§ullu a§kin sona erebilecegi fark1nda
l191nda olmak, ruhsal ayd1nlanmam1z1n onOnO agar . 

•• 

OzgOr irademizle verdigimiz karar bizleri ya karanliga ya da ay-
d1nl1ga sOrOkler. 

Ya§am s1nav1 dedigimiz §ey i§te budur. 



I bolum 

Neden hasta oluvoruz? 

Hastailklar1n en onemli nedeni stres. 
Tehlike anlar1nda hayat kurtar1c1 olan stres asilnda yuksek ener

ji ihtiyac, igin Tanr1'n1n bize bir hediyesi. 
Hayvanlar aleminde tehlike an1nda en onemli korunma ve ha

yatta kalabilme silah1 olan bu gug, tehlike gegtikten sonra dogas1 
geregi normale doner. 

Stres ortadan kalkt1g1nda hayvan hemen sukOnet haline geger. 
Ornegin bir aslan1n sald1r1s1ndan kurtulan bir geyik, kendisini 

mesate olarak emniyete ald1ktan sonra otlamaya devam eder. "Az. 
daha yakalan1yorduk!" diye yorum yapmaz, "Neden ben?" diye so
ru sormaz. 

Dogan1n iginde var olan bu etki tepki, insan turune gelince ne 
yaz1k ki boyle 9al1§m1yor. 

Ya§ad1g1m1z tehlike an, kodlan,r ve en utak hat1rlat1c1 bir du~un
ceyle tekrar gundeme gelir ustelik hie; tehlike olmad1g1 halde. 

Bu durumun yaratt1g1 sempatik uyar, ise gergegi ya da du~un
cesinde hie; tark etmiyor. Ha gergekte aslan size sald1r1yor, ha evi
nizde otururken du~uncelerinizde. Her iki halde de adrenalin sal
g1lan1yor, nab1z h1zlan1yor, tansiyon yukseliyor, nefesimiz yetmiyor, 
panik atak olu§abiliyor. Sonugta solugu kalp krizi gegiriyorum di
ye hastanenin acil servisinde al1rs1n1z. Doktorunuz muayene ve 
tetkikler sonucu "Higbir §eyiniz yok, diazem verdik, evinize gide
bilirsiniz" der. 

Sempatik aktivasyon nedeniyle tum sistem alarma gegerek tum 
enerjimiz sava§ ve kag moduna seferber edilir. Bu a§amada en gok 
enerji tuketen savunma sistemimiz enerji tasarrutu igin ikinci plana 
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gec;mek zorunda kal1r. Bu durum, vucudun kendi kendini tamir 
edebilme konumundan 91kt1g1m1z1n gostergesidir. Tamirat sadece 
sukOnet halinde, parasempatik fazda gerc;ekle§ebilir. 

Sempatik fazda oldugumuz zaman ise bizi tek koruyacak olan 
ale~ik reaksiyondur. 

Evet, yanl1§ okumad1n1z, alerji a§1r1 duyarl1l1k anlam1na gelir ve 

du§mana kar§1 tepkimizi yans1t1r. 
Araba uzerinden benzetecek olursak sollama esnas1nda kar§1-

dan araba geldiginde kulland1g1m1z turbo vites sempatik faz1, solla
ma bittiginde gec;tigimiz ekonomik vites parasempatik faz1 temsil 
eder. 

Diger bir anlat1mla gaza basmam1z sempatik faz, frene basma
m1z parasempatik faz1 yans1t1r. Her ikisini dengeli kulland191m1z tak
dirde uzun omurlu bir araca sahip olabiliriz. 

Sava§ yani sempatik uyar1m s1ras1nda hucreler a§1r1 c;al1§maktan 

yorulur ve enerjilerini kaybeder. Sempatik faz1n suresi ve §iddeti, 
onar1m suresini olu§turur. 

Sava§1n bitip bar1§1n ilan edildigi bu an, hasar tespitinin yap1ld1-
g1 ve hastahk diye nitelendirdigimiz semptomlann ortaya 91kt191 an
d1r. 

Organlar1m1z1n sagl191, ilgili hucrelerin enerjisine baghd1r. Hucre
ler t1pkl bir fabrika gibi c;ah§arak 60 mV - 90 mV aras1nda saghkl1 bir 
§ekilde gorevini yerine getirir. 

Eger hucre enerjisi 50 mV alt1na indiyse fabrika gorevini yerine 
getiremez ve bu problemi ornegin agr1 sinyalleri ile merkez beyine 

aktar1r. Hucrenin ya§amsal onemi dogrultusunda agnn1n §ekli ve 
§iddeti degi§ir. 

Bazen zonklay1c1, bazen bat1c1 bazen de yak1c1 ya da sabit veya 
dola§an agr1 §eklinde yans1yabilir. 

Hi~birimiz aer1 ~ekmeYi sevmeyiz ama 
aer1 olmasayd1 hePimiz erken ya~ta olurduk! 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••••o•••••••: 
• • • • • • • • • • • • 

Stresin hucreler uzerinde yaratbg1 bask1 sonucu : 
geli,en enerji kayb1n1n 01u, mekanizmas1 
,oyledir: 

• • • • • • • • • • • • • 
1 . Hucre faaliyeti i9in gereken yak1t1n yetersiz hale gel- : 

• • • • mesi (oksijen, glikoz, keton vs) : 
• • 
: 2 . 
• • • 

Hucrenin yakrt a1Im1nda problem ya§anmas1 (insulin : 

• direnci) 
• • • • • 

: 3. Hucre i9inde enerji uretiminden sorumlu mitokondrile- : 
• • • • rin yetersiz ATP yani enerji uretmesi • • 

• • 
: 4. Hucre metabolizmas1n1n bozulmas1 

zehirli maddelerin at1lamamas1 
sonucu biriken : • • • • • • • • • 

• • • • • 
: 5. Asitlenme • • • • • • • • 

6. Hammer efekt (stres sonucu geli§en sempatik akti- : 
vasyon) 

• 

• • • • : ..••.....••..•..•...••..••..........•..•...•..•...••..•..•......•. 

··································································: • • • • : Stres reaksiyonu s1ras1nda organizmam1zda : 
• • 
: olanlar ,unlard1r: : 
• • • • : + Kalp ve solunum h1z1nda artma 
• 
: + Tansiyon yukselmesi 
• 
: + 
• • • + 
• • 

Kan §ekerinde yukselme 
Trombosit art1m1 (p1ht1la§maya yatk1n1Ik) 

: + Lokosit art1m1 (antiinflamatuar etki) 
• 
: + Eozinofil azalmas1 (antialerjik etki) 
• 
: + Lenfosit azalmas1 (enfeksiyonlara duyarlI hale gelme) 
• • : + Hematokrit artmas1 (daha fazla oksijen ta§1mak i9in) 
• 
: + Tuz (Na tutulumu (odem riski) 
• • • + • • 
: + 
• • • + • • • • • • • + • • • • + 
• 

Yaglanma (karaciger, ense, yuz vs) 
Osteoporoz (kemik erimesi) 
Kramp ve spazm (9izgili kaslar,n a§1r1 kas1lmas1 ve yo
rulmas1 sonucu) 
Psikolojik degi§iklikler 
Asitlenme 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
0 

• 
• • : ...•.•.......••••..••......•..•...•..••..•.....•••••..•••.•...•.•• 
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··································································: • • • • 
: Asitlenme sonucu organizmada olanlar : 
• • 
• • 
: ,unlard1r: : 
• • 
: + Bag1rsak floras1n1n bozulmas1 : 
• : + Dola§1m sisteminde damarsal ve kapiller seviyede 
• 
: problemler 
• 
: + Beyin fonksiyonlannda yava§lama 
• 
: + Tiroit fonksiyonlar1nda azalma 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
: + Metabolik sendrom (diyabet, insulin direnci, obezite, hi- : 
• • 
: pertansiyon) 
• • 
• • 

+ Di§ ve di§eti problemleri 
• • + Kemik erimesi • • 
: + Gilt kurulugu 
• • 
: ♦ Ta§, kum OIU§Umu 
• 
: + Kolesterol yuksekligi 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : ................................................................. . 

Umar1m art1k stres deyip ge9tigimizde asl1nda vucutta neler ol
dugunu anlam1§s1n1zd1r. 

iyi haber §U ki bu zararlardan etkilenmemenin 90k kolay bir y6n
temi de var: DO§Oncelerimiz hep §imdi ve burada olmalld1r! 

Sizleri bu konuda daha iyi ayd1nlatabilmek i9in bir an1m1 payla§
mak istiyorum. 

40 y1ld1r evli bir dan1§an1m 90k stresli oldugu, bu stresle bir tur

lu ba§ edemedigi §ikayetiyle bana gelmi§ti. Sebebini sordugumda 
e§iyle ilgili oldugunu s6yledi; cinsel performans endi§esi ya§1yor, her 
seferinde hayal k1r1kllg1na ugruyordu 

Elimden geleni yapar1m dedim ve ilk seans1 uygulad1ktan bir haf
ta sonra ikinci seansa gelmesini istedim. ikinci seansta dan1§an1m1n 
son derece ne§eli ve sevin9li oldugunu gorunce 90k §a§1rm1§t1m 
9unku bir seansta boyle bir sonu9 beklemiyordum. 

Dan1§an1m hi9bir stresinin kalmad1g1n1 ve 90k mutlu oldugunu 
soyledi. "Nas1I?" diye sordum. 

Yapt1g1m tedaviden sonra birden cesaret geldigini ve e§iyle ko

nu§arak odalar1 ay1rd1g1n1, e§inin de bu karardan memnun kald1g1-



n1 anlatt1. Sonuc;:ta stresi bitmi9ti ve bana m0te9ekkir oldugunu 

ifade etti. 
Stres reaksiyonu bittiginde onar1m ba91ar. 

Ate9ienme, 6ks0r0k, agr1, kanama, iltihaplanma nedeniyle yata
ga d09tOgOmOzde asl1nda onar1m faz1nday1zd1r. Bu donemde elbet
te semptomatik ilac;:lara ihtiyac1m1z olabilir. 

Onar1m faz1nda hat1rlamam1z gereken o c;ok onemli gerc;egi vur
gulamak istiyorum: SOkQnet halini korumak. 

Eger sOkQnetimiz bozulmaz, tekrar sempatik faz1 uyand1rmaz
sak, tamamen iyile9iriz. 

iyile9me sOresi, sempatik fazda kalinan sore kadar olabilir. 
Bu sOrec;te tekrar korkuya kap1l1p stres reaksiyonu geli9tirirsek 

tekrar ba9a doneriz ve olay bOyOyerek kronikle9ir. 
Bag191kl1k sisteminin tekrar devreye girmesiyle vOcudumuzdaki 

anormal hOcreler ve yabanc1 mikroorganizmalar makrofajlar saye
sinde sOratle tan1n1r ve imha edilir. 

Sava9 sonras1 beden a91r1 yorgun d09t0g0 ic;in tekrar eski ener
jisine kavu9mak amac1yla istirahat etmek, uyumak en dogrusudur. 

Dogal ya9am1n ic;indeki hayvanlar da hastaland1klar1 veya zehir
lendikleri zaman, gOvenli bir yere c;ekilip uyurlar. 

Dogadaki tom hayvanlar stres reaksiyonuna neden olan tehlike 
an1 bittiginde sOratle onar1m faz1na gec;erler. 

Parasempatik faz s1ras1nda ic; ve d19 tehlikelere kar91 tom gOven
lik onlemleri ve istihbarat hizmeti bag191kl1k sisteminin tam kapasite 
devreye girmesiyle kar91ian1r (i9imizdeki Hekim). Bir daha ayn1 tehli
keyle kar91ia9mamak ic;in savunma sistemi daha da duyarl1 hale ge
lir, erken uyan sistemi aktifl~ir. 

Qevresel faktorlerin ve baz1 hekimlerin nosebo yakla9,m, yOzOn
den sempatik fazdan c;:1kmam1z zorla91r. 

Sempatik faz uzad1kc;a uykular1m1z kac;ar, terleriz, kalbimiz c;ar
par, tansiyonumuz yOkselir, elimiz ayag1m1z buz gibi olur. Organlar1-
m121n bu yOkO kald1rma kapasitesi azald1kc;a zay1f halkalar belirti 
vermeye ba91ar. 

i9te size son zamanlarda 919 gibi artan ve c;ocuklar1m1za kadar 
intikal eden c;ag1m121n hastaliklar,n,n olu9 nedeni. 
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••••••• 
•• •• • • • •·. Korku, tak1nt1, ofke, uzuntu, huzursuzlu-

• Hastal1k • 
,•· ld•V• d b d . ••• ga neden olan duygusal 9at1i;;malar su-

: ge 1g1n e e en1n •• 
:' iyile~me fazina ·~ rekli vizyona girer. 

~ ge~ebilmesi i~in sukunet ; 8.~~s. g~r~egini dog~ degerlendire
~ i~inde kalabilmeyi : med1g1m1z 191n sempat1k fazda kalma 
• •• ba~arirsaniz iyileimek:' suresi uzuyor, onar1m faz1 ic;in yeterli su-

••••• kolayla~ir. • •• •• re bir turlu olui;,am1yor. 
•• • ••••••••• • •• Peki, ama hastahk s1ras1nda sukunette 

kalabilmek ic;in ne yapmal1y1z? 
Hepimizin stres kari;,1s1nda farkh reaksiyonlar gostermemizin ne

deni bilin9alt1m1zla girdigimiz duygusal 9at1i;;malard1r. 
Sukunet haline gec;ip orada kalabilmemiz ic;in, hayat1m1za giren 

duygusal 9at1i;;malar1n nedenini bulup ar1nmak zorunday1z. 
Bunun ic;in suratle tekrar kendimiz olup gerc;ekleri ic;sellei;,tire

cek formata donmeliyiz . 
.. 
Uzulerek edindigim tecrube, c;ok ak1lh bir insan1n sakinlei;,me ve 

teslimiyetinin c;ok daha zor oldugu gerc;egidir. brnegin bir hekimin 
kansere yakalanmas1 c;ok daha dramatik sonu9lan1r c;unku bildikle
riyle sukunet faz1na gec;mesi daha zordur. 

Gene; yai;,lardan beri gogus kanseri olmaktan fobi gelii;,tirecek 
kadar c;ok korkan ve kendi gogus kanserini erken tei;,hisle yakala
mak ic;in patoloji uzman1 olan bir kad1n meslektai;,1m, gogus kanse
rine yakaland191n1 kendi mikroskobuyla tespit ettikten sonra c;ok k1-
sa surede hayat1n1 kaybetti. Bunun sebebi hastahg1n iyilei;,me faz1-
na gec;ebilmesi ic;in yeterli sukunetin kesinlikle olui;,mamas1yd1. 

Hastahk doneminin asl1nda onar1m donemi oldugunu hekimlerin 
c;ogu ic;sellei;,tirmekte guc;luk c;ekiyor. Arna siz bunu hep hat1rlay1n 
olur mu? Hastal1k geldiginde bu bedenin iyilei;,me tepkisidir. 
Sukunet ic;inde kalabilmeyi bai;,ar1rsan1z iyilei;,mek kolaylai;,1r. 

Oysa hastahklar1n tedavisinde hekimlerin en c;ok kulland191 cum
le "Stres yapmay1n!"d1r. 

Dogal olarak hastalar da hekimlerine i;;u soruyu soruyor: "Peki 
siz bunu yapabiliyor musunuz?" 



··································································: • • 
• • : ~imdi gelin hastal1klar1n as,I nedeni olan, : 
• • 
: sempatik faz, aktif halde tutan i4rsel 4rat,,malar1 : 

• • • • (konflikt) tan1yal1m: : 
• • 
: + Deger kayb1 <;at1§mas1 
• • • • • • 

+ Sald1r1, tehdit <;at1§mas1 

: + Makam kayb1 <;at1§mas1 
• • • • • • • 

+ Kirlenme, taciz, tecavuz <;at1§mas1 

. + Tiksinme, igrenme <;at1§mas1 
• • 
: + Surekli tart1§ma i<;inde olma <;at1§mas1 
• 
: + Sindirememe / hazmedememe <;at1§mas1 
• • : + Kaybetme, terk edilme <;at1§mas1 
• • 
: + A<; kalma <;at1§mas1 
• • 
: + Aynl1k <;at1§mas1 
• • • ♦ 
• • • • ♦ 
• • • 

•• 

Olum <;at1§mas1 

Stres <;at1§mas1 

: + Etraf1ndan pis kokular alma <;at1§mas1 
• • 
: + Ginsel korku <;at1§malar 
• 
: + Bask1, mobbing <;at1§mas1 
• • 
: + Ka<;amama, uzakla§amama <;at1§mas1 
• • 
: + Hamile kalamama <;at1§mas1 
• • 
: + Gormezlikten gelme <;at1§mas1 
• • : + Sevdigini kaybetme <;at1§mas1 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • : .....••..•••.••........••.•....•..•...•..•...••.••.•.•...••......• 

Bu i<;sel <;at1§malann ki§iden ki§iye farkhl1k gostermesi, ya§am 
deneyimlerimizi olu§turan bilin9alt1 kay1tlar1n fark11 olmas1ndand1r. 

Hepimiz bilin<;alt1m1zda farkl1 kodlamalarla donat1lm1§ oldugu
muz i<;in, aynr olay kar§rsrnda farklr tepkiler veriyor, farkl1 <;at1§malar
la farklr organlanmrzr etkiliyoruz . 

.. 
Ornegin ayn1 i§yerinde uzun suredir <;al1§an dart ki§inin ayn1 an-

da gorevden uzakla§trnldrgrnr hayal edelim; 
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1. Ornek: 
Ev ge<;:indiren, ailesi ve <;:ocuklar1 i<;:in paraya <;:ok ihtiyac1 olan, 
birikimi olmayan bir ki9inin i9inden uzakla9t1r1lmas1 sonucu ya9a
d1g1 duygusal <;:at19may1 ele alal1m. 
Bu durumdaki bir ki9inin ya9ayacag1 <;:at19ma ''a<;: kalma 
<;:at19mas1"d1r. A<;: kalma korkusuyla geli9en stres reaksiyonu so
nucu tehlikeyi ilk fark edecek organ karacigerdir. 
Evrensel biyolojik duyarlil1k (EBD) sisteminin bu gibi <;:at19malar
daki aktar1m1, "karaciger kuwetlenmeli ve daha fazla gO<;: olu9-
turmal1" 9eklindedir. 
Bunun ger<;:ekle9mesi i<;:in karacigerde hOcre art191 meydana ge
lir. Organizmam1z1n gO<;: (power) saglay1c1s1 olan karaciger, bu 
<;:at19man1n i<;:ine giren ki9iyi bu 9ekilde hayatta tutmaya <;:al191r. 
i9ten <;:1kar1lma haberinin aniligi, 9oke edicilik derecesi, dramatik 
olu9u ve ki9iyi yaln1zl1k duygusu i<;:ine sokmas1 halinde kanser 
hOcreleri olu9ur. 

2. Ornek: 
Para s1k1nt1s1 olmayan ancak makam1n1 ya da rOtbesini kaybet
mekten korkan birinin i9inden <;:1kar1ld1g1nda neler ya9ayabilece
gini inceleyelim. Bu ki9inin ya9ayacag1 i<;:sel <;:at19man1n ad1 "ma
kam kayb1 <;:at19mas1"d1r. 
Makam kayb1n1n yaratacag1 ani 9ok nedeniyle koroner arterler
de (kalbi besleyen atardamar) Olserl~me ve ta9ikardi (nabz1n 
normalden h1zli atmas1) meydana gelir. EBD aktar1m1 damarlar1n 
geni91emesi ve kan ak191n1 art1rmak Ozerine programlan1r. 
Bu durum ''anjina pektoris" ad1 verilen kalpte 9iddetli, bat1c1 ag
r1ya neden olabilir. 
Qat19ma biterse Olserle9menin oldugu yerde yara iyile9mesi ger
<;:ekle9irken odem ile birlikte damar daralir. Qat19ma uzun sure 
devam ederse iyile9me faz1nda kalp krizi meydana gelir. 
Makam kayb1 sonucu ya9anan kriz, tansiyonun ani yOkselmesi 
sonucu beyin kanamas1na yol a<;:abilir. 
Ozellikle askeri dOzende ya9ayan, rOtbeler atlayarak Ost rOtbe

lere ula9an emekli askerlerin, komutanlar1n emekliye ayr1ld1ktan 



k1sa zaman sonra ya§ad1klar1 kalp krizinin kaynag1 makam kay

b1 9at1§mas1d1r. Beraberinde geli§ecek duygusal 9at1§malar, yine 

rezonansa girdigi organlarda hucresel degi§ikliklere yol agar . 

•• 
3. Ornek: 
Sahip oldugu para ve gorevi sayesinde kendini degerli hisseden 
bir ki§inin i§inden uzakla§t1r1lmas1yla ya§ayacag1 igsel 9at1§may1 
ele alallm. Bu ornekteki ki§inin ya§ayacag1 igsel 9at1§ma "deger 
kayb1 9at1§mas1"d1r. 
Kendimizi degersiz hissetmenin biyolojik aktar1m1 (EBO), kemik
lerde hucre kayb1 §eklinde yans1r. 
Osteoporoz ya da kemik erimesi denilen bu durumun dengesiz 
beslenme veya hormonal dengesizlikle ilgisi yoktur. Degersizlik 
duygusu nedeniyle kemiklerde olu§acak negatif etkile§im (ters 
frekans) sonucunda rezonansa gore ba§, boyun, s1rt, omuz, 
kuyruk sokumu, kalga, omurga, bel bacak, diz ve ayaklarda ke
mik erimesi olu§ur. 
Qat1§man1n bitmesiyle birlikte kemik hucrelerinin yeniden in§a 
edilmesi s1ras1nda dayan1lmaz agr1lar ortaya 91kar. 
Degersizlik duygusu sonucu olu§an bu tablo nedeniyle agr1n1n 
oldugu yerlerde yap1lan radyolojik tetkikler sonucunda surprizler 
91kabilir. 
Geleneksel tip agr1lann nedenini fiziksel bedende tespit etmeye 
9al1§t191 igin, agr1 nedeniyle yap1lan tetkikler sonucunda y1llard1r 
var olan patolojik degi§iklikler agnn,n nedeni olarak tespit edile
bilir. Dayan1lmaz agnlanndan kurtulmak isteyen hasta her turlu 
teklife a91kt1r. 
Bu tablonun daha a91k §ekilde anla§1lmas1 igin sizlere bir an1m1 
anlatmak istiyorum. 
Y1llard1r birlikte 9alt§t191m bir hekim arkada§tm, §iddetli boyun 
agr1s1 nedeniyle benden yard1m istedi. Dogal olarak once EMAR 
istedim ve tetkikler sonucu inan1lmaz bir goruntuyle kar§1la§t1k. 
''Daha once hie;: boyun agr1s1 oldu mu?" diye sordugumda "$im
diye kadar en ufak bir agnm olmad1" dedi. 
Radyolojik inceleme sonucu 7 adet boyun omurunun hepsinde 
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gift tarafl1 parmak buyuklugunde "cervical herni'' (boyun frt1g1) 
gozukuyordu ve bu olu§umun y1llar oncesine dayand1g1 kesindi. 
Cerrahlar yedi adet f1t1ga cerrahi a91dan higbir §ey yap1lamaya
cag1n1 soylediler. "Madem y1llard1r bununla birlikte agr1s1z §ekilde 
ya§am surduruyorsun, o halde boyle ya§amaya devam et'' de
nildi. Oysa 1 veya 2 f1t1kla kar§1la§1lsayd1 kesin ameliyat onere
ceklerdi. 
Tedavi olarak son zamanlarda ya§ad1g1 ofke ve gerilimi ortadan 
kald1rd1k. Kas spazm1 gegince agr1 yok oldu. Frt1klar ise omur 
boyu arkada§1yd1. San1r1m ne demek istedigimi anlad1n1z 

•• 
4. Ornek: 
$imdi de gok paras1 olmad191 halde makama onem vermeyen, 
kendi degerini bilen ve "Nas1I olsa bir §ekilde geginirim" diyebi
len birinin i§inden uzakla§t1r1lmas1n1 inceleyelim. 
Ne para, ne makam ne de degersizlik 9at1§mas1na giren hatta 
at1ld1ktan sonra bu i§ bana gore degilmi§ diyen bir ki§i higbir 
duygusal 9at1§ma igine girmemi§ olur. 
Bu §ekilde i§inden ayr1lan bir ki§i asla hasta olmaz. 
Boyle du§unebilen biri, daha sagl1kl1 bir ya§am igin gok sevdigi 
i§leri yapabilecek ozgurluge kavu§mu§tur. 
l§te size ayn1 i§yerinden uzakla§t1r1lan ancak farkh duygusal 9a
t1§malara girerek kaderini tayin eden 4 farkl1 ki§ilik. 

"Mastositoz" ad1nda gok nadir gorulen bir cilt hastal191yla muca
dele eden bir dan1§an1m, kendisine bu hastahg1n sebebinin genetik 
oldugunun ve stres yapmamas1 gerektiginin soylendigini, bunlar1n 
d1§1nda bir bilgi edinemedigini ancak kendini ne kadar sakin tutma
ya 9al1§1rsa 9ah§s1n iyile§emedigini anlatm1§t1. 

Oysa kronik hale gelen tablonun iyile§ebilmesi igin ilgili regulas
yon blokaj1n1n a91lmas1 gerekir. 

Geleneksel tip bag1§1kllk sisteminde onemli bir yeri olan mast 
hucrelerinin neden bu kadar 9ogald191n1 izah edemiyordu. 

Holistik tip bak1§ a91s1yla sebebin 25 y1I once arka arkaya ya§an
m1§ iki onemli ayr1l1k §Okundan kaynakland191n1 bulduk. 



Birincisi 8.§lk oldugu k1z arkada§1 ikincisi ise omuzuna dovmesi

ni bile yapt1rdig1 ve c;:ok sevdigi dedesiydi. Bu donemde ya~nan 
yogun stres ve OzOntO, aynhk 9at1§mas1 ile rezonansa girdigi ic;:in, 
mast hOcreleri duruma el koymu§ ve ortamdaki ihtiyac1 kar§1lamak 

ic;:in 9ogalm1§t1. 
Ancak ya§anan aynhk temas1n1n ya§am plan1ndaki deneyimleri 

ic;:in birinci s1ray1 te§kil etmesi, bu krizden bir tOrlO kurtulamamas1na 
neden olmu§tu. Hadisenin sOresi ve §iddeti kahc1 regOlasyon bloka

j1 olu§tUITT1U§tU. 
0 gOnden bugOne de kimse blokajlan ac;:mamr§tl. 
Dan1§an1ma c;:ok §iddetli ters frekans olarak yans1yan aynhk 9a

t1§mas1n1n yarattrgr ani §Ok ve dramatik tabla, yalnrzhk duygusunu 
depre§tirerek, Mastositoz adlr cilt hastahgrnrn iyile§me §ansrnr orta
dan kald1rm1§t1. 

Birlikte 9al1§t191m1zda bu hastalrk sayesinde dan1§an1m evren
sel mesaj1 ve ya§am s1nav1n1 6grenerek hayata bakl§ a91s1n1 degi§
tirmi§ oldu. Blokajlar a91ld1ktan sonra sagl1kl1 ve huzurlu bir ya§a
ma adrm atan dan1§an1m, hayata §imdi ve burada alg1s1yla bak
mayr ogrenerek her an1nda haz almaya ba§ladr ve bu sayede cilt 
hastal191 iyile§ti. 

Gilt problemlerinin ana kaynag1 aynl1k 9atr§mas1d1r. Ozellikle ba
g1ml1 oldugumuz, deger verdigimiz ki§ilerle ya§anan ani ayr1hklar cilt 
Ozerinden reaksiyon gosterir. 

Sac;: dokOlmesi veya sac;: klran (Alopesi) ve Trigeminal Nevralji'nin 

de oyle. 
Migren, a§1r1 zihinsel aktivasyon sonucu geli§en ve yenilenme 

(rejenerasyon) ic;:in gereken dinlenme molasrdrr. Ki§ilik aray1§1, mO
kemmeliyetc;:ilik ve makam ofkesi en srk duygusal 9at1§ma nede
nidir. 

Genc;:lerde daha srk gorOlen akne yani sivilcelerin kaynag1 ise 
alay edilme endi§esidir. 

Bu noktada hep akl1m1zda tutmamrz gereken gerc;:ek §Udur: 
Biyolojik sistem sOrekli bize yard1m etmeye 9al1§maktad1r ve do
kularda olu§an farklr aktivasyonlarr olumsuz degerlendirmemek 
gerekir. 
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Bag dokusunda hiicre art1~1: Fibrom 

Yag dokusu hiicre art1~1: Lipom 

Kas hiicresi hiicre art1~1: Myom 

Mukoza ve salg1 bezlerinde art1~: Polip 

Damarlarda hiicre art1~1: Anjiom 

K1k1rdak ve kemiklerde hiicre art1~1: Chondrom 

Hormonal bezlerde hiicre art1~1: Kist 

Ciltte hiicre art1~1: Keratoz, sigil 

Troid bezlerinde hiicre art1~1: Nod iii 

Butun bunlar iyi huylu karakterde olup, zihinsel 9at1§malar1m1zla 
olu§turdugumuz hucre art1§lar1d1r. Diger bir tan1mlamayla kar§I kar
§iya kahnan problemi atlatmak ve hayatta kalabilmek i9in ger9ekle
§en bir destek mekanizmas1d1r. Qunku evrensel biyolojik duyarhhk 

134 sayesinde surekli korunuyoruz. 

Hangi duygusal 9at1§man1n hangi hastal1klara yol a9t1g1n1 farkh 
bir kitapta sizlere sunman1n da haz1rl1g1 i9indeyim. $imdilik hastahk 
olarak nitelendirdigimiz sagl1k problemlerini olu§turan 5 biyolojik ya
sadan bahsederek bu bolume son vermek istiyorum. 

Bu yasalar "yeni tip" ad1 alt1nda 2018 y1l1nda rahmetli olan unlu 
Alman doktor Ryke Geerd Hamer taraf1ndan 1981 y1l1nda ke§fedil
di ancak geleneksel t1bb1n onay1n1 ne yaz1k ki alamad1. Oysa Dr. 
Hamer'in bu ke§fi, tip alan1ndaki tum belirsizlikleri ortadan kald1r1-
yor. Bugun israil'de kanser hastas1 say1s1n1n 90k az olmas1n1n ne
deni, orada Dr. Hamer'1n felsefesinin ve be§ biyolojik yasan1n daha 

90k kabul goruyor olmas1d1r. 

1. Biyolojik yasa 

Biitiin biyolojik programlar i~sel-duygusal bir ~at,,ma 
sonucu ortaya ~•kar. Geleneksel tip alan1nda tum reaksiyonlar1n 

mutlaka bilimsel bir izah1 olmah. 



Birinci biyolojik yasaya gore ya§anan duygusal c;:at1§maya uygun 
olarak bir organda hucresel degi§iklikler olu§uyor. Bu da konuya bi

limsel bir format kazand1nyor. 
l§inden uzakla§t1nlan 4 farkll ki§inin ya§ad191 farkll duygusal c;:a

t1§malar1n sonuc;:lar1n1 hep beraber ogrendik. 
Anla§1lmas1 gereken onemli konu, ic;:sel c;:at1§malar1n 6zel biyolo

jik bir ihtiyac;: geregince olu§tugudur. Bu biyolojik program binlerce 
y1ld1r insan turunun genetik havuzundan gelerek, belirli bir amaca 
hizmet ediyor. Bu kutsal amac;:, ruhsal geli§im ic;:in kulland191m1z be
denin sonuna kadar c;:all§mas1 esas1na dayan1r. 

Boylece kar§1 kar§1ya kald191m1z semptomlar1n arkas1ndaki ger
c;:ek nedeni bulabilir ve kaynag1 yak edebiliriz. Organizmam1z biyo
lojik bir varl1kt1r ve her ortama gore bir B plan1 olu§turabilecek ozel
lige sahiptir. 

• • 

Ozellikle dramatik, ani, §Oke edici ve ki§iyi izole edici duygusal 
c;:at1§malar, bedensel hayata devam edebilmemiz ic;:in bir B plan1n1n 

• 

devreye girmesine yol ac;:ar. 
Kanser hucreleri bile beyinle baglant1s1n1 kaybettiginde oksijen

siz, §ekersiz, karanllk ortama uyumlanmaya c;:all§1r. Bu yeni ortam
da ya§am surdurebilmek ic;:in bir onceki ya§am format1n1 hat1rlayan 
c;:aresiz hOcreler, ya§amak ic;:in kendilerini korumaya al1r. 

Duygusal c;:at1§ma sona erdiginde ise bag1§1kl1k sistemi tam ka
pasite devreye girerek yabanc1la§ml§ hOcreleri tespit eder ve onla-
n etkisiz hale getirir. • 

Bunun ic;:in tek §art her daim kendimiz olmak ve parasempatik 
sOkGnet faz1nda kalarak regulasyon blokajlann1n ac;:1lmas1n1 sagla
makt1r ... Blokajlann ac;:1lmas1 ve blokaja neden olan duygusal c;:at1§
man1n kald1nlmas1, bu alanda uzman bir hekim taraflndan kolayl1k
la saglanabilir. 

2. Biyolojik yasa 

Tum biyolojik program, sempatik (stres faz1) ve parasem

patik (sukunet faz1) olmak uzere 2 faz uzerinden gerc;ekleJir. 
Duygusal c;:at1§man1n yaratt191 §Ok, bedeni normal ritr'ninden 91-
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kararak sempatik uyar1m1 (stres reaksiyonu) ba$lat1r. B6ylece uyku
suzluk, i$tahs1zl1k, nab1z art1$1, el ve ayaklarda sogukluk meydana 
gelir. 

D0$0nceler, ilgili duygusal 9at1$ma 9er9evesinde $iddetli tak1nt1 
format1n1 al1r. Bu a$amada ya$ananlar1n biyolojik amac1, ger9ek ne
deni bulmak ve 96zumlemektir. 

Stres faz1 uzun sOrdOgO takdirde beden a$1r1 enerji kaybederek 

zayrflar. 
Duygusal 9at1$man1n ger9ek sebebi bulunup etkisiz hale getiril

diginde, organizma sukOnet faz1na ge9erek rahatlar. Bu nedenle i9-
sel 9at1$man1n erken bulunmas1, hasar1n daha az olmas1n1 saglar. 

B6ylece metabolizma normale d6ner, i$tah artar, uyku duzelir 
(iyile$menin rahat ger9ekle$mesi i9in a$1r1 uyku istegi ba$1ar), nab1z 
rahatlar, el ve ayaklar 1s1n1r. 

Hasar tespiti yap1p onar1ma ge9en organizma, bag1$1khk siste
mini tekrar tam kapasite devreye sokar. Bol istirahat, uyku, vitamin

mineral i9eren sagl1kh beslenmeyle ki$i tekrar saghg1na kavu$ur. 
Ate$1enme ve agnlar1n geli$tigi sOkOnet faz1, asl1nda hastahg1n 

iyile$meye ba$lad191 onar1m faz1d1r. Bu ger9egi i9selle$tirip onar1m 
an1nda 91kan semptomlar1 gerektiginde semptomatik tedavilerle 
destekleyerek sakinlikle kar$1lamahy1z. 

iyile$me faz1n1n tam ortalannda birka9 saat surebilecek sempa
tik fazla kar$1 kar$1ya kalabiliriz. Dr. Hamer'1n epikriz faz1 dedigi bu 
faz, beynin ilgili b61gesindeki 6demin geri 9ekilmesiyle ortaya 91kar 
ve bu durum onar1m safhas1nda dogald1r. 

Duygusal 9at1$man1n neden oldugu b61gesel beyin 6deminin 
dag1ld191 an1 yans1tan bu kriz faz1, beynin ilgili b61gesinde beyaz bir 
g61ge b1rakabilir. Beyinde olu$an bu g6r0nt0 asla bir metastaz ve
ya beyin t0m6r0 degildir, 90nkO sonras1nda sabit kal1r. 

Parasempatik iyile$me d6neminin epikriz faz1nda kusma, bulan
t1, ba$ d6nmesi, ba$ agr1s1, 9ifte g6rme gibi n6rolojik belirtiler k1sa 

sureligine ortaya 91kabilir. 
Dogada oldugu gibi insanlarda geli$en degi$imlerin sebebini arar

kende resmin bOtOnOnO g6rmeliyiz. 



3. Biyolojik yasa 

Butun biyolojik programlar beynin belirli bir bolgesinden 
yonetilir. 

igsel 9at1:;;ma nedeniyle hayata gegen biyolojik program (EBD), 
duygusal 9at1:;;mayla rezonansa giren beyin bolgesine uyumlu or
ganda hucre art1:;;1na ya da hucre kayb1na yol agar. 

Beyin sap1 ve beyincik arac1l191yla geli:;;en biyolojik program, ilgi
li organ veya dokularda hucre art1:;;1na, tumor olu:;;umuna ve fonk
siyon art1:;;1na neden olur. 

Buyuk beyin arac1hg1yla geli:;;en biyolojik program ise ilgili doku 
ve organlarda hucre kayb1na, ulserle:;;meye ve fonksiyon kayb1na 
neden olur. Hucre kayb1 nedeniyle burada kanser hucrelerinin olu
:;;umundan bahsedemeyiz. 

Nezleden tutun kansere kadar tum hucresel degi:;,imler bu biyo
lojik program dahilinde gergekle:;;ir. 

4. Biyolojik yasa 

Tum mikroorganizmalann bedenimizde yararl1 bir gorevi var. 
Fiziksel bedenimiz 100 trilyondan fazla hucreden meydan gelir. 

Bunun 10 kat1, yakla:;;1k olarak bedenin o/o 5'i mikrobiyom yani mik
roorganizmadan olu:;;ur. 

Simbiyoz yani uyumlu bir butunluk iginde ya:;,am surdurdugu
muz mikroorganizmalar sayesinde onanm fazlar1nda sagl191m1za 
kavu:;,uyoruz. Biyolojik program1n gergekle:;;mesi mikroorganizma
lar sayesindedir. 

Geleneksel t1bb1n kanser tedavisinde son geli:;;meleri yans1tan 
immunoterapinin guncel tedavi program1nda uygulanma nedeni, 
mikroorganizmalar1n kanser hucrelerini yok edebildigi gergeginin 
kabul gormesidir. 

Gerek hucre art1:;;lan gerekse hucre kay1plar1nda devreye giren 
mikroorganizmalar sayesinde tekrar sagl191m1za kavu:;;uruz. 

Biyolojik program1n en onemli silah1 mikroorganizmalard1r. 
Bakterilerin kotu ve hastahk yap1c1 olarak tan1nma nedeni, olu 
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dokularda salg1lad1klar1 toksinlerdir. Bu anlamda yedigimiz g1dalara 
ve i9tigimiz sulara 90k dikkat etmeliyiz. 

EBO geregince toksinlerin olu§umu, 610 dokulann par9alan1p 
96zulmesi i9in i§lev gorur. 

Bakterilerimizin amac1 bize zarar vermek veya 6ldurmek degil
dir. Pozitif ve negatif olarak iki gruba aynlan mikrobiyom, saghkh ol
dugumuzda simbiyotik yani uyumlu bir ya§am surdurur. 

Hastal,k an,nda yeniden yap1lanma ve onanm i9in harekete ge-
9erek tekrar normal dengeyi saglar. 

Bakterilerin belirli bir bolgede 9ogalmas1, §ifa i9in gorev almala
r,ndan kaynaklan,r. 

Bakterilerin ve viruslerin tehlikeli hale gelmesi, korku nedeniyle 
bag1§1khk sistemimizin zayrflamas1ndand1r. Bu nedenle antibiyotikleri 
kullan1rken 90k dikkatli olmahy1z. Gerektigi yerde gerektigi dozlarda 
kullanmahy1z 9unku ad, Ozerinde anti-biyotik yani biyolojik olmayan 
bu silahlar ki§iyi onanm faz1ndan tekrar sempatik faza goturebilir. 

Surekli bogaz enfeksiyonu ge9iren 9ocuklar1n antibiyotik kullan1-
m1yla iyile§tikleri halde k1sa sure sonra tekrar hastaland1klar1na he
pimiz §ahit olmu§uzdur. 

Bunun sebebi bogaz enfeksiyonuna neden olan duygusal 9at1§
man1n yani kaynag,n (ger9ek duygular1n1 ifade edememe) yok edil
memesi ve onar,m faz1nda kal1namamas1d1r. 

ila9lar veya operasyonlarda enfeksiyonlar, engellemek i9in anti
biyotikler §art olsa da biz her durumda sukOnet halimizi korumah
y1z. Bu §ekilde 90k daha h1zl1 iyile§me §an,na kavu§uruz . 

.. 
Dunyaca Onlu kalp cerrah, Dr. Mehmet Oz'On ameliyat oncesin-

de moral ve motivasyonun ameliyat sonras, iyile§meyi anlamh §ekil
de etkiledigini ifade etmesi bu a91dan 90k dogru bir tespittir. 

5. Biyolojik yasa 

Butun biyolojik programlar anlaml1 bir ama~ i~in hizmet 

eder. 
Hi9bir §eyin tesaduf olmad191n1 Albert Einstein',n s6zlerinden bi

liyoruz. 



''Tanr1 zar atmaz" veya ''TesadOf Tanr1'n1n •• •• • • • • • • • ··•. 
• • 

gizli kalma §eklidir'' sbzleri kendisine ait. _.·· Hastal1klar, •• •• 
Biyolojik program (EBO), hastallklara ! ruhsal plan1m1zdan ·._ 

0 V 0 

neden olan i9sel 9at1§malar1m1z1n kaynag1 : uzakla~1gim1zda : 
giderilene kadar devam eder. ~ yol gosterici olarak : 

Bu ger9ekler sayesinde hastal1klann as- •• •• ka111m1za ~•kar. _.: 
• • • • l1nda ruhsal fark1ndal191m1z1n geli§imi i9in hiz- ·•.. ..•· 

••••••• 
met ederek mesaj ilettigini rahatl1kla sbyleye
biliriz. 

Evrensel yasalar hOkmOndeki ya§am plan1m1z ve s1navlar1m1z, 
biyolojik program1n varl191yla desteklenir. Bu sayede kendimiz olup 
kendi yolumuzda dogru kararlar vererek ilerledigimizde, hasta ol
mam1z i9in bir neden kalmaz. 

Kendimizle yuzde yOz baglant1 halinde oldugumuzda evrensel 
sistemle de tam uyumlu oluruz. internet baglant1s1na benzetebile
cegimiz bu durum, fiziksel bedenimizin sOrekli guncellenmesine 
olanak saglar. Bu sayede iyile§tirme sistemi sOrekli aktif halde kal
m1§ olur. Eger kanserden korkuyorsak yapmam1z gereken tek §SY 
guncellemeye a91k olmak. 

Tum organizman1n, organlar1n, hOcrelerin orijinal datalar1 morfo
genetik alanla baglant11I enerji bedenimizde bulunur. 

Hastal1klar, ruhsal plan1m1zdan uzakla§t191m1zda yol gbsterici 
olarak kar§1m1za 91kar. 

Butunun amac1, okulun bah9esinden tekrar okula girmek, bgre
nimimize devam edip bzgurle§mek igindir. 

Hastal1klar, ac1lar, kay1plar sayesinde igimizdeki uyan1§ ger9ek
le§iyor. 

Hepimiz hastallklar, kaoslar sayesinde hayat1n anlam1n1 sorgulu
yoruz. 

~ocuklar neden hastalan1yor? 

Sevgili okurum, hastallklar1n ana sebebi duygular ve dO§Once
lerle 9ocuklar1n neden ve nas1I hasta olduklar1n1 merak ettiginizi du
§Onerek, bu konuya biraz daha a91kllk getirme ihtiyac1 duydum. 
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Soguk alg1nhg1, bogaz enfeksiyonu, k1zam1k, kabakulak gibi en
feksiyon hastal1klann1n duygu ve du§uncelerle ne ilgisi olabilir dedi
ginizi duyar gibiyim? 

Losemi, menenjit, norodermit, kanser, kistik fibrozis, pnomoni, hi
potroidi, enurezisnokturna gibi hastal1klann asll nedeni psikolojik mi? 

Ozellikle c;:ocuklarda 919 gibi artan obezite, diyabet, alerji, skol
yoz, ADHS'nin olu§umunda duygu ve du§uncelerin rolu nedir? 

Ya§am1nda sadece seyirci oldugu halde c;:ocuklar nas1I olur da 
ag1r hastal1klarla bogu§mak zorunda kal1yor? 

Konuya girmeden once tum canl1lann temel yap1ta§1n1n ene~i ve 
enformasyon oldugunu tekrar hat1rlatmak istiyorum. 

Her §ey bir titre§im! Rezonans yasas1 geregince hepimiz birbiri
mizle ileti§im halindeyiz. Ya§ad191m1z ortamdaki 9i9eklerimiz, evcil 
hayvanlar1m1z nas1I etkileniyorsa, 9ocuklar1m1z da etkileniyor. Co
cuklann bir §eylere §ahit olmalar1na bile gerek yok. Siz odan1zda 
korku veya endi§e ic;:indeyseniz, c;:ocugunuz kendi odas1nda olsa 
bile endi§e ve kayg1 ic;:inde olur. Tek fark bu korkuyu yans1tma §ek
lidir. Cic;:ekler solar, evcil hayvan1n1z huysuzlan1r, zamans1z, uygun
suz alanlara tuvaletini yapar veya hastalan1r. 

Evet, sevgili okurum, c;:ocuk hastahklar1n1n ana sebebi de kendi 
oz frekanslar1na ters gelen "negatif frekanslar"d1r. 

Geni§ spektrumlu antibiyotikler, destek tedavileri ve diger 
semptomatik tedaviler c;:ocuk olumlerini anlamh olc;:ude azaltt191 hal
de, 9ocuk hastal1klar1n1n kaynag1 clan negatif frekanslar ne yaz1k ki 
gunumuz t1bb1 taraf1ndan degerlendirmeye al1nm1yor ... 

Bu durumda hastahklar semptomatik ilac;:larla iyile§Se bile, etken 
kaynak bulunup ortadan kald1r1lamad191 ic;:in, ayn1 hastal1k yeniden 
ortaya 91kabilme riskini ta§1yor. 

Durumu daha net anla§1labilir hale getirmek ic;:in sizlere mecbu
ri hizmet y1llar1nda ate§li c;:ocuk hastahklar1n1 nas1I tedavi ettigimi an
latmak istiyorum. 

Tip fakultesinden mezun olduktan sonra kura c;:ekimiyle c;:ocuk 
olumlerinin c;:ok oldugu Senirkent ilc;:esine bagh Esendere nahiyesi
nin ilk hekimi olarak atand1m. 

Tip fakultesinde c;:ocuk hastal1klar1 staj1m s1ras1nda ate§li tum 



c;:ocuklara 1 O gun boyunca i.M. enjektabl antibiyotik uyguland191n1 

6grendim. 
Bu bilgiyi hizmet verdigim kasabadaki tum ate§li enfeksiyon 

hastal1klar1na yakalanm1§ 9ocuklara uygulad1m. Re9etelerine 10 
gun boyunca gOnde 1 ampul antibiyotik igne yazd1m. 

Sonu9 mOkemmeldi 90nkO iki y1lilk mecburi hizmetim boyunca 
neredeyse hi9 c;:ocuk 610m0 olmad,. 

Ancak bir sure sonra as,I kaynak bulunamad191 i9in hastal1k tek
rarl1yordu. 

Kaynag1n c;:evresel negatif enerjiler oldugu hakk1nda hic;:bir fikrim 
yoktu. 

Ene~i ve enformatik alan bilimsel t1bb1n kapsama alan1 d1§1ndayd1. 

··································································: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Cocuklarda hastal1ga yol ac;abilecek negatif 
enerji kaynaklar1: 

1 . K6t0 beslenme. 
2. <;ocugun ya§ad191 evin etraf1ndaki yOksek gerilim 

hatlar1, yeralt1 su kaynaklar1, baz istasyonlar1, man
yetik kirlilikler. 

3. <;ocugun ya§ad191 evin hijyenik §artlar1n1n elveri§-
siz olmas1. 

4. Evin ic;:inde 6ncesinden ya§anm1§ dramatik, derin 
OzOntO verici bir hadisenin etkinligi. 

5. Anne ve baban1n sOrekli c;:at1§mas1, huzurlu bir or-
tam1n olmamas1. 

: 6. <;ocuklar,n kendilerini gOvende hissetmemeleri. 
• 
: 7. Korku / stres. 
• • : 8. Hamilelik s1ras1nda annenin ya§ad191 duygusal c;:a-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t1§malar, k6t0 beslenme, sigara ve ila9 kullan1m1. : 
• • • • : 9. <;ocugun anne veya babadan uzak ya§am sOrdOr- : 
• • 
: mek zorunda kalmas1. : 
• • • • : 10. Anne ve baban1n yOzde yOz kendi olmamas1. : 
• • • • • • • • : ....•••............•.......................................•...... 
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Qocugun enerji sistemini bozan ters frekanslar, rezonansa gir
dikleri organlar1n frekans1n1 bozarak hastalanmas1na neden olur . 

.. 
Ornegin 9ocuk ya§ad191 korkulann nedenini anlam1yor, ifade ede-

• 

miyorsa, s1k s1k bogaz enfeksiyonu ya~r. Bu durum ust solunum yo-
lu enfeksiyonu, faranjit, larenjit ve pnomoniye kadar gidebilir. 

S1kl1kla alerjik reaksiyon ge9irmenin kaynag1 ortamdaki gerilimin 
9ocuk taraflndan tehdit olarak alg1lanmas1d1r. 

Anne veya babayla sevgi baglann1n azalmas1 nedeniyle cilt has
tailklar1 olu§ur. 

Qocugun guvensizlik veya degersizlik hissi ya§amas1, kemik ili
gi (orn. Losemi ), pankreas, mide ve bag1rsaklar1 olumsuz etkiler. 

Duygusal anlamda anne ve baba aras1nda kalan 9ocuklarda ve 
kendini sevmeyen, sevgi arayan 9ocuklarda omurga egriligi (skol
yoz, kifoz) geli§ir. 

Ailelerin ya§ad1klar1 korku ve endi§eler 9ocuklar1 90k derin etki
leyerek stres reaksiyonunu ba§lat1r. 

Obezitenin de ana kaynag1 9ocuklar1n kendilerini degerli gorme
meleri ve sevgi aray1§1d1r. 

Asl1na bakarsan1z 9ocuklara dogrudan bir §SY ogretmemiz ge
rekmiyor 9unku 9ocuklar etraflar1ndaki her §eyi izleyerek ogrenirler. 
Bu nedenle oncelikle kendimize durust olursak ve kendimize deger 
verip seversek 9ocuklar da bunu ornek al1r. Qocuklar1m1za verece
gimiz en buyuk hazine budur. 

Aksi takdirde dogru diye ogretilen al1§1lm1§ tutum ve davran1§lar 
9ocuga yalan gelir. 

Her ulkenin kendine ait morfogenetik bir alandan etkilendigini 
anlatm1§t1m. 

• • 

Oncelikle 9ocuga gore bir anne veya baba rolu oynamamaily1z, 
kendimiz olmaily1z. 

Aksi takdirde 9ocuklar1m1z i9in ileride kotu rol model oluruz. 
Kotu hissediyorsak kotu, iyi hissediyorsak iyi oldugumuzu gos

termeliyiz. Qocugumuz i9in iyi gozukmek zorunda degiliz. 
iyi ya da kotu diye de bir §ey yoktur zaten. Her turlu duyguyu 

deneyimlemek zorunday1z. Ancak bu sayede ozgurle§ebiliriz. 
Qocugumuza kotu hissettigimiz halde iyi gozukursek, bunun 



••••••• 
dogru oldugunu kabul eder ve hayat1 boyunca ••• •· ··• •• 

• • 
o da oyle olmaya 9al191r. Bu 9ekilde kendini .-· Tiim • •. 

• • 
gizleyerek, iyi olmad191 halde iyi gozukmek i hastal1klar1n ·._ 

i9in 9abalar durur. 
Oysa ne isek, ne hissediyorsak onu 

yans1tmay1 ogrenmeliyiz. 
Aksi takdirde ozgurle9emeyiz, korkular1-

m1zla yuzle9ip vedala9amay1z. 

: kaynag1 kendimiziz. : 
• • 
-.. $ifa sende! $ifa .: 
• • •• bizde! : • • •• •• •• •• • • ••••••• 

Takip edilmekten, yarg1lanmaktan, terk edilmekten, yaln1z kal
maktan, ba9ar1s1z olmaktan korkarak hayat1m1za dublor sokar1z. 

Zorlu ya9am s1navlar1nda yerimize dubl6r sokarsak, ders alma
m1z gereken deneyimimizden ka9m19 oluruz. Oysa her sahne bir 
deneyim, her deneyim bir ogrenim, her ogrenim ozgurle9memiz 
i9in bir ad1m demek. 

Dublor kullanarak sahneden ka919, ogrenimimizi durdurur. 
Hayat1m1za sunulan sahneleri kabul etmeliyiz. 
Qocuklar1m1z bizim tekamul arac1m1z, aynam1z. 
Qocugun ruhsal geli9im i9in se9tigi anne ve baba, ya9am s1nav

lar1 ve deneyimlemek istedigi tema i9in ozeldir. 
Bu nedenle sagilkil bir ruhsal tekamul i9in anne ve baba ger9ek 

rolunu yans1tmal1d1r. 
Aksi takdirde 9ocuklar ya9am s1navlar1 i9in buyuk s1k1nt1 9eker 

ve bu nedenle korkup ailelerine bag1mil olur. 
Kendi ya9ad191m1z duygusal 9at19malar1n s1rf 9ocugumuz ac1 

9ekmesin diye ustunu ortersek, gormezden gelirsek, yol gosterici 

olamay1z. Eger 9ocuk ofke kontrolunu geli9tirmek i9in dunyaya gel
mi9 ise, ofkeli bir anneye ihtiyac1 vard1r. Parayla sorunlar1n1 dene
yimlemek i9in parayla s1k1nt1 ya9ayan babaya, maddi guvensizligin 
ya9and191 ortama ihtiyac1 vard1r. 

Qocugun sagilg1n1 tehdit eden en onemli faktor, durustlugun ol
mad191 bir ortamda kendini guvensiz hissetmesidir. 

Qocuklarla olan kar91l1kl1 durust ileti9imimiz, aile i9inde guvenilir 
bir ortam yaratacakt1r, bundan emin olabilirsiniz. 

Guven verici durust bir ortam, duygusal 9at19malar1 yak ederek 
hastal1klar1n olu9umunu engeller. 
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Qocuklanm1z dogduklar1nda yOzde yOz kendi olarak dOnyaya 
gelirler. Anne ve babalar1n1n da oyle olmas1n1 isterler. Bu nedenle 
c;:ocuklar1m1z1 Olkenin gelenek ve goreneklerine uygun hale getirmek 
yerine onlar1 olduklan gibi kabul ederek, ya9ad1g1m1z problemlerin 
kaynag1n1 kendimizde aramalryrz. Qocuklarrn bizlere yayd1g1 saf sev
gi enerjisini kabullenip uyumlanmahy1z. Bu sayede bizlere y0klenmi9 
suc;:luluk duygular1ndan 6zg0rle9ip, kendimizi cezaland1rmaktan 
kurtuluruz. 

Qocuklar ic;:in son sat1rlanm1 cinsel istismar konusuna ay1rmak 
istiyorum. En c;:ok korktugumuz, c;:ocuklann cinsel istismara ugra
mamalar1 ic;:in ozellikle annelerimize bOyOk gorev d090yor. 

Bunun ic;:in oncelikle c;:ocuklar1m1za hay1r demeyi ogretmeliyiz. 
Qocuklara cinsellik hakk1nda dogru bilgilerle cinsel egitim vermeli
yiz. Qocuklar1n cinsellik hakk1ndaki sorularrna "Sus, ay1p, gOnah, bir 
daha boyle 9eyler duymayacag1m" yerine c;:ocuklar1n anlayacagr dil
de tatmin edici cevaplar vermeliyiz. Qocuga ozel bolgelerini anlat
mal1y1z ve her tOrlO merak1n1 gidermeliyiz. 

··································································: • • • • 
• • • • • • • • • + 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
: + 
• • • • • • • • • • + • • • •+ • • 

D1~ faktorlerin hastal1klar Ozerindeki etkisi ve 
almam1z gereken onlemler: 
D19 etkenler ac;:1s1ndan dikkat etmemiz gereken en 
onemli konu, c;:ocugun yeti9tigi ortam1n negatif fre-
kanslardan uzak olmas1d1r. Bunun ic;:in evimizi her gOn 
suyla temizlersek (ic;:ine dogal tuz ve sirke koyarak), 
havaland1r1rsak, g0ne9in girmesine izin verirsek, c;:o
cugun ya9am sOrdOrdOgO mekandaki negatif enerjiler 
temizlenir. 
Qocugun yatt1g1 odaya asla manyetik kirlilik yaratacak 
elektronik alet (TY, cep telefonu, bilgisayar) koyma
mahy1z. 
Qocuklar1m1z1 s1k s1k y1kamal1y1z. 
Dag1n1k bir ortamda ya~m sOrdOrmemeliyiz. 

: + Negatif enerjilerin dag1lmas1 ic;:in tOtsO (adac;:ay1 gibi), 
• • • • • 

aromatik kokular kullanabiliriz. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • • • • • • 



• • 
: + Tart1:;;man1n ya:;,and1g1 bir ortamda beklemi:;; surahide-
• • • • • • • • • . + • • • • • • • • • 

ki suyu ic;:meyin, ic;:irmeyin. Su kayrt cihaz1 gibidir, her 
turlu frekans1 kaydeder . 
Evinizin alt1ndan yeralt1 suyu gec;:iyorsa veya yak1n1n
dan yuksek gerilim hatt1, baz istasyonu bulunuyorsa 
mumkunse ta:;;1n1n, c;:ocugunuz i<;:in bunu yap1n. 

: + Emzirirken c;:ocugunuzu sevin, ona sevdiginizi hisset-
• • • • 

tirin. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : + Sevgi ve guven ortam1 olmadan sagilk olmaz. 
• • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Son olarak tekrar hat1rlatmak isterim: 
. Hastailklar1n gerc;:ek nedenini bulup ortadan kald1rmad191m1z s0-

rece hastal1ktan kurtuldugumuzu s6yleyemeyiz. 

Ya~am sevinci ve guven ortam1nda ya~ayan ~ocuklar 
kolay hastalanmaz! 
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I bolum 

Temel elementler ve 
ya am s1navlar1m1z 

Boyutlar ve ozellikleri 

Dunyam1z 5 seviye ruhsal boyut fark1ndahg1na sahip insan tu
ruyle dolu olup fiziksel bedenli ya§am1m1zda 91kabilecegimiz en Ost 
boyut 5. Boyuttur. 

Fiziksel, astral, mental ve spiritual bedenden olu§an varhg1m1z, 
maddesel alanda 7 ayr1 elektromanyetik alan1n (EMA) bir butunu- 147 

dur. 
Alt 3 EMA fiziksel alan, Ost 3 EMA ruhsal alan ile rezonans ha

lindedir. 4. EMA olan kalp merkezi, fark1ndal1k olarak fiziksel alan
dan ruhsal alana ge9i§ yapt191m1z evrensel sevgi merkezidir. 

Birileri i9in degil mutlak kendimiz i9in ya§amam1z gerektigi bilin
ci 4. Boyut seviyesinde ger9ekle§ir. Bu nedenle alt boyut (1., 2.) bi
lince sahip insanlar1n spiritual ger9eklere kar§1 korkak ve kapah ol
mas1 normal kar§1lanmahd1r. 

Sahip oldugumuz unvan veya rutbelerin (dunyevi makamlar), 
ruhsal bilin9 seviyemizle bir ili§kisi yoktur. 

Buna gore ruhsal makam1 dO§Ok olan bir insan, yuksek bir dun
yevi makama sahip olabilir ya da tersi. 

5 duyuyla alg1lad1klar1m121n bir enerji oldugunu ve her birimizin 
farkl1 frekanslara sahip oldugunu unutmamal1y1z. 

$imdi gelin hiyerar§ik duzen i9indeki farkl1 bilin9 seviyelerinin na
s1I olu§tugunu, kaynaktan 91kan enerjinin maddesel aleme nas1I 
yans1d191n1 ve kaynaga nas1I geri dondugunu ogrenelim. 
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Fiziksel yasalar geregi, notr kaynaktan 91kan enerji, pozitif kutup 
ile ayr1l1r (involusyon) ve negatif kutup ile tekrar kaynaga geri doner 
(evolusyon). 

Bu enerji dongusu sayesinde frekanslar uzerinden enformatik 
ah~veri~ ger9ekle~ir, tum maddesel dunya (canl1 ya da cans1z) bu
radan olu~ur. 

Bizi var eden notr kaynag1n her inan9ta farkh isimleri vard1r. Biz bu 
kaynaga ALLAH deriz bir bai;,kas1 TAO, BRAHMAN veya GOD der ... 

• 

Bu enerji dongusu sayesinde lslamiyet inanc1nda olan tum Mus-
lumanlar, Allah'1n ruhuyla, H1ristiyanlar ise GOD yani TANRI ile birlik 
ve butunluk i9indedir. 

Negatif / Pozitif veya Yin / Yang olarak notr kaynaktan polarize 
olan enerji, holografik olarak hiyerar~ik bir duzen i9inde alt elektro
manyetik alanlar1n olu~umuna imkan saglar. 

Her alt alan bir bilin9 seviyesini yans1t1r. 
Makro sistemin mikro sistemi olan fiziksel bedenimiz, kendi i9in

de 7 elektromanyetik alandan, 7 endokrin bezin katalizor vazifesi 
gormesi sayesinde olui;,ur. 

Her endokrin bez sayesinde yeni bir notr kaynak ve boylece 
farkl1 rezonanslara imkan veren yeni frekans alanlar1 olui;,ur. Her bir 
EMA, yeni bir notr kaynak demektir. 

Bilin9 olarak makro sisteme ge9ii;, 6. Boyut seviyesinde ger9ek
lei;,ir. 

6. Boyutun endokrin bezi hipofiz, 7. Boyutun endokrin bezi 
epifiz'dir. 

As~ Kaynak 

AlmMerkezJ 

'----- ------" ToprakMcrkezi 

Pll<GAL.A 7 I"~ iDA 

+ - !2 - -
> 

" • - l - -
\.._.,_) 

... ,. 

Topl'll 



Bir alttaki notr kaynag1n olu~umunu saglayan Tiroit bezi, 5. Bo
yutu olu~turur ve "eter alan'' ad1n1 al1r. 

Boyut itibariyle dunyam1z1 olu~turan temel elementler, s1ras1yla 
hava, ate~. su, toprak ~eklinde fiziksel bedenimizin elektromanye
tik alanlanyla rezonans halindedir. 

Fizik bedenimizi olu~turan elektromanyetik alan ve frekanslar1n 
endokrin bezlerle gitgide indirgenmesiyle birlikte, elle tutulur mad
desel format1m1z toprak elementi meydana gelir . 

. 

- Tablo: Elementler-bezler . 

Hava elementi 4. Boyut (SPiRITOEL BEDEN) Timiis bezi 

Ate~ elementi 3. Boyut (MENTAL BEDEN) Pankreas bezi 

Su elementi 2. Boyut (ASTRAL BEDEN) Yumurtal1k bezleri 

Toprak elementi 1. Boyut (FIZiKSEL BEDEN) Biibrekiistii bezleri 

Temel elementler polarizasyon olu~turarak notr, (+) ve (-) kutup- 149 
Iara sahiptir. 

Buna gore ilgili temel elementin bir yerindeki bir problem diger 
kutuplara da yans1r. 

4. EMA hava elementi: 
+ Notr alan1 onde kal1n bag1rsaklar/ arkada bobrekler. 
+ (+) kutup onde gogus-akcigerler/ arkada omuzlar. 
+ (-) kutup onde bald1rlar / arkada ayak bilekleri. 

Ornegin bobrek problemlerinde, omuz ve ayak bileklerinde yan
s1malar olu~abilir. Omzumuzda bir turlu ge<;:meyen bir agnn1n kay
nag1 kal1n bag1rsaklar olabilir. 

3. EMA ate~ elementi: 
+ Notr alan1 Solar pleksus (sindirim, metabolizma, guc;, s1cakhk) 
+ (+) kutup gozler (zeka, ic;goru, gozlerde canl1l1k) 
+ (-) kutup uyluklar (motor guc;, aktivite, hareket). 
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2. EMA su elementi: 
+ notr alan, onde ureme organlar, / arkada kuyruk sokumu 

+ (+) kutup onde gogusler / arkada omuz bolgesi 

+ (-) kutup onde ayaklar / arkada a§il tendonu bolgesi. 

1. EMA toprak elementi: 

+ notr alan, kal1n bag1rsaklar (bo§alt1m sistemi) 

+ (+) kutup boyun 

+ (-) kutup dizler (toprak baglant, destegi). 

Temel elementlerin polaritelerini olu§turan notr alan, (+) ve (-) 
kutup baglant1lar1n1 bildigimiz takdirde, olu§an hastal1k veya 

§ikayetlerimizin birbiriyle baglant1s1n1 daha kolay ogrenmi§ oluruz . 
•• 

Ornegin diz agr1lanm1z ile birlikte boyun agr1s1 gekmemiz ve ka-

l1n bag,rsak problemi ya§amam,z tesaduf degildir. 

Her biri igin ayr1 doktorlara veya bran§lara gitmemiz gerekmez. 

Bu ug belirti birden ya§and1g1 takdirde problem 1.EMA yani top

rak elementine aittir. 

Bu durumda toprak elementindeki enerji dongusunu bozan se

bepleri ortadan kald1rmam1z yeterli olacakt1r. 
Toprak elementi probleminin temel nedeni ise hayata guvensiz

lik, dert etme, degersizlik hissi ve gelecek korkusudur. Dramatik, 

§Oke edici ve izole edici hallerde kanser geli§ebilir. Bu problemleri 

a§mam,z igin bilin9alt1na girmi§ kay1tlar1 silmemiz ve tekrar hayata 

guveni saglamak gerekir. 
Bu sayede diz, boyun ve kahn bag1rsak problemleri ayn1 anda 

kal1c1 olarak iyile§mi§ olacakt1r. 

Bu tur ornekleri yukar1da anlatt191m polarizasyonlara uygun ola
rak gogaltabiliriz. 

Elektromanyetik alanlann ozellikleri bununla da bitmiyor. 

Her boyut farkl1 bir elektromanyetik alandan (EMA) olu§ur ve il

gili organlarla rezonansa girer. 

Her EMA kendine ozgu renk, ses, duygu, duyu, tat ve kokudan 

beslenir. 
Dunyan1n atmosfer tabakas,nda var olan 7 elektromanyetik ala-



n1 (Schumann rezonanslan) 96kku~ag1n1 olu~turan 7 renk sayesin

de gozlemleyebiliyoruz. 
En dO~Ok frekans k1rm1z1 renkten ba~layarak s1ras1yla turuncu, 

san, ye~il, a91k mavi, 9ivit mavi ve magenta ile kar~1la~1yoruz. 
DOnyan1n atmosfer tabakas1n1 olu~turan 7 EMA'n1n fiziksel be

denimizde de olmas1, holistik sistemin alg1lanmas1 i9in gOzel bir or
nek te~kil ediyor. 

$imdi gelin teker teker EMA'lar1 olu~turan elementlerin kendile
rine ait ozelliklerini ve etkile~imlerini en alttan, toprak elementinden 
ba~layarak kar~1la~t1ral1m. 

1. EMA (Toprak elementi) - ''Fiziksel beden'' 

TezahOrOn en alt katman1 olan toprak elementi ayn1 zamanda 
1 . Boyut bilincin yans1mas1d1r. 

Buras1 enerjinin son ~eklini ald1g1 yerdir. Statigimiz ve saglaml1-
g1m1z bu enerji alan1n1n gOcOne bagl1. 

Bu bolge yere saglam basma ve dOnyayla ba~ edebilme konu
sunda gOcOmOzO gosterir. 

Bir agac1n kokleri ne kadar derine ula~1rsa o kadar dik ve sag
lam gage yOkselir. 

Bizier de enerjimizi ne kadar derin toprag1n igine gonderirsek, 
o kadar dik olur, yere saglam basar1z. 

Bu sayede toprag1n igindeki minerallerden faydalanabiliriz, ke
miklerimiz, kemik iligimiz ve sinir sistemimiz son derece 90910 
olur. 

Enerjimizin derinlere kok salmas1 igin hayata evet demek, gO
venmek, kabullenmeyi ogrenmek, esnek olmak gerekiyor. 

Aksi durumda gittikge one, topraga dogru egrilebiliriz (orn. An
kilozan spondilit), kambur hale gelebiliriz, topraktan yeterli mineral 
alamad191m1z igin osteoporoz ba~lar, kemik iligi problemleri sonu
cu kan hastal1klar1 olu~abilir, sinir sistemimizde plaklar meydana 
gelebilir. Toprak elementi polarizasyon neticesi notr kal1n bag1rsak, 
(+) boyun ve (-) dizlerde ayn1 anda problemler, agr1lar ya~ar1z. Ka
nama olmad1g1 halde topraktan yeterli demir alamad191m1z zaman 
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anemik olabiliriz. Dunyan1n manyetik alan1n1 olu§turan demirin 
enerji yoluyla al1namamas1 (1 . 9akra blokaj1) sonucu anemi §ikayeti 
olan hastalar toprak yeme ihtiyac1 hissederler. 

lhtiya9 duydugumuz mineralleri frekans yoluyla temin edebil
memiz i9in toprak elementinde enerji ak1§1 a91k olmalid1r. Hedefi
miz hayata ve gelecege olan guvensizligi bilin9alt1 kay1tlar1ndan te
mizlemek ve topraklamay1 engelleyen blokaj1 ortadan kald1rmak 
olmal1d1r. 

Hayata guvensizlik sonucu ya§ad191m1z endi§e ve tak1nt1lara ay
r1 bir parantez a9mak isterim. 

Dogadaki tum canl1lar 9evresinde duydugu farkli sesler kar§1s1n
da hareketsiz kalir ve tehlikeyi degerlendirir. Halk aras1nda "dona

kalmak" olarak ifade edilen bu on tedbir sayesinde hayvanlar ya 

ka9maya ba§lar ya da sava§1r. Sonu9 ne olursa olsun endi§e ve 
korkular1 uzun surmez 90nku dogadaki hayvanlar tak1nt1 yapmaz, 
sorgulamaz, soru sormaz. Bu nedenle tehlike ge9tigi anda hi9bir 
§ey olmam1§ gibi hayatlar1na devam ederler. 

Bir tek insanlar senaryoyu farkil versiyonlarda i9inde ya§at1r, 
gundemde tutar ve donakalmay1 surdurur. ALS (Amyotrofik lateral 
sklerozis) hastal191n1n temel nedeni, endi§e ve tak1nt1 nedeniyle ted
bir olarak surekli hareketsiz kalma durumudur. 

Korku devam ettik9e dizlerimiz titrer (diz agr1s1), kal1n bag1rsak
lar1m1z hastalan1r (kolit veya hassas bag1rsak sendromu), boynu
muz sertle§ip duzle§ir (boyun problemleri). 

Toprak elementi ile problem ya§ad191m1z takdirde sabit fikirli, 
dikkafail oluruz, esnek olmakta zorlan1r1z. 

Toprak ile manyetik baglant1m1z1 kestigimizde dokular yeterli 
enerji alamad191 i9in cilt ve dokularda sarkmalar meydana gelir. 

Hayat1n i9inde almam1z gereken pozisyonu bir turlu bulamad191-
m1z zaman, hemoroit veya varis gibi damarsal hastal1klara yatk1n 
hale geliriz. 

lskelet yap1m1zda ya§ad191m1z problemler, kemik, k1k1rdak, ek

lem ve bag dokusuyla ilgili ya§ad191m1z semptom ve agr1lar1n adre
si yine toprak elementidir. 

Bel ve kal9adan ba§lay1p bacak arkas1ndan bald1rlara ve ayak 



taban1na kadar olu§an agr1lar1n ve kramplar1n nedeni (ornegin siya

tik) kabullenememe ve korkulard1r. 
Hayatta kalabilmek i9in mucadele veren 1 . Boyut fark1ndahga 

sahip ruhlar1n temel ilgi alan1 bar1nma, beslenme, ileti§im ve ure
medir. 

Hayvanlar a.lemi ile 1 . Boyut insanlar aras1ndaki en onemli fark, 
hayvanlar1n Tanr1 ile bir sorunlar1 olmay1§1d1r. 

Bunun yan1nda hayvanlar1n insanlarla tek derdi, insanlar1n sev
gisizligi ve ac1mas1zhg1d1r. 

Hucresel haf1zalar1ndaki kay1tlara gore hareket eden hayvanlar, 
sahip olduklar1 dogal yetenekleri kullanarak ya§am surdurur. 

Beslenmek i9in cografi iklim ko§ullar1na gore uygun bir ulkeye 
969 etmek zorunda olan bir ku§ bazen binlerce kilometre u9mak 
zorundad1r. Hi9bir ku§ "Ben bu sefer 969 etmek istemiyorum" de
mez. 

insan turu d1§1nda tum canl1lar, kendilerine sunulan ya§am prog
ram1na kutsal anlamda baghd1r. 

Hayvanlar alemindeki dogal denge, insanoglunu hayrete du
§urur nitelikte. Mevsim degi§ikligi nedeniyle beslenmek i9in ko
num degi§tirmek zorunda kalan zebralar1n guzergah uzerindeki 
nehri ge9mek zorunda kalmas1, timsahlar1n her sene bekledikleri 
ziyafete donu§ur. Timsahlar1n burada pusuda beklemesi tesaduf 
mu sizce? 

Yuksek bilince sahip ulkelerin metropollerinde ya§am surdur
mek isteyen 1 . Boyut ruhlar, sahiplenilmeye 90k ihtiya9 duyar. Sa
hibi sayesinde a9 kalmad1g1 ve bar1nabildigi surece sorun yoktur. 
Sahibinin sozunu, isteklerini bu nedenle harfiyen yerine getirirken 
mutlu olurlar ve ayn1 zamanda sahibinin mutluluguyla beslenirler. 

1 . Boyut insana emretmek, rica etmekten daha anlaml1d1r 9un
ku sahiplenildigini hisseder. 

Onlar da herkes gibi hayat1n i9inde saglam bir temele ve deste
ge sahip olmak ve dik durabilmek i9in ogrenim i9indedirler. 

Yuksek boyut bilincine sahip olsak da ilgili boyutun temas1yla il
gili toprak elementi problemi ya§ayabiliriz. 

Bu durumda toprak elementiyle ya§ad1g1m1z s1k1nt1lar iki tur duy-
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guyla hayat1m1za yans1r: Dert etme ve stres! 
Obsesif ki§iliklerin temel sorunu hangi boyutta olursa olsun top

rak elementidir. 
Bu sorunla ya§am surduren insanlar1n ilia 1 . Boyut olmalan ge

rekmez. Her boyuttan insan kendi ya§am s1navlan gergevesinde 
obsesif olabilir. 

Tak1nt1h ve stresli insanlar, gevrelerinden deger goremediklerin
den §ikayet eder. Bu nedenle gelecek korkusu ya§arlar. 

Toprak elementi ile ya§anan problemlerle olu§an duygusall1k, 
hayattan tat almay1 zorla§t1r1r ve surekli tath yeme ihtiyac1n1 dogurur. 
Stres nedeniyle surekli tatl1 ihtiyac1 igindeyseniz toprak elementiyle 
bir sorununuz var demektir. Bu durum insulin direncinin geli§mesi 
sonucu diyabet hastal191na yol agabilir. 

Stres ise "istemedigin bir §SY yapmak zorunda kalmak'' sonucu 
geli§ir ve MiDE enerji dengesini bozar. Mideyle ilgili sorunlar1n ve 
hastahklar1n sebebi budur. 

··································································: • • • • • • 
• • Toprak elementi problemlerinde kar,1m1za : 

• • • • • • 
c;1kabilecek fiziksel sorunlar1 funlard1r: 

: 1. Pankreas sorunlar1 (diyabet, tumor) 
• 
: 2. Mide sorunlan (ulser, gastrit, tumor) 
• • 
: 3. Anus sorunlan (hemoroit vs) 
• 
: 4. Rektum sorunlan (polip vs) 
• 
: 5. Kuyruk sokumu sorunlan 
• 
: 6. Boyun-kal1n bag1rsak-diz sorunlar1 

Kemik iligi sorunlar1 (kan hastahklar1) 
• • 
: 7. 
• 
: 8. Artroz I Artrit I Romatoitartrit 
• 
: 9. $eker bag1mhl191 
• 
: 10. MS, (Multipl Skleroz), ALS (Amyotrofiklateralsclesroz) 
• 
: 11 . Kalga ve bacaklarda yag birikimi 
• • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : ................................................................. . 



··································································: • • • • 
: Toprak elementi konusunda ya~ad1g1m1z : 

• • • • • 
problemleri ~u yollarla a~abiliriz: : 

• : 1 . Kendimiz olmak ve kendimize guvenmek. 
• 
: 2. 
• • • • • 

insan d1§1nda dogadaki her §eye guvenebilecegimizi 
alg1lamak. 

• • • • • • • • • • • 
: 3. Kabullenmek ve enerjimizi manyetik alana koklemek. : 
• • 
: 4. Gelecek endi§esinden kurtulmak (bilin9alt1). : 
• • 
: 5. Dert etmemek (bilingaltr). : 
• • 
: 6. Stres kontrolu. : 
• • • • : 7. Krrmrzr renkler tercih etmek (kryafet, oda, grda). : 
• • 
: 8. Kok bitkiler yemeyi tercih etmek (patates, sogan, sa- : 
• • 
: r1msak, havug, §algam vs). : 
• • : ..•...•...•...•....••......•.....•••...•••..•••.•.•..••..•..••.•.. 

2. EMA (Su elementi) - ''Astral beden'' 

2. Boyut fark1ndalrg1na yukselmi§ ruhlar, duyguyu ke§fetme yo
luna girmi§ ruhlard1r. 

2. Boyut bilinci, ulkemizde ya§ayan insanlarrn gogunlugunu te§
kil ediyor. 

Bu boyuta 91kt191m1zda kar§1m1za grkan ya§am srnavr, duygusal 
bag1ml1l1klardan ar1nmak, duygusallrg1 kontrol etmek ve hayat1n ger
geklerini kabullenmektir. 

2. Boyutun korkulan realite yani alum veya hastalrk korkusudur. 
2. Boyut bilincine sahip insanlarrn Allah'a inan9lar1 tamdrr ancak 

Allah'1n ozellikle en gok kendilerini sevdigini du§unurler. 
Duygularrmrzr yoneten su elementi, aynr zamanda bilin9alt1m1z1, 

igimizdeki gocugun karanlrk yuzunu hayat1m1za yansrtarak onunla 
yuzle§memize neden olur. 

Ayn, zamanda ureme ve cinsel problemlerle ilgili rezonansa gir
digimiz alan yine 2. EMA yani su elementidir. 

Bobrek, mesane, idrar yollarr, yumurtalrk, rahim, cinsel organ
larla ilgili hastal1klar, gocuk sahibi olamama, k1s1rlrk problemlerinin 
kaynag1 yine su elementidir. 

Anne, baba, partner, arkada§ bag1ml1l1klar1, yeme bag1ml1lrg1, si-
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gara, alkol, uyu§turucu bag1mill191, su elementi ile ya§ad191m1z duy
gusal problemler nedeniyle hayat1m1za girer. 

DO§Ok boyutlu toplumlann ya§ad191 yogun duygusal bag1mill1k, 
aile fertlerinin kendilerini guvende hissetmeleri ic;:in, ailesel birlik ve 
beraberligin kuwetli olmas1na neden olur. 

Lokal bir Jobi haline gelen aile ortam1, dogru zamanda dogru 
ad1m1n at1lmas1 niyetiyle, hiyerar§inin hukum surdugu bir kurum ha
line gelir. Aile ic;:inde herkes birbirini destekler. Aile her §eydir! Bu
yuklere sayg1 gosterilir, kuguklere sevgi. 

Buraya kadar her §ey kulaga ho§ geliyor ancak bunun esas se
bebi, yuzlerce y1l iginde olu§mU§ toplumsal alg1d1r. 

Bu alg1ya gore ailenin her ferdi birbirine destek format1nda ya
§am surdurur ve dogrusunun bu oldugu kabul ediUr. Art1k kendimiz 
igin degil once aile sonra ba§kalan ic;:in ya§ad191m1z1n fark1nda bile 

· olamay1z. 
Butunlugu korumak ve geni§letmek igin aileye yeni dahil olan 

her kim olursa olsun, aile kurallar1na ayn1 sayg1y1 gosterip uyum 
saglamak zorundad1r. 

Bu buyulu kodlama sayesinde kendi varl191m1z1n onemi otoma
tik olarak ikinci planda kal1r. 

Once buyukler sonra kugukler! Herkes aile iginde rutbesine uy
gun hizmet etmek zorundad1r. 

Kendin olmak, kendin igin ya§amak aile kurumu igin asla kabul 
edilemez bir isyand1r; bu durumda. "Sen kimsin?" diye sorarlar ... 

Bununla birlikte aile duzenini korumak ad1na hucresel bilin9alt1 
kodlama devam eder. 

brnegin ''Karde§inden sen sorumlusun'' veya "Sen ak1lils1n, her 
§eyi ba§ar1rs1n" §eklindeki bilin9alt1 kay1tlar1 aile kurumunun hiyerar
§ik duzeni igin 90k onemlidir. 

Higbir aile uyesi bu sorumlulugu alan1n nas1l bir yuk alt1nda ezi
lebilecegini du§Onemez. Sorumlulugu yuklenmi§ aile bireyi farklnda 
olmadan bu gorevi kutsal olarak alg1lar. 

Aile buyukleri bu kutsal gorevi kendisine lay1k gormu§tur bir kere. 
Dogal olarak art1k kendin ic;:in ya§amak 90k zordur. 
Bu nedenle ruhsal geli§imin onu kapan1r. 



Dahas1 yuklenen sorumluluklar nedeniyle •• • • • • • • • • • •• •• 
• • • • 

su9luluk duygusuna girme ihtimali yuksek .-· Evren • .• 
olan ilgili aile ferdi bu nedenle kendini ceza

land1r1r. Otoimmun hastallklar1n kap1s1 boy-

lece a91lm1§ olur. 
Olum ve hastal1k gibi korkular ya§ayan 

aile kurumu, tum fertlerin ruhsal tekamulune 

darbe vurdugunun fark1nda bile degildir. 

• • : tekamiil i~in ·. 
• • 
: diinyaya geldigimizi : 
~. siirekli bize ! 
• • 
••• hat1rlat1r. .: 

• • • • •• •• •• •• ••••••• 

Turkiye'nin geleneksel yaz1l1m program1 genlerimizdedir. Anne 
ve baban1n 09 ku§ak ge9mi§ genetik kodlar1 morfogenetik alan 
uzerinden hucresel kay1tlar1m1zdad1r. 

Kendi olamayan, ruhunu egitemeyen ve bu nedenle ya~dan haz 
almak i9in suni kaynaklar arayan bir toplum oldugumuz ac1 bir ger99k. 

Sigara, alkol, uyu§turucu tuketim ihtiyac1; a§1r1 tath yeme arzusu; 
ah§veri§ 91lg1nhg1, bu nedenle kuresel sermayenin i§tah1n1 kabart1yor . 

•• 

Universite mezunlar1 sevdigi i§i bulam,yor, e§ se9imlerinde hayal 
k1r1kllklar1 ya§1yor. 

Butun bunlar1n ana kaynag1, kendimiz i9in ya§ama §ans1n1n ku-

9uk ya~larda elimizden allnm1§ olmas1d1r. 
Toplumun en ku9uk temsilcisi olan 9ekirdek ailenin program ve 

yasalar, b6yle kodlanm1§. 
Oysa evrensel yasalar ruhsal geli§imimiz i9in 9al1§1yor ve bunun 

i9in yuzde yuz kendin olmahsrn diyor! 
i§te size 2. Boyut ya§am format1! 
iyi insan olsak da kendimizi ya~amdan geri plana 9ekersek, so

nu9lar1na katlanmak zorunday1z. Evren tekamul i9in dunyaya geldi
gimizi surekli bize hat1rlat1r. 

Su elementi ile ya§anan problemler sonucu 6zellikle s1v1 elektro
lit dengesinden sorumlu b6brekler ve mesane etkilenir. Su elemen
tinin merkezi pelvik b61ge (legen b61gesi) olup, bu b61gedeki tum 
organlar, dengeler. Ayn1 zamanda bel omuru (L 1-5) ile kuyruk so
kumundan sorumludur. 

Duygusal sorunlar ve korkular bu nedenle belimize, kuyruk so
kumuna yans1r. 

• 

Su elementi bilin9alt1 duygular1 ve derin i9 dunyam1z1 y6netirken 
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enerji ilil;lkilerinde bir Ost boyut olan hava elementiyle dengeliyse, 
kat1 inane; sistemlerine kilitli kalmadan, yeni ic;gorulerle kolayca ak1-
c1 ve esnek bir zihne sahip olmam1z1 saglar. 

Su alemi bilin9d1l;l1d1r, bu nedenle butun ruya ak1mlann1 ve ruya
lann bize verebilecegi bilgileri yonetir. Yuksek bilgilere sahip alma 
l;lans1m1z, suyun dinginligiyle mumkundur ancak. Suyun dibini bu
land1rmadan gorebildigimiz surece ad1mlar1m1z1 dogru atarak zarar 
gormeden ilerleyebiliriz. 

Bunun ic;in duygusal yuklerimizden kurtulmak zorunday1z. 
Bir omur boyunca bu yuklerden kurtulamad1g1m1z takdirde bu

lan1k suda ilerlemekten bal;lka c;aremiz kalmaz. Bu durumda olul;la
bilecek bedensel hasarlar1 siz dOl;lOnun. 

Guvenlik amac1yla su alan1n1 bloke edersek, ic;imizdeki c;ocugun 
• • 

karanl1k yuzuyle asla vedalal;lamay1z. Ozellikle cinselligi bloke ettigi-
miz takdirde bilin9alt1m1z1n karanl1k yuzuyle vedalal;lmam1z neredey
se imkans1z hale gelir. 

Ginsel enerjiyi bloke etmedigimiz takdirde 2. EMA t1pk1 bir ener
ji santrali gibi 9ahl;l1r ve bizlere ek enerji temini saglar. Bu sayede 
kendimizi daha enerjik hissederiz. 

Su elementi serbestc;e akt191nda pelvik alandaki ene~iler toprak
lanma l;lans1 bulur. Bagl1hk ve ihtiyac; oruntuleri boylece daha az 
saplant1h hale gelir, bilin9alt1 duygusal yal;lam1m1za taklimaktansa 
onunla birlikte akma f1rsat1n1 yakalar1z. 

Ginsel alanla ilgili sorunlar ise su elementine derinlemesine yer
lel;lir ve bu bolgede korku, engelleme (blokaj) ya da al;l1r1l1ga (seks 
bag1mlll191) neden olur. 

Ginsel enerji, sevgi enerjisinden sonra bizi besleyecek en buyuk 
enerji kaynag1d1r, bunu unutmamally1z. 

Ginsel enerjiyi donOl;ltOrup, fark1ndal1g1m1z1 yukseltmek ic;in kul
lanmay1 ogrenmeliyiz. Aksi takdirde libido saplant1s1 ic;inde kal1r1z ve 
bu durumda cinsel enerji bal;l1m1za dert olur. Ginsellikle ilgili yal;lanan 

duygusal 9at1l;lmalar1n as1I nedeni budur. 
Geleneksel yaz1hm program1na gore erkeklere cinsellik a91s1n

dan ayr1callk ve ozgurluk tan1n1rken, kad1nlar bu konuda son dere
ce magdur durumda kallyor. 



Oysa hormonlar erkekleri nasil uyar1yorsa, kad1nlar1 da ayn1 
oranda uyanyor ve onlarda da libido saplant1s1 olu~turabiliyor. 

Ginsel enerjiyi donu~turemedigimiz zaman geli~en libido saplan

t1s1, bu nedenle s1k1nt1 yaratabiliyor. Ginsel enerjimizi fark1ndal1k ic;:in 
kullanabilmek, donu~turmeyi ba~armak ic;:in ise yine yuzde yuz ken
dimiz olmal1y1z. 

Bu nedenle c;:ogu kad1n guvenlik amac1yla cinsel enerjilerini blo
ke etmeyi tercih ediyor . 

•• 

Ozellikle Turkiye'de ya~ayan kad1nlar1n buyuk c;:ogunlugunda 

cinsel blokaj gerc;:egiyle kar~1 kar~1yay1z. 
Anestezi uzmanl191 yapt191m Goztepe Ssigorta Hastanesi'nde 

y1llarca kad1n hastailklan ameliyathanesinde gorev yapt1m. 
Gunde en az 3-4 kad1na c;:e~itli sebeplerle "histerektomi" (rahim 

ve yumurtal1klar1n al1nmas1) ameliyat1 yap1ld191n1 hat1rl1yorum. 
Ancak as1I sebebin cinsel blokaj oldugunun kimse fark1nda bile 

degildi. 
Duygusalilk anlam1ndaki sorunlar1m1zdan kurtulmam1z ic;:in de su 

merkezi ac;:1k ve ak1~ halinde olmaild1r. B6ylece bilinc;:alt1m1zdaki ne
gatif kay1tlar1 topraga gondererek kurtuluruz. 

Su akmiyorsa, bilinc;:d1~1 duygulann ve tutkulann esiri haline geliriz. 
Vucudun yakla~1k uc;:te ikisi sudur; t1pk1 dunyadaki su toprak 

oran1 gibi. Japan bilim adam1 Masaru Emoto, suyun bir haf1zas1 ol
dugunu bizlere goruntulerle belgelemi~tir (Bkz. $ifa Sende 1-2 ). 

Odam1zdaki bir surahi suyun etraf1ndaki tum enerjileri (pozitif ve
ya negatif) kaydettigini art1k biliyoruz. 

Vucudumuzun da buyuk oranda sudan olu~mas1 nedeniyle ay
n1 o surahi gibi bizler de etraf1m1zdaki negatif enerjilerden dolay1 kir
leniriz. 

Etraf1m1zda dola~an negatif insanlar 6zunde iyi niyetli bile olsa, 
sular1 kirlenmi~. bir turlu temizlenemeyen insanlard1r. 

Oysa temiz bir su, her ~eyi temizleyebilir. Gildimizin ayd1nilk ve 
parlak olmas1 suyumuzun temizligiyle ilgilidir. Duygusal oruntuleri
mizden kurtulmam1z ic;:in suyu toprakla biliunle~tirmemiz gerekiyor. 
Hayata guven ve kabullenme bu ac;:1dan c;:ok onemlidir. 

Maddesel bedenimizin tum kodlar1n1 bar1nd1ran DNA ve genie-
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rimizin i9erigindeki bilgilerin temel frekanslar, suda kay1tl1d1r. Orta
lama 6-7 bin cilt kitab1n bilgileri su Ozerinden DNA'lar1m1za aktar1-
l1r. Bu sayede bilin9alt1m121n karanl1k yuzundeki olumsuz kay1tlar1 
su alan1 Ozerinden etkisiz hale getirme imkan1na sahibiz. 

Gelecegin yeni9ag tip anlay1§1, bedenin 09te iki su alan1na da
ha 90k onem vermektedir. Su i9inde kay1tl1 ters frekanslar yine 

enformatik su arac1l191yla etkisiz hale getirilebiliyor. Bu sayede 
blokajlara neden olan ana sebepler frekans Ozerinden temizleni
yor. 

Sonu9 olarak epigenetik nedenleri olu§turan 9evresel faktor
lerden ve genetik kay1tlardaki bu etkile§imden kurtulmu§ oluruz. 
Genetik kodlar1m1zdan kurtulmak, oncelikle suyumuzu temizle
mekle mOmkOndOr. 

Ne negatif o/al,m ne de Po/yanna. 

Su alan1m1z temiz ise yabanc1 istilac,lar, toksinler, zehirler ve 

at1klar lenf sistemiyle kolayca at1l1r. Su ak1§1n1n engellenmesi so
nucu olu§acak kirlenmeler ilerde zehirlenme ve enfeksiyonlara yol 
a9abilir. Duygusal duzeyde ise kontrolsuz aglama krizleri, kendi
ne ac1ma gibi patlamalar meydana gelir. T1pk1 bir baraj1n ta§mas1 

gibi! 

Ya~am1m1za siren duysular1 yars1lamadan. 
onlara tePki sostermeden 

deserlendirmeYi osrenmeliYiz. 

Boylece ya§am ogretimiz i9in gereken pozitif mesajlar1 alarak, 

negatifi topraga ula§t1rabiliriz. 
Duygulara tepki gosterip kabullenmedigimiz zaman 2. Qakra 

enerji dongusu tersine doner ve legen bolgesi, gogus ve ayak bi

leklerinde odem meydana getirebilir. 
Ginsel blokajlar sonucu kas1k bolgesinde hassasiyet ve agr1 olu

§Ur. Bu durumdan cinsel s1v1lar (vajinal flora), over (yumurtal1k kisti 

veya kanser) ve sperm olumsuz etkilenir. 



Erkeklerin ya§ad1g1 cinsel c;:at1§malar, testis ve prostat bezine 
yans1r. 

Su elementi ureme, yenilenme ve iyile§tirme enerjisidir. Eskilerin 
''akan su kir tutmaz" ifadesi, su elementinin temizleme gucunu an
lat1r. 

Korku, bobrek enerjisini olumsuz etkiler. Bobrekler §ehveti yo
netir. 

Vine eskiler "korkudan kan i§edi" der. S1nav oncesi s1k s1k tuva
lete gitme ihtiyac1m1z korku nedeniyle bobreklerin a§1r1 uyar1lmas1n
dand1r. 

Bobrek ta§1, kum veya idrar yollar1 problemleri ic;:sel korku ve en
di§elerimiz nedeniyle hayat1m1za girer. 

Utanma duygusu ve eziklik, mesane ene~isini olumsuz etkiler. 
Cocuklar1m1z1n geceleri uyurken yataklar1n1 1slatma sebebi, ken

di ozgur alanlar1na yap1lan tacizdir (Enurezisnokturna). 

····························································: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Su elementi problemlerinde kar,1m1za 

c;1kabilecek fiziksel sorunlar ,unlard1r: 

1 . Bobrek sorunlar1 (ta§, kum, tumor) 

2. Mesane sorunlar1 (sistit, enurezis, tumor) 
.. 

3. Uremeyle ilgili sorunlar (k1s1rl1k) 

4. Lenfatik sorunlar (kanser) 

5. Gogus ile ilgili sorunlar (kist, tumor) 

6. Ayak sorunlan 

7. Over veya testis sorunlar1 (kist, tumor) 

8. Rahim sorunlar1 (miyom, tumor) 

9. Vajinal sorunlar 

10. Prostat sorunlar1 

11 . Gobek alt1 ve kalc;:alarda yag birikimi 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : ....••...••••••.••......•.••...••..•......••..•..••.......•. 
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··································································: • • • • : Su elementiyle ilgili ya,ad1g1m1z problemleri ,u : 
• • 
: yollarla a,abiliriz: : 
• • • • : 1 . Duygusal bag1ml1hklardan ozgurle§mek : 
• • 
: 2. Korku sahnelerinde dublor kullanmamak : 
• • • • : 3. Utanma ve eziklik duygusu ya§amamak igin kendimiz : 
• • 
: olmak : 
• • • • : 4. Sab1rh olmay1 ogrenmek : 
• • 
: 5. Sag beyni aktive etmek : 
• • • • : 6. Cinselligi bloke etmemek : 
• • 
: 7. Duygular1 yargilamamak : 
• 
: 8. 
• • • • • • • • 

Toprag1n hemen yuzeyinde yeti§en besinleri tercih 
etmek (ye§il sebzeler, ye§illik, kavun, karpuz, kabak 
gibi) 

: 9. Portakal rengi giysiler veya g1dalar tercih etmek 
• : 10. Sabahlar1 3-4 bardak 1hk su igerek gune ba§lamak 
• 

• • • • • • • • • • • • • • 
• • • • : ................................................................. . 

3. EMA (Ate~ elementi) - ''Mental beden'' 

3. Boyut fark1ndahg1na yukseldigimizde, du§uncelerimizi ke§fet
me yoluna girmi§iz demektir. Bu boyuta 91kt191m1zda kar§1m1za 91-
kan ya§am s1nav1m1z du§uncelerimizi pozitif y6nde kontrol etmeyi 
ogrenmek ve ya§am1n sorumluluklar1n1 idrak etmektir. 

Ate§ elementi ofke ve igerlemeyle ilgili duygusal niteliklerimizi 
yoneterek biling alan1m121 olu§turur. Ofke, akhm121 yok eder. 

Ate§ elementi dengeli oldugunda guglu bir ya§am enerjisine sa
hip oluruz. Ho§g6rulu ve affedici olmak hig de zor olmaz. 

Ate§ elementi dengesiz oldugunda ise duygusal ve fiziksel ola
rak sert, ofkeli, egoist, al1ngan, k1r1lgan, k1skan9, kindar hale geliriz. 
Kar§1m1za 91kan sahneleri kabullenmemiz zorla§1r, enerji ak1§1 bloke 
olur ve bu alanda biriken ate§ enerjisi nedeniyle ofke patlamalar1 ya

~ar1z. 
3. Boyut ruhsal fark1ndahg1 deneyimlemeye ba§lad191m1zda su

rekli ba§ar1l1 olmak, kudret sahibi olmak igin sava§ vermeye ba§la
r1z. Ya§am s1nav1 olarak kar~1m1za 91kan s1k1nt1lar ego, ofke, bask1 



ve ac;:gozlOIOktOr. Ba~ar1 ve kudret arzusu nedeniyle bu duygusal 

c;:at1~malar hayat1m1za girer. 
Emperyalist gOc;:lerin ic;:inde oldugu fark1ndalik boyutu i~te bura

s1d1r. 
Bu gOc;:ler kendinden dO~Ok fark1ndaliga sahip Olkeleri kendi 

egolar1 ic;:in kullanma egiliminde olup kudret sahibi olmak isterler. 
Bunun ic;:in alt bilinc;: ruhlar1n zaaflar1n1 ele gec;:irerek bedensel, 

duygusal ve mental olarak onlan bag1mli hale getirirler. 
3. Boyut ruhlar sol beyinleri yOksek seviyede aktif hale getirdik

leri ic;:in analitik d090nme becerileri c;:ok yOksek olur ve bilim d191n
daki gerc;:ekleri kabul etmek istemezler. Bu nedenle inanc;:lar1 degi9-
ken olup ateist alma egilimi de yOksektir. Ego nedeniyle kendilerine 
sayg1 gosterilmesini, biat edilmesini isterler, aksi takdirde 6fkelene
rek bask1 ve mobbing egilimi ic;:inde olurlar. 

Ate9 enerjisiyle ya9ad1g1m1z sorunlar1n bedenimize yans1mas1 
polarizasyon 9eklinde gerc;:ekle9ir. Notr alan solar pleksus, pozitif 
kutup gozler, negatif kutup uyluklard1r. 

Pozitif kutupta goz problemleri, ofkeli ya da donuk bak19 9eklin
de yans1rken, negatif kutbun yans1mas1 uyluklar oldugu ic;:in, a91r1 
yorgunluk ya da hiperaktif alma egilimi (yerinde duramama) geli9ir. 
Ate9 elementi dengesizliklerinde 6zellikle karaciger olumsuz etkile
nerek protein metabolizmas1nda sorunlar olu9ur, ayn1 zamanda saf
rakesesinin zorlanmas1yla yag metabolizmas1 bozulur. 

Sindirim sistemi ve metabolizman1n saglikl1 c;:al19mas1, dengeli 
bir ate9 elementine bagl1d1r. 

Denge ic;:in gec;:mi9 6fkelerle ilgili 6r0nt0lerden ar1nmam1z gereki
yor. Ofke bizi bizden uzakla9t1r1r, bu yOzden bag1rmak zorunda ka-

•• 

lir1z, kendimizi duyurabilmek ic;:in. Ofke ayn1 zamanda suyu buland1-
r1r, dibi goremeyiz, d6n090 zor hatalar yapmam1za neden olabilir. 

Bag191ama, affetme bu nedenle dinlerin en c;:ok OstOnde durdu
gu temel konudur. Ho9g6r0 ve tevazu sOrekli i91enir. Buna ragmen 
insanlann gun gec;:tikc;:e daha ofkeli olmalar1, birc;:ok 9eyi hazmede
memeleri, sevgiyi a91lamaya c;:al19an din ogretisini sorgulamam1za 
neden oluyor . 

•• 

Ofke, karaciger enerjisini etkiler. 
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Gue;:, karacigerin sagl1kl1 c;:al1~mas1na baghd1r. 
Karde~ organ safrakesesi enerjisi, kendimiz ic;:in yapmak istedik

lerimizi erteledigimiz zaman bozulur. Yag metabolizmas,ndan so
rumlu oldugu ic;:in enerjisi bozuldugunda 6zellikle gobeklenme ~ek
linde yaglan1r1z. 

Surekli du~unme hali, asabiyet hali ortaya c;:1kar. 

··································································: • • 
• • • • 
• • • • : 1 . 
• 
: 2. 
• • : 3. 
• 

Atef elementi problemlerinde kar,1m1za c;:1kabi

lecek fiziksel sorunlar fUnlard1r: 

Karaciger sorunlar, (yaglanma, tumor) 
Safrakesesi sorunlar, (ta~. c;:amur) 
Goz sorunlar, 

: 4. A~1r1 yorgunluk (Burnout veya tukenmi~lik sendromu) 
• • 
: 5. 
• 
: 6. 
• • 
: 7. 
• 

Metabolizma sorunlar, 
Hiperaktif ki~ilik sorunlar, 
Ek~i yeme istegi 

: 8. Gobek c;:evresinde yag birikimi 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : .••••.....••..•..••..•••••.••..•..•.•••..•.........•......•...•..• 

··································································: • • 
· Atef elementi ile ya,ad1g1m1z problemleri foyle : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 

1 . 

2. 
3. 
4. 

5. 

6. 
7. 

8. 
9. 

afabiliriz: 

Pozitif du~unmek 
Affetmek 

•• 

Ofkelenmemek 
Ertelememek 
H,rs yapmamak 
Kindar olmamak 
K1skanc;:hk yapmamak 
Sakin ya~amak 
Dengeli beslenmek 

: 10. Ate~ elementini uyarmak ic;:in zencefil, sar,msak, so-
• • : gan tercih etmek 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • 
: 11. Ate~i s6ndurmek ic;:in limon, tur~u. ek~i tuketmek. : 
• • : ................................................................. . 



4. EMA (Hava elementi) - ''Spirituel beden'' 

4. Boyut bilince yukseldigimiz zaman, ust bilin<;: ile baglant1ya 

gec;:meyi k~fetme yoluna girmi§iz demektir. Bu boyuta <;:1kt191m1z
da kar§1m1za c;:1kan ya§am s1nav1, ba§kalar1 i<;:in degil 6ncelikle ken
dimiz i<;:in ya§amay1 6grenmektir. llgin<;: olan as1I konu, bu alg1n1n, 
du§uk boyutlu insanlar taraflndan "bencillik" olarak tan1mlanmas1d1r. 

Hava elementinin ifadesi h1z ve hareket olup, zihinsel etkinligi 
yonetir. Bu sayede zihinsel prangalar1m1zdan kurtulmak ve 6zgur
le§mek i<;:in s1nav vermeye ba§layarak, egomuzu art1k butuncul far
klndal1k bilinciyle kullanmay1 ba§arabiliriz. 

Hava elementi kalp merkezinden c;:1kar ve bu merkezle ilgili ola
rak ortaya c;:1kan arzu ve arzusuzluk niteliklerini yonetir. Hay1rsever
lik ve merhamet duygusu arzusuzlugu, ac;:gozluluk ve nefret arzuyu 
ifade eder. 

A<;:1k kalpli olmak, arzusuzlugu beraberinde getirir ancak bu du
rum isteksizlik veya duygusuzluk anlam1na gelmez. Hava enerjimi-
zin serbestc;:e akmas1 sayesinde arzusuzluk hali geli§ir. Ya§am se- 165 

vinci anlam1na gelen bu ak1§ sayesinde kalbimiz ve ikinci beynimiz 
olan ince bag1rsaklanm1z saghkl1 c;:al1§1r. 

Art1k butuncul anlay1§ dogmaya ba§lam1§t1r. Ba§kalan i<;:in degil 
kendi i<;:in ya§ama alg1s1 §ekillenmeye ba§lar. 4. Boyut bilinci, empa
ti kurabilen, aynmc1hktan ho§lanmayan, doga ile butunle§ebilen al
c;:akgonullu, sakin, bask1 kurmayan insanlann fark1ndal1k boyutudur. 

Paran1n bir enerji oldugunu anlamam1z yine bu boyutun ya§am 
s1nav1d1r. 

Kalbimizi kapatt191m1zda, sevgi almak ve sevgi vermek guc;:le§ir. 
"Kendini sevmeyen ba§kas1n1 sevemez" demi§ atalar1m1z. 

Bu konumda "Seni seviyorum'' diyen birine inanmak zor, c;:unku 
ko§ulludur. 

Kendini sevmeyen bir insana seni seviyorum demeniz onun i<;:in 
fazla anlam ifade etmez. 

Kalp merkezimiz kapand191nda fiziksel olarak dik durmakta zor
luk c;:ekeriz, gogusler i<;:e dogru c;:okuk gorunumdedir. 

Sevgi ac;:1191 i<;:inde ya§am surdurdugumuz surece pozitif ene~ili 
insanlara dokunma ihtiyac1 duyanz. 
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Nefret ise temas etmek istememe duygusunu on plana 91kanr. 
Hava elementiyle problem ya:;,ad191m1zda ac1il yeme ihtiyac1 du

yar1z. 

Dogu ve Guneydogu Anadolu'da ac1 biber tuketiminin yayg1n 
olu:;;u, ataerkil aile yap1s1n1n olu:;;turdugu bask,lar nedeniyle kimse
nin yuzde yuz kendi olamay1:;,1 ve sevgi ihtiyac1 duymalar1ndand1r. 
Ac, kalbe iyi gelir! 

Kalp enerjisinin dengeli oldugunu ya:;;am sevincimizin olmas,n
dan anlar,z. 

··································································: • • 
: Hava elementi problemlerinde kar~1m1za : 
• • 
: ~•kabilecek fiziksel sorunlar ~unlard1r: : 
• • 
: 1. Kalp sorunlar, (sevgi problemleri) : 
• • 

ince bag1rsak sorunlar, (kendini yaln1z ve kaybolmu:;; : 2. 
• 
: hissetme) 
• 
: 3. Cilt sorunlar, (temas problemleri) 
• 
: 4. Omuz sorunlar, (a:;,1r1 yuk ta:;;1ma) 
• 
: 5. Dola:;;1m sistemi sorunlar, (ani :;;oklar) 
• 
: 6. Tum vucutta homojen yag birikimi 
• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : ................................................................. . 

··································································: • • • • 
: Hava elementi ile ya~ad1g1m1z problemleri ~oyle : 
• • • • • • • • • • • • • • • 

1 . 

2. 
3. 

: 4 • • 
• 
: 5. 
• 
: 6 • • 
• 
: 7. 
• 

a~abiliriz: 
Kendini sevmek 
Kendi ic;:in ya:;;amak 
Arzusuzluk 
Alc;:akgonullu olmak 
Dogay, ve hayvanlar1 sevmek 
Merhametli olmak 
Gonulden hay1rsever olmak 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • : 8. Ac1 tatlar tuketmek : 

• • : ................................................................. . 



5. EMA (Eter elementi} - ''Eterik beden'' 

5. Boyut bilincine sahip insanlar, bOtOnlOk anlayl$1 ve fark1ndall

g1n1 ke$fetme yoluna girmi$ ruhlard1r. Bu boyuta 91kt191m1zda kar$1-
m1za 91kan ya$am s1nav1m1z, her $eyin tek bir bOtOnden olu$tugu
nu alg1lamak, ayn1 zamanda alg1y1, ifade etmeyi ve ileti$im kurmay1 
ogrenmektir. 

Eter alan1nda art1k polarizasyon yoktur. Buras1 ya$ad191m1z 3 
boyutlu dOnyan1n i9indeki bedensel ya$am1m1z1n son s1n1fld1r. Bu 
sayede bilin9 olarak maddesel dOnyadan ruhsal dOnyaya daha be
densel ya$am1m1z devam ederken ge9i$ yapabiliriz. 

Eter elementi, ene~inin akmas1 i9in gereken sOptil notr aland1r. 
Hava, at8$, su ve topr,ak elementlerinin tezahOru eter elementi Oze
rinden ger9ekle$ir. Temel niteligi hareketsizlik, uyum ve dengedir. Ha
reketin ba$lamas1 i9in bu olanag1 saglayan hareketsiz notr aland1r. 

Eter alan1, sakinlik, huzur ve sOkOnetle ili$kili zihin niteliklerini yo
netir. 

Bir ki$i bOyOk bir ruhsal Ostad1n huzurunda oldugunda, zihninin 167 
bu niteliklere dogru dondOgO bir ger9ektir. Bu nedenle okuldaki s1-
n1flar1m1za girip ogretmenin huzurunda olmam1z 90k onemlidir. Zih-
nimizin prangalanndan kurtulup dag1n1k d0$0ncelerimizi sakinle$tir-
digimiz zaman frekans1m1z yOkselir, ir;imizdeki gerr;ekleri anlamlan
d1rabiliriz. 

Titre$imin yOkselmesi sayesinde 9evremizle olan rezonans ve 
yans1ma ona gore o1U$Ur. Huzurlu bir orman, ho$ kokulu 9i9ekler, 
harika lezzetler, temiz bir hava, sakin ve pozitif ortamlar 9ekim ala
n1m1za girer, negatif ortamlardan uzakla$ma egilimi ba$1ar. 

Her birimiz 9evremizin bir yans1mas1, 9evremiz bizim bir yans1-
mam1zd1r. 

Hipokrat'1n "Ne yiyorsan osun" ya da "Neysen onu yersin" ifa
desinin sebebi budur. Kelebekler ve ar1lar guzel kokulu 9i9eklere 
konarken, karasineklerin pis kokulu at1klar1n oldugu yerlere ilgi gos
terme nedeni de budur. 

i$te sevgili okurum, kendimizden uzakla$arak sahip oldugumuz 
enerjinin d0$mesiyle birlikte cans1z g1dalara meylederiz, gurultulu 
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mOzikler dinleriz, hijyenik olmayan ortamlarda ya§amak isteriz. D0-
§0k boyutlu Olkelerde ya§ayan insanlar,n olu§turdugu trafik terorO 
de bu anlamda tesaduf degildir. 

Tam tersine enerjimiz yOksek oldugunda canlJ g1dalarla beslen
meyi segeriz, rahatlat,c, mOzikler dinlemek isteriz, temiz ve dOzenli 
ortamlarda ya§amay, segeriz. 

Eter alan, ayn, zamanda OzOntO duygusunu ifade eder, i§itme 
duyusunu yonetir . 

.. 
UzOntOmOzO serbest9e ifade etmedigimiz takdirde bogaz1m1z 

bloke olur, boyun kaslar1m1z gerilir, i§itme sorunlar, ortaya 91kar. 

·····························:••··································: • • 
: Eter elementi problemlerinde kar,1m1za ~•kabi- : 
• • 
: lecek fiziksel sorunlar §1Unlard1r: : 
• • 
: 1 . Solunum sistemi sorunlan (OzOntO) : 
• • 
: 2. Tiroit sorunlar, (Ha§imato, tumor vs) : 
• • 
: 3. Bogaz sorunlar, (faranjit, tonsillit, Osye) : 
• • 
: 4. Boyun sorunlar, (agn, f1t1k vs) : 
• • • : 5. 
• 
: 6. 
• • : 7. 
• 

Metabolik sorunlar 
Bag1mhl1k sorunlar, 
Keskin kokulardan zevk alma egilimi (benzin, tiner) 

• • • • • • • • • • • : ......•..••.•...•..•.....••.....••..•••••..•...••.•..••.••..••..•. 

··································································: 
: Eter elementi ile ya,ad1g1m1z problemleri §loyle : 
• • 
: a§labiliriz: : 
• • • • 
: 1 . : OzOntO duygusunu ayd1nlanmaya, i9sel uyani§a do

nO§tOrmek 
• • • • • 
: 2. 
• 
·3 • • • • 
: 4. 
• 

Kendi oz duygular1n1 a91k ve net ifade etmek 
Kimseye bag,mh olmamak 

Gurur yapmamak 

• • • • • • • • • • • • • • • • • : ........................................•......................... 



6. EMA (3. Goz) - 11 Ruhsal merkez'' 

Buras, mikro sistemin sona erdigi, makro sistemin ba~lad1g1 
koprudur. 

Bu merkez yOzde yOz kendimiz olup sag beynimizi aktif hale ge
tirdigimiz zaman a91l1r. A91lma derecesi, ki~inin zihinsel kavramlan 
anlama ve alg1lama kapasitesiyle dogru orant1l1 olarak bilincimizin 
yOkselmesiyle artar. 

Sezgilerimizin artmas1 sayesinde ruhsal ya~am hakk1nda daha 
90k fark1ndaliga sahip olup, hayat1m1z1 kendimiz yonetebiliriz. 

3. Goz ad, da verilen bu alan, hipofiz bezinin kontrolOndedir. Bu
ras, ayn1 zamanda tum endokrin bezlerin yonetildigi ana kumanda 
merkezidir. Bu ama9la hipofiz, hipotalamus bezi ile gorev birligi i9in
dedir. 

Duru yeteneklerimizin aktifle~mesine izin veren 6. EMA, fark1n
dal1g1m1z1n artmas1yla birlikte bilincimizin boyut atlamas1n1 saglayan 
aland1r. Zihinsel 9at1~malar nedeniyle fazladan ihtiya9 duyulan hor-
mon nedeniyle hipofiz bezinin a~1r1 uyar1lmas1 sonucu tOmoral olu- 169 

~um meydana gelebilir. 

··································································: • • 
: Blokaj oldugunda kar,1m1za ~•kabilecek : 
• • 
: fiziksel problemler ,unlard1r: : 
• • • • : + Hipofiz problemi : 
• • 
: + Bag dokusu tOmoru : 
• • 
: + Norolojik problemler : 
• • 
: + Ba~agr1s1 : : .....•.••..••.....•...••..•.••.••••••....•....•.•....••.•...•••... 

··································································: • • 
: ,..ozum onerisi: : • y • 
• • 
: + Zihinsel prangalar1m1zdan kurtulmak : 
• • 
: + Sakinlik : 
• • • • 
: + Meditasyon : 
• • : .•...••••....•.••..•.........••...•..••....•••.••.••...•.••..••.•• 



7. EMA (Kozmik a~1l1m merkezi) 

Fiziksel bedenimizin frekans1 7. Boyut itibariyle epifiz bezinin ka
talizor etkisiyle h1z1n1 kaybeder ve bundan sonra toprak elementine 
var1ncaya kadar diger endokrin bezler arac1l191yla maddesel forma
t1na kavu9ur. 7 ayr1 elektromanyetik alandan olu9an bedenimiz sa
yesinde ruhsal varl191m1z, bilincini toprak elementinden ba91ayarak 

daha Ost boyutlara ta91ma 9ans1na kavu9ur. 
Bedenimizin en Ost frekans elektromanyetik alan1n1 olu9turan 7. 

EMA sayesinde kozmik sisteme a91hr1z. Tepe 9akras1yla saglanan 
kozmik a91l1m ile enformatik haberle9me sistemimiz aktifle9ir. 

Kozmik a91l1mla birlikte epifiz bezinden salg1lanan Melatonin ve 
DMT (dimetiltriptamin) sayesinde fark1ndal191m121 yOkseltecek koz
mik bilgilere sahip olabiliriz. 

Ancak bunun gergekle9mesi igin d090ncelerimizi idare eden 
beynimizin korteksini susturarak, duygulanm1z1 idare eden limbik 
sistemi, kozmik sistemle rezonans haline getirmeliyiz. 

170 Hayat bir 9ark1 olup kendi ritmine sahiptir. Polarizasyonun yarat-
t191 major ve minor anahtarlar1nda var olan her 9eyin olu9turdugu bir 
senfoni diyebiliriz buna. 

Varolu9umuzun amac1, hayat igindeki deneyimlerimizle ogren
mek, ogretilenlerin degerini anlamak, ozg0rle9mek ve bu 9ekilde 
birlige uyumlanarak ya9am senfonisiyle bir bOtOn olmakt1r. Her biri
miz bu senfoni orkestras1nda kendimize ait farkh bir 9alg1 aleti 9ala
bilecek kabiliyete sahibiz. Bu nedenle oncelikle kendi yetenegimizi 
ve kendi mOzik aletimizi ke9fetmek zorunday1z. Ba9kas1n1n ilgisini 

9ekebilecek 9alg1 aleti yerine kendi ozelliklerimizi yans1tan aleti 9al
mak zorunday1z. 

Boylece evrensel orkestran1n iginde yer alarak detone olmadan 
senfoniye uyumlan1r1z. 

SOrekli ya9am sevinci ve sevgide ya9ayabilmemizin tek 9art1 ve 

odOIO budur. 



··································································: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

♦ 

♦ 

♦ 

• 

Blokaj oldugunda ka~1m1za ~•kabilecek prob
lemler f unlard1r: 
Beyin bag dokusunda tumor 
Ba~agr1s1 
Norolojik bozukluklar 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • : .....................................................•......•..... 

··································································: • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

c;:ozum onerisi: 
+ Uyku 
♦ 

♦ 

Meditasyon 
Teslimiyet 

• • • • • • • • • • • • • • : ................................................................. . 

171 





I bolum 

Kendimiz olmak i,in 
neler YaPmal1Y1z? 

$ifa Sende 1-2 sayesinde saglikli bir bedene sahip olmam1z ic;in 
gereken temel bilgileri 6grendik. 

2012 y1l1ndan bugune elbette guncellemem gereken kuc;uk ay
r1nt1lar var. 

Oncelikle $ifa Sende 1-2 sayesinde neleri ogrendik onla
r1 hat1rlayal1m: 
+ Beslenme konusunda asitlenmeye dikkat etmemiz gerektigini, 

serbest radikallerin hucrelerimizin saglig1n1 olumsuz etkiledigini 
ve stresin kan pH'1n1 asidik hale getirerek iltihaplanmaya yol a9-
t191n1 6grendik . 
.. 

+ 010 besinler yerine enerji ic;eren, guneey gormuey canli g1dalar tu-
ketmemiz gerektigini 6grendik. 

+ Genetigiyle oynanm1ey g1dalar1n bag1rsak floras1na nas1I zarar 
verdigini 6grendik. 

+ Gluten, laktoz ve kazein fazla miktarda tuketildiginde kandaki 
alyuvarlar1n birbirine yap1eyarak kan1n ak1eykanl191n1 bozdugunu ve 
boylece hucrelerin beslenmesini olumsuz etkiledigini ogrendik. 

+ Raf omrunu uzatan katk1 maddelerinin, renk verici boyalar1n, su
ni tatland1r1c1lar1n, m1s1r eyerbetli fruktoz ic;eren g1dalar1n, pestisit
lerin saglig1m1z1 nas1I tehdit ettigini 6grendik. 

+ Tip 1-2 diyabet (insulin direnci) ve kanserin oluey nedeni olarak 
birinci s1rada duygusal 9at1eymalar1n yer ald191n1 6grendik. 

173 
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+ ic;:imizde olagani.isti.i bir :;;ifa yeteneginin oldugunu 6grendik ve 
buna "igimizdeki hekim" ad1n1 verdik. 

+ Agilk / tokluk duygular1na gore beslenmemiz gerektigini ve bu
nun igin yava:;; ve gigneyerek yemeyi 6grenmemiz gerektigini 
ogrendik. 

+ Glisemik indekse uygun, bazik ag1rl1kl1 beslenmemiz gerektigini 
ogrendik. 

+ Plasebonun (pozitif inanc1n) % 60 iyile:;;tirici etkisi oldugunu, bu
na kar:;;1l1k nosebonun (negatif inanc1n) tam tersi hastalanmam1-
za neden oldugunu ogrendik. 

$imdi bu kitapla gi.incellenmi:;; yeni bilgileri size aktarmak istiyorum. 
Hastal1klar1n olu:;;umunda birinci s1ray1 olu:;;turdugu igin ilk gun

cellemeyi kendimiz olmak igin neler yapmaily1z ba:;;1191 alt1nda yap
mak istiyorum. 

Ancak haz1r beslenme konusuna da deginmi:;;ken, hastal1klann 
olu:;;umunda ikinci s1ray1 olu:;;turan beslenmenin guncellemesini de 
yapal1m ve bag1rsaklar1n ikinci beynimiz yani mi.idi.ir muavini oldu
gunu hat1rlatarak soze ba:;;layailm. 

Duygusal frekanslar1n % 95'inin 6ncelikle mi.idi.ir muavini (ince 
bag1rsaklar) taraf1ndan incelenip degerlendirildikten sonra mi.idi.ire 
(beyin) gonderildigini art1k biliyoruz. 

Sagilkl1 bir mi.idi.ir ve mi.idi.ir muavini ili:;;kisi, sagl1kl1 bir bag1rsak 
floras1yla gergekle:;;ir. 

Sagilkil bir flora igin sagl1kil beslenmemiz bu nedenle gok onem
lidir. 

Bag1:;;1kl1k sisteminin gugli.i olmas1, hastal1klar1n iyile:;;ebilmesi, 
ruhsal tatmin, ya:;;am sevinci ve nihayetinde ruhsal tekami.il bag1r
saklar1n elinde diyebiliriz. 

Geleneksel t1bb1n sagl1kl1 beslenmeye onem vermesinin sebebi 
de budur ancak tam bu a:;;amada onemli bir gergegi atlar. 

Bag1rsak floras1n1n bozulmas1na neden olan birincil neden koti.i 
beslenme degildir. 

Birincil neden duygu ve du:;;uncelerimizdir! Koti.i beslenme ikin
cil nedendir. 



Gunumuzde say1s1z beslenme ve diyet program1n1n hayat,m,za 

sunulmas,, haber kanallar1n1n saghkl1 beslenme konusuna geni§ yer 

vermesi yanh§ degildir ancak sadece ikincil nedene yonelik oldugu 
i9in yetersizdir. Birincil neden gormezden gelindigi surece, bag,rsak 
floras,nda kal1c1 bir iyile§me saglamak 90k zordur. Bu durumu t1kan
m1§ bir lavabonun giderini a9maya benzetebiliriz. Gider a91ld191nda 
(sagl1kl1 beslenme) ba§lang19ta sorun bitmi§ gibi gozukur ancak t,
kanmaya as,I neden olan pis at1klar (duygu ve dO§Onceler) yak edil
medigi surece lavabo tekrar t1kanacakt1r, bundan emin olabilirsiniz. 

Bu nedenle sindirim sistemi saghkl, i§lev goremedigi surece, 
kronik hastahklarla ba§ edebilmemiz elbette zor ancak kronik has
tahklar1n kalrcr olarak iyile§ebilmesi, sindirim sistemini olumsuz etki
leyen duygu ve dO§Oncelerin tedavisiyle mumkundur. Medeniyet 
hastal1klar1n1n 9ocuk ya§lara inmesinin ana nedeni, kaynag, gor
mezden gelmek ve bunda 1srar etmektir. 

Yuzde yuz kendin oldugunda saglrksrz beslenemezsin! Tam ter
si birileri i9in ya§am surdurdugumuzde de sagl1kh beslenemeyiz! 
Ozetle sagl1ks1z besleniyorsan, sen sen degilsin demektir! 

Guncellenmi§ saglrklr beslenme programrna ge9meden once 
onemli bir diger konuda, g1da intoleransr ve vitamin-mineral denge
si hakkrnda da bilgi vermek istiyorum. Bazr g1dalar1n enzimler tara
frndan sagl1kl1 asimile edilememesi (sindirilememesi), g1dan1n enerji
ye donO§ememesi anlamrna gelir. Bu durumda enerjiye donO§eme
yen kalori art1klar1, yag veya toksin olarak vucutta depolan1r. 

Asimilasyonun saglrklr yap1lamamas1, bag1rsak floras1n1n bozul
mas,yla ili§kilidir. Florayr bozan asrl nedenin duygusal 9at1§malar ol
dugunu az once izah ettik. 

Buna gore saghkh nitelendirdigimiz g1dalar bile ki§iye gore g1da in
tolerans1 yaratabilir! Ornegin 90k yararh bildigimiz lahana, enginar, 
domates, avokado vs gibi grdalara kar§I grda intolerans, veya alerji 
geli§mi§ olabilir. Dikkatinizi 9ekmek isterim, grda intolerans olu§umu
nun kotu beslenmeyle bir ilgisi yoktur, bag1rsak floras1yla ilgisi vard1r. 

Bu durumda sagl1kl1 bir bag1rsak florasrna tekrar kavu§abilme
miz i9in g1da intolerans testi yaparak intolere g1dalardan iki ay uzak 
durmam,z gerekir. 
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Ayn1 anda bag,rsak floras,n, bozan birincil nedeni yani ilgili duy
gusal <;:at,9may, bulup yak etmek hekimin gorevi olmal1d1r. Kronik 
hastallklar1n iyile9mesi ancak bu i9birligiyle saglan,r. 

Sagl1ks1z bag1rsak floras1n1n yaratt191 emilim bozukluguna bagl1 
geli9ecek vitamin ve mineral eksikligi de tespit edilerek, uygun 
kombinasyonlarla a<;:191 yak edecek 91da takviyesi yap1lmal1d1r. 

Bugun art1k g1da intolerans1, vitamin ve mineral analizi i<;:in kan 
vermemize gerek kalmad1. 

Kinesiyoloji esas1na dayanan frekans analizi sayesinde <;:ok k1sa 
surede tum intoleranslar1 ve ihtiya<;: duyulan vitamin ve mineralleri 
kolayca tespit edebiliyoruz. Guvenilir, dogru ve sagllkl1 sonu<;:lara 
ancak bu yontemle ula9abiliriz. 

Sonu<;: olarak sagl1kl1 beslenme ve bag1rsak floras1 <;:ok onemli
dir ancak floray1 bozan duygusal <;:at19malar ortadan kalkmad1g1 
takdirde flora yeniden bozulur. 

Bununla beraber bedenimize ters gelen frekans olarak yans1yan 
bedensel, zihinsel, ruhsal nedenleri yine kinesiyoloji yontemiyle tes
pit edip yak etmeliyiz. Bedensel ters frekans olarak yans1yan a911ar, 
alerjenler, ag1r madenler, di91er, yara izleri, <;:evresel faktorler, genel 
sagllg1m1z1 surekli tehdit eder. 

$imdi gelin gunumuz ya9am 9artlar,na uygun olarak nas1I bes
lenmemiz gerektigi konusundaki guncellemeyi ba91atal1m. 

ilk guncelleme, temel yak1t1m1z. 
Yak1t deyince akl1n1za sak,n yemek gelmesin. Evet, enerjimiz du-

9unce hemen yemek isteriz ancak yak1t alamad1g1m1z surece ener
jimiz artmaz tam tersi yorgunluk, bitkinlik hissederiz. Ald191m1z g1da
lar1n enerjiye yani yak1t olarak kullan1ma d6nu9ebilmesi <;:ok onem
lidir. Sindirilmedigi i<;:in enerjiye d6nu9emeyen 91dalar yag olarak 
depolan1r ya da toksin olarak uzakla9t1nllr. Yak1t almad1g1m1z surece 
doyuma ula9amay1z. 

Evet, sevgili okurum, temel yak1t1m1z1 art1k degi9tirme vakti gel-
di. Bunun i<;:in patlay1c1 enerji veren karbonhidrat yerine, dengeli ve 
stabil bir enerji kaynag, olan yag tuketimine 99<;:memiz gerekiyor. 
Du9uk karbonhidrat tuketimi yerine kaliteli yag tuketimine ge<;:tigi
miz takdirde, ihtiyac1m1z olan enerjiyi yag yakarak elde edebiliriz. 



Esas amac; glikoz ve karbonhidrat yerine karacigerde keton Orete

rek yak1t elde etmektir. 
Bu sayede diyabete neden olan insulin direncini bile ortadan 

kald1rabiliriz. 

GOnOmOz uygarl1k hastal1klar1n1n ba91nda gelen Tip 1 ve Tip 2 

diyabet beraberinde Tip 3 diyabet ile de tan19m19 olduk. Tip 3 diya

bet, beyindeki 9eker metabolizmas1n1n bozulmas1 sonucu ortaya 
91kan at1klar1n beyinde birikmesiyle geli9ir. Beyin tOmorleri, beyin 
fonksiyon bozukluklar1, Parkinson ve Alzheimer gibi hastahklann te

mel nedeni Tip 3 diyabettir. 
Bu amac;la sizlere ketojenik beslenmenin gOnlOk hayata uyarlan

m19 ya9am bic;imi format1n1 aktarmak istiyorum. Ketojenik beslen
menin sert, orta, hafif olmak Ozere farkh uygulama 9ekilleri bulunur. 
brnegin hepimizin bildigi Karatay Diyeti ad1 alt1nda sunulan beslen

me 9eklinin temeli de ketojenik beslenmedir. Ketojenik beslenme 

tipleri aras1ndaki fark1 olu9turan sebepler, karbonhidrat ve protein 
oranlar1d1r. bzellikle karbonhidrat oran1 azald1k9a, ketojenik beslen

me daha sert uygulan1r hale gelir. Sert ketojenik beslenme (% 1 O 
karbonhidrat) diyabet, kanser gibi ag1r vakalarda 90k daha etkili bir 
yontemdir. Herhangi bir hastahg1n1z yak ancak kilo vermek istiyorsa
n1z orta derecede (% 20 karbonhidrat), kilo probleminiz de yoksa 

hafif ketojenik beslenme (o/o 30 karbonhidrat) yeterli olacakt1r. 
Bu beslenme 9eklinin say1s1z pozitif etkisine ragmen bobrek ve

ya karaciger hastalar1 yine de hekimlerine dan19mal1d1r. 

Ketosis ic;in rafine 9eker OrOnlerini; ekmek, makarna, pirin9, pata
tes tOketimini minimuma indirmeliyiz. Diyabet, kanser, ADHS gibi 

hastal1klarda ise bu OrOnleri 3-6 ay tamamen sofradan kald1rmahy1z. 
Beyaz unlu g1dalardan ve trans yaglardan tamamen uzak dur

mal1y1z. 
Buna kar91hk zeytinyag1, avokado yag1, hindistancevizi yag1, su

sam yag1, kabak c;ekirdegi yag1, 96rek otu yag1, zerde9al yag1 gibi 
yaglar, temel yak1t1m1z olmahd1r. 

Kalorisi yOksek, kilo ahr1m diye yagdan korkmay1n sak1n. Yaglar 

gOnlOk enerjimizi kar91lar ve yag olarak depolanmaz. 

Eger yaglar karbonhidratlarla birlikte tOketilirse o zaman yak1t 
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olarak kullan1lamad191ndan, yag olarak depolan1r. Organizma daima 
patlay1c1 enerji kaynag1n1 oncelikli olarak tercih eder. 

Uygulamaya ge9ersek; sabah uyand191n1zda ilk once 3-4 bar
dak 1l1k su i9meliyiz ve uzerine 30-45 dakika hi9bir 9ey yemeden 
beklemeliyiz. 

Kahvalt1ya ba91amadan once yukanda sayd191m yag 9e9itlerin
den zeytinyag1n1 2 yemek ka9191, digerlerini 2 9e9it olmak uzere 1 
yemek ka9191 olarak kar19t1rarak i9ine 1 adet limon s1k1p i9ebiliriz. 
Zeytinyag1n1n soguk s1k1m ta9 bask1 olmas1n1 tercih edin. Zeytinya-
91 sabit olmak uzere diger yag 9e9itlerini donu9umlu olarak kullana
biliriz. 

Dogal tuz ve karabiber ilave edebiliriz. 
Sonras1nda yumurta, zeytin, peynir, domates, salatallk vs'den 

olu9an klasik kahvalt1m121 yapabiliriz. 
Ozellikle glisemik indeksi du9uk g1dalar1 tuketmeye ozen goster

meliyiz. 
Gun boyu 2 fincan hindistancevizi yag1 (1 tatl1 ka9191) ilave edil

mi9 filtre kahve i9tigimiz zaman, tatl1 istegi ve ac1kma hissi yok olur 
(hipertansiyon hastalar1 kafeinsiz kahve tuketebilir) . 

.. 
Ogle ve ak9am yemeklerinde zeytinyag1 bol salata, sebze, zey-

tinyagl1lar, mezeler, organik et urunleri tuketebiliriz. 
Yeni yak1t1m1z, yagdan elde edilen ketondur! 
Keton tipi yak1t, ancak karbonhidrat1n az tuketildigi ortamda 

devreye girebilir, bunu tekrar hat1rlatmak isterim. 
Ketojenik beslenme s1ras1nda Ilk iki hafta zorlanabiliriz, t1pk1 9e

kerli 9aydan 9ekersiz 9aya ge9erken zorland191m1z gibi. Ancak bir 
kere all91nca 90k kolayla91r, art1k insan 9ekerli gay i9mekte zorlan1r. 

All91k oldugumuz bir yak1t turunden ba9ka bir yak1ta ge9mek, 
al19mak biraz zaman allr. 

Ketojenik beslenme sayesinde 9ag1m1z hastallklar1n1n olu9umu
na zemin haz1rlayan nedenlerden biri olan 9ekerden kurtulmu9 ola
cag1z, insulin direncimiz daha diyabet hastas1 olmadan duzelecek, 
hucreleriniz tekrar sagllkl1 9all9acak, enerjiye kavu9acak. 



··································································: • • • • 
Ketojenik beslenmenin faydalar1 ~unlard1r: • • • • • • • • • 

+ Anti-aging 

+ Metabolizmay1 iyilei;,tirir 

• • • • • • • • • • • 
: + insulin direncini duzeltir : • • • • 
: + Oksijenlenmeyi art1r1r : 
• • 
: + Serbest radikalleri azalt1r : • • : ................................................................. . 

··································································: • • 
: Ketojenik beslenmenin zorunlu oldugu has- : 
• • 
: tal1klar tunlard1r: : 
• • 
: + Diyabet ( Tip 1.2.3.) : 
• • 
: + Epilepsi : 
• • • • • • • • 

• • • • • • 

+ Metabolik sendrom 
+ Alerji 

• • 
: + Beyin metabolizma bozuklugu : 
• • 
: + Obezite : : ................................................................. . 

Obezite ve kilo fazlal191n1 sadece diyet yaparak duzeltmek c;ok 
zor. Ai;,1r1 karbonhidrat ve §eker ihtiyac1n1 zorla bast1rd191m1z takdir
de daha fazla stres alt1na gireriz. 

Bu nedenle diyete ba§lamadan once enerji ak1§1m1z1 duzeltme
miz gerekiyor. 

RegOlasyon blokajlar1 ac;1lmali ve ayn1 zamanda blokajlar1 olu§
turan bilinc;alt1 kay1tlan da temizlenmelidir. Aksi takdirde bloke olan 
alanda vucut yaglar1 erimez sadece kuc;Olur, biz de zay1flad191m1z1 
zannederiz. Tekrar kilo ald191m1zda ise ''Qok zor veriyorum hemen 
al1yorum, vOcudum su topluyor" diyerek isyan ederiz. 

Terazi olc;OsOnun yan1lt1c1 oldugunu bilmek zorunday1z. Sadece 
fast food tarz1 610 g1dalar ve §ekerle beslenip 15 kg olan bir §ehirli 
c;ocuk ile organik canli g1dalarla beslenip yine 15 kg olan bir koy c;o
cugunu yan yana getirdigimizde gbrunum olarak olui;,acak fark her 
§eyi anlat1r. Bu nedenle yag kas oran1n1 blc;en testier ve bazal me
tabolizma h1z1 (Bmh) yol gbsterici olmali. 

Qakralar1n birinde enerji dbngOsO bozuldugu takdirde, ilgili 
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elektromanyetik alanda bolgesel yaglanma meydana gelir. Bu yag
lar bolgedeki blokaj nedeniyle enerjinin tasarruflu kullan1lmas1 ve ye
dek depo ihtiyac1 olarak tutulur. Fizyolojik sistemimiz bizleri ya§am
da tutmak ic;in haberimiz olmadan her tOrlO tedbiri ahyor anlayaca-
91n1z . 

•• 

Ornegin hayata gOvensizlik ya§ad191m1z zaman 1. EMA yeterli 
derecede enerjiyle beslenemez. Bu durumda onlem olarak enerji 
tasarrufu ic;in depolanmas1 gereken yaglar kalc;a ve bacaklarda yo
gun olur. Eger ailenin de problemi hayata gOvensizlik ise, c;ocuklar 
da ayn1 gorOnOme sahip olur. Diyetle kilo verilse bile kalc;a veya ba
cak kal1nhg1 oran olarak dikkat c;eker. SelOlitlerden kolay kolay kur
tulamama nedeni de yine budur. VOcudumuzun ic;indeki toksinler
den bizi korumaya 9al1§an selOlit, bu nedenle yok edilmesi en zor 
yag tabakalar1ndan biridir. 

Realite korkusu ic;inde olan insanlarda 2. EMA bloke olur ve ta
sarruf ic;in gerekli yaglar gobek alt1nda birikir . 

•• 

Ofke problemi ya§ayan insanlarda ise 3. EMA' da blokaj ve so-
nucunda enerji ihtiyac1 olu§ur. Bu durumda enerji tasarrufu ic;in yag
lar tutulur ve sonucunda gobeklenme meydana gelir. Gobeklenme 
:;;eklinde kilo alman1n genetik oldugu dO:;;OnOlse de genetik olarak 
gec;en asl1nda ofkeyle ilgili kayrtlar ve bu verilerin yaratt1g1 3. EMA 
problemidir . 

•• 

Ozellikle bolgesel yaglardan kurtulmak istiyorsak, diyetten once 
veya beraberinde enerji ak1:;;1 dOzeltilmelidir. 

Gene! olarak tom vOcut yaglanmas1nda ana problem sevgi a9h
g1d1r. 4. EMA sorununa i:;;aret eden obezitenin giderilmesi, ki:;;inin 
yOzde yOz kendini sevmesi ve kendine gOvenmesiyle mOmkOndOr 
ancak. Sevgi ihtiyac1 giderilmeden yap1lacak olan her tOrlO diyet, 
hOsranla sonuc;lan1r (Yoyo sendromu). 

Sevgi frekans1yla bOtOnle:;;ememe anlam1na gelen kendimizden 
uzakla:;;ma egilimi bizi ya:;;amdan haz alamaz hale getirir. A:;;1r1 :;;eker 
tOketimi ve yemek yemege ihtiyac; duymam1z1n as1I nedeni enerji ve 
haz ihtiyac1d1r. 

Haz ihtiyac1na ragmen diyet yapt1g1m1z takdirde ba:;;ka tOrlO haz 
aray1:;;lar1 gOndeme gelir. Sigara, alkol, uyu:;;turucu, seks, ah:;;veri:;;, 



seyahat bunlardan baz1land1r. Buna ragmen haz alam1yorsak du
rum ciddidir. Ag1r depresyon ve intihar dO§Oncesi geli§ebilir. 

Bir §eye bag1ml1 olmadan sOrekli haz i9inde ya§am sOrdurmemi
zi saglayan tek kaynak ise sevgi ene~isidir. Kendimiz i9in ya§amay1 
oncelikli hale getirdigimiz takdirde ruhumuzu Allah'1n sevgi enerji
siyle butunle§tirmi§ oluruz. 

A§1k oldugumuz zaman i§tah1m1z1n azalma sebebi, kaynaktan 
gelen sevgiyle doyuma ula§mam1zd1r. 

Uygulad1g1m1z diyetlerle kal1c1 olarak kilo verebilmemiz i9in duy
gusal zaaflanm1zdan kurtulmak zorunday1z. 

Hatta sizlere daha buyuk bir sir verebilirim. 
Yuzde yuz kendimiz olup hazz1 yani sevgi frekans1n1 kaynaktan 

ald1g1m1z takdirde, evrensel referaris degerlerine donu§ yapabiliriz. 
Bu sayede, diyet yapmam1za bile gerek yoktur. Bu durumda kilo
muz otomatik olarak olmas1 gereken kiloya inecek ve orada kala
cakt1r. 

Fabrika ayarlar1na geri donmeyi ba§ard1g1m1z zaman kendiligin
den olu§an yeni beslenme tarz1m1z, se9tigimiz g1dalar, zamanlama, 
a9hk tokluk duygusu ve sportif olma egilimimiz bizi kilo problemin
den tamamen uzakla§t1r1r. Evrensel biyolojik duyarl1l1ga guvenin ve 
teslim olun. B1rak1n sistem sizi yeniden yarats1n. 

Stres an,nda yememeliyiz! 

Mide asidini du§uren stres, g1dalann sagl1kl1 sindirilmesini zorla§
t1r1r. Bu durumda bag1rsak floras1n1 bozar ve hastal1klann olu§umu
na zemin haz1rlar. 

Huzurlu ortamda, huzurlu bi9imde sakin sakin 9igneyerek ye
mek yemeyi ogrenmeliyiz, t1pk1 Frans1zlar gibi. Sagl1kl1 bir sindirimin 
ger9ekle§mesi bu sayede olur. Aksi takdirde proteinler aminoasit 
seviyesinde par9alanmadan kal1n bag1rsaklara ula§1r ve buran1n ba
g1rsak floras1n1 bozarak, kanda amonyum art1§1na neden olur. Bu 
zehirler karacigerde etkisiz hale getirilmeye 9ah§1lsa bile, gun bo
yunca buyOk yuk alt1nda olan karacigere ilave yuk olu§turur. 

Kahn bag1rsaklar1n gorevi sindirim degil, g1dadaki suyu 9ekip 
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posay1 d1:;;ar1ya atmakt1r. Bu nedenle sindirilemeyen g1dalar kal1n 
bag1rsaklara ula:;,t191 zaman, sindirim i9in bakteriler devreye girer. 
Parazitlerin 9ogalmas1na neden olan bu durum, kalln bag1rsak has
tallklar1n1n (kolit vs) olu:;;umuna neden olur. Karaciger ise sagl1kll 
aminoasit alamad191 i9in, protein metabolizmas1nda sorunlar ortaya 
91kar. 

Beslenme gorev gibi veya stres giderici olarak yap1lmamalld1r. 
Yemege duayla ba:;;lanmas1n1n temel amac1 budur. 

Beslenme konusunda kendimiz i9in neler yapmam1z gerektigini 
art1k ogrendigimize gore diger a91lardan neler yapmam1z gerektigi
ni maddeler halinde s1ralayal1m . 

•• 

Oncelikle :;;unu soylemeliyim, kendimiz olmam1z i9in tek ba:;;1na 
sagl1kll beslenme yeterli olsayd1, 9ag1m1z hastal1klar1nda ciddi azal
ma olurdu. 1V kanallar1 ve sosyal medya rafine :;;ekerden, glOten
den, laktozdan, trans yaglardan, genetigi oynanm1:;; g1dalardan 
uzak durmam1z i9in sOrekli uyar1yor. Oysa 20-30 y1I oncesine geri 
dondOgOmOzde o zaman da fazla sagllkl1 beslendigimiz soylene
mez. $erbetli tatl1lar, trans yaglar (Sana, Vita yag1 gibi), beyaz unlu 
mamuller, beyaz ekmek, sOtlO tatl1lar gOnlOk besin maddelerinin ne
redeyse dortte 090nO te:;;kil ediyordu. Buna ragmen etraf1m1zda bu 
kadar 90k kanser vakas1, diyabet, Alzheimer, MS, ADHS hastas1 
duymuyorduk. Sadece GDO'lu g1dalar ve m1s1r :;,erbeti bu fark1 izah 
edemez. 

Zararll olan tum g1da maddeleri, alkol, sigara, uyu:;,turucu gibi 
haz veren her :;,ey, ya:;,ad191m1z zor gOnlerde bize dayanma gOcO 
veren OrOnler. Bu nedenle irademizi g09lendirecek tek yol i9imizde
ki uyan1:;; olmal1. 

Bu zorlu hayat yolculugunun i9inde neden bulundugumuzu, kim 
oldugumuzu, ruh-zihin-beden bOtOnlOgOnO bilmek zorunday1z. 

500 y1lllk karanl1k gOcOn korkutucu dezinformasyonlar1yla hepi
miz kirlendik. Art1k dogru bilgi kaynaklar1na 90k ihtiyac1m1z var. Bu
nun i9in gOvenebilecegimiz en dogru kaynak asllnda sagl1k. Sagllk 
tektir, sagl1klar diye bir :;,ey duydugunuzu sanm1yorum ... 

Sagllkl1 ya:;,am sOrdOrebiliyorsak eger, tek olan dogruyu dO:;,One
biliyoruz, dogru ya:;,1yoruz demektir. 



Bu gerc;:ekler dogrultusunda hepimizin temel dilegi olan sagl1kli 

ve huzurlu ya:;;amak ic;:in neler yapmal1y1z konusunu, maddeler ha
linde anlatalim. 

1. Ger~ekleri d1~ar1da degil i~imizde aramal1y1z! 

Bagl1 oldugumuz evrensel yasalar, bedenli ya:;;am1m121 ruhsal 
tekamul Ozerine kurmam121 emrediyor, bunu asla unutmamal1y1z! 
Bedenli ya:;;am1m1z1n bu nimetinden faydalanamad191m1z takdirde, 

fiziksel bedenimizi kullan1lmadan iade etmii;; oluruz. 
Ruhsal tekamul igin kulland191m1z fiziksel beden ve zihin arac1l1-

91yla nas1l bir illuzyonun ic;:inde ya:;;am surdurdugumuzu ogrendik. 
Kendimiz olmam1z ic;in art1k amac1m1z ogrenmenin otesine gec;ip 

uygulamaya bai;;lamak olduguna gore, gerc;:ekleri d1:;;ar1da degil ic;i
mizde aramak zorunda oldugumuzu ic;:selle:;;tirebilmemiz gerekiyor. 

Bu a:;;amada daha ilk soru olarak "ic;:imize donmek ic;:in kendimiz 
olmay1 nas1l bai;;aracag1z?'' dediginizi duyar gibiyim. 

Sevgili okurum, okudugunuz bu dogru bilgilerle olui;;acak olan 
inane; ve niyet sayesinde degii;;im kendiliginden bai;;layacakt1r. Bun
dan emin olabilirsiniz. En buyuk engel degii;;ime direnc; ve bu diren
ci olui;;turan bilin9alt1 korkulard1r. Okudugunuz bilgileri sizlere el uza
tan guvenilir bir yol gosterici olarak kabul edin. Bu yolda kar:;;1n1za 
91kacak yard1mc1 kii;;iler asla tesaduf degildir. Yuzde yuz kendiniz ol
maya kalpten inan1n, niyet edin ve teslim olun. Sizlere yepyeni bir 
fark1ndalik kazand1racag1mdan eminim. 

Bu kutsal yolda c;ok onemli olan baz1 gerc;:ekleri sizlere k1saca 
tekrar hat1rlatmak istiyorum. 

Ya:;;am iginde c;:ok guvendigimiz ortamlarda kendimiz olabilsek 
de, aile ve toplumsal ogretiler nedeniyle duygu ve dui;;Oncelerimizi 
d1:;; ortama odakl1 ya:;;1yoruz ve bu nedenle guvenlik amac1yla surat
le dublorumuzu devreye sokuyoruz. El alem ne der, ay1p, gunah, ya 
ba:;;aramazsam, ya rezil olursam, kaybedersem, terk edilirsem ve 
benzeri duygulan1mlar suratle ikinci kii;;iligimizi ortaya 91kar1yor. Kor
ku nedeniyle emniyet aray1:;;1 yuzunden kendimizden uzakla:;;1yoruz 
ve bu nedenle sevgi aray1:;;1na gec;iyoruz. 
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Oysa sevgi i9imizdedir ve sOrekli oradad1r. 
l9inizdeki uyan1§1 olu§turacak yeni fark1ndahg1n1z, di§ aleme de

gil, i9 aleme uyumlu bir ya§am tarz1na gitmenize l§lk tutacakt1r. Siz 
bu beden degilsiniz, beden sizin bilincinizde. 

D1§ar1daki ger9ekleri sol beyin yonetimindeki 5 duyu sayesinde 
alg1layabiliyoruz. TOm ger9eklerin ancak % 5'ine bu sayede ula§abi
liyorken, geriye kalan ger9eklerin o/o 95'ini ancak i9imizden, duru his
lerimizle, sag beyin yonetiminde alg1layabilme potansiyeline sahibiz. 

Sag beynimizi aktif hale getirebilmemiz ise yOzde yOz kendimiz 
olmam1za bagh. Evrensel ger9eklerle rezonansa girerek ozgOrlSl;,e
bilmemiz ve sevgi insan1 olabilmemiz boyle mOmkOn. 

TOm ger9eklerin bilincimizde yani i9imizde oldugunun diger bir 
kan1t1 ise kuantum ger9eginde yat1yor. Atomun % 99.99'unun bo§
luk oldugunu kuantum alan1n ke§fiyle ogrendik. Bu ger9ege gore 
gordOgOmOz, duydugumuz, dokundugumuz, koklad191m1z, tatt191-
m1z her §SY bilincimizde. 

Evet, yanh§ duymad1n1z, 5 duyuyla alg1lad191m1z her §SY bir titre
§imden ibaret ve bilincimizin i9inde. 

Dolay1s1yla oldOgOmOzde fiziksel beden bizi terk etmi§ oluyor, 
biz yola enerji bedenimizle devam ediyoruz. 

Sahiplendigimiz bedenle birlikte emanet olarak ald191m1z beyin 
ise daha biz dogmadan milyarlarca veriyle rezonansa girebilecek 
datalarla dolu. 

Bizi olu§turan ilahi 909 bununla kalmay1p i9imizi, ozOmOzO, sev
gi frekans1yla donatm1§. 

Hepimiz ozOmOzde 90k degerliyiz, gOvendeyiz ve sevgiyiz. 
Sevgiyi, degeri, gOveni belki d1§ar1da tOrlO yolardan bulabiliriz 

ancak bu son derece riskli 90nkO ko§ullu sevgiye dayan1r, kar§1hk
s1z olmaz. 

Bu durumda birilerine bag1ml1 olur ya da ba§kalann1n istedigi ki
§ilik haline geliriz. Boyle bir ya§am tarz1 bizleri ruhsal tatminsizlige 
ve depresyona sokar. 

Evrensel yasalar tekamOI etmemizi zorunlu k1l1yor! 
Olgun insan olabilmemiz i9in ruhsal geli§im yolumuzda olmam1z 

gerekiyor. 



Evrende hic;bir '§SY tesaduf degil! 
Ay, dunya, gune'§ dongusu milimetrik hesaplarla c;al1'§1yor. O hal

de degi'§ime direnmeyi b1rakahm ve kendimizi bularak ic;imizde su
rekli var olan 1'§191 ke'§federek teslim olal,m. 

Sag beynimizin aktifle'§mesine izin verelim. 
Bunun ic;in analitik dunyan,n gurultusunden kurtulup, ic;imizdeki 

sessizlige odaklanmam,z yeterli. ic;imizde surekli var olan sevgi ve 
guven ortam,yla bulu'§abilmemiz ic;in, d1'§ar1dan etkilenen zihinsel 
prangalar1m1zdan kurtulup ic;imizdeki huzura ad1m atmal1y1z. 

$imdi ve burada! 

2. Kendimize kar~1 di.iri.ist olup dubloriimi.izii ortadan 
kald1rmal1y1z! 

Genel olarak toplumun % 75'inin okulun bahc;esinde yani ken
dinden uzak ya'§am surdurdugunu art,k ogrendik. Temel enerjimiz 
olan sevgiyi s1n1rs1z ve ko'§ulsuz olarak etraf1m1zdan degil, ancak 
kendimiz Ozerinden alabilecegimizi de bildigimize gore art1k bunun 
ic;in ilk i'§imiz dublorumuzu ortadan kald1rmak olmal1. Bunu ba'§ara
bilmemiz ic;in ilk once kendimize kar'§1 durust olmay, ogrenmeliyiz. 

Hepimiz dogumla birlikte yuzde yuz kendimiz olarak dunyaya 
geliyoruz ve ic;imizde var olan sevgi, deger ve guven duygusuyla 
birlikte dunyevi hayata ad1m at,yoruz. Sahip oldugumuz fiziksel be
denimizi teslim al,rken ailemiz bize bir isim veriyor, beynimize bir ya
z1l1m program, yukleniyor. Yaz1l1m1n ic;eriginde anne ve babam1z1n en 
az 3 ku'§ak geriye giden genetik kodlar,yla birlikte ailemizin ve dog
dugumuz Olkenin karmas, bulunuyor. 

Ayn, olay kar'§1s1nda bir ki'§inin c;ok Ozulmesi, bir ba'§kas1n1n "Bu
na m, uzuldun?" demesi buradan kaynaklan,yor. Hepimizin ya'§am 
plan, ve yolculugu sahip oldugumuz farkl, yaz1l1m program, nede
niyle birbirinden farkl,. Buna kar'§1l1k genel olarak bakt1g1m1zda fark-
11 guzergahlardan gec;tigimiz halde hepimizin ya'§am yolculugunda
ki hedefi ayn1. Ozgur irademizle yanl1'§ kararlar versek bile, t1pk1 na
vigasyon cihaz, gibi rota tekrar hesaplan1yor ve ba'§ka yollardan 
tekrar ayn1 hedefe ula'§maya 9ah'§1yoruz. 
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Tehlike ve korku ya9atan yollardan gec;:erken 6zg0r iradeyle 
dublorOmOzO devreye koyabiliriz ancak bu sec;:im sinema salonun
da korku sahnesi c;:1kt1g1nda etkilenmemek ic;:in gozOmOzO kapat
mam1za benzer. Bu durumda bu sahnenin bize kazand1racag1 og
retiyi kac;:1nn19 oluruz. Tam tersi korkudan kac;:madan fark1na vara
rak kaynag1n1 bulup etkisiz hale getirsek, korkuyu a9m19 oluruz ve 
bir daha bu sahneler kar91m1za c;:1kt1g1nda etkilenmeyiz. 

Dublor devrede oldugu sOrece ruhumuz ogrenim s1ras1nda dev
re dl9I kahr. 

Haliyle ayn1 temayla ilgili farkh sahneler tekrar kar91m1za c;:1kaca
g1ndan dolay1, dogal olarak kurban durumuna d09eriz. 

Oysa tehlike olarak alg1lad1g1m1z sahne zihnimize kodlanan veri
lerle ilgilidir. 

Hani denir ya, "DOrOstc;:e korkular1n1n Ozerine gitmelisin" diye. 
Kenardan dublorO izleyerek kendimize dOrOst olmaktan bahsede-

• mey1z . 
.. 
Ornegin hayat plan1m1zda yOksekten atlaman1n nas1I bir dene-

yim oldugunu ogrenmemiz gerekiyorken dublorO sahneye koyma
m1z, atlay19 s1ras1nda ogreneceklerimizi gec;:ersiz k1lar. Bu nedenle 
her tOrlO sahnede yOzde yOz kendimiz olmahy1z. 

Kendimize ve korkular1m1za kar91 dOrOst oldugumuzda dublorO
mOzO kolayl1kla fark ederiz . 

.. 
UzOlmesin, k1r1lmas1n, tats1zhk c;:1kmas1n tarz1ndaki tutum ve dav-

ran191ardaysak, gerc;:ek duygu ve d090ncelerimizi yansrtm1yorsak 
dublorOmOz devrede demektir. 

Dublor kulland1kc;:a, kar91m1za c;:1kacak korku sahneleri daha da 
zorlu olacag1ndan, ki9iligimiz gittikc;:e ezilir, okuldan daha da uzak
la9ma egilimi ba91ar. Dahas1 birilerinin egolann1 tatmin ederken, 
kendimiz ic;:in bir 9eyler yapma cesaretini ve zaman1n1 bulamay1z. 
Zaaflar1m1z nedeniyle ene~imiz s6m0r010r ve yine kurban durumu
na d09eriz. Ezildikc;:e a9ag1lan1r, incinir, hay1r diyemez hale geliriz. 

Sonras1nda hastaland1g1m1zda ise ben nerede yanl19 yapt1m di
ye oturup d090n0r0z. 

Korku nedeniyle olu9an egoyu tatmin eden gOc;:10 alma istegi, 
beraberinde makam h1rs1n1, ba9arma arzusunu, parasal h1rs1 getirir. 



Turk toplumunun ataerkil yap1s1, son donemlerde degi§ime gir
se de, bu tip duygusal somurulere ve ko§ullu enerji h1rs1zl1g1na ac;:,k 
ne yaz1k ki. Ozellikle egitim doneminde c;:ocuklar, babalar1n1n otori
tesinden c;:ok etkileniyor. Meslek bile aile taraf1ndan programlan,yor. 
Bugun bile hangi c;:ocuga sorsan,z, gerc;:ekten sevdigi bir meslegi 
yapam,yor. 

Yetmiyormu§ gibi kendin olmak ve kendin ic;:in ya§am surdur
mek toplumumuz taraflndan bencillik olarak kabul ediliyor. Oysa 
as,I bencillik ya§am boyu kendi ruhuna bir §ey kazand1rmadan ya
§am surdurmektir. 

Korkular1m1z1 durustc;:e kabul edip bahane uretmeden kabulle
nebildigimiz zaman dublorumuzden kurtulmay, ba§ar1r1z. Boylece 
ruhumuz ozgurle§erek sevgi frekans,yla butunle§ir. 

3. Hayat1m1za giren duygusal ~at1~malar1 fark etmeliyiz. 

Ba§ta kanser olmak uzere ya§ant1m1za giren tum kronik hasta
hklar,n ana kaynag, san1ld1g1 gibi beslenme problemleri degil, duy
gusal c;:at1§malard1r. 

Duygusal c;:at1§malar, a§1r1 duygusalhk nedeniyle ya§ad1g1m1z 
stres reaksiyonlar1d1r ve bizi bizden uzakla§t1r1r. 

Sabahlar, gozumuzu ac;:mam,zla birlikte di§ hayat1n illuzyonuna 
kap,hp gidiyoruz. Oysa bizim bir de ic;: hayat1m1z var ve esas sorum
lu oldugumuz yer asl1nda buras,, fark1nda degiliz. 

Duygusal c;:at1§malar1n nedeni d1§a yonelik ya§am tarz1n1n gos
tergesidir. Buna kar§1hk huzur ve sukOnet ic;:e yonelik ya§am tarz1n1 
yans1t1r. 

Hayat1m1za giren duygusal c;:at1§malar1 fark ettigimiz takdirde, 
hayat1m1z1n yoneli§ini d1§ar1dan ic;:eriye c;:evirebiliriz. Ya§am amac1-
m1z bu olsa da, bu fark1ndahk maalesef kolay olmuyor. 

Ac1lar, s1k1nt1lar, olumler, kazalar ve hastal1klar ya§amadan bir ic;: 
hayat1m1z oldugunu alg1layam1yor, ic;:e yonelemiyoruz ne yaz1k ki. Bu 
nedenle duygusal c;:at1§malar1m1z1 fark ederek, ic;:e yonelmenin c;:are
si yine yuzde yuz kendin olmakla ba§lar. 

Hayat1m1za giren insanlar, anne, baba, aile fertleri, 8§, partner te-
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saduf eseri kar§1m1za 91kmaz. Her biri duygusal zaaflanm1zla her an 
rezonansa girerek bizi 6fkelendirebilir, uzebilir, korkutabilir, huzursuz 
edebilir. Bu durumda bizlere bu duygular1 ya§atan ki§ilere te§ekkur 
etmeliyiz 9unku bu §ekilde kendi duygusal zaaflar1m1z1 6grenebiliyo
ruz. Yuzde yuz hakl1 olsak bile tepki g6sterdigimiz zaman kurban 
pozisyonunday1zd1r. Bize sald1ran ki§ilerin tacizinden kurtulabilme
miz ise bize bagl1. Ba§kas1na g6sterdigimiz tepki ashnda kendimize 
g6sterdigimiz tepkidir. Tepkiler bizi biz olmaktan uzakla§t1nr. 

Tepki nedeniyle 6fkelendigimizde sesimizi duyurabilmek i9in ba
g1rma ihtiyac1 duymam1z1n sebebi budur. Hayattan geri plana 9eki
lip depresyona girdigimizde ses tonumuzun dO§mesi ve modulas
yonun degi§me nedeni de budur. Bu a§amada zihin bize oyun oy
nuyor. 

Sakin kal1p kar§1m1zdaki sald1rgan1 suc;lamadan, sevgiyle kabul 
ederek gelen mesaj1 fark etmeliyiz. Qocuklanm1z1 da bu y6nde na
s11 egitmemiz gerektigini sizlere 6nceki b61umde anlatt1m. 

Bu konuda bizleri en 90k etkileyen ki§iler ku§kusuz anne ve ba
balanm1zd1r. Varl1k sebepleri zaten budur ve bizler dogmadan once 

onlar1 isteyerek se9tik. 
Ornegin deneyimlemek istedigimiz tema i9in bazen negatif du

§Onen bir anneye ihtiyac1m1z olur. Bu durumda annenizden pozitif 
olmay1 bekleyemezsiniz. Mesaj1 dogru degerlendirdiginiz takdirde 

duygusal 9at1§maya neden olan ki§iler size zarar vermeyecektir, 
tam tersi sizi tekrar kendiniz yapacakt1r, bundan emin olabilirsiniz. 

4. An i~inde, ~imdi ve burada ya~amay1 ogrenmeliyiz. 

Eger sevgi dolu, yuzde yuz kendimiz olarak ya§amak istiyorsak 
§imdi ve burada ya§amak zorunday1z. Sevgi frekans1 sadece n6tr 
konumunda ya§anabilir. Kendimiz olamad1g1m1z takdirde ge9mi§ ve 
gelecege y6nelik ya§ayarak, zaman-mekan i9indeki dualiteyi dene
yimlemek zorunda kal1r1z. Evrensel yasalar geregince §imdi ve bu

rada ya§amay1 6grenmek zorunday1z. 

Zaman-mekan i9inde ya§am surdurdugumuzde polarizasyon 

ger9ekle§ir. 



Polarizasyon i9inde ya§ad191m1z her duygu kar§1t1n1 da berabe

rinde getirir. 
Ya§am bizi n6trde kalmaya zorlar. Bu durumda polarize olan her 

§ey ya§am s1nav1m1zd1r. 
Degi§ime direndigimiz surece geri bildirimler ag1rla§1r. "Neden 

hep benim ba§1ma geliyor?" der dururuz. Rezonansa girecegimiz 
her §ey sadece §imdi ve burada olmal1d1r. 

Beklentiler, planlar bizi polarizasyonda tutar. 
Zamandan 6zgurle§tik9e n6trde ya§am ba§lar. 
Bizi butunlukten koparan b610nmelere izin vermemeliyiz. Tarih 

boyunca ya§anan sava§lar1n nedeni b610nmedir. B610nmemizi iste
yen tek yer kazan9 sekt6rudur. Ger9eklik, durustluk ve §effafl1k sa
dece butunluk anlay1§1n1 olu§turan n6tr konumudur. 

Alma verme evrensel yasalar geregi denge i9indedir. Tek yap
mam1z gereken kendimiz olmak ve an i9inde teslimiyet duygusuyla 
ya§amakt1r. 

Butun i9in hay1rl1 olan, bizim i9in de hay1rl1 olur. 
"Peki, bunu nas1I ba§aracag1m?'' diye sorudugunuzu duyar gi

biyim. 
ilk 6nerim hayat1 seyretmeyi 6grenmek. 
Onceki b61umlerde ya§am plan1m1z1 bir tren yolculuguna ben

zetmi§tim ve bizlerin asl1nda trenin i9indeki yolcu oldugumuzu ve 
sadece seyrettigimizi anlatm1§t1m. $imdi de bir ba§ka 6rnek vere
yim: Sinema salonunda film seyrettigimizi ve filmi seyrederken ku
cag1m1zda patlam1§ m1s1r oldugunu dO§Onelim. Bu durumda sey
rettiginiz dram1n veya gerilimin etkisiyle aglarken veya 6fkelenir
ken, bir yandan da patlam1§ m1s1r yemi§ oluyoruz. An i9inde ag1r 
duygusall1k ya§arken bir tarafta yine ayn1 an i9inde keyif verici bir 
yiyecek tuketebiliyoruz. Her ikisi de bilincimizde, ruhumuz i9in 9a
l1§1yor. 

Hayat sinuzoidal bir hareket §eklinde ini§ 91k1§larla doludur, bir 
gun f1rt1na eser diger gun gune§ agar. Qogumuz bu sinuzoidal ha
reketle birlikte ya§am surdururken as1I maharet hareketi d1§ar1dan 
izleyebilmektir. 

Seyretmesini 6grendigimiz takdirde f1rt1na bizi etkileyemez. 
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Filmin ic;inde gosterdigimiz tepkiler, asl1nda kendimize gosterdi
gimiz tepkilerdir. 

Tepki gostermemeyi ogrendigimizde, kimse de bize tepki gos
termez. 

ibadetin de amac, §imdi ve burada olmay, saglamak ve gunun 
5 vakti de olsa anda kalmay, ba§arabilecegimiz rituelleri yerine ge
tirerek dualanm121n kalpten gerc;ekle§mesine izin vermek. Abdest 
Ozerimizde birikmi§ c;evresel negatif enerjiyi temizler, namaz hare
ketleri bedensel ene~i ak1m1n1 duzenler ve bu sayede son a§ama
da ettigimiz dualar kalpten gerc;ekle§ir. Zihinsel isteme ile kalpten 
istemenin 5000 misli fark yaratt191n1 anlatm1§t1k. 

Ancak c;ogunluk olarak bahc;ede kendimizden uzak ya§am sur
durdOgOmOz takdirde bu nimetten lay1k1yla faydalanam,yoruz ne 
yaz1k. Buna kar§illk yOzde yOz kendimiz olup okulun ic;inde girdigi
miz zaman sOrekli anda alma §ans1na kavu§uyoruz. 

Benzer §ekilde hac vazifemizi yerine getirirken hepimiz bu sure<; 
ic;inde anda ya§ay1p kendimiz oluruz. Qocuklanm121, yak1nlar1m121, 
dertlerimizi, s1k1nt1lar1m121 unutur, sadece ortam,n yOksek ene~isine 
teslim oluruz. Bu sayede ozOmOze donerek notr kaynak yani Allah 
ile ba§ ba§a kal1r1z. Hae gezisinden hu§u ile donmemizin as,I sebe
bi budur. 

Anda kalarak kendimiz olmak, Allah ile bOtOn olmakt1r. Kendimi
ze verebilecegimiz en bOyOk odOI budur. Gene; ve sagl1kl1 kalabil
menin en bOyOk s1rr1 §imdi ve burada ya§amakt1r. 

Anda ya§amak ic;in gec;mi§imizle bar1§mal1y1z! 
Anda ya§amak ic;in gelecek kayg1lar1na son vermeliyiz. 
Anda ya§amak ic;in neden, nic;in sorular1n1 b1rakmal1y1z. 
Anda ya§amak ic;in kendimiz olmally1z. 

5. Hayata giivenmemiz i~in oncelikle kendimize giivenmeyi 
ogrenmeliyiz. 

YOzde yOz kendimiz olmam,z ic;in hayata gOvenmemiz gerekir. 
Hayata gOvenebilmemiz ic;in ise kendimize gOvenmek zorunday1z . 

•• 

Kendimize gOvenmeden hayata gOvenemeyiz. Ozellikle de c;ogun-



lugun dublor ile ya~ad1g1 okulun bahc;:esindeki insanlara guvene

mezsiniz. Ancak yOzde yOz kendi olan bir insana ~Ophe duymadan 

gOvenebilirsiniz. 
Ya~am sevincimizin azalmas1, hayata gOvensizlikten kaynaklan1r. 

Hayata gOvensizlik ise kendimize olan gOvensizligi yans1t1r. <;unkO 
hayat bize sadece bir ayna i~levi gorur. 

Bu durumda hayata kar~1 gOvensizlik yaratan esas neden bek

lenmedik bir ~eyle kar~1la~mam1zd1r. 
Sahnenin ic;:inde kar~1m1za c;:1kan canl1 veya cans1z varhklar1n 

6zelliklerini bildigimiz zaman gOvensizlik duymam1z ic;:in bir neden 
kalm1yor. Bir aslan1n yan1n1za gelip yOzOnOzO yalamas1n1 ve sizi 6p
mesini beklemediginize gore sorun hayvanlar alemi degil. Peki, o 
zaman hayata gOvensizlik sorunu nereden geliyor diye bir soru ak
la geliyor. 

Sevgili okurum, bu dOnyada gOvenemeyecegimiz tek canh tOrO 

kendi olmayan insan. 
()OnkO oldugundan farkh g6z0kebilen tek canh insand1r. Dogada 

hic;:bir ceylan tav~anm1~ gibi g6z0kmez. Bir akrebin sokabilecegini 
veya bir k6pegin 1s1rabilecegini hepimiz biliyoruz. Buna kar~1hk gOve
nebilecegimiz kendi olan, kendi gibi g6z0ken insan say1s1 az. 

Hatta c;:ogunlukla annemiz, babam1z, en yak1nlar1m1z bile kendi 
olmayabiliyor. 

Bu nedenle daha en ba~1ndan sadece insana guvenemeyece
gimizi bilmemiz ve tedbirli olmam1z gerekiyor. Vine de hepimiz 1srar
la insana gOvenmek isteriz. 

Hayata gOvensizligimizin temel kaynag1 asl1nda burada yat1yor. 
Hayata gOvensizlik ya~ad1g1m1z zaman 1 . EMA problemlerini ya

~anz. Bu konuyu temel elementler b610m0nde aynnt1h olarak anlatt1k. 
$imdi gelin gOvensizlik probleminin zararl1 olmamas1 ic;:in 6nce

likle kendimize gOvenelim. Bu ayn1 zamanda ya~am s1nav1m1zd1r. 
YOzde yOz kendimiz oldugumuzda dubl6r0m0z0 kald1rd1g1m1z ic;:in 
kendimize gOvenmi~ oluruz. <;evremizdeki insanlar ise bu ya~am 
s1nav1m1z ic;:in bize hizmet ediyor. 

1 . EMA s1k1nt1lar1ndan kurtulabilmemiz ic;:in kendimize guvenmek 
zorunday1z 
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Boylelikle duygu ve dui;,uncelerimizde olui;;an esneklik sayesin
de iskelet sistemimiz ve kaslanm1z da olumlu etkilenir. Hayata kar
i;,1 dik durdugumuzu fiziksel gorunumumuzle desteklemii;; oluruz. 

Etraflm1zdaki insanlara guvenmek zorunda degiliz ancak insan 
d1~1nda her ~eye guvenebiliriz. lnsanlar1n insan olmay1 ogrendikleri 
bir ortamda insana kari;,1 daima tedbirli olmahy1z. 

Dogrulan ve yanl1i;,lar1 ay1rt edebilmemiz ve dogru kararlar vere
rek yolumuza devam etmemiz, kendimiz olarak kendimize guven
memizle dogru orant1hd1r. 

6. Kendi ya~am plan1m1z1 ke~fetmeliyiz (My Way). 

Hepimiz ruhsal deneyim iQin dunyaya ad1m atarken, belirli bir ya
i;;am plan1yla birlikte geliyoruz. Hedefimize en k1sa yoldan varabilme
miz iQin yine oncelikle kendimiz olmah ve kendimize guvenmeliyiz. 

Ancak bu yolculuk acilarla, s1k1ntilarla, hastal1klarla dolu oldugu 
iQin farkl1 guzergahlar seQmek zorunda kalabiliyoruz. Kari;,1m1za Ql
kan her olumsuzluk ashnda yai;;am plan1m1z dogrultusunda yol gos
tericidir . 

•• 

Ozgur irademizle verdigimiz kararlar bazen orman1n iQinde kay-
bolmam,za neden olabiliyor. Bazen bir kedinin kuyrugunun pei;,inde 
dolai;,mas1 gibi ayn1 yerde donup duruyoruz. 

Yai;,am plan1m1z1 daha iyi anlamam,z iQin surekli kari;,1m1za Q1kan, 
tekrarlayan sahnelere dikkat etmeliyiz. Sahne ayn1, oyuncular farkl1 
olacakt1r. 

Her birimizin yai;;am plan1 ayn1 olmad1g1 iQin, karar verirken ba~
kas1n1n etkisi alt1nda kalmadan oz ve oz kendimiz karar vermeliyiz. 
Kendimizi seversek, kendimize deger verirsek ve guvenirsek, ya
i;;am s1navlar1m1zdaki yol ayr1mlar1nda dogru kararlar veririz. 

Dogru kararlar, yai;,am plan1m1zda h1zla ve en k1sa yoldan hede
fe ulai;,mam1z1n onunu aQar. 

Her birimiz farkh bir enstruman1n ozelliklerine sahip olarak, ken
di enstr1Jman1m1z1 Qalmay1 ogreniyoruz. Nihayetinde diger Qalg, 
aletleriyle butunsel bir senfoni olui;;turabilmemiz iQin kendi aletimizi 
ke~fetmemiz ve Qalmas1n1 iyi ogrenmemiz gerekiyor. 



Ya§am plan1m1z1n hedefi i§te budur. Bu hedefe en k1sa yoldan 

ula§abilmemiz i9in seyir boyunca dogru kararlar verebilmek ad1na 

kendimiz olmal1y1z. 

7. Hastal1klar1n ruhsal tekamiiliimiiz i~in mesaj i~erdigini 
unutmamal1y1z. 

Ruh hi9bir zaman hasta olmaz. 
Hastalanan sadece fiziksel bedenimizdir. 
Fiziksel bedenimizdeki rahats1zl1klar, ruhsal geli§imimiz a91s1n

dan yol gostericidir. 
Ruhsal hastahk diye nitelendirdigimiz ise zihinseldir. 
Hastal1k, ac1, agr1 olmadan tekamul yolunda dogru yolu bulma

m1z kolay olmad1g1 i9in simulasyon yoluyla her an mesajlar al1nz. 
Her hastal1k bir mesaj i9erir ve her mesaj belirli bir organ1 etkiler . 
•• 

Ornegin safrakesesinde problem ya§1yorsak, hayat1m1zda kendi-
miz i9in yapmam1z gerekenleri erteledigimizin mesaj1n1 ahyoruz. Bu 
mesaj yani "erteleme duygusu" her defas1nda safra kesesini etkiler 
ve sonucunda bu organla ilgili bir hastahg1n geli§mesine yol a9ar. 

Kahn bag1rsaklanm1zda problem ya§1yorsak eski al1§kanl1klar1-
m1zdan, bag1ml1hklar1m1zdan vazge9emedigimizin mesaj1n1 ahyoruz. 
Dogmalar her zaman kahn bag1rsaklan etkiler ve bu organ1n hasta
lanmas1na neden olur. 

Kalbimizle ilgili problem ya~1yorsak, kendimiz olmad1g1m1z1n me
saj1n1 alm1§ oluruz. 

Kendi ruhumuzu tatmin edemedigimiz zaman bu organla ilgili 
semptom veya hastahklar ya§ar1z. 

• • 

Uzuntu her zaman akcigerlerimizi etkiler ve hastalanmas1na ne-
den olur. 

Degersizlik duygusu pankreas1 etkiler ve §eker hastahg1na yol 

a9ar. 
Hay1r diyememe ve istemedigimiz §eyleri yapmak zorunda kal

ma duygusu, midemizle ilgili hastahklara sebep olur. 
Kendimizi yaln1z ve kaybolmu§ hissettigimiz zaman ince bag1r

saklar1m1zda sorunlar ya§ar1z. 
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Korku bobrekleri zorlar ve idrar yollar1yla ilgili sorunlar ya~at1r. 
Utanma ve eziklik duygusu mesaneyi olumsuz etkiler. 
Ani §Oke edici haberler, damar hastal1klanna sebebiyet verir. 
Kendi dogrular1m1z1 ifade edemedigimiz zaman tiroit bezlerimize 

• • zarar ver1r1z. 
A§1r1 mukemmeliyetc;:ilik ve ba§ar1ya odakl1 ya§am h1rs1, migren 

sebebidir. 
Hayata guvensizlik dunyan1n manyetik alan1nda mevcut mine

rallerden faydalanmam1z1 guc;:le§tirir. Ornegin hie;: kanama olmadan 
demir eksikligi anemisi ya~ayan hastalar bu nedenle kans1zl1k c;:e
ker. Topraklamam121 hayata guvensizlik nedeniyle sagilkil yapama
d191m1z zaman osteoporoz kap1m121 c;:alar. Kalsiyum ve demir gibi 
minerallerin de birer frekans oldugunu unutmamal1y1z. Beslenmenin 
ozu frekans uzerinden beslenmedir. 

Bu ornek mesajlar1 A'dan Z'ye butun hastal1klar ic;:in verebiliriz. 
Tum hastailklar ruhsal tekamulumuz ic;:in mesaj ic;:erir. 

8. Kazan1n, ac1n1n, iiziintiiniin tesadiif olmad1g1n1 
alg1lamal1y1z. 

Hayat1m1za giren hic;:bir hadise tesaduf degildir. Kazalar dahil! 
Okulun bahc;:esinde doland191m1z surece tekrar okula girmemizi 

hat1rlatacak uyaranlar surekli yol gosterici olarak kar§1m1za c;:1kar. 
Beynimizde olu§an simulasyonlar nedeniyle kar§1m1za c;:1kan 

tum senaryolar, ruhsal fark1ndal191m121n geli~imi ic;:indir. 
Du§unceler asilnda saliseler oncesinde beynimizden gelen si

mulasyonlarla olu§uyor. 
Kar§1m1za c;:1kan sahneler kar§1s1nda ozgur irademizle sadece 

karar verici rolu oynuyoruz. 
Seyrettiginiz sahnelerin mesajlar1n1 kabullendigimizde ruhsal ge

li§im yolculugu devam eder. 
Tercih sizin! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : Olmak ya da olmamak, i~e biitiin mesele bu! : 
• • 
: - William Shakespeare - : 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Peki, o zaman ac,, uzuntu ve kederin mesaj, ne olabilir? 

Sevdiklerimizi kaybettigimizde derin uzuntuler ya91yoruz. Ate9 
du9tugu yeri yak1yor. 

Oysa zaman ve mekan1n olmad191 alandaki ruhumuz hi<;:bir za
man 61muyor, geldigi yere yani ruhsal dunyaya tekrar geri donuyor. 
Bu geci9i yapmak uzere olan ki9inin onundeki perde kalk1yor, be
denli ya9am,n illuzyonunu alg1l1yor. Bu safhada art1k bedensel hi<;:bir 

ac1, agr1 cekmiyor. 
Tek fark dunya ya9am,nda geli9tirdiginiz bilinc duzeyinde oluyor. 

Bedensel ya9am1nda kaynag1na teslim olmu9 bir insan1n, ruhsal ya-
• 

9ama geci9i son derece huzurlu ve sevgi dolu olur. lnanmayanlar 
ise gerceklerle yuzle9ince durumu alg1layana kadar s1k1nt1 ya9ar. 

Bu nedenle as1I cezay1 biz kendimize cektiriyoruz. Ozellikle 
inancs1zl1k, ego, 96hret, para, bedensel ve duygusal bag1ml1l1klan
m1z, ruhsal dunyaya geci9 s1ras1nda zorlanmam1za neden olur. 

Ya9ad191m1z ac,, uzuntu ve keder sayesinde ald1g1m1z mesajlar
la uyan19a gecerek, gercekleri daha kolay alg1layabilme 9ans1na sa
hibiz. Bu sayede yine kendimiz olabiliriz. 

9. Negatif enerjilerden, nazardan korkmam1za 
gerek yok. 

Hemen hemen her gun bir dan19an1m etraflndan cok fazla ne
gatif enerji ald191n1, kendisine buyu yap1ld1g1n1 ve bu durumdan na
s11 korunabilecegini soruyor bana. Birilerine nazar degdiriyorum di
yen kimseyle daha hie tan19mad1m. Kim kime nazar degdiriyor, kim 
gonderiyor belli degil anlayacag1n1z. 

0 zaman 6ncelikle "Nazar, negatif enerji var m, yok mu?" soru
suyla ba91ayal1m. 

Cevap: Evet nazar ve buyu var. Bu nedenle konuyu ciddiye al
mam1z gerekiyor. 

An icinde duygu ve du9uncelerimiz neyse, o frekans1 yaym19 olu
ruz. Negatif ise negatif, pozitif ise pozitif. 

Okulun bahcesinde dola91p bana nazar degiyor diyen herkesin 
ba9kas1na negatif ene~i verebilecegini bilmeliyiz. Hayat1nda dublor 
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kullanan o/o 75 9ogunluk i9inde herkes birbirine nazar degdirebilir. 
Nazar1n olmad191 tek yer okulun i<;idir. Olumlu ve tam inan9la yuz
de yuz kendi olarak hayata bakan birisinin nazar1 degmez. 

Gene! kural §Udur: 
Esas korkmam1z gereken nazar degil, nazardan korkmakt1r. 
Esas korkmam1z gereken buyu degil, buyuden korkmakt1r. 

Negatif enerjiden korkuyorsak, ba§1m1za gelenlere §a§1rmama-

m1z gerekiyor. Peki neden? 
Qunku korku, bedenimizin etraf1m1zdaki koruyucu enerji tabaka

n1n (aura) ku9ulmesine neden olur. 
Bu durumda nazar enerjisi bedenimizi etkiler, kendimizi yorgun, 

bitkin, 96kuk hissetmemize neden olur. 
Tam tersine auram1z1n ku9ulmesine izin vermedigimiz takdirde 

nazar ve buyu bizi etkilemez. Auram1z1 geni§letecek olan duygu ise 

sevgidir . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • : Sevginin oldugu yerde korkunun etkinligi olmaz! : 
• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sevgi frekans1 enerji alan1m1z1 geni§leterek negatif enerjinin fizik

sel bedenimize ula§mas1n1 6nler. 
0 halde sizlere sihirli bir formul 6nereyim. 
Negatif enerji alacag1n1z1 du§Ondugunuz ki§i veya ortamlarda 

kendinize odaklan1n ve i<;inizden herkesi 90k sevdiginizi s6yleyin. 
Hepimiz Allah'1n ruhunun farkl1 g6runtuleri olsak da geldigimiz 

yer ayn1. Kar§1n1zdaki insan1n dubl6r kullanmas1 onun su9u degil. 
Ogretiler, §artlar, zorlamalar, genetik kodlar, karmalar vs nedeniyle 

9ogu insan ger9ekleri ar1yor. Kimse isteyerek negatif olmuyor. Biri
miz a<;ilk, sefalet i<;inde dogarken bir digerimiz zenginlik i9inde g6z

lerimizi a91yoruz bu dunyaya. 
Bu nedenle birbirimize yard1m edelim. "Sana negatif enerji veri

yor" diye korkmak yerine birbirimizi i9ten sevebiliriz. 
B6ylece nazardan, negatif enerjilerden, buyuden de korunmu§ 

oluruz. 
Yuzde yuz kendimiz oldugumuz da auram1z her zaman geni§ 

kailr. 



10. Su~luluk duygusuna girmemeliyiz. 

Kendimiz olmad191m1zda s1k9a yuzle§mek zorunda oldugumuz 

duygulardan biride sugluluk duygusudur. 
Sugluluk duygusu kalbimizi kapatan bir duygudur ve ayn1 za

manda 4. EMA ya§am s1nav1d1r. 
Butun negatif du§unceler, inanglar, cinsel bask1lar ve duygusal

l1klar sugluluk duygusu ya§atabilir. Sorumluluk duygular1yla prog
ramlanm1§ ve bask1lanm1§ kitleler ne yaz1k ki bilmeden kendilerin
den uzak ya§am surdurmek zorunda b1rak1hyor, Ostelik en yak1nlar1 

taraf1ndan . 
•• 

Ozellikle ulkemizin benimsedigi otoriter ve bag1ml1 ya§am tarz1, 
entelektuel kultur kayb1na yol agarak, kreatif (yarat1c1) 6zelliklerimi
zin ortaya 91kmas1n1 engelliyor. 

Daha gocuk ya§larda anne, baba, toplum taraf1ndan 6gretilen 
dO§Once kahplar1, gelenek ve g6renekler nedeniyle evrensel ger
geklerle ilgisi olmayan sorumluluklarla bask1 alt1na sokuldugumuzu 
fark edemiyoruz. En basiti, gocugumuza bile ''Karde§ine agabeylik 197 

ya da ablahk yapacaks1n, onu koruyacaks1n, yol g6stereceksin" di-
yerek buyuk sorumluluk yukleyebiliyoruz. Ya§am boyunca yuklen-
digimiz sorumluluklar1n haddi hesab1 yak. 

Peki, bu sorumluluklar1n alt1ndan kalkamad191m1z zaman ya da 
ba§ar1s1z oldugumuzda ne oluyor? 

Bu durumda kendimizi suglu hissederek cezaland1r1yoruz. 
Bu nedenle "Sevilmiyorum, degersizim" gibi duygulara kap1larak 

ilerde gok daha ciddi sorunlara yol agabilecek bir ruh haline giriyoruz. 
Sugluluk, kendi kudretimizden uzakla~arak ya§am plan1m1zda 

ilerlememizi engeller. 
Dahas1 hastalanmam1za hatta hayat1m1za son vermemize bile 

neden olur. 
Ozellikle kendimizi cezaland1rd191m1z zaman otoimmun hastal1k

lara davetiye 91karm1§ oluruz. 
Ha~imato, romatizmal hastal1klar, Tip 1 diyabet, lupus, ~6gren 

sendromu, sedef hastal191 gibi otoimmun hastahklar1n as1I kaynag1 
kendimizi suglamak ve cezay1 kendimize kesmektir ... 
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SuQluluk duygusunun yaratt1g1 duygusal Qat1(?man1n frekans1, il
gili organla rezonansa girer. 

6rnegin kendimizi ifade edemedigimiz zaman duydugumuz SUQ
luluk duygusu, cezay1 tiroit hOcrelerine keser. SonuQ HA$iMATO! 

11. Giivensizlik ve degersizlik duygular1ndan 
ozgiirle~meliyiz. 

Bir agac1n dimdik goge dogru yOkselmesinin, ha(?metli bir gorO
nOm olu(?turmas1n1n nedeni, koklerinin topraga, QOk derine inmesidir. 

Bu sayede topraktaki tum mineralleri iQine Qekerek gOQlenir ve 
etraflndaki kimyasallara, zorlu (?artlara kar(?J direnQli hale gelir. 

Ayn1 (?ekilde ruhsal tekamul iQin kulland1g1m1z fiziksel bedenimi
zin ene~i alan1n1 ne kadar geni(?letirsek, agaQ gibi derine koklenmi(? 
oluruz. Boylece topraga saglam basar, toprag1n tum minerallerin
den yararlanm1(? oluruz. 

Halk aras1nda topraklanma vucudumuzda biriken statik ene~i ile 
kar1(?t1r1l1r ve bu nedenle Qiplak ayakla topraga bas1nca sorunun bi
tecegi du(?Onulur. 

Hayata guven ile olu(?acak topraklanma ise bu degildir. Kendi 
enerji alan1m1z1n dunyan1n manyetik alan1yla bir bOtOn olmas1d1r. 

Bunun gerQekle(?mesi iQin kendimize guvenip kendimize deger 
vermemiz yeterli. 

Kendimize olan gOven ve oz deger duygusu sayesinde ene~imi
zi toprag1n derinliklerine gonderir kok salar1z, topraktan besleniriz. 

Vucudumuzdan at1lamayan zehirlerin olu(?turdugu selulit, defor
masyon, odem ve doku sarkmalar1n1n ana sebebi topraklanama
mad1r. 

Guvensizlik ve degersizlik nedeniyle bozulan topraklama siste
mi, Ozerimizde biriken negatif enerjilerin bedenimize zarar vermesi
ne yol aQar. 

Kendimizi degersiz hissettigimiz zaman, guvensizlik doruga Ql
kar. 

Ya(?amla baglant1m1z1 kesecek olan degersizlik duygusu zaman
la depresyona neden olur. 



Bu kaostan c;1kabilmenin tek yolu, degeri ve guveni d1$ar1da de
gil kendi ic;imizde aramakt1r. 

Dogan1n dengesi ic;inde dengesizligi yaratan tek canl, turu in

sand1r. 
Dogan1n kanunu bir kediyi enerji verici, bir kopegi enerji a1Ic1 ola

rak yaratm1$, Bir kedi asla bir kopek gibi davranmaz. 
Bir aslan, kafesin arkas,ndan sevebilirsiniz c;unku aslan,n ozellik

leri belli. 
Ancak insan dedigimizde be$ dakika d0$0nmemiz gerekir. Tarih 

insanlar1n yapt191 vah$etlerle dolu. 
Kendi olmay1p sevgi enerjisini d1$andan temin etmek zorunda 

kalan ve bunun ic;in kar$1s1ndaki insan,n zaaflar1n1 kullanan bir insa
na nas,I guvenebilirsin? 

$u anda ya$ad191m1z global krizlerin, doga kirliliginin, hayvan 
katlinin kaynag1 insanlar degil mi? 

Gerc;ek sevgi al1$veri$i kendine guven ve kendini degerli hisset
meyle olur ancak. 

Bu sayede gerc;ekleri daha iyi alg1lar1z ve etraf1m1zdaki her $eyin 
tek bir butunden olu$tugunu fark ederek ozgurle$iriz. 

12. Genetigin kurban, degiliz. 

Geleneksel t1bb1n bilime dayal1 maddesel bak,$ ac;1s1 nedeniyle 
hastal1klar1n sebebi c;ogunlukla kal1t1msal olarak gosteriliyor. 

Bu inanca gore annemiz ya da babam1z $eker hastas1 veya kalp 
hastas1 oldugunda bu hastaliklara c;ok dikkat etmemiz gerekiyor. 
Ayn, hastal1ga yakaland191 zaman kimse $8$1rm1yor hatta yakalan
may1 bekliyor neredeyse. 

Bu hastal1klara gee; ya$1arda yakaland191m1zda kendimizi $anslI 
.... 

goruyoruz. 
Son donemlerde geleneksel t,p "epigenetik" kavram1n1 gunde

mine ta$1d1. Buna gore c;evresel faktorler buyuk rol oynamaya ba$-
.. 

lad,. Ornegin genetik olarak kansere yatk1n be$ c;ocuklu bir ailede 
sadece bir veya iki c;ocugun kanser olmas1, epigenetigi guncel ha
le getirdi. 
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Oysa geleneksel tip ruhu tan1sayd1, kailt1msal olarak hastal1ga 
yatk1nl1g1 olu§turan verilerin duygusal 9at1§malar oldugunu fark ede
cekti. 

Evet, sevgili okurum, asl1nda kal1tsal olarak gegen hastal1k de
gil, o hastailga yol agan duygu ve du§Lincelerdir. 

Eger genetik hastailklar kalrtsal olarak oldugu gibi gegseydi, 
100-150 ge§it hastal1kla kar§1 kar§1ya kal1rd1k. 

Ya§am tarzlar1m1z 90k degi§ti sevgili okurum. 
Teknolojiyle birlikte a§1n stres, gerilim girdi hayat1m1za. Sevmek 

istedigimiz halde kimseye guvenemez olduk. Global ileti§im kolay
la§t1, haberler negatifle§ti, doga kirlendi, 6fke ve korku tavan yapt1. 
Sonugta bu degi§imler ki§inin bilin9alt1na gore de bir duyarl1ilk olu§
turuyor. 

Butun bu birincil nedenlere bir de ikincil olarak 91da teroru ek
lendi. 

$imdi gelin 9ag1m1z1n vebas1 olan diyabeti 6rnek olarak masaya 
yat1ral1m. 

Oiyabetin son y1llarda 919 gibi artmas1 ve gocuk ya§lara inmesi
nin as1I sebebi gevresel faktorlerdir. 

Olay sadece a§1r1 karbonhidrat tuketimi olsayd1, 90k degil 15-20 

y1I 6ncesinde sofralarda §eker tuketimi daha fazlayd1. Beyaz ek
mek, beyaz unlu mamuller, tatil ge§itleri, trans yaglar, sofra tuzu en 
90k tuketilen urunlerdi. Gunumuzde ya§anan GOO teroru ve m1s1r 
§erbeti igeren 91dalar1n hucrelerimizi savunmaya sokmas1n1 inkar 
edemeyiz tabii ki. 

Ancak yuzde yuz kendimiz olup duygusal 9at1§malar igine gir
medigimiz takdirde bu zarar verici 91dalar1 tuketme ihtiyac1 duyma
y1z. EBO sayesinde a§1r1 §eker tuketiminden dogal olarak uzak du
ruruz. Oiyabet problemini bu derinlikten ele ailrsak koruyucu hekim
lik format1nda onlem alm1§ oluruz. Baz1 insanlar1n a§1r1 tatl1 du§kun
lugunun esas kaynag1 buras1d1r. Ya§am sevincimizin azalmas1 ne
deniyle olu§an haz aray1§1 birincil nedendir. Ekmek yeme, tatil ye

me, piring yeme, patates yeme, unlu mamuller yeme, glutenden 
uzak dur diye yola 91kt1g1m1z takdirde diyabet problemine gare bul

mam1z c;ok zor. Bilimsel alandaki istatistikler zaten bunu belgeliyor. 



GOnOmOzde ise hayattan tat alamama, gormezden gelme, ko

tO besleme, manyetik kirlilikler nedeniyle olu§an "insulin direnci" 
pankreas1m1z1 a§1r1 zorlamaya ba§lad1. 

Diyabet gibi genetik sand191m1z bir9ok uygarl1k hastal191n1n bu 
kadar artmas1n1n sebebi bunlard1r. 

Genetik olarak ge9en ise, daha once belirttigim gibi bu hastal1-
ga neden olan duygusal 9at1§malard1r. 

Bir anne veya baba a§1r1 tak1nt1ilysa, her §eyi hailn1n alt1na sOpOr
meye yatk1nsa ayn1 genetik ozellik 9ocuga da ge9iyor. Qocuklar1n 
90k iyi birer gozlemci oldugunu unutmayal1m. Ancak 9ocuklar ara
s1nda da bilin9alt1 kodlar1 ve ya§am s1navlan nedeniyle duyarl1ilk 
farkililklar1 OIU§Ur. 

Diyabet sorunu i9in verdigimiz ornegi genetik yatk1nilk gosteren 
tom hastal1klar i9in verebiliriz. 

Sonu9 olarak uygarl1k hastal1klar1n1n asli nedeni 9evresel faktor
ler, bilin9alt1 kay1tlar1, bilin9 seviyesi ve ya§am plan1m1zd1r. Dogru ve 
sagilkl1 beslenme arzu ve istegi bu faktorlere bagild1r ve birincil ola
rak ele ailnmaild1r. ikincil olarak gOnOmOz §artlannda nas1I sagilkl1 
besleniriz bunu ogrenmeliyiz. 

Sagilkil beslenebilmek i9in ya$ad1g1m1z duygusal 9at1$malara 
dikkat etmeliyiz ve kendimizi hayat1n merkezine koymay1 ogrenme
liyiz. 

Oncelikle ya$amak i9in yemeyi ogrenmeliyiz, yemek i9in ya$am 
ikinci planda olmal1d1r. 

Bu sayede genetik hastal1klar kaderimiz olmaktan 91kar. 

13. Ozgi.ir irade paradoksu. 

"Kul plan yapar, Allah gOler" der atalanm1z. 
Beynimize gelen simOlasyonlarla ya§am plan1m1z kusursuz i§ler

ken bir paradoks gibi gozOken ozgOr irademizle neler yapabiliriz? 
.. 
OzgOr iradeye ger9ekten sahip miyiz? Kaderimizi ozgOr irademizle 
degi$tirebilir miyiz? Kaderimiz kendi elimizde midir? 

.. 
OmrOmOz, 610m saatimiz onceden belli mi? 
Sevgili okurum, bu sorular1 sOrekli olarak dO§OnOr, tart1§1r1z ve 
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9e§itli kaynaklardan cevaplar1n1 arar dururuz. 
Sizleri 6zg0r irade paradoksundan kurtarmak i9in gelin §imdi bu 

esrarengiz konuyu baz1 benzetmelerle a91kllga kavu§tural1m. 
Denizdeki ballklar1n veya havada u9an ku§lar1n birbirlerine deg

meden kOme §eklinde nas1I dans ettiklerine hepimiz §ahit olmu§uz
dur. SimOlasyonun ne demek oldugunu onceki sayfalarda anlatma
ma ragmen bu ornekle daha iyi anlayabileceginizi umuyorum. 

Sizlere onceki b610mlerde hayat1m1z1n ak1§1n1n bir tren yolculu
guna benzedigini anlatm1§t1m. Tren fiziksel bedenimiz, en onde 
hi9 gormedigimiz makinist zihniniz, trenin i9indeki yolcu ise ruhu
muzdu. 

Yolculuk boyunca etraf1m1zdaki manzaray1 seyrederken, ya§am 
s1nav1m1z1n gorselleriyle sOrekli kar§1 kar§1ya kallyoruz. istasyonlar 
ise seyrettigimiz gorsellerin yaratt1g1 tesirlerin sonucunda karar ver
digimiz anlar yani s1nav anlar1. 

Dogru karar verdigimizde yani s1nav1m1zda ba§ar11i oldugumuz
da yola planland1g1 gibi devam edebiliriz. Yanl1§ karar yani s1navda 
ba§ar1s1z olma sonucu gOzergah degi§ir ancak hedef yine ayn1d1r. 
Farkl1 yoldan farkl1 gorsellerle dogru karar verene kadar s1navlar de
vam eder. 

S1navlar1m1zdan ba§ar1yla ge9memiz, seyrettigimiz sahneleri ka
bullenmemiz anlam1n1 ta§1r. Buna kar§1l1k kabullenemedigimiz za
man, seyrettigimiz filmin temas1 farkl1 §ekillerde tekrar kar§1m1za 91-
kar. OzgOr irademizle verdigimiz kararlar sonucunda hedefimize en 
k1sa yoldan h1zla ula§abilmemiz i9in dogru karar verip kabullenme
yi ogrenmek zorunday1z. 

Bu ger9ekler dogrultusunda zaman-mekan i9inde plan yapmak 
yerine oncelikle ozgur irademizle dogru karar vermeyi ogrenmemiz 
gerekiyor. 

Aksi takdirde ''Hayatta istedigim hi9bir §ey ger9ekle§miyor!" di
ye §ikayet eder dururuz. 

Hedefe giden yolda sOrekli yanl1§ karalar verdigimiz zamanlarda 
bulan1ma girerek bedenimizden kurtulmak isteyebiliriz. Bu da 6zg0r 
irademizin bize tan1d1g1 bir ayr1cal1kt1r. 

T1pk1 ~ifa Sende oldugu gibi, kumanda da sende! 



14. ~ifac1n1n as,I kendimiz oldugunu unutmamal1y1z. 

i<;:imizde olaganustu bir iyile~me potansiyeli var. 
Tum hucrelerimiz orijinal format1n1 biliyor. Zaman1 geldiginde ye

nilenen hucreler bile nas1I bir gorevi devir ald1klar1n1 guncellenmi~ 
haliyle biliyor. 

1 saniyede ortalama 50.000 hucre yenileniyor. Mide i<;: tabakas1 
5 gun arayla, cilt ayda bir, kan 6 haftada bir yenileniyor. Tum ana
tomik yap1n1n % 98'i, 1 y1I i<;:inde yenileniyor. 

Yeter ki regulasyon blokaj1 olu~mas1n. 
Biyolojik sistemimiz her ko~ula uyum saglayabiliyor ve gerekti

ginde ilgili organlarda hucre 9ogalmas1na veya hucre azalmas1na 
gidebiliyor. $artlar duzeldiginde ise yine orijinal format1na geri done
biliyor. Tek ~art yuzde yuz kendin olmak ve blokaj yaratmamak. 

Tum bu degi~imlerin sagl1kl1 ger<;:ekle~ebilmesi i<;:in parasempa
tik yani sukOnet faz1nda olmam1z yeterli. 

Hastal1klar, stres anlar1nda ya~ad191m1z hucresel degi~imlerin 
tekrar eski haline donmesi esnas1nda kar~1m1za 91kar. Orijinal hale 203 
donu~un bir turlu gergekle~medigi durumlarda (stres reaksiyonu-
nun devam etmesi) ile regOlasyon blokaj1 olu~ur. Sigortan1n atmas1 
anlam1na gelen bu onlem, enerji kayb1n1 azaltmak i<;:in kar~1m1za <;:1-
kar. Kal1c1 blokaj1n olu~u. 6 ay sure iginde duygusal 9at1~mam1zla 
vedala~amamam1z halinde ortaya 91kar 

Boyle bir sonu<;:, hastal191n kronik hale geldigini yans1t1r. Blokaj1n 
derecesi bu a~amada <;:ok onemlidir. Sigorta atm1§sa birilerinin yar
d1mc1 olmas1 ve sigortay1 tekrar a<;:mas1 gerekir. 

Geleneksel tip boyle bir duruma omOr boyu takviye edici, sempto
matik ilaglar vererek <;:6z0m bulmaya <;:ah§1r, hastal191 kabullenir. 6mOr 
boyu ila<;:larla ya~yan diyabet, hipertansiyon, aritmi, ale~i, kolesterol, 
depresyon vs hastalann1n iyil~ememe nedeni bu kabulleni§tir. 

Holistik tip anlay1§1 ise bOtOn hastal1klar1n iyile§ebilecegini savu
nuyor, t1pk1 Hipokrat gibi. 

''lyile§meyecek hastal1k yok, iyile§meyecek hasta var" sozleri 
onun ad1na yemin ettigimiz t1bb1n babas1na ait. 

Geleneksel t1bb1n Newton kanunlar1nda 1srar etmesi ve kuantum 
yasalar1n1 yok saymas1 neticesinde Hipokrat'1n yani babam1z1n so-
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zu bile gegersiz say1l1yor. Bu gergek kar§1s1nda ben kendime §U so
ruyu sormadan duramryorum: Hipokrat'1 dinlemeyeceksek neden 
tip fakultesini bitirirken Hipokrat yemini ediyoruz? 

Sevgili okurum, butun hastahklar iyile§ir dedigimde eminim siz
ler de bunun nas1I gergekle§ebilecegini dO§OnOyorsunuz. Koskoca 
tip sektoru yalan m1 soyluyor yoksa Hipokrat m1 yalan soyluyor di
yor olmahs1n1z. 

Bu sorunun cevab1 ashnda gok basit. Geleneksel tip duygu ve 
du§Qnceleri yani ruhu bilimsel bir veriye oturtamad1g1 igin yok sayryor! 

Oysa modern tip hucrelerimizin biyolojik ortama uyumlanmas1 
kar§1s1nda ilk mudahaleyi yapt1ktan sonra hastal191 olu§turan duy
gusal 9at1§malar1 ortadan kald1r1p hastay, sukOnet haline getirse, 
kronikle§menin yani sigortalarrn atmas1n1n onune gegmi§ olacak. 

Hipokrat'1n anlatmak istedigi i§te bu sevgili okurum. 
Peki, kronikle§me olduysa ne olacak? Bu durumda regulasyon 

blokaj1n1n ortadan kald1r1lmas1 gerekiyor. Derecesi yuksek blokajla
nn a91lmas1 bugun art1k frekans tedavi yontemleriyle saglanabiliyor. 

Blokaj1n sebebi bedensel, zihinsel veya ruhsal olabilir. 
Blokaj1 olu§turan neden ortadan kalkt191nda enerji ak1§1 normale 

doner. Bu durumda hucreler tekrar orijinal formatlar1na geri donme 
§ans, bulur. 

Vucudun kendini iyile§tirme gucu tekrar olu§mU§tur. 
Blokajlar1n a91lmas1 bedensel, zihinsel ve ruhsal alanlann hepsi

ni birden kapsad191 igin, te§his ve tedaviyi iyi bilen hekimler taraf1n
dan yap1lmas1 dogrudur. Hastan1n kulland1g1 ila9lar1 da goz onunde 
bulundurursak, komplikasyon geli§memesi igin bu zorunludur. 

15. Agr1lar sadece uyar1c1 mesajlard1r. 

Algoloji (agr1 bilimi) uzman1 oldugum igin uzun y1llar agr1 merkez
lerinde gorev yapt1m. 

invazif yontemlerle, agr1 kesicilerle, antidepresanlarla agr1lar1 
kesmeye 9ali§t1m. Ancak son durak olarak agr1 merkezlerine sevk 
edilen hastalar1n bana gelene kadar neden agr1lar1ndan bir turlu 
kurtulamad191n1 kendim de hep merak ettim. 



Nihayetinde agr1lara merhem oluyordum ancak agnlar1n bir has
tal1k degil, sadece uyar1c1 sinyaller olu§u kar§1s1nda sinyali kesmek, 
yag lambas1 yanan araban1n kablosunu kesmekle ayn1d1r. 

Kronikle§mi§ agnn1n gergek mesaj1 higbir uzmanhk alan1 tarafln
dan ahnam1yordu. 

Hastalar her turlu t~his ve tedaviye ragmen agr1lar1ndan kurtu
lamay1nca, agr1 merkezine sevk ediliyordu. 

Agr1lar1n uyar1c1 mesajlar olarak gorulmemesinin sebebi yine ru
hun yok say1lmas1 sevgili okurum. 

Sizlere be§ duyu ile ald1g1m1z frekanslar1n ilgili organla nas1I su
rekli rezonansa girdigini anlatt1m. Ya§ad1g1m1z duygusal 9at1§malar, 
rezonansa girdigi organ1n hucrelerini surekli taciz eder ve ene~isini 
du§urur. Agnn1n karakteri, bat1c1, yan1c1 ya da kunt olu§u duygusal 
9at1§man1n §iddeti, suresi ve etkiledigi organ1n hayati onemiyle ilgi
lidir. Agn, akut agn acil yard1m uyans1d1r! 

Buna kar§1hk agr1 sinyalleri olmasayd1 hepimiz erken ya§ta olur
duk. Agr1 hayat kurtar1c1d1r ancak dogru degerlendirilmedigi zaman 
surekli 1st1rap halini al1r, depresyona sokar. 

Kronik agnlar1n kaynag1 her zaman bilin9alt1ndan gelen duygu
sal 9at1§malar, bedensel, ruhsal ve zihinsel blokajlard1r. Kaynak or
tadan kalkt1g1nda agn yok olur, omur boyu agr1 kesici kullanman1za 
asla gerek yoktur. 

Dahas1 bugun art1k agnn1n yerine gore ilgili duygusal 9at1§man1n 
kaynag1n1 biliyoruz. 

Ornegin sag elini aktif olarak kullanan bir ki§inin sag dizinde kro
nik agr1 varsa, kaynak baba, patron veya di§ hayatta ya§ad1g1m1z 
duygusal 9at1malard1r. Sol diz agnyorsa kaynak anne, gocuk ya da 
ig hayat1m1zda ya§ad1g1m1z duygusal problemlerdir. Her iki dizimiz
de kronik agr1 varsa kaynak kendimizle ilgilidir. 

Higbir §ey tesaduf degil. 

16. Oli.im diye bir ~ey yok. 

Dogal olarak burada bedensel olumden bahsetmiyorum. 
Ya§am boyunca kulland1g1m1z fiziksel bedenimiz yani tekamul 
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arac1m1z, hucrelerimizde var olan telomerik yap1 nedeniyle zaman 
i9inde ya~lan1r ve olur elbette. Ancak biz bu beden degiliz. O ne
denle hi9bir zaman olmuyoruz, sadece ruhsal dunyaya donuyoruz. 
Ger9ek alum, bedensel ya~am1 surdururken kendinden uzakla~
makt1r. Boylece i9imizde var olan sevgiden, degerimizden, gOven 
ortam1ndan uzakla~arak karanl1ga surOkleniriz. 

Hayata bu a91dan bakarak ruhumuzla ozde~le~meyi ogrenmeli
yiz. Boylece maddesel dOnyadan ruhsal dOnyaya ge9i~imiz de 90k 
daha kolay olur. 

Aksi takdirde sahip oldugumuz bag1mhhklar (para, 909, ~ohret, gO
zellik, su9luluk, sorumluluk, sevdiklerimiz vs) bedensel 610m0 zor1a~t1nr. 

Daha 9ocuk ya~lardan itibaren alum ger9egi bizlere son derece 
OrkOtOcu gelir. Bedensel fonksiyonlar1m1z1n kaybolmas1 ger9egi, 
bedenin topraga verilmesi, cehennem ve kabir azab1 korkusu ha
yat1 tekrar tekrar sorgulamam1za neden olur. 

Bu ger9eklere ragmen bir sure sonra maddesel dunyan1n h1rs
lar1na tekrar kap1l1r gideriz. 

" 
OIOm ile ya~am aras1nda ya~ad191m1z bu paradokslar, yine kor-

ku ve stres reaksiyonunu aktif hale getirerek hastalanmam1za ve 
610mden daha 90k korkar hale gelmemize yol a9ar. 

Oysa beden bizi terk ettikten sonra geri donecegimiz ruhsal 
dunya sadece Allah'1n sevgisinden ibarettir. Sevginin onemini iyi al
g1lamam1z, huzur i9inde teslim olmam1z1 saglayacakt1r. 

Olecegini art1k hisseden insanlara ~u soru sorulmu~: Hayata ye
niden ba~lamak i9in bir ~ans1n1z olsayd1, ne yapmak isterdiniz? 

Cevap ne olmu~ biliyor musunuz? "Kendim olmak, kendi iste
diklerimi yapabilmek isterdim!" 

17. Ofkemizi kontrol etmeyi ogrenmeliyiz. 

Ofkelendirmenin a91l1m1 enerji h1rs1zl191d1r. 
Birileri sizi ofkelendirmeyi ba~ard191nda sizin enerjinizi 9alm1~ de

mektir. Ko~ullu sevgi h1rs1zl191n1n en kolay yollanndan biri de kar~1-
n1zdaki insan1 ofkelendirmeyi ba~armakt1r. 

Bizleri en kolay ofkelendirebilecek ki~iler ise zaaflar1m1z1 90k iyi bi-



len yak1nlanm1zd1r. Anne, baba, kard~, akraba, arkada~, sevgili, pat

ron vs, her ihtiya9 duyduklannda enerjimizi 9alabilirler, dikkat edin de
rim. Bah9ede ya~am sOrdOren insanlann da gec;im yolu budur. 

Ofke zaaflm121 kontrol edemezsek, her an enerjimizi kapt1rabiliriz. 
Enerjimizin ozellikle ruhsal geli~imimiz i9in 90k klymetli oldugu

nu asla unutmamahy1z. 
Bu tehlikeye maruz kalmamak i9in bu zaaf1m121 kontrol alt1na al

mak ve ge9mi~imizi affetmek zorunday1z. Bu sayede zaaflm121 yak 
ederek enerjinizi kapt1rmaktan kurtuluruz. 

Ofke kontrolO sayesinde suyu buland1rmadan, saglam ~ekilde 
yere basarak, dogru karar vererek dogru yolu buluruz. 

• • 

Ofkenin diger bir olumsuz etkisi, karacigeri a~1n zorlamas1 ve 
•• 

yormas1d1r. Ofke frekans1, karacigerle rezonansa girer . 
.. 
Ofkenin ozellikle karacigeri ve karde~i safrakesesini olumsuz et-

kilemesi, protein ve yag metabolizmas1n1 bozar. Bu nedenle a~1r1 
g09 kaybederiz, i~tah1m1z artar, yeme kontrolOnO kaybederiz, me
tabolik hastal1klar1n (diyabet, hipertansiyon, kolesterol fazlahg1 gibi) 

6n0n0 a9m1~ oluruz . 
•• 

Ofke ayn1 zamanda bizi bizden uzakla~t1r1r. Bu nedenle sesimizi 
duyurmak i9in bag1rmak zorunda kal1r1z . 

.. 
Ofkenin bir ~ekil de kendine ofkelenmek veya ofkeyi bast1r1p s0-

rekli i9imizde canl1 tutmakt1r. Boyle bir tercih kar~1s1nda fiziksel be
denimiz en ag1r hasar1 gorOr. 

Hepimizin aile i9inde ailenin delisi olarak kabul ettigimiz, sOrekli 
bag1ran 9ag1ran bir ferdi mevcuttur. Bu ki~i kolay kolay hastalanmaz 
90nkO i9indeki negatifi sOrekli etraf1na bo~altarak rahatlar. 

Siz siz olun, sizi ofkelendiren konulara, zaaflar1n1za dikkat edin, 
enerjinizi kapt1rmay1n! 

18. Meditasyon ya~am1m1zda onemli bir yer tutmal1. 

Meditasyonun amac1 zihni susturmak, ~imdi ve burada kalmak, 
fark1ndal191m121 art1rmakt1r. Meditasyon ayn1 zamanda stres kontro
lOnO saghyor ve bu sayede bag1~1kl1k sistemimiz tam kapasite 9al1-
~abiliyor. 

2()/ 
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Bu nedenle meditasyon, spar yapmak, saghkh beslenmek ka
dar 6nemlidir. 

SukOnet haline gec;:tigimiz zaman, ic;:imizdeki s1k1nt1 yaratan duy
gu ve du§unceler ac;:1ga c;:1kar. Bu nedenle birc;:ok insan gun boyu 
sakin kalmamaya c;:ah§lr ve iyice yorulmadan uykuya gec;:emez. 

Gec;:mi§ travmalardan veya zihinsel prangalardan kurtulmam1z 
c;:ok zorla§1r. 

Oysa meditasyon haline ger;ebilirsek, bilinc;:alt1m1z1n karanl1k yu
zuyle yuzle§ebilir ve ar,nabiliriz. 

Bunun ic;:in sukOnete gec;:ip gelen duygular, neden ya§1yorum di
ye kendimize sormal1y1z. Cevap antnda gelecektir. ic;:imizdeki sesle 
haberle§meliyiz ve her §eyin nedenini 6grenmeliyiz . 

. ' 
Ofke, tak1nt1, uzuntu ve korkuyla ba§ etmemiz, anda kalabilme 

suremizle dogru orant1l1d1r . 
Birc;:ok meditasyon teknigi vard1r. Arna sadece gunluk hayat, iz-

leyerek bile istersek surekli meditasyon halinde olabiliriz . 
•• 

Ozellikle sabah ilk uyand191m1zda ya da ak§am uykuya dalma-
dan once beyin dalgalar1m1z alfa halini ahr. Meditasyonun en etkili 
oldugu zaman aral1klar1 olan bu saatlerde negatif kay1tlar1m1zdan 
kurtulabiliriz. Alfa modunda hastahg1m1zdan iyile§tigimizi, istedigi
miz iyi bir i§e sahip oldugumuzu, arzular1m1z1 hayal edebilirsek ve 
buna kalpten inan1rsak bu hayalleri gerc;:ege d6nu§turebiliriz. Anlam 
ve ifade verdigimiz niyetlerimiz alfa dalgalannda gerc;:ekle§ir. 

Alfa dalgalar1yla bulu§tugumuzda ruhumuzla butunle§mi§ olu
ruz. Meditasyonun en kuwetli hali olan bu derinlikte tum niyetlerini
zi, her §eyi yaratabilirsiniz. 2020 sonrast dunyaya gelen c;:ocuklar al
fa ku§ag1n1 temsil edecek. 

Hepimiz yaratma gucune sahibiz. Dogal olarak olumsuzu da ya
ratabiliriz. Bu nedenle kalpten anlam ve ifade verdigimiz her §eye 
c;:ok dikkat etmeliyiz. 

Ne demi§ atalar1m1z, "Alma mazlumun ah1n1, c;:1kar aheste 

aheste." 
Dubl6r kullan,yorsak ve ic;:sel sukOnete gec;:emiyorsak, hayalleri

mizi gerc;:ekle§tirmemiz c;:ok zordur. 



19. Ge~mi~ travmalardan veya karmalardan ozgiirle~meliyiz. 

Birgok dan1§an1m gegmi§ travmalardan, karmik kayrtlardan na
s11 6zg0rle§iriz diye soruyor. 

OzgOrle§mek igin regresyon (gegmi§ ya§am1 6grenme), hipnoz, 
aile dizimi, nefes terapisi, psikoterapi, NLP, EFT gibi birgok terapi 
yollar1n1 ara§t1r1yor. 

Bu tedavilerden yararlanmaya gah§ml§ birgok dan1§an1m oldu. 
Pek gogu da gegmi§leriyle yOzle§mek zorunda kald1klar1nda daha 
da bOyOk bask1 ya§ad1klar1n1 ve terapiye devam etmediklerini, ra
hats1z olduklar1n1 ifade ettiler. 

$imdi gelin bu konuya da a91kl1k getirelim. 
Regresyon terapisine giden herkes bir 6nceki hayat1nda kral, 

kralic;e ya da prenses oldugundan bahsediyor. Oysa gegmi§te ha
yat1n gok daha ac1mas1z ve zor oldugunu hepimiz tarih sayfalar,n
dan 6grenebiliyoruz. Olumsuz bir gegmi§ hayat olumlu bir etki ya
ratacak olsayd1, yeniden dogdugumuzda tum gegmi§ kay,tlara ka-
pah olmam,z igin bir neden olmazd1. Kaid, ki §imdi ve burada kar§1- rog 
m1za 91kan sahnelerde verdigimiz dogru kararlar, gegmi§ travmalar-
dan veya karmam,zdan 6zg0rle§memiz igin yeterlidir. Bu nedenle 
gegmi§i ara§t1rmak yerine §imdide, anda olup bitenlerin fark1ndahg1 
iginde olmak gok daha 6nemlidir. 

Nefes terapisine gelince, gOnOmOzde iki farkl, yakla§Im sergile
niyor. ilkinde stres kaynakl1 g6g0sten, s19 nefes al1§veri§ dOzeltile
rek sOkunet halinde kar1n nefesi 6gretiliyor. Bu sayede t1pk1 bebek
ligimizdeki gibi nefes al1rken karn1m1z §i§iyor, g6gs0m0z degil. Nor
mal §artlarda nefes kar,ndan al1n1r. Ko§u veya efor durumlar,nda 
g6g0s nefesi eklenir. Bu amagla yap1lan nefes terapisi son derece 
sagl1kl1 ve dogrudur. 

lkinci tor nefes terapisi h1zl1 ve derin solumayla gergekle§tiriliyor. 
H1zl1 soluman,n getirdigi respiratuar alkaloz (kanda a§1r1 oksijen olu
§Umuyla k1smi biling kayb1) nedeniyle ki§ilerde bilin9alt1 a91ga 91k1-
yor. Bu etkiyle aglama istegi, 6fke, korku gibi duygulan1mlar a91ga 
91k1yor. Bu deneyimi ya§ayanlardan baz1lar1 korkarak bir daha tera
piye gitmezken, kimileri de bilin9alt1n1n temizlendigini san,yor. Ke§
ke bilinc;alt, tedavisi bu kadar kolay olabilseydi! 
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••••••••• 
•• • • • • •• Bu ve bu nun gibi terapi programlar, ne 

•. •· Ge~mi~i de ··•• k ki ltt k' t ~ 1 k . •· 
1 

V• d .. d •. yaz1 a a , ug ay, 9e mem,ze ne-
.- e ece I e 1 1n e •• . . 

• : u un ugunuz an : _ . 
: i~inde ~imdi ve burada : k1nklig1, su9luluk, v1cdan muhasebe-
~ degistirebilirsiniz! f si ya§amam,za yol a91yor. 
•· .• Ruhsal diinyada zaman . .-· Tekrar edeyim: Ge9mi§te ne yap-

• ••• diye bir ~ey yok. •••· t191m1z1 bilmemize ve onlarla tekrar 
• • •••• • •• • • • yuzle§memize hi9 mi hi9 gerek yok! 

••••••••• 
Ge9mi§i de gelecegi de i9inde bulundugu-

nuz an i9inde §imdi ve burada degi§tirebilirsiniz! Ruhsal dunyada 
zaman diye bir §ey yok. 

Allah'1n bizlere tan1d191 bedenli ya§am sureci i9inde kar§1m1za 91-
kan sahnelerle tum ge9mi§ travmalar1m1zdan ve karmam,zdan oz
gurle§ebiliyoruz. 

Ya§am plan1m1z ve varl191m1z bizleri surekli olarak ge9mi§ trav
malar ve karmalanm,zla bulu§turuyor zaten. Bilin9alt1nda kay,tli olan 
tum ge9mi§ kay,tlar frekans olarak §imdi ve burada (an i9inde) su
rekli rezonansa giriyor. 

<;ekim alan1m1za giren her olay, her insan bu nedenle hayat,m,
za giriyor. Ornegin §U an i9inde sizi duygusal 9at1§maya sokan bir 
hadise veya bir insan varsa, bu ge9mi§ travmalardan veya karma
dan dolay, kar§1n1za 91k1yor olabilir. Bu durumda yapmam,z gereken 
§ey bizi 9at1§maya sokan hadiseyi dogru yorumlamak ve bu yo
rumla etkilenmemeyi saglayan bir karar olu§turmakt1r. 

Boylece bilin<;alt1n1zdaki yuklerden kurtulurken ayn, zamanda 
travmalardan ve karmadan da ayn, anda 6zgurle§mi§ olursunuz. 
Ger9ek niyetimizin ne oldugu §imdi ve burada surekli sorgulan,yor 
zaten. 

Bu nedenle fark1ndal191m1z1 sadece §imdiye ve buraya odakla
mam,z yeterli. Eger anda degil, zaman i9inde ya§am surdurOrsek, 
bu nimetten faydalanmam,z 90k zor. Boyle bir durumda ilgili temay
la vedala§abilmeniz i9in surekli farkl1 senaryolarla bogu§up durmak 
zorunda kal,nz. 



20. Kimseye bag1ml1 olmamay, ogrenmeliyiz. 

2. Boyut s1navlar1 i9inde olan Turkiye, a$1r1 duygusal, kurallarla 

dolu ve birbirine bag1ml1 bir ya$am tarz1 surduren insanlar1n ya$a
d1g1 bir cografya. Bunun ba$11ca nedeni hayata guvensizlik, de
gersizlik duygusu, gelecek ve realite (alum, hastal1k vs) korkular1-
d1r. Ginsel enerji ile ilgili ya$ad1g1m1z problemlerin de kaynag1 yine 
buras1d1r. 

i9inde ya$am surdurdugumuz bag1mhl1k duygular1 nedeniyle bir 
turlu 6zgurle$emiyoruz, kendimiz olam1yoruz ve bu nedenle yarat1-
c1 ozelliklerimizi ke$fedemiyoruz. 

Bu durumda kolay yollardan para kazanmak, taklit9ilik, ger9ek
te olmad1g1m1z gibi gozukmek, zenginmi$ gibi hava atmak, her $e
yi uzman1ndan daha 90k bilir gibi davranmak, karars1zhk temel 
ozelliklerimiz haline geliyor. 

Zaman-mekan i9indeki ya$am1m1z, zaman1n yetmedigi bir don
gu haline gelir. 

Boyle bir ya$am tarz1n1 benimsemek zorunda kald1g1m1z ic;:in, bi- 211 
rilerine bag1ml1 olmak zorunda kal1yoruz. Bagh olmakla bag1ml1 ol-
may1 birbirine kar1$t1r1yoruz. 

Yanh$ ya$am tarz1m1za surekli destek ar1yoruz ve bu destegi 
buldugumuzda da aslan kesiliyoruz. Sabahlar1 uyan1r uyanmaz cep 
telefonumuzu elimize ahp, gunu bag1mhl1k ic;:inde oldugumuz ki$iler 
veya al1$kanl1klarla ge9iriyoruz. Bag1mhl1k uzerine kurulu hayat1 be
nimsiyor, aksini d0$0nemez hale geliyoruz . 

• 

Kendimizle ba$ ba$a kahnca adeta toplumdan itilmi$, ezilmi$, de-
gersiz, guvensiz hissediyor, suni haz kaynaklar1n1n (yemek, tatl1, siga
ra, alkol, uyu$turucu, ah$veri$, masturbasyon vs) P8$ine d0$0yoruz. 
Bunlar yetmedigi zaman da depresyon ila9lar1na sar1hyoruz. 

Bag1mhhklar1m1zdan kurtulamad1g1m1z surece farkh bag1mhhklara 
yonelmemizin sebebi 2. Boyut s1nav1n1 a$makta gu9luk c;:ekmemizdir. 

Bag1ml1l1k duygulan yuzde yuz kendimiz olamay1$1m1z nedeniyle 
ozgurlugumuzu ve yarat1c1 ozelliklerimizi bulamay1$1m1zdan kaynak
lan1yor. 

Farkl1 bilin9 boyutlannda ya$am surdursek de (3.,4.,5. Boyut), ii-
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gili boyutun ya§am s1nav1n1 olu§turan temayla uyumlu 2. Boyut 
problemleri ya§ayabiliriz . 

•• 

Ornegin 3. Boyut ego, 6fke, bask1, aggozluluk s1navlar1 igindey-
ken bu temalarla ilgili cinsel sorunlar, bag1ml1l1k, gelecek ve realite 
kayg1s1 iginde olabiliriz. 

Bag1ml1 degil, birbirimize durustge bagli olmay, ogrenmeliyiz. Bu 
sayede kendimiz oluruz ve ozgur bir ruh olarak ya§am s1navlanm1-
z1 verebiliriz. 

21. Cinsel enerjiyi asla bloke etmemeliyiz. 

Cinselligi ene~i kaynag1 olarak dO§Onmeliyiz. 
T1pk1 bir enerji santrali gibi gali§an cinsel merkez, bilincimizi da

ha yuksek frekanslara ta§1yabilmemiz igin en onemli ene~i kaynak
lar1ndan biridir. 

Cinselligi dogru kulland1g1m1z zaman, kazanacag1m1z ene~iyle 
fark1ndal1g1m1z1 yukseltebiliriz ve igimizdeki yarat1c1 ozellikleri ke§fe
derek hayata koyabiliriz. 

Kitab1m1z1n ba§1ndan beri hedefimizin kendimiz olmak, gergek
leri ogrenmek, ozgurle§mek ve sevgiyi hayat1m1z1n merkezine koy
mak oldugunu hat1rlayal1m. 

Bu kutsal yolda ilerlemek igin ene~imizi yukseltmek ve l§lk sa
gan bir varl1k haline gelmek igin dunyaday1z. Enerjimizi ko§ulsuz 
yoldan elde edebilmenin tek yolu ise igimizdeki uyan1§ sayesinde 
gergekle§ir. · 

Ginsel enerjimiz, bu yolda gok onemli bir kazan9t1r ve bu ne
denle asla bloke edilmemelidir gunku evrensel biyolojik yasalar, 
cinsel enerjiden bilincin geli§imi igin faydalanmam1z gerektigini 
emrediyor. 

Ba§1m1za dert olmas,n diye libidomuzu, cinsel ene~iyi bloke 
ederek dogal gorevini yerine getiremez hale getirdigimiz zaman, 
cinsel organlanm,z hastalan,r. Kad1nlar premenstural sendrom (adet 
oncesi agr1 ve huzursuzluk), adet duzensizlikleri, yumurtal1k kisti, 
miyom, vajinal mantar olu§umu, k1s1rl1k, kanser gibi problemlerin 
riski alt1na girerken, erkeklerde prostat ve testis s1k1nt1lan geli§ir. 



Bu nedenle cinsel ene~imizi bast1rmak, bloke etmek yerine, d6-

n0§t0rmeyi 6grenmeliyiz. 
Libido saplant1lar1 nedeniyle olu§an i9sel 9at1§malar ise bu d6-

nu§Omu yapamad191m121n g6stergesidir. 

Ginsel enerjiyi d6nu§turmekte gu9luk 9ektigimiz zaman, kont
rolsuz gu9 geli§ir ve bu gu9 nedeniyle hucreler uzerinde bask1 olu
§ur. Kontrolsuz gu9, gu9 degildir. 

450 beygir gucundeki bir Ferrari'yi 80 km h1zla kullan1rsan1z mo
toru yakars1n1z. 

Ginsellikle veya uremeyle ilgili ya§anan ani §Oklar, dramatik olay
lar ve ki§inin bu konuda kendini yaln1z hissetmesi durumunda, cin
sel organlarda veya uzant1s1 olan g6guslerde kanseri davet etmi§ 
oluruz. Benzer tabla erkeklerin cinsel organlar1nda geli§ir. 

Erkeklerin cinselliklerini bloke etme nedenlerinin ba§1nda perfor
mans endi§esi gelir. Ereksiyon bir kez ba§anlamad191nda erkekler 
buyuk kayg1 ya§ar ve ayn1 tabla tekrar olacakm1§ gibi hissederler ve 
ilgin9tir kehanet de ger9ekle§ir. 

Bilinci du§Ok toplumlarda ailevi ve genel cinsel egitim eksikligi 
sonucu biriken cinsel enerji ba§1m1za dert olur. Tacizlerin, dogal ol
mayan ili§kilerin, tecavuzlerin as1I kaynag1 budur. Libido kontrolu 
ya§am s1nav1m1zd1r. 

Ginsel egitimin yetersiz oldugu ataerkil toplumlarda erkekler 
ne yaz1k ki 6grenim i9in kendi ba§lar1n1n 9aresine bakmak zorun
da kal1r. Pornografik kultur ve hayat kad1nlar1 ile ya§anan tecrube-
ler, olmas1 gereken, sagl1kl1 sevgi 
dolu cinsel tecrubenin olu§umu-

• • 
•• • 

• 

••••••••• •• •• • • • • • • • 

. . . .-· toplumlarda a1 evi ve • •. 
evlend1kten sonra e§ler1yle c1d- • 1 • 1 -·t· ks"kt·-· . . : gene c1 nse eg1 1 m e 1 1g1 ·. 
d1 problemler ya§amaya ba§- : b" "k · I : . sonucu 1r1 en c1nse . 
lar. Sevgi, -~ege~ gorme, ok- ~ enerji ba~1m1za dert olur. E 

§anma ve onsevi§meye prog- :. Tacizlerin, dogal olmayan .: 
ram II kad1n1n cinsel durtuleri, •• •• ili~kilerin, tecavuzlerin asil _.: 
erkeklerin pornografik kulturle ••••• kaynagi budur. •.••· 
elde ettikleri cinsel yakla§1m ne- ••••• • •• •• 

• • •• •• ••••••••• deniyle zarar g6rur. Buyuk hayal 
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k1r1kl191 ya§ayan kad,nlar bu nedenle guvenlik amac,yla cinsel dur
tulerini bloke eder. Sorunun kaynag1n1 kendilerinde arayan duyar-
11 erkekler bu durumdan kaynaklanan sonu9larda kendilerini su9-
lar, yetersizlik duygusuna ve performans anksiyetesine girer. Er
kek ve kad,n aras,nda ya~anan ileti§im problemi, ay1p ve gunah 
gibi bilin9alt1 kodlar1, sorunu daha da i§in i9inden 91k1lamaz hale 
getirir. 

Sonu9 olarak ruhsal geli§im i9in 90k onemli olan bir enerji kay
nag1m1z at,1 kalir. 

Bu sebeple hayat1m1za giren cinsel hastal,klar problemin uzeri
ne tuz biber serper. 

Kad1nlar donu§turemedikleri libido saplant1lar1n1 cinselliklerini 
bloke ederek etkisiz hale getirir ancak erkekler cinsel enerjilerini 
bloke etme ihtiyac1 duymaz. Bu nedenle sald1rgan, a9gozlu, taciz
ci veya tecavuzcu format,na ge9ebilirler. Boyle bir problemin ya§an
mamas, i9in dunyan,n her ulkesinde seks ticaret haline gelmi§tir. 
Ozellikle erkekler i9in 9ali§an bu sektor sayesinde erkekler libido 
saplant1s1ndan kurtulur. Bu sayede kad,nlar da erkeklerin sald1rgan
l191ndan kurtulur. 

Sevgili okurum, bu konu asl1nda ba§l1 ba§1na bir kitap olur. Gin
sel egitim ozellikle ulkemizde 90k onem arz etmektedir. Ginsel egi
tim 9ocukluk doneminde ba§lamalid1r. 

Konuyu sagl,k uzerinden inceledigimizde cinsel enerji dogam1-
z1n bir lutfudur. 

Ginselligi sevgiyle ya§ad191m1z takdirde, cinsel enerji sagl191m1z 
i9in son derece yararlid1r. 

Ginsel enerjiyi ruhsal geli§imimiz i9in donu§turebilmeyi ogrendi
gimiz takdirde cinsel organlar,m,z hastalanmaz. Bu donu§umu sag
layabilmemiz yine yuzde yuz kendimiz olmam,zla mumkun ancak. 

22. Stres ile ba~ etmeyi ogrenmeliyiz. 

Hastal1klar1n ana nedeninin stres oldugunu art,k bildigimize go
re stresle nas1I ba§ edecegimizi ogrenmek zorunday,z. 

Bag1§1kl1k sistemimizi devre di§I b1rakan ve guvenlik hizmetinin 



aksamas1na neden olan stres kar91s1nda elimiz kolumuz bagl1 kal
mamal1. 

Korku ve endi9e sonucu ortaya 91kan stres reaksiyonu, bir 9ey
leri istemeden yapmak zorunda kalmam1za neden olur. Kendini 
tehlikede hisseden ki9i 9aresiz ka9mak veya sava9mak zorunda 
kailr. Herkesin bireysel durtuleri ve hassasiyetleri bu konuda farkl1-
l1k gosterir. As1l buyuk tehlike ise tehlike ortadan kalkt1g1 halde her 
an tekrar olacakm19 gibi bir duygulan1ma girmemiz ve stresi surek
li gundemde tutmam1zd1r. Bu durumda sukOnet faz1na ge9emeyen 
organizmam1z, hasar tespiti ve yenilenme i9in gereken konuma gi
remez. Bu 9artlarda a91r1 zorlanan organlar1m1z, zay1flad1g1 yerde so
run yarat1r. 

Ya9ant1m1z1 bu fark1ndal1kla surdurmemiz, kendimize yapabile
cegimiz en buyuk hay1rd1r. Dogada ya9am surduren hayvanlar1 ken
dimize 6rnek almaily1z. 

Hayat1m1za giren stres nedenlerini dikkate alarak 6nlem alabili
riz. Bunun i9in degi9imden korkmamam1z gerekiyor. Bu dunyadan 
fark1ndal1k d191nda goturebilecegimiz hi9bir 9ey yok. 

Dag ba91nda ya9ayarak stres kontrolunu 6grenemeyiz 9unku 
stres yaratacak ortam olmaz. Bu nedenle ya9am surdurdugumuz 
ortam neresi olursa olsun stresimizi kontrol etmeyi zorlu ortamlar
da ba9armay1 6grenmeliyiz. Hayat bize ruhsal geli9imimiz i9in s0-
rekli ayna oluyor. Sakin bir hayat ya9amak istiyorsak bunu hak et
memiz gerekir. Stresle ba9 etmeyi 6grenerek huzurlu bir ya9am sur
durebilmek ya9am s1nav1m1zd1r. 

23. Dii~iince kal1plar1m1zdan kurtulmal1y1z. 

Ailemizin, toplumun, din ideolojisinin bilin9alt1m1za yukledigi 
du9unce kal1plar1 yuzunden bir turlu 6zgurle9emiyoruz. Oysa he
pimiz ger9ekleri 6grenmek ve 6zgurle9mek i9in ya9am surduru
yoruz. 

D09unce kailplar1m1zdan 6zgurle9mek i9in ger9ekleri ara9t1r1p 
soru9turdugumuz zaman ise korkutuluyoruz. Ozellikle g6runmeyen 
alem Ozerinden ger9ekle9en dogmalar1m1za s1k1 s1k1 sar1ilyoruz ve 
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kurtulam1yoruz. Dahas1 9ocuklar1m1za da ayn1 dogmalar1 dogruy
mu§ gibi a§1l1yoruz. Qocuklar1m1z 90k yetenekli birer seyircidir ve 
annelerinden, babalar1ndan ne gorurse ne duyarsa onu dogru ka
bul eder ve benimser. 

Beynimize yuklenen kodlamalar yuzunden sorumluluk ve suglu
luk duygular1na girerek hayat1 kendimize ve 9ocuklanm1za zindan 
ediyoruz, hastalan1yoruz. Degi§ime direnmek, dik kafal1hk, inat bu 
konuda bizleri 90k zor durumda b1rak1r. 

Dogmalar1n en 90k etkiledigi organ ise kal1n bag1rsaklard1r. 
Oysa her ulkenin dogmalan kendine ozgu. 
Bir Japon'un, Alman'1n, Amerikal1 veya Afrikal1n1n 90k farkl1 dog

malan olabilir. 
Peki ya hangisi dogrudur? 
Dogruyu bulmam1z, kendimiz olmam1za bagl1. Bu sayede evren

sel dogrular1n fark1ndahg1na sahip oluruz. 
Kendiniz olun, degi§ime direnmeyin, gergekleri ogrenin ve oz

gurle§in! 
Saghkh bir ya§am igin on §artlardan biri dO§Once kahplar1m1zdan 

kurtulmakt1r. 
DO§Once kahplann1n hayat1m1z1 nas1I etkiledigi konusunda sizle

re bir ornek vermek istiyorum. 
Surekli olarak her gun sabahlar1 90k zor uyand191ndan ve bir 

turlu yataktan kalkamad1g1ndan §ikayet eden bir dan1§an1m prob
lemin esas kaynag1n1 6grenmek igin muayenehaneme geldiler. 
Yapt191m ara§t1rmalar sonucu y1llar oncesine dayanan ve babas1 
taraf1ndan olu§turulan bir dO§Once kal1b1n1 tespit ettim. Bir ak§am 
ni§anl1s1yla yemege 91kan ve eve ge9 gelen dan1§an1m, sabah uy
kusunda babas1n1n aniden odas1na girmesiyle aynen §U sozlerle 
uyanmak zorunda kalm1§; "Kocaya gitmeye kalk1yorsun, ama ya
taktA.n kalkam1yorsun!" Bu olay dan1§an1mda sabahlar1 uyanmaya 
kar§I bir isyan duygusu yaratm1§. DO§Once kal1b1n1 bilin9alt1nda et
kisiz hale getirdikten sonra dan1§an1m tamamen normal ve ener
jik uyan1r hale geldi. 



24. Kendi duygular1m121 ifade etmeliyiz. 

Hayat1m1za dublor sokup kendimizi dogru ifade edemedigimiz 

zaman istemedigimiz geri bildirimlerle yOzle§mek zorunda kailr1z. 
Bu nedenle her tOrlO §artta kendi gerc;ek duygular1m121 ifade etmek 
zorunday1z. Ruhsal geli§imimiz ic;in bogaz 9akras1 son derece 
onemlidir ve asla bloke edilmemelidir. 

Kendi duygular1m1z yerine birilerinin duymak istediklerini soyler

sek, 5. EMA bogaz alan1nda enerji blokaj1 yaratm1§ oluruz. Bu du
rum metabolizmam1zdan sorumlu tiroit bezimizin sagl1kil 9ail§mas1-
n1 olumsuz etkiler. Enerji k1s1tlamas1 nedeniyle zorlanan tiroit ve pa
ratiroit bezleri zamanla yorulur, zay1flar. 

Geleneksel tip tiroit fonksiyon bozuklugu tespit ettigi takdirde, 
eksikligi veya fazlailg1 dengeleyen ila9lar1 hayat1m1za sokar. Ani §Ok
lar ve dramatik olaylar kar§1s1nda kendimizi tamamen ifade edemez 
hale geldigimizde ise kanser tablosuyla kar§1la§abiliriz. 

<;ogu zaman bu tor degi§ken hOcre 9ogalmalar1 sonucunda 
sOkOnet faz1na geri donmeyi ba§ard191m1zda, sonradan olu§an bu 217 
farkl1 hOcrelerin etraf1nda nodOler bir yap1 olu§ur. Biyolojik sistemi-
miz bu §ekilde kendi onlemini al1r. 

ifade problemi nedeniyle suc;luluk duygular1na girip kendimizi 
cezaland1rd191m1z takdirde, otoimmOn bir hastailk olan "HA$iMA
TO" ile tan1§m1§ oluruz. 

Bu problemlerle kar§1la§mamak ic;in siz siz olun, kendi gerc;ek 
duygulann121 korkmadan ifade edin. 

Bu arada hatip gibi konu§mam1z, spiker gibi ifade etmemiz, ger
c;ek duygular1m121 rahatc;a ifade ettigimiz anlam1na gelmez. Dogal 
olarak kendi gerc;ek duygular1m121 rahatc;a ifade edebilmemiz igin 
yOzde yOz kendimiz olmal1y1z. DublorOmOzOn ifade ettikleri ba§1m1-
za dert olabilir. 

"Hic;bir §ey yapam1yorsan denize anlat" der atalar1m1z. 

25. Biitiinliigiin fark,na varmaya ~al1~mal1y1z. 

Hepimiz tek bir ruhun farkl1 gorOnOmleriyiz. Network ag1 gibi bir-
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birimizle baghy1z ve surekli ileti:;;im i9indeyiz. Asia yaln1z degiliz. Bu 
nedenle ger9eklerden ka9amay1z. 

Atomik duzeyde gorunum olarak hi9bir fark1m1z yak. 
Dunya yuzeyinde nas1I bir butunluk i9indeysek, ruhsal alan i9in

de de ayn1 butunluk i9indeyiz. 
Ya:;;ant1m1z i9in butunlugu iyi alg1lad191m1z zaman hayat1m1z ta

mamen degi:;;ir, kolayla:;;1r; dogay1 temiz tutar, hayvanlar1 sever, em
patik, herkese yard1mc1 olan bireyler oluruz. 

Dil, din, irk ve s1n1f ayr1m1na son verebilecek alg1ya sahip oluruz. 
Butunlugu saglayan sevgidir. Korku tam tersi bolunmeye neden 

olur. 
Butunlugun fark1na vard191m1zda sevginin de fark1nda oluruz. 
Yeni gag anlay1:;;1 tamamen butunluk fark1ndahg1 uzerine kuruludur: 

26. Ba~armal1y1m duygusundan ozgurle~meliyiz. 

Aile, 9evre, toplum taraf1ndan daha 9ocuklugumuzda bilin9alt1-
m1za sokulan ba:;;arma bask1s1, eri:;;kin ya:;;larda buyuk s1k1nt1lara 
neden olur. 

Ba:;;arma bask1s1 bir kedinin kuyrugu pe:;;inde donup durmas1na 
benzer. 

Size buyuk bir sir vereyim mi? Bu dunyada ba:;;armam1z gere
ken hi9bir :;;ey yak ashnda. 

Fiziksel bedenimizi imal eden bir Ost bilin9 kar:;;1s1nda biz neyi 
ba:;;arabiliriz ki? 

Bu durumda kendi ba:;;ar1lar1m1z sadece egomuzu tatmin ede
bilir. i:;;te tam da bu nedenle ba:;;ar1y1 elde etsek bile tatmin olam1-
yoruz ve zafer sarho:;;lugu ge9er ge9mez yeni bir ba:;;ar1 i9in kolla
r1m1z1 s1v1yoruz. 

Ba:;;arman1n sonu yak. Neyi, kimin i9in ba:;;armaya 9al1:;;1yoruz? 
Deger gormekse ama9 sen zaten degerlisin. 
Guven kazanmaksa ama9 sen zaten guvendesin. 
Sevgi kazanmaksa ama9, sen zaten sevgisin. 
Sevgili okurum, tekrar ediyorum, bu dunyada ba:;;armak zorun

da oldugumuz hi9bir :;;ey yak. Elbette insan 9al1:;;mak, uretmek zo-



runda. Arna ba§ar1 bask1s1yla degil, deger yaratmak, tum dOnyaya 

hizmet etmek igin. 
Ba§arma bask1s1 yerine yOzde yOz kendimiz olmay1 ba§ard191-

m1zda, Ost ak1I bizim Ozerimizden ba§ar1y1 yaratacakt1r zaten. 0 za
man gergek ba§ar1m1z1 kendimiz seyrederiz. Hepimiz farkil ozellik
lere sahibiz ama bir bOtOnOz. Ost bilince teslim oldugumuz takdir
de, ba§ard191m1za biz bile §a§1nr1z. Bu dOnyaya gergekten bOyOk 
eserler b1rakan ki§ilerin ba§ar1lar1 sadece ve sadece Ost bilince tes
limiyetle gergekle§mi§tir. 

Oniversite y1llar1nda bir gun rahmetli babam eve gelen misafirle
re ikram etmek igin benden karpuz kesmemi istedi. 0 y1llarda ba
§ar1 odakl1, takdir gorme istegiyle yan1p tutu§an biriydim; karpuzu 
ozene bezene kestim, §ekil verdim ve misafirlere sundum. inan1n 
herkes 90k begendi ve beni tebrik etti. 

Babam da "Aferin oglum, karpuzu 90k gOzel kesmi§sin" dedi. 
Sonra ne mi oldu? Bu ya§1ma kadar karpuz kesme i§i hep ba

na kald1! 
Asilnda sizi gOIOmsetmek igin payla§t1m bu anekdotu. San1r1m 

siz de anlad1n1z zaten. 

27. Hay1r demeyi ogrenmeliyiz. 

Hepimiz zaman zaman mide sanc1lan gekmi§izdir, ozellikle de 
9ocuklanm1z ya§ar bu stresi. Bunun nedeni bir §eyleri istemeden 
yapmak zorunda kalmam1z sevgili okurum. 

Hay1r diyemediginiz her durum istemeden yapmaya girer. Bu tu
tum dogrudan midemizle rezonansa girerek mide hastailklar1n1n or
taya 91kmas1na neden olur. Normal §artlarda 5 gun iginde midenin 
ig yOzeyindeki hOcreleri a§1r1 asit nedeniyle yenileyen organizmam1z 
buna ragmen hastalan1yorsa sebebi hay1r diyemeyi§imizdir. 

BOyOk baskllar alt1nda sOrekli ba§kalar1n1n isteklerini yerine ge
tirmeye 9al1§t191m1z takdirde, gastrit, Olser hatta mide kanseri bile 
olabiliriz. 

Diyarbak1r askeri hastanesinde anestezi uzman1 olarak gorev 
yapt191m sure iginde s1kilkla mide ameliyat1 yapmam1z dikkatimi 
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gekmi§ti. Askerlik hizmetinde hay1r deme §ans1m1z olmad1g1 igin ya
§ad1g1m1z stres mideyi bile delebiliyordu. Bir §eyleri istemeden ya
p1yorsan1z mideniz tehlikede demektir. 

Bu nedenle hay1r demeyi ogrenmeliyiz. Ozellikle de gocuklar1m1-
za ogretmeliyiz. Hayat1n iginde ya§ad1g1m1z ve hastalanmam1z1n 
ana kaynag1 olan stresin bir numaral1 sebebi hay1r diyememektir. 

Higbir yolu yoksa da istemedigimiz §eyleri yapmak zorunda kal
d1g1m1z zamanlarda ortamda bizi eglendirecek bir kurgu yaratmahyiz. 

En ciddi anda bile mizah Oretecek bir unsur vard1r. Gulebilmek 
gok degerlidir ve §ifa vericidir. 

28. As1I olan niyetimizdir. 

Niyet gok gok onemlidir. 
Karma yasas1 geregi ne ekiyorsak onu bigiyoruz. Bu durum iyi

lik yaparsak iyilik, kotuluk yaparsak kotuluk buluruz gibi anla§1hyor. 
Dogrudur, ancak burada kuguk bir nuans var, iyilik ve kotuluk ni

yetimiz dogrultusunda kar§1l1k bulur. 
Niyetimiz saf ve temiz yani beklentisiz oldugu zaman, kotuluk 

yapt1g1m1z1 dO§Onsek bile kar§1hg1 iyidir. 
Niyetimiz kotu olup iyilik yapt1g1m1z1 dO§Onuyorsak gok yan1lm1§ 

oluruz. Gergek karma budur i§te. 
Evrensel yasalar ag1k ve nettir. 
Diger taraftan anlam verdigimiz ve ifade ettigimiz inanglanm1z1 

kalpten niyet ettigimizde yarat1c1 oluruz. Niyet tum yarat1m1n esas1d1r. 

29. Mi.izik dinlemeliyiz. 

Yaln1z oldugumuz karanhk ve esrarengiz ortamlarda ya da tak1n
tllar1m1z1n yogun oldugu zamanlarda hepimiz §ark1 soyleme ihtiyac1 
duyar1z ya da kendi kendimizle konu§uruz. Kendi ses tonumuz bize 
cesaret ve gug verir. Sesin frekans1 duygusal modumuzu degi§tirir. 
Mantra, zikir, sesli dualar §ifa vericidir ve yuzy1llard1r toplumlarca kul
lan1hr. 

ineklerin Bach muzigi dinlediklerinde daha fazla sut verdikleri bi-



limsel olarak ispatlanm19t1r. Ayn, 9ekilde seralarda yeti9tirilen c;:ic;:ek

ler, sebzeler, klasik muzik alt1nda adeta co9ar. 

Qakralanm1z1n donu9 h1z1 sesten c;:ok etkilenir ve muzik 9ifa ve

rici olarak kullan1hr. 
Kok c;:akra Do tonuyla rezonansa girer ve bu sayede ya:;,am is

tegimizi destekler. 

Sakral ya da cinsel c;:arka Re tonuyla rezonansa girer ve bu sa

yede ya9am sevincimizi destekler. 

Solar Pleksus yani 3. Qakra Mi tonuyla rezonansa girer ve bu 
sayede ruhsal esnekligi destekler. 

Kalp c;:akras1 Fa tonuyla rezonansa girer ve bu sayede yenilen

meyi, dengelenmeyi destekler. 
Bogaz c;:akras1 Sol tonuyla rezonansa girer ve sukOneti, bar191, 

ifade yetenegini destekler. 
Al1n c;:akras1 (3. Goz) La tonuyla rezonansa girer ve sezgi yete

negimizi destekler. 

Tepe c;:akras1 Si tonuyla rezonansa girer ve kozmik ac;:1hm1 des
tekler. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Miizigin inan1lmaz bir Jifa giicii vard1r. Severek dinledigimiz bir mii
zigin gam1 hangi tondaysa bize Jifa verir. 

+ 528 hz iyile~tirici onar1c1d1r. 

+ 396 hz akort edici, su~luluk duygusunu gidericidir. 
+ 417 hz negatif enerji yok edicidir. 

+ 432 hz uyku problemini a~maya yard1mc1 olur, sakinle~tiricidir. 
+ 639 hz pozitif sevgi yarat1r, kalbi onar1c1d1r. 
+ 852 hz korku gidericidir. 

+ 741 hz enfeksiyon ve toksin gidericidir, bir anlamda detoks yapar. 
+ 963 hz DMT, melatonin salg1lay1c1d1r (epifiz). 
+ 1335 hz stres giderici, adrenal bez dengeleyicidir. 
+ 1565 hz ruhsal denge saglar. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu frekanslan ic;:eren muziklere YouTube uzerinden kolayl1kla 
ula:;,abilirsiniz. 

22.1 



Yatag1n1za uzan1n, kulakhg1n1z1 tak1n, gozlerinizi kapat1n ve arzu
lar1n1z1 hayal edin. 

Bu sayede kendiniz olur ve enerjinizi dengelersiniz. 

30. i~imizde ~al1~an olaganiistii biyolojik program, fark etmeliyiz. 

ilahi guce sayg1 duymahy1z, guvenmeliyiz ve teslim olmal1y1z. l9i
mizde 9al1§an olaganustu otomatik bir program var. Her turlu orta
ma, duygu ve dO§Oncemize uyum saglayabilen bu program saye
sinde tekamul ediyoruz. 

Ya§am amac1m1z sadece sevin9li olmak, sevmek ve sevgiyle 
butun olmak. Allah'1n bizden istedigi tek §ey 9ocuk gibi sevin<;li ol
mam1z ve sevgiyi hayat1m121n merkezine yerle§tirmemiz. Butun iba
detlerimizin sonucu bunu yaratmahd1r. 

Biyolojik program, desteklememiz ve i§levli hale getirmemiz, pa
rasempatik yani sukOnet faz1nda kalmam1za baghd1r. i9imizdeki 
Hekim'i yans1tan evrensel biyolojik duyarhl1k sayesinde vucudumuz 
kendi kendini iyile§tirebilme yetenegine kavu§ur. 

l9imizdeki uyan1§ ve §ifan1n kodlar1 yuzde yuz kendimiz olmam1-
za baghd1r. Bu sayede sukOnet i9inde kalmay1 ba§arabiliriz. 

31. Bal hareket, bol giine~. 

Haftan1n 2-3 gunu duzenli spar yapmay1 ihmal etmemeliyiz. 
Dogru nefes almam1z1 otomatik olarak saglayan duzenli spar 

sayesinde tum organizmam1z sagl1kl1 9al1§1r. 
"Saglam kafa saglam vucutta bulunur" Mustafa Kemal 

Ataturk'un onemli sozlerinden biridir. 
Qag1m1z1n buyuk problemlerinden biri olan D vitamini eksikligi 

i9in de gune§ gordugunuz zaman hemen durun. Gozlerinizi kapa
tarak 5 dakika gune§e yonelin. Bu sayede gunluk D vitamininizi ye
terince alm1§ olacaks1n1z. 

Bedensel sagl191m1z1n anahtar1 spar yapmak, gune§ten fayda
lanmak, sagl1kh beslenmek ve huzurlu uyumakt1r. 



32. Giilelim, ~iikredelim. 

Vucudumuza gulmek kadar iyi gelen ba:;;ka bir :;;ey yoktur. Ne 
yaz1k ki toplumsal dogmalar yuzunden bu bile bizlere yasaklan1yor. 
''Qok gulme ba:;;1na bir :;;ey gelir'', "Qok gulduk aglamayailm" gibi 
inanc;lar yuzunden rahatc;a gulemiyoruz bile. 

Qocukluk doneminde ne zaman 90k gulsek, buyuklerin tepki
siyle kar:;;1la:;;1rd1k. 

Gulmekten korkmay1n sak1n, rezonans yasas1 geregi guldukc;e 
metabolizmam1z dengelenir. Ba:;;1m1za hic;bir zaman kotu bir :;;ey 
gelmez aksine daha sagl1kl1 oluruz. 

Gulelim, guldurelim, :;;ukredelim. 





Ya~am enerjimizi art1racak 
10 mucize formOI 

1 
Kendimiz olmak, kendimizi sevmek. 

2 
Sagl1kl1 beslenmek (bazik ag1rl1kl1). 

3 
Bol SU i~mek (detoks). 

4 
Alkol ve sigaradan uzak durmak. 

5 
Meditasyon. 

6 
Kotulsuz sevmek. 

7 
Yarg1lamamak, onyarg1l1 olmamak. 

8 
Affetmek. 

9 
Spor yapmak. 

10 
Kalpten inanmak, dua etmek, tilkretmek, gulmek. 
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Bitirirken-Son sozler 

21. yuzy1lda bir<;:ok ger9egin fark1ndal191n1 ya§amaya ba§lad1k. 
Hayvanlara sayg1 ve sevgi g6stermeye ba§lad1k. 
Dogan1n k1ymetini anlamaya ba§lad1k. 
Dogru beslenmeyi 6greniyoruz. 
Gluten, laktoz, kazein, genetigi oynanm1§ g1dalar hakk1nda ay

d1nland1k. 
Diger taraftan sagl1kl1 ya§am i<;:in spar yapman1n §art oldugunu 

art1k biliyoruz. Haftan1n birka<;: gOnO en az1ndan yOrOyO§ yapmaya 
ba§lad1k. 

Hijyenin ve tuvalet temizliginin 6nemini anlad1k. 
Sosyal medya sayesinde bir<;:ok bilgiye kolayca ula§ma §ans1-

n1 elde ettik. Ancak internet Ozerinden §ifa aray1§1 konusunda dik
katli olmam1z gerekiyor. Bu alandaki bilgiler stres ve korkuyu t1r
mand1rmaya y6nelik oldugu i<;:in nosebo (negatif etkile§im) etki ya
ratabiliyor. 

Ruhsal varhg1m1zla ilgilenmeyen geleneksel tip sekt6r0, alterna
tif tedavilerin hayat1m1za girmesine izin verdi. 

lnsanlar1n alternatif y6ntemlere ilgisi ve talebi Saghk Bakanl191'n1 
bile harekete ge9irecek derecede artt1. 

Her ne kadar sadece fiziksel bedeni desteklese de akupunktur, 
n6ralterapi, suluk tedavisi, hacamat, biorezonans gibi daha bir<;:ok 
tedavi §ekli resmi kurumlarda yasal hale geldi. Ancak alternatif tip 
ad1 alt1nda 9al1§maya ba§layan hekimlerin d1§1nda bir<;:ok hekim d1-
§I §ifac1 k1sa surede ald1klar1 sertifikalarla bu alanda hizmet verme
ye ba§lad1. 

Geleneksel ve alternatif tip alan1ndaki geli§melerle 6mrumuz 
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uzad1, ancak madalyonun bir de 6teki yOzO var; geldigimiz noktada 
yai.,am sevincimiz azald1, kronik hastal1klar yai.,ant1m1z1n par9as1 ol
du, ruhsal tekamOI imkans1z hale geldi. Ne tam olarak saghkh yai.,a
yabiliyoruz ne de kolayca 61ebiliyoruz. 

Kanser ve diyabet gocukluk yai.,lar1na indi. 
Stres gOnOmOzOn her saatinde kap1m1z1 9al1yor. DOnyaya gelii., 

amac1m1z olan sevgiyi, sevmeyi, paylai.,may1 unuttuk. Egolar tavan 
yapt1. Maskeli, bencil, 6fkeli insanlar haline geldik. lnanc1m1z azald1. 

Kendimiz olmaktan gittikge uzaklai.,t1k. Korkulanm1z yOzOnden 
sOrekli s1g1nacak limanlar aramaya bai.,lad1k. 

Bizi bizden uzaklai.,t1ran aray1i.,lar iginde 91rp1n1r hale geldik . 

•• • OzgOrlOk aray1i.,1 

• Heyecan aray1i.,1 

• Yenilik aray1i.,1 

• Ginsel aray1i.,lar 

• Deger aray1i.,1 

• Onaylanma aray1i.,1 

• Sahip olabilme aray1i.,1 

• Bai.,ar1l1 olma aray1i.,1 

Durmadan, soluk almadan aray1i.,tay1z ... 
Oysa bizleri var eden kudret, aray1i., iginde oldugumuz her i.,eyi 

zaten igimizde var etmii.,. Derya denizin igine bir kova temiz su at
sak ne olacak, kirli su atsak ne olacak? 

Ba~. rOtbe, makam, iktidar aray1i.,1 bize ne kazand1rabilir ki var 
olan1n yan1nda? Olsa olsa koi.,ullu ene~i h1rs1zl1g1n1 kolaylai.,t1nr, o kadar. 

DOnyam1z empati kuramayan egoist formatlarla doldu. 
Allah'1n bizlerden ne istedigini neden alg1layam1yoruz? 
Allah'1n bize i.,ah damanm1zdan daha yak1n oldugunu biliyoruz 

ama O'nu yukanda bir yerlerde ar1yoruz? 
Oysa hepimiz O'nun sevgisiyle bir bOtOnOz, 90k degerliyiz ve 

gOvendeyiz. 
Sizce de art1k uyanma vakti gelmedi mi? 
ilk ve en 6nemli i.,art yOzde yOz kendimiz olmak. 



Kendimiz degilsek, isteyen de biz degiliz. Ruhsal baglant1m1z 

yok, sahip oldugumuz kudretle baglant1m1z yoksa isteklerimizi nas1I 
gerc;:ekle§tirebiliriz? 

Kalbimizden uzakla§t191m1zda yarat1c1 olamay1z, sadece aray1§ 
ic;:inde oluruz. 

Kendimiz olduktan sonra gerc;:ekleri bulup hayata gec;:irmek zo
runday1z. Bizlere §ablon gibi dayat1lan dogmalar1 sorgulamam1z ge
rekiyor. Okuldan, c;:evreden, kitaplardan, din anlay1§1ndan gelen 69-
retilerin ne kadar1 gerc;:ek, ne kadar1 evrensel yasalarla uyumlu, bun
lar1 ara§t1r1p ogrenmeliyiz. 

Sadece kendi Olkemiz ic;:inde bile birc;:ok etnik g6r0§ nedeniyle 
birc;:ok dogru var. 

•• 

Oysa dogru tektir. Ornegin sagl1k tektir. Sagllk vard1r, sagl1klar 
diye bir §SY yoktur. 

Sagl1k Ozerinden gerc;:ekleri aramaya ba§larsak en dogrusunu 
bulmu§ oluruz. Elinizde tuttugunuz kitaptaki bilgilerin ortaya c;:1k1§1 
sagl1k Ozerinden gerc;:ekle§mi§tir. 

Bu durumda hastallklann, sagllg1 tekrar bulmam1z ic;:in kar§1m1-
za c;:1kan mesajlar oldugunu alg1lamal1y1z ve evrenin isteklerini yeri
ne getirmeliyiz 

Her organ1n, her agr1n1n, her hastallg1n bir mesaj1 var. 
Bilinc;:alt1 nedeniyle kar§1m1za c;:1kan duygusal c;:at1§malara c;:ok 

dikkat etmeliyiz. Bir zorlukla kar§1 kar§1ya kald191m1zda stres reaksi
yonunu bir an once durdurup sOkunet evresine gec;:i§ yapmay1 ic;:
selle§tirmeliyiz. 

"Bilim cenazeden cenazeye ilerler" sozOnOn sahibi Max Plank'1 
unutmayal1m. 

Kendimiz olup gerc;:ekleri buldugumuz zaman elde edecegimiz 
sonuc;: OZG0RL0Kt0r! 

OzgOrlOk sayesinde ula§acag1m1z ana ogreti KO$ULSUZ SEV
Gidir. 

i§te sevgili okurum, dOnyaya geli§ amac1m1z; bunca s1k1nt1lar, 
arayi§lar ve ac1lar1n bizleri ula§t1rmak istedigi zirve YA$AM SEViNCi 
ve SEVGl'dir. 
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Yan saYiada aordu2unuz sembollerin amac1 
yuzde yuz kendimiz olabilmenin Yolunu a~makt1r. Bunun 

i~in sembollerin oldu2u saY1ay1 sol elinizle tutun. sa2 
elinizde de bir bardak su tutun. Bu konumda 3 dakika 
boyunca aozlerinizi sembollerden aY1rmadan aorsele 

bak1n. Sonras1nda elinizdeki bardaktaki suyu ··vuzde yuz 
kendim olmaYa niYet ediYorum·· diYerek i~in. 1 aun 

boyunca toPlamda 1 kez bu i~lemi tekrarlaY1n. 



Sağlık ve hastalıklar konusunda bildiğiniz her şeyi 
unutmaya hazır mısınız? İçimizdeki uyanışın ve 
şifanın tek ve değişmez formülünü öğrenmeye?

Tuhaf bir çağda yaşıyoruz. Medyanın bilgi 
bombardımanı altındayız. Uzmanlar her gün yeni 

bir sağlık formülüyle çıkıyor karşımıza. Neredeyse 
her ailede bir kanser hastası var. Diyabet çocukluk 

yaşlarına inmiş durumda. Kime elini uzatsan 
depresyondan şikâyetçi ve evcil hayvanlarımıza 
bile antidepresan verecek kıvama geldik. Buna 
rağmen geleneksel tıp anlayışı ruhu hâlâ yok 

sayıyor.

Evet, tuhaf bir çağda yaşıyoruz… Aşırı dozda 
bilgiye maruz kalıyoruz ama her gün yeni bir şey 

öğrenmek bizi sakinleştirmiyor, aksine kaygı 
bozukluğuna sürüklüyor.

Size şifanın ve koruyucu hekimliğin tek ve 
değişmez formülünü söyleyeyim mi: KENDİN 
OLMAK! Yüzde yüz kendin olmak, evrensel 

yasaların ruhsal gelişimimiz için bizden istediği tek 
şey. Hastalıklar bir mesaj ve sükûnet fazında, 

sakin kalarak, korkmadan karşıladığımızda, doğru 
tedaviyle geçmeyecek tek bir hastalık bile yok! 

Kanser dahil!

Bu kitap sizi hayatınızı değiştirecek bir 
farkındalığa ulaştırmak için yazıldı. Sadece 

okumakla bile içinizdeki şifanın uyanışına şahit 
olacaksınız.




