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Sevgili Okuyucular
İnsanın evren içindeki yeri
nerededir ve bu yeri elde edebilmesi
için ne yapması gereklidir? Bu sorunun karşılıgını verebilmek için butun
uygarlık tarihimizi gozden geçirmek,
elde edilenlerle “aklın” gelişmesi arasındaki oranı saptamak gerekir.
Aklın uyanması için, idrakin
uyanması için, nihayet tum şuurun
uyanması için butun bu tekamul sureci... Uyanmak, aydınlanmak; evreni
dogayı, kişinin kendini anlaması; anlamı ve amacı, şuurun en derin ve en
yuksek yerindeki ozu bilmesi için
butun yaşam…
“Tanrılık
yonetimde
‘uyurgezer’ bir insanlık, yerini
‘uyanık’ bir şuursal topluma bırakacak; ‘aklın’ imkan sınırları aşılacak,
sadece bir enerji tuketen olmaktan
çıkıp, ‘degişimin’ gizli gucu ile enerji
ureten olunacaktır. Şuursuz bir guç
kaynaklıgı yapan insanlık, tekamulunun Dunya Realitesi içindeki en son
gorevini, kendi gucunu ‘sag el’in emrinde bile bile kullanarak tamamla-

yacak ve boylece bu devrenin defteri
durulecektir.”
Ruh ile maddenin “akıl ve bilgi”
duzeyinde omuz omuza yuruyecegi
gunler yakındır. Uzay insanı ile dunya
insanının “evrensel kardeşlik” için çalışma ortaklıgında bulunması yakındır.
Gerçekte hayalin, hayalde gerçegin payını anlayıp, gerçek ustunu yaşamamız
yakındır. Maddenin enerjisi ile hayatın
enerjisini bir arada bilerek evrimin
emrine verecegimiz gun yakındır.
Uyandıgını sanıp da uyumakta
olan dunya insanına durmadan gelen
maddı ve manevı yardımların etkisi
yuzeydeki olaylarda degil, derindeki iç
şuurda, vicdanda, oz'de, yogun şekilde
artmaktadır. Hepimizin odevi bu kozmik etkiye muhatap olup, kendi yerimizi bilmemiz, Tanrılık duzeyindeki
eylemimizi bilerek yerine getirmemizdir.
Selamlar ve Sevgiler…
ARAD
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AĞUSTOS 2014 KONFERANSLARI
ANKARA RUHSAL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

ARAD Konferans Saatleri: 19.00-20:30 arasındadır. Canlı konferans saati: 19.30-21.00 arasıdır.
EARAE Konferans Saatleri: 19.30-21.00 arasıdır.
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İLÂHÎ NİZAM VE KÂİNAT
VİCDAN MEKANİZMASI

Dr. Bedri RUHSELMAN

5. SAYI DEVAM

İDRAK VE VİCDAN MEKANİZMALARINI BESLEYEN ÖZ BİLGİLER
...Ve muspet olan vazife unsuruna uydugu zaman ileriye dogru ne
gibi yuksek madde kombinezonları
ve sistemleri kurabilecegini takdir
etmeye başlar ki bu da onun vazife
planına -idrakiyle- gittikçe yaklaşması demek olur. Buna mukabil, vazifenin zıddı olan nefsaniyet unsurunu seçtigi takdirde aşagılara dogru
indikçe vicdanın bunyesindeki yuksek tertipİi munasebetlerde ne gibi
çozulmelerin, çokuntulerin meydana
gelecegini ve boylece maddenin inkişaf kombinezonları zenginliginden
ne gibi kıymetlerin kaybedilecegini
de gorur ve anlar. Zira bunların takdiri idrakin, madde kombinezonları
ve sistemleri arasındaki kuruculuk
kudretinin şumulune giren işlerdir.

Şu halde idrak öyle büyük bir
kudrettir ki bütün hayatlar boyunca vazife bilgisi hazırlanışı yolunda geçireceği hazırlık kademelerinde, vicdan düalitesi tekniği
içinde, kendi kendinin hem rehberi, hem de muharrikidir. İşte bu da
madde kainatının diger unsurları
arasında onun, ruha en yakın bir
vâsıta durumunda bulunduğunu
ifade eder.
Şimdi, dunyadaki vazife planına ait hazırlıklarda bu kadar muhim
roller alan idrak ve vicdan mekaniz-

malarını besleyen oz bilgilere geliyoruz. Evvela şunu soyleyelim ki oz bilgiler, idrak ve vicdanı beslerken,
kendileri de idrak ve vicdan yoluyla
zenginleşirler.
Öz bilgiler, idrakin bizzat kendisi ile beraber, dış mudahalelerin
yardımlarıyla da degerlerini arttırır.
Bu dış yardımcı mudahalelerin, oz
bilgileri kuvvetlendirmeleri bahsine
gelince, bu hususta evvelce biraz bilgi verilmişti. Şimdi o bilgiye tekrar
donuyoruz.
Öz bilginin artmasına yardım
eden mudahaleler, vicdan muvacehesinde, çeşitli madde kombinezonlarının sayısız hal ve durumİarından,
yani bir suru hadiseden istifade ederek hedeflerine ulaşırlar. Hadiseler
kaba kıyas bilgisi suzgecinden geçerek şuurdan şuurdışına çıkarlar ve
orada kalırlar. Bunlar oz varlıgın emri altındadır. Ve insanın o dunya hayatı muddetince orada, şuurdışında
bulunurlar. Bunlar henuz şuuraltına
geçmemişlerdir.
Hadiseler dogrudan dogruya oz
bilgi haline geçemezler. Zira bunların
arasında henuz intibaksızlık vardır.
Şuurda cereyan eden bu hadiseler,
şuurdışındaki nisbeten kaba maddi
intibalarla ilk kıyası muhasebeleri
yapıldıktan sonra şuurdışına itilirler.
Bunlar oz varlıgın emri altında bulunmakla beraber henuz onun oz
malı olmamışlardır, oz bilgi haline
girmemişlerdir. Şuurdışındaki bu

Hadiseler
dogrudan
dogruya oz
bilgi haline
geçemezler.
Zira bunların
arasında
henuz
intibaksızlık
vardır
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Öz bilgiyi
besleyen
kaynaklar
ve yollar
çok
çeşitlidir.

bilgilerin oz bilgi haline geçebilmeleri için, oz bilgilere intibak etmeleri, oz bilgi sentezine dahil olabilecek
duruma gelmeleri lazımdır. Halbuki
bunların şuurdışındaki kıyası muhasebeleri şuuraltı bilgileriyle degil,
şuurdışı bilgileriyle yapılmıştır ki
bunlar da oz bilgiler degildir.
Ölumden sonra spatyoma geçilince varlıgın, dışarısı ile butun irtibatları kesileceginden, bu bilgiler
şuuraltı bilgileriyle karşılaştırılarak
varlık tarafından muhasebeleri yapılacak, muhasebeleri yapıldıktan
sonra şuuraltına geçerek varlıga mal
edilecektir. Zira bu ameliye şuuraltındaki bilgilerle şuurdışındaki bilgileri intibak haline getirecek ve onları şuuraltı bilgilerinin sentezleri
arasına karıştıracaktır.
Demek ki butun hayat boyunca şuurdışı kalan bilgiler, ancak
olum hadisesiyle buyuk muhasebeden geçtikten sonra varlık tarafından temsil edilip şuuraltına girebilirler. Şuurdışında bilgilerin nasıl
toplandıgına gelince bunlar, şuur
tarafından idrak edilen veya edilmeyen dunya realitelerinin uyku esnasında kabaca yapılacak vicdan muvacehesindeki kıyas bilgisi mekanizmasına tabi tutularak şuurdışına
itilmesi suretiyle birikirler.
Hulasa idrak edilsin veya edilmesin, şuurun karşılaşmış oldugu
hadiseler, şuurdışındaki kıyas bilgileriyle neticelendirilirler ve bu neticeler şuurdışında kalırlar. Bunlar
orada, varlıgın henuz oz bilgileri
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haline girmemişlerdir, binaenaleyh
şuuraltına ait degildirler. Bununla
beraber bu bilgiler varlıgın hakimiyeti altındadırlar ve icap ettikçe şuur
sahasına çıkarılabilirler. Ve ancak
olumu muteakip yapılan buyuk muhasebeden sonra şuuraltındaki oz
bilgi hamulesine karışırlar.
Öz bilgiyi besleyen kaynaklar
ve yollar çok çeşitlidir. Bunların en
muhimlerinden bazılarını zikredecegiz. Bilgi, din, millet, aile gibi maşerı
durumlar ve bu durumları kuvvetlendiren haller ve nihayet dogrudan
dogruya, muhtelif kademelerde vazifeli varlıklar tarafından insanlara ve
medyomlara verilen tebligler, ilhamlar, bilgiler ve butun bunlardan dogan hadiseler, oz bilgiyi arttıran ve
varlıgı vazife planı bilgisine yaklaştıran kuvvetli materyallerdendir. Bunlar dunya realiteleri içinde geçirilir
ve dedigimiz gibi bazı ameliyelerden
sonra varlıgın oz bilgi dagarcıgına
karışır. Şimdi biraz oz bilgi uzerinde
duralım.
Öz bilgi, en iptidaı devreden
itibaren geçmiş hayatlara ait elde
edilen muktesebatın daha onceki
muktesebat ile mukayesesi, muhakemesi neticesinde ulaşılan ve varlıgın
-insanın değil- malı olan, insanların
idrak edemeyecekleri birtakım derin
intibalardır. Bunlar idrak formlarıyla
bir taraftan hizmetinde bulundukları
ruhun tekamulunu saglarken, diger
taraftan yeni bilgilere zemin hazırlamak suretiyle varlıgın inkişaf sahasını genişletirler. Bu muktesebat, dun-
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ya idraki teknigi içinde birtakım durumlarla elde edilir. Bu durumları
hadise mefhumu içinde toplamak
mumkundur. İnsan, etrafındaki hadiselerden bazılarının içinde bizzat yaşar, o hadiselerin kahramanı olur.
Bazılarında da bizzat yaşamaz, onların içinde yaşayan diger insanların ve
varlıkların durumlarını yakın bir
alakayla takip ve muşahede eder. İşte
insanların dunyada hayatları icabatıyla direkt olarak içlerinde yaşadıkları
veya endirekt olarak başkalarında
gordukleri hadise kombinezonlarına
alt munasebetler dunya idrakiyle ifade olunan bilgilerin topyekun hepsidir ki bunlar, oz bilgiden ayrı mefhumlar ve oz bilgilerin teşekkulune
vasıta olan materyallerdir. Ancak bunların, olumu muteakip spatyom hayatında geçirecekleri çeşitli mekanizmalardan sonra oz varlıga intikal eden
neticeleri ve intibalarıdır ki oz bilgi
halinde varlıgın malı olurlar.
İşte evvelce izah ettigimiz şuur,
dunyanın kaba realiteleriyle, daha
dogrusu bu hadiselerle dogrudan dogruya karşılaşarak dunyadan yeni bilgi
materyallerini toplamaya devam eder.
Öz bilgilerle, dunyada bilgi diye itibar
edilen hadiselerin farklarını boylece
belirttikten sonra bunları birbirine
karıştırmadan bilgi kelimesinin dunya
lisanına gore manasını kullanarak izahatımıza devam edecegiz.
Dunyaya ait bilgilerin mutalaasını kolaylaştırmak için bir agaca benzeterek onların direkt, yani hadiselerin bizzat içinde yaşanmak suretiyle
elde edilenlerine govde bilgiler; endirekt yani, başkalarının muşahedele-
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riyle elde edilenlerine de dal bilgiler
diyebiliriz ki bunların her ikisi de
kendi kapasitelerine gore oz bilgilerin inkişafına sebep olan kudretli
vasıtalardır. Mesela elini ateşe sokmuş bir çocugun yanık ıstırabını
bizzat duymasıyla edinmiş bulundugu bilgi, onun için bir govde bilgisi
ise, diger bir çocuk arkadaşının, elini yakmasından mutevellit ıstıraplarının ve reaksiyonlarının muşahedesi ile elde ettigi bilgi de dal bilgi
olur. Bu misalle de, oz bilgilerin teşekkulunde, govde bilgilerinin dal
bilgilere nazaran daha kestirme yoldan neticeler verebilecegini anlatmış oluyoruz. Bununla beraber, insanların bizzat her hadisenin içinde
yaşamalarına ve sadece direkt bilgiler almalarına imkan bulunamaz.
İşte bu imkansızlıktan mutevellit
eksiklikler dal bilgilerle tamamlanır.

Sevginin

SEVGİNİN MAHİYETİ

Mahiyeti

Burada sevginin mahiyetini biraz
daha açıklamamız lazım gelir. Sevginin bedenle munasebetlerini daha
iyi izah edebilmek için bu kitabın
baş taraflarındaki madde kombinezonları bilgisini bir daha gozden geçirmek faydalı olur. Her şeyden evvel şunu açıkça belirtmek isteriz ki
bir duygu diye tanılan sevgi unsurunun bedendeki teşekkul mekanizmasına ait, verecegimiz bilgiler evvelce de soyledigimiz gibi, bedende
zahir olan ve ruhı denilen butun hislerin ve ihtirasların da teşekkullerini şumulu içine alır. Bu bilginin ışıgı

Nedir?
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altında, bedende mevcut butun duyguların bedendeki teşekkullerini ve bedenle olan munasebetlerini izah etmek
mumkun olur.
İnsanlıgın inkişaf kademelerinde
en yuksek formunu bulan sevgi, bedenin çok ince bir kısım madde kombinezonlarının neşretmekte oldukları yuksek ve suptil vibrasyonların, enerjilerin
tezahurlerinden ibarettir. Bir insanın
gerek kendi gorgu ve tecrubelerinin,
yani oz bilgilerinin ve plan tatbikatlarının icap ve neticeleriyle, gerek dogrudan dogruya bir imtihan mevzuu olarak,
vazifeli varlıkların mudahaleleriyle beyninin muayyen kısımlarında oyle yuksek ve ince tertiplerde birtakım madde
kombinezonları ve sistemleri teşekkul
etmeye başlar ki bu ince kombinezonların neşretmekte oldukları vibrasyonlar
ve enerjiler onun etrafında çok kuvvetli
ve çekici bir saha, bir manyetik alan
meydana getirirler. Yalnız burada kelimelerin ifadelendirecegi kaba manalara
bakıp bu sozlerden, adi bir mıknatıs akımını kastettigimiz manasını çıkarmamak gerekir. Bunlar, tanıdıgımız mıknatısiyet dalgalarından çok ince ve onlarla
kıyas edilemeyecek derecede yuksek
mahiyettedir. İşte bu alan, kendisiyle
sempatize olabilecek birçok diger vibrasyonları çeker. Ve aynı yoldan o diger
vibrasyonların tabi bulundukları manyetik alanlar tarafından çekilir.
İşte bedenlerin birbirlerini sevmeleri ve birbiri tarafından sevilmeleri kelimelerinin ifade ettigi manalar budur.
Bedenlerde şu veya bu icapla teşekkul
eden bu ince madde kombinezonları
devam ettikçe, neşrettikleri vibrasyonlar da devam eder. Bunlar degiştikçe, bu
degişişin şekil ve derecesine gore vib-
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rasyonların mahiyetleri ve şiddetleri de
degişir. Bu kombinezonlar dagılınca, vibrasyonlar da ortada kalmaz. Ve sevgi tezahuru de biter. Butun bu işlerin, icaplara gore yukarıdan gelen tesirlerle oldugu
malumdur.
Şimdi bir de bunun tersini duşunelim. Diger bir insan var... Önun bedeni de
aynı tarzda, fakat başka tertipler dahilinde gene birtakım ince madde kombinezonları kurmaktadır. Bunlar, kaba fizikoşimik diger madde kombinezonlarına
nisbetle bir hayli ince ve suptil olmalarına ragmen evvelki sevgi kombinezonlarına nisbetle kabadırlar. İşte bunların neşrettikleri vibrasyonlar da antipati ve nefret vibrasyonlarıdır. Bunlar da etraflarından, alakalandıkları nefret ve antipati
duygusu vibrasyonlarını aldıkları gibi,
kendileri de onlara aynı vibrasyonları
gonderirler.
Boylece birincilerin butun bedenlerinden sempatik neşriyat çıkarken, ikincilerin bedenlerinden mutemadiyen antipatik dalgalar etrafa yayılır. İncelikleri ve
kudretleri daha ustun olan sempatik neşriyat, antipatik neşriyatı yapan madde
kombinezonlarına çevrilirse, onlardan
çok kuvvetli olan bu vibrasyonlar o kombinezonları silip dagıtabilirler. Bu sebepten dolayı sevenler ve sevilebilenler;
duşman olan ve kin besleyenlerden daha
çok kudretli ve muessir durumdadırlar.
Bunlar maşerı yoldaki inkişaf tatbikatında işe yarayacak çok faydalı bilgilerdir.

...Devam Edecek
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SADIKLAR PLANI’NDAN
CELSE: 107 16.6.1967 KADEME: 4

İnsanın Tesirlere Hakimiyeti
...

İnsan, kısmen otomatik hareket etmek suretiyle,
tekamülün kendisine bahşetmiş oldüğü başka imkanlardan
istifade eder. İnsan, bü tesirlere hakimiyette aklını
küllanmak süretiyle, bünün haricinde kalan daha
yüksek tertipteki imkanlardan istifade eder. İnsan,
vicdanını dinlemekle, bünün üstünde olan daha
büyük imkanlardan faydalanır. Gorülüyor ki, bütün
haller yerli yerindedir, açık bir hüviyete sahiptir ve
tam ğereklidir.
Gerek nefsaniyeti, ğerekse vicdan sesini mürakabe
edecek ve her ikisinin de istikametini tayin etmesinde esaslı rol oynayacak olan üçüncü bir nokta, sadece,
mesela insan için, onün mükadderini yüklenmiş bülünan
Yüksek İdare Mekanizması’nın tasarrüf ve takdir hakkıdır.
Boyle olünca, beşerı tecrübe en basitinden en kompleksine
kadar, daima bü Mekanizma’nın tasarrüfü ve sevkü idaresi
altında bülünür.

Sözlük: Murakabe : Denetleme, Mukadder : Yazgıda var olan, yazgı ile ilgili
olan, alında yazılı olan , Tasarruf : Bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi, kullanım

İnsan, vicdanını dinlemekle, bunun ustunde olan daha buyuk
imkanlardan faydalanır.

Akış; mutluluğun sırrı
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Çeviri ve Derleme: TED konuşmasından Zeynep Erkan tarafından yapılmıştır.

Mihaly Csikszentmihalyi
Avrüpa'da büyüdüm ve İkinci Dünya
Savaşı beni yakaldığında yediyle on yaş
arasındaydım. Tanıdığım yetişkinlerin ne
kadar azının, savaşın üzerlerinde bıraktığı trajedilere dayanabildiklerini fark
ettim; ne kadar azı, savaşın işlerini,
evlerini, ğüvenliklerini mahvetmesiyle
normal, kendinden memnün, tatmin
olmüş, mütlü yaşamlarını sürdürebiliyorlardı. Boylece, yaşamaya değer bir hayata
neyin katkısı oldüğünü anlamakla ilğilenmeye başladım. Çabaladım; çocükken,
ğençken, felsefe okümaya çalıştım; sanatla, dinle ve bü sorüma olası bir cevap
verebileceğini düşündüğüm diğer birçok
alanla ilğilendim. Ve sonünda, şans eseri,
psikoloji ile karşılaştım.
Bir ğün İsviçre'de bir kayak merkezinde
bülünüyordüm, ancak oranın keyifini
tam anlamıyla çıkaramayacak kadar beş
parasızdım. Karlar erimişti ve sinemaya
ğidecek param dahi yoktü. Bir ğazetede,
Zürih'in merkezinde daha onceden
ğormüş oldüğüm bir yerde, bir sünüm
oldüğünü oküdüm. Sünücü üçan daireler
hakkında konüşacaktı. Düşündüm, filme
ğidemediğime ğore, en azından bedavaya,
üçan daireleri dinleyebilirdim. O akşam
sünümda konüşan adam çok ilğinçti.
Küçük yeşil adamlar hakkında konüşmak
yerine, Avrüpalıların psişesinin savaş
nedeniyle nasıl travma ğeçirdiğini ve onların ğokyüzünde halen üçan daireler
ğordüklerini anlattı. Antik Hindü dininde,
savaş sonrası kaosün ardından, bir nebze
de olsa düzene tekrar kavüşmak için
mandalaların ğokyüzünde ğosterilmesinden bahsetti. Bü konü bana çok ilğinç
ğeldi ve konferanstan sonra onün kitaplarını okümaya başladım. İsmi ya da

çalışmalarıyla ilğili hiçbir fikrimin olmadığı bü adam Carl Jünğ'dü.
Sonra, ABD’ye psikoloji okümaya ğeldim
ve mütlülüğün kokenlerini anlamak için

çalışmaya başladım. Çalışmalarımda
ekonomik büyümenin insanların morali
üzerindeki etkilerini de araştırdım.
Orneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde
1956'dan beri yapılan araştırmalar insanların
yaklaşık
yüzde
30'ünün
hayatlarından çok mütlü oldüklarını
soylediklerini ğosteriyor. Ve yine
araştırmalar ğosteriyor ki, yaşadığımız
bü donemde, kişisel ğelir iki kat, neredeyse üç kat artmış olmasına rağmen,
bü dürüm değişmiyor.
Gelir seviyesi ve mütlülük analizlerine
baktığımızda, temelde aynı sonüçları
ğorüyorüz; yani belli bir ana noktadan
sonra, ki bü nokta minimüm yoksüllük
sınırının sadece birkaç bin dolar üstüne
denk ğelmektedir, maddi dürümdaki
iyileşme insanların mütlülük seviylerini
etkiler ğorünmemektedir. Hatta, temel ve
maddi
kaynakların
yetersizliğinin
mütsüzlüğa etkisi oldüğünü, ama maddi

Yaşamaya
değer bir
hayata
neyin
katkısı
oldüğünü
anlamakla
ilğilenmeye
başladım
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Günlük
hayatımızda, normal
deneyimlerimizde
kendimizi
ğerçekten
ne zaman
mütlü
hissederiz?

kaynaklardaki artışın mütlülüğü arttırmadığını ğorüyorüz.
Bü bülğüların benim kendi deneyimimle
fiilen ortüştüğünü ğordükten sonra, ğünlük
hayatımızda, normal deneyimlerimizde
kendimizi ğerçekten ne zaman mütlü
hissettiğimiz
sorüsüna
daha
fazla
odaklandım. Bü çalışmaları 40 yıl once
başlatmak
için,
yaratıcı
insanları
incelemeye başladım. Once sanatçılara, bilim insanlarına ve diğerlerine baktım. Bü
insanların birçoğünün ne şohret ne de servet beklentileri olmaksızın, hayatın anlamlı
ve yapmaya değer büldükları şeyleri yaparak yaşamaya değdiğini düşündürenin ne
oldüğünü anlamaya çalıştım.
Üzerinde
çalıştığım
kişilerden
biri
1970'lerde Amerikan müziğinin onde ğelen
bestecilerinden
biriydi.
Yaptığımız
ğorüşme 40 sayfa üzünlüğündaydı. Bürada
yapacağım küçük alıntı, ğorüşme sırasında

soylediklerinin ğüzel bir ozetini olüştürüyor. Besteleme süreci iyi ğittiğinde nasıl
hissettiğini tarif ediyor ve bünü bir kendinden ğeçme, coşkünlük, vecd hali olarak tarif
ediyor.

Akış; mutluluğun sırrı

Antik Yünanca’da, kendinden ğeçmenin
karşılığı olan “ecstasy” kelimesi, en basit
anlamıyla bir şeyin yanında dürmayı
ifade eder. Daha sonra, ğünlük yaşamın
alışılağelmiş, sıradan işlerini yapmadığınızı hissettiğiniz bir zihin dürümüyla benzer bir anlama ğelmiş. Diğer
bir deyişle, kendinden ğeçmek, “vecd”,
esasında alternatif bir ğerçekliğe ğirmek
demek. Bünü şoyle bir düşünürseniz bü
aslında oldükça ilğinç bir dürüm ortaya
çıkarıyor; ğerek Çin, Antik Yünan, Hint
medeniyetleri olsün, ğerekse Mayalar
veya Mısırlılar olsün, insanlığın yüksek
başarılarının zirveleri olarak sayğı düydüğümüz medeniyetler hakkında bildiklerimiz onların ğünlük yaşamları değil,
bü kendinden ğeçiş halleridir. İnşa ettikleri tapınakları biliyorüz, insanların
ğelip farklı ğerçeklikleri deneyimleyebildikleri yerleri. Sirkler, arenalar, tiyatrolar
hakkında bilğimiz var. Bünlar onların
medeniyetlerinden ğeriye kalanlar ve büralar, insanların ğidip yaşamı daha yoğün
ve düzenli biçimde deneyimledikleri yerler.
Şimdi, az once bahsettiğim besteci, bü
ğibi yerlere ğitmek ihtiyacında değil. Şü
anda bülündüğümüz, bü toplantının
oldüğü yer de büna dahil.
Şü an
bülündüğümüz, Antik Yünan amfi tiyatrosü ğibi inşa edilmiş bü konferans salonü da, alternatif bir zihin dürümünü deneyimlemek için inşa edilmiş bir yer. Bürada, alışkın oldüğümüz ğündelik
yaşamdan
farklı
bir
ğerçekliğe
katılıyorüz. Ancak bü adamın bü tip yerlere ğitmeye ihtiyacı yok. Sadece üzerine
küçük işaretler koyabileceği bir parça
kağıda ihtiyacı var ve bünü yaparken, daha once bü belirli birleşimde var olmamış
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sesleri hayal edebiliyor. Bir kez
yaratmaya başlama noktasına ğeldiğinde yeni bir ğerçeklik, yani bir
kendinden ğeçme, vecd anına ülaşıyor;
bü farklı ğerçekliğe ğiriyor. Konüştüğümüzda, bünün çok küvvetli bir deneyim
oldüğünü, neredeyse kendisinin var
olmadığını hissettirdiğini soyledi. Bü
tanımlama bir tür romantik abartma
ğibi ğelebilir. Ama işin doğrüsü, sinir
sistemimiz saniyede 110 bit bilğiden
fazlasını işlemeye üyğün değildir. Beni
düyabilmeniz ve ne dediğimi anlayabilmeniz için, saniyede 60 bit bilğiyi
işlemeniz ğerekir. Bü nedenledir ki, iki
kişiden fazlasını dinleyemezsiniz. Sizinle
konüş̧an iki kişiden fazlaysa, anlayamazsınız.
Yeni bir şey yaratma ğibi tamamen
meşğül edici bir sürece bü adamın
yaptığı ğibi kendinizi adadığınızda,
bedeninizin nasıl hissettiğini ya da
evdeki sorünları takip etmeye yetecek
dikkatiniz kalmaz. Bü süreçte besteci, aç
ya
da
yorğün
oldüğünü
dahi
hissetmiyor. Bedeni yok olüyor, kimliği
bilincinden yok olüyor; çünkü hepimiz
ğibi, o da hem birşeyi çok yoğünlaşarak
ğerçekten çok iyi yapmak için, hem de
aynı anda varoldüğünü hissetmek için
yeterli dikkate sahip değildir. Boylece
varolüş ğeçici olarak askıya alınmıştır.
Besteci, ellerinin sanki kendi kendine
hareket ettiğini soyler.
Bü bizlere şünü anlatıyor, bestecinin
otomatik, spontane ve kendiliğinden
oldüğünü tarif ettiği süreç sadece çok iyi
eğitilmiş ve tekniğini ğeliştirmiş birine
olabilir. Yaratıcılık üzerine yapılan
çalışmalarda bir nevi kabül edilmiş bir
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ğerçeklik vardır; bir insan, belli bir konüda 10 yıldan az süreli teknik bilğiyle bir
şey yaratamaz. Bu ister matematik, isterse
müzikte olsün, birşeyi eskisine nazaran
daha iyi yonde değiştirebilmeye başlayabilmek için o kadar zamana ihtiyaç vardır.
Bü ğerçekleştiği zaman, besteci müziğin
sadece aktığını soylüyor. Gorüşme
yaptığım o kadar çok kişi bü dürümü
kendiliğinden, spontane akış olarak
tanımladılar ki, ben bü tip deneyime “akış
deneyimi” adını verdim. Ve bü deneyim
pekçok farklı alanlarda ğerçekleşiyor.
Orneğin, bir şair bünü şü şekilde anlatıyor.
Bü anlatacağım, benim bir oğrencim
tarafından Amerika’nın onde ğelen yazar
ve şairleriyle yapılan ğorüşmelerden
alındı. Kendinden ğeçme, coşkünlük, vecd
haline ğirildiği zaman olüşan zahmetsiz,
kendiliğinden olan hissiyatın aynısını anlatıyor. Şair bürada bünü ğokyüzünde
yüzen bir kapıyı açmak olarak tanımlıyor.
Bü, Albert Einstein’ın izafiyet teorisinin
nasıl oldüğünü anlamaya üğraşırken, teoriyi nasıl hayal ettiğini anlatmasına çok
benzeyen bir tanım. Bü dürüm başka faaliyetlerde de ortaya çıkıyor.

Yeni bir şey
yaratma ğibi
tamamen
meşğül edici
bir sürece
kendinizi
adadığınızda,
bedeninizin
nasıl
hissettiğini
anlamaz ya da
evdeki
sorünları
takip etmeye
yetecek
dikkatiniz
kalmaz
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En son yazdığım, “İyi İş” adlı, kendi iş
arkadaşları tarafından hem çok başarılı
hem de çok ahlaklı ve sosyal sorümlülük
sahibi olarak aday ğosterilmiş olan bazı
CEO'larla yaptığım ğorüşmelerin yer
aldığı kitapta da bü dürümü ğormek
mümkün.
Bü
insanlar
başarıyı
başkalarına yardım etmek ve aynı zamanda bünün üzerinde çalışırken kendinizi
mutlu
hissetmek
olarak
tanımlıyorlar. Tüm bü başarılı ve
sorümlülük sahibi CEO’ların soylediği
ğibi, anlamlı ve başarılı bir işe sahip
olmak istiyorsanız, bünlardan sadece
birine sahip olmanız yeterli değil. En iyisini yapmaktan ve çalışırken akışa sahip olmaktan ğelen bir tür tutkuya sahip olmak gerekiyor.
Masarü İbüka'dan (Sony’nin kürücüsü)
ilğinç küçük bir alıntı yapalım; İbüka
parasız ve tek bir ürünü dahi olmadan
Sony'yi başlattığında hiçbir şeyi yoktü,
ama bir fikri vardı. İbüka’nın aklındaki
fikir, mühendislerin teknolojik yeniliğin
heyecanını düyabilecekleri,
toplüma
karşı ğorevinin farkında olabilecekleri ve
mütlülükla çalışabilecekleri bir işyeri
kürmaktı. Akış kavramının işyerine ğirişini bündan daha iyi ornekleyemezdim.
Dunyadaki diger meslekdaşlarımızla beraber sekiz binden fazla insanla goruşmeler yaptık. Dominikli keşişlerden, kor rahibelere, Himalaya'ya tırmananlardan,
Navajo çobanlarına kadar işini seven insanlarla goruştuk. Kulturden, egitimden
ve başka herşeyden bagımsız olarak bir
insanın akış içinde oldugu zaman yedi
koşulun mevcut oldugu anlaşılıyor. Bir
Ödak var; bu odak bir kere yogunlaştık-
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tan sonra, bir kendinden geçme, berraklık
hissine ulaşıyor; kişi bir andan digerine
tam olarak ne yapmak istedigini biliyor
ve hemen geri donuş alıyor. Kişi yapmak
ihtiyacında oldugu şeyin zor olsa dahi
mumkun oldugunu biliyor, zaman hissi
kayboluyor, kendini unutuyor ve kendinden daha buyuk bir şeyin parçası oldugunu hissediyor. Bu koşullar bir kere oluşunca, yapılan iş sadece kendisi için yapılmaya deger hale geliyor.
Mihayl Csikszentmihalyi’nin Akış
Şeması

Çalışmalarımızda,
insanın
ğündelik
yaşamını basit bir şemayla temsil edebiliyorüz. Günlük yaşamları çok kesin bir
şekilde ölçebiliyöruz çunku insanlara
ğünde 10 kere çalan elektronik çağrı
cihazları veriyorüz ve her çaldığında insanlar ne yaptıklarını, ne hissettiklerini,
nerede oldüklarını, ne düşündüklerini
bize soylüyorlar. İki şeyi olçüyorüz; insanların o anda deneyimledikleri zorlük
ve o anda sahip oldüklarını hissettikleri
beceri miktarını. Her insan için şemanın
merkezi olan bir ortalama belirliyorüz.

Odak bir kere
yoğünlaştıktan
sonra, bir
kendinden
ğeçme,
berraklık
hissine ülaşıyor;
kişi bir andan
diğerine tam
olarak ne
yapmak
istediğini
biliyor, zaman
hissi
kaybolüyor,
kendini
ünütüyor ve
kendinden daha
büyük birşeyin
parçası
oldüğünü
hissediyor.
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Bü, o insanın herkesten farklılık ğosterecek zorlük ve beceri ortalama seviyesi olüyor. Her insanın kendi şemasının ortasında olacak bir ayar
noktası var. Bü noktayı bilirsek, oldükça doğrü
bir şekilde bü insanın ne zaman akışta olacağını
tahmin edebiliyorüz; akış zorlükların ve
yeteneklerinizin ortalamadan yüksek oldüğünda
olmaktadır. Bir insan bazı şeyleri başkalarından
farklı yapıyor olabilir ancak herkes için akış
kanalı, şemadaki alan, insanın yaptığını
ğerçekten severek yaptığı sırada olüşmaktadır.
Bü belki piyano çalmak, en iyi arkadaşınızla
olmak, eğer çalışmak akışı sağlıyorsa, belki
çalışmak olabilir. Şemadaki diğer alanlar değerlerini ğittikçe yitireceklerdir.
Üyarılma alanı hala iyidir çünkü bürada insan
yüksek zorlüklar karşısındadır. Becerileri olması
ğerektiği kadar yüksek değildir ancak becerilerin
bir miktar ğeliştirilmesiyle Akış alanına kolayca
ğeçilebilir. Denilebilir ki, Üyarılma alanı, çoğü
insanın oğrendiği alandır çünkü insanlar bü alanda rahatlık alanlarının dışına itilirler ve daha
yüksek beceriler kazanırlar, ki bu da akışa
geçmelerini sağlar.
Kontrol alanı da iyi bir alandır, bürada insan kendini rahat hisseder ama heyecan pek yoktür.
Artık pek zorlük kalmamıştır. Bü alandan Akış
alanına ğeçmek istenirse zorlükların arttırılması
ğerekmektedir. Bü iki alan, Üyarılma ve Kontrol,
Akış alanına ğeçişin kolay oldüğü, en ideal ve
tamamlayıcı alanlardır.

yapan televizyon seyretmektir, bir diğeri de tüvalette otürmaktır. Ancak bazen televizyonda istenilen proğramın seyredilmesi ve ondan bir ğeri
donüş alınması yüzde yedi ile sekiz oranında akışta
olünmasını sağlar.
Yanıtlamaya çalıştığımız sorü, ğünlük hayatımızın
daha büyük bir bolümünün nasıl Akış kanalında yer
almasının sağlanabileceğidir. Bizler bü meseleyi anlamaya çalışıyorüz. Bazılarınız bü alana ğeçişi hiç bir
tavsiye olmadan, kendiliğinizden yapmayı biliyorsünüz. Ancak ne yazık ki, bir çok insan bünü
bilmiyor ve bünü sağlamak bizim bir yerde
amacımız.

-SONYazar Hakkında

Zorlük ve becerinin diğer bileşimlerinin üyğünlüğü ğiderek azalır. Rahatlama alanı iyidir, bürada insan hala kendini iyi hisseder. Sıkıntı alanı
ğiderek caydırıcı hale ğelir ve İlğisizlik/
Düyarsızlık alanı oldükça olümsüz hale ğelir: insan hiçbirşey yapmadığını düşünür, yeteneklerini, becerilerini küllanmaz; hiç bir zorlük yoktür.
Ne yazık ki, birçok insanın deneyimi Duyarsızlık
alanındandır. Bü deneyime en büyük katkıyı

Mihaly Csikszentmihalyi, positif psikoloji alanının onde ğelen
araştırmacılarındandır; hayatını, insanları ğerçekten neyin
mütlü ettiğini incelemeye adamış, yaratıcılık ve memnüniyet
konülarında çığır açan eserler vermiştir. “Akış” adını verdiği
kavramın yaratıcısıdır. “Akış”, odağın ve yaratıcılığın çok arttığı,
sanat, oyün veya iş ğibi bir faaliyeti yaparken onünla bir nevi
bütünleşme haline verdiği isimdir. Psikoloji dersleri vermenin
yanısıra, iyimserlik, motivasyon ve sorümlülük konülarına
odaklanmaktadır.
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Duyuru
RE GRE SYON DANIŞMANLIĞI
KURSU
Wo rld Re g re s s io n In s titu te
B o d ru m -İs ta n bu l - An k a ra

Regresyon çalışması, sorunlarına çözüm aramak için uzmana danışan kişiyi,
iyileşme sağlamak amacıyla anılarına geri götürme ve travmaya neden olan
duygusal, zihinsel ve kinestetik enerji bloklarını açığa çıkartma işlemidir. Bu
anılar çocukluk dönemi anılarını, rahim anılarını ve/veya geçmiş yaşam anıları
da
denilen
“ruhsal
anıları”
içerebilir.
Bu kurs profesyonel psikologlara, tıp doktorlarına, psikiyatristlere, psikolojik
danışmanlık ve rehberlik uzmanlarına, sağlık alanında çalışan diğer uzmanlara
yönelik olarak hazırlanmıştır. Konu ile ilgili, ruhsal konularda bilgisi olan ve 4
yıllık Üniversite mezunu, şifacılık alanında eğitim almış deneyimli kişiler de
değerlendirilmeye alınacaktır. Üniversite mezunu olunması zorunludur. Kurs 2
bölüm halinde uygulanmaktadır.

1.Modül
2.Modül

İSTANBUL
04-11 Ekim 2014
16-23 Şubat 2015

ANKARA
08-15 Kasım 2014
21-28 Mart 2015

BODRUM
06-13 Eylül 2014
13-20 Aralık 2014

Ayrıntılı Bilgi İçin
İlgili Kişi
: Günay Yalçın
Telefon
: 0533 365 78 43
Web : www.derinlik.org
E posta
: gunayalcin@gmail.com ve worldregressioninstitute@gmail.com

Geçmiş Yaşam Regresyonun Faydaları:
Geçmiş yaşam regresyonu, insanların duygusal, zihinsel ve bedensel sorunlarının kökenine inerek şifalandırma yeteneğine sahiptir. Üst alemlerde, geçmiş, şimdi ve gelecek aynı anda meydana gelir. O nedenle bugünkü yaşamlarımız üzerinde olumsuz bir
etkisi olan geçmiş hayatlarımıza bilinçaltımız aracılığıyla erişmek ve geçmiş hayatlarımızın bugüne aktarılan duygusal, düşünsel
ve davranışsal enerji dönüşümünü yapmak yani şifalanmak mümkün olabilir.
Geçmiş Yaşam Regresyonu Sırasında Elde Edilen Dönüşüm ile :
Duygusal problemleri çözmek mümkün olabilir, Sağlık problemlerinin kökenini anlamak ve çözmek mümkün olabilir,
Kronik hastalıklar iyileştirilebilir, Korkular ve Fobiler iyileştirilebilir,
Kişiler arası ilişkiler iyileştirilebilir, Geçmişin yetenekleri ve becerileri keşfedilebilir,
Uğursuzluk gibi yorumlanan veya olumsuz giden yaşam koşullarının arkasındaki sebepleri yani karmayı anlamak ve çözmek
mümkün olabilir,
Ölüm korkusu yok edilebilir, Öz Varlık, Yüksek Benlik Bilgeliği, Rehberler veya Ruhsal Öğretmenlerle bağlantı kurmak mümkün
olabilir, Varlığın farklı bilinç düzeylerini tecrübe etmek mümkün olabilir,
Yaşam amacına ilişkin kısmen bilgi ve sezgi edinmek mümkün olabilir,
Geleceği tasarlamaya yardımcı olabilir,
Mali Konularda yaşanan güçlüklerin sebeplerini anlamaya yardımcı olunabilir, vb gibi…
Günay Yalçın
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Andre Luiz’den Tebliğler

AKİŞ

Şimdiki işini,
İnsanlara hizmetini,
Geleceğe ğüveni,
Pozitif düşünmeyi,
Vazifeye sadakati,
Dostlüğü pekiştirmeyi,
Sabırlı olmayı,
İyilik tatbikatını,
Minnettarlık hissini,
Çalışmaya olan içten bağlılığını,
Tanrı biliyor ve hatırlamamıza yardım ediyor.
Geçmiş deneyimleri,
Yenilği ğozyaşlarını,
İsteksizlik egilimini,
Kaçıp ğiden arkadaşları,
Mesnetsiz aleyhtarları,
Üstesinden ğelinen problemi,
Bizi üzen hastalıkları,
Mütsüz karşılaşmaları,
Yararsız konüşmaları,
İşsiz geçen zamanları,
Tanrı bütün merhamatiyle, ünütmamız için yardım
ediyor.
İspanyolca’dan çeviren: İsmet Yalçın
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ERGÜN ARIKDAL’IN KALEMİNDEN
HAYATIN HEDEFİ NEDİR?
Pozitif Yayın Dünyayı Temizler
Ruhun madde uzerinde hakimiyet kazanması; hayatı yaşamaya deger kılan
en onemli unsurlardan biridir. Sadece
bunu bile ogrenmek; ebedi bir hayat
içinde, ruh ve maddenin ebedi kardeşligi ve beraberligi için gerekli olan en
buyuk anahtardır. Maddenin bizden,
bizim de maddeden bir şey talep edişimiz sırasında hem maddenin, hem de
bizim gelişmemiz gerçekleşir. Ruh varlıgı, maddenin kendisinden istedigi
tesir ve imkanları en uygun şekilde
uretip, en gerekli zaman ve
mekan
içine
aktarmakla
maddenin gelişim hızına yardım
etmiş
olur.
Ancak,
maddenin bu
ısrarlı istekleri
karşısında,
Ruh’un kendi
varlıgını
surekli bir şekilde uyanık tutması, sınamalar içine sokup bu sınamalardan yararlanacagı ıstıraplı anları yaşaması sureci de gerçekleşir. Tum bunlar, ruh varlıgının yararına olan şeylerdir. Ö da bu
şekilde buyuk tecrubeler elde eder.
Ruh ve madde, birbirlerini karşılıklı
olarak surekli geliştiren iki buyuk varlık sistemidir. Bu karşılıklı gelişim nerelere kadar gider? Eger varlıklar
maddenin bu derecede gelişmesine
hizmet edebilecek kadar yogun bir psişik enerjiyle onu doldurabiliyorsa, fizik dunyadan yeniden kendi spat-

Geçen sayıdan devam.

yomuna, kendi ana dunyasına dondugu anda eskisinden çok daha suptil bir
mekan bulacaktır. Kısacası varlıklar
kendi dunyalarını burada kendi kendilerine daha duzgun bir şekilde hazırlamaktadırlar. Maddeye verdigimiz taviz, maddenin bizim uzerimizdeki hakimiyeti, ona verdigimiz imkanlar;
maddenin giderek daha suptilleşmesine sebep olur ve madde kabalıktan
kurtulur. Spatyom dedigimiz mekan,
zaten giderek incelmiş, zekice davranışlar gosterebilecek şekilde organize
olabilen maddeden ibarettir; spatyom
dedigimiz zaman, madde dışı olan bir
şeyi duşunmemeliyiz.
Dunyaya ait çevre kirliligi, kendiliginden ortaya çıkmış ya da teknolojimizin, tembelligimizin ya da sanayimizin
sonucunda meydana gelmiş bir şey
degildir. Çevre kirliligi, mantal kirlilikle başlar. Dunya ile spatyom arasındaki tampon bolgelerde; yeryuzunde yaşamakta olan varlıkların kotu, geri seviyeli ya da enerjisi duşuk, negatif imajinasyonları yoluyla meydana getirmiş
oldukları bir yıgın imajinatif kirlilik
bulunmaktadır. Bu duşunsel kirlilik
tıpkı bir ayna gibi yeryuzune yansır ve
orada kendine uygun yerler bulur. Yani bugun gordugumuz kirliligin asıl
sebebi, yine kendi imajinasyonlarımız,
kendi duşuncelerimizdir. Bir pet şişesinin ortaya atılmasıyla çevre kirlenmez. Ö olay artık, işin fiziksel gorunume donuşen son kısmıdır. Asıl, bize o
pet şişesini oraya attıran, çoplukleri
yıgdıran, petrol artıklarını dokturten,
fabrikalardaki zararlı atıkları nehirlere
boşalttıran mantalitenin ustunde durmak lazımdır. Ö hangi hırstır? Neye
burundurulerek, hangi şeylerle suslenerek verilmiştir? Bunların hepsi, insanların zihnindeki temel kirlilikten
dogmaktadır. Bu temel kirliligi kaldıra-
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madıgımız surece, ne kendi varlıgımızda, ne çevremizde, ne toplumumuzda,
ne kurumlarımızda, ne de başka herhangi bir yerde huzura ulaşabiliriz.
Bugun ulkemizin en buyuk sorunu budur. Her şeyden once bu ulkenin insanları olarak kendi zihnimizdeki kirliligi ortadan kaldırmamız gerekmektedir. Sevgisizligi, nefreti, senlik benlik
davasını, saygısızlıgı yok etmek zorundayız. Metapsişik açıklamaların ortaya
koydugu yontemlerle zihnin nasıl
kontrol altına alınacagını, pozitif enerjinin kesiksiz bir şekilde nasıl yayınlanabilecegini ogrenmek durumundayız.
Ama once insanlarda bir degişim yaşanmalıdır. Pozitif yayını surekli hale
getirebilirsek, butun sorunlar, guneş
altında kalan bir buz gibi erir, gider.
Öyle gorunuyor ki, sevgisizligin ve anlayışsızlıgın getirdigi sorunlarla daha
uzun bir zaman ugraşmak zorunda
kalacagız. Herhangi bir yerde zanlı
aramayalım. Ne oluyorsa hep bizden
olmaktadır. Her şeyi biz kendimiz yaratmışızdır.
Pozitif Enerjinin Etkileri
Bazı insanlar, pozitif ve negatif enerjileri degişik şekillerde ve daha kolaylıkla bunyelerine alabilir ve yogunlaştırabilirler. Diger bir deyişle, bazılarımız çok çabuk etki altında kalıp, negatif bir tesir banyosu içerisine hızla dalabiliriz. Bazılarımız da negatif bir alan
içerisine girmiş olsak bile, kendimizi
otomatik olarak koruyabilecek durumda kalabiliriz. Aynı durum pozitif alan
için de geçerlidir; negatif yuklu bir insan, pozitif yuklu bir alana girdigi zaman bir tepki verir. Yaşamışsınızdır;
siz, genellikle pozitif tabiatta oldugunuzu, çevrenizdeki kişilerin de boyle
olduklarını bilirsiniz. Ama negatif yuklu bir insan sizin yanınızda bir turlu
barınamaz, itilir. Negatif yuklu kişiler
pozitif bir grupta ya da toplulukta bu-
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lunamazlar, gruptakilerle dostluk yapamazlar, çogu kez, sıkılır giderler.
Pozitif
insanlar,
genellikle cezbedici dedigimiz yapıda insanlardır. Bu
kişiler bulundukları ortamda, adeta çevrelerindeki
arılar,
bocekler
için çiçek vazifesi
gorurler.
Boyle
kişilerin etrafında
bir çember oluşur;
çevrelerinde dolanma,
hareket,
ondan bir şey alma gibi bir hal
meydana gelir; bu,
onların nişanesidir.
Aynı şekilde, bir bilgi de, gerçekten
pozitif bir enerji taşıyorsa, çevresinde
oluşan kalabalıklar tarafından hiç
zahmetsiz bir şekilde alınır. Bu bilgiyi
alan insanlar duygusal bir tatmin duymanın yanı sıra, zihinsel bakımdan
gelişim ve olgunluk da kazanabilirler
ancak belirli bir sure sonra, o bilgiyi
unutmak, onemsememek, uygulamamak durumu ortaya çıkarsa; o bilginin
taşımış oldugu pozitif degerin, aslında
katma bir deger oldugunu duşunebiliriz. Yani aslında soz konusu bilginin
ozunde, temelinde yeterince pozitif
bir deger mevcut degildir fakat biri
onu ele alır, işler, geliştirir ve bu bilgi
sanki çok mukemmel bir bilgiymiş
gibi ortaya çıkar. Bu bilgiyi zahmetsizce alan kalabalıklar ise bilgiyi nakleden insanın pozitif gucuyle hareket
etmişlerdir fakat soz konusu pozitivizm, sonradan takviye edilmiş, aşılanmış oldugu için zamanla yavaş yavaş dagılır, kaybolur ve gerçek yuzu
ortaya çıkar; bu gerçek yuz de normale çok yakın oldugu için insanlar tara-

Bazı insanlar,
pozitif ve
negatif
enerjileri
değişik
şekillerde ve
daha
kolaylıkla
bünyelerine
alabilir ve
yoğunlaştırabilirler.
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fından çogu kez pek iltifatla karşılanmaz.

Pozitif
duşunmek, her
ne olursa olsun,
idealimiz
olmalıdır.
Hoşgorunun,
sevginin,
şefkatin,
yardımlaşmanın
vs. temelindeki
bilimsel esas
budur.

Buna karşın bazı oyle bilgiler vardır ki,
ta başından beri, hiçbir şekilde sarsılmadan, pozitif tarafını yitirmeden surup gelmiştir. İşte, bunlar hakikat ya
da gerçek bilgiler dedigimiz o buyuk
depodan alınmış bilgilerdir.
Pozitif ozelligi yitirmemek bu kadar
onemli olduguna gore, bizler her an
pozitif davranamasak bile, kendimizi
pozitif duşunmeye adamamız gerekir.
Pozitif duşunmek, her ne olursa olsun,
idealimiz olmalıdır. Hoşgorunun, sevginin, şefkatin, yardımlaşmanın vs. temelindeki bilimsel esas budur. Kainatın temeli de budur; bu iki enerji, pozitif ve negatif enerji, “varlık” nedenidir;
ancak bu ikisi bir arada bulundugu zaman var olur.
Kutsal kitaplarda Yaratılış anlatılırken
bile sozu edilen bu iki enerjidir: “... Ve
yer ıssız ve boştu; ve enginin yuzu uzerinde karanlık vardı; ... Ve Allah dedi:
İşık olsun; ve ışık oldu.” Ve birinci gun
yaratılış başlıyor. Burada karanlık dedigi, negatif guç; ışık dedigi, pozitif
guçtur. Bunların ikisinin birarada bu-

lundugu andan itibaren, ki sınırlı duşunen beynimizden dolayı biz bunu başlangıç diye kabul ederiz, yaratılış başlar. Ve en olumlu, hiçbir zaman pozitifligini kaybetmeyen yegane varlık da
Yaradan’dır; Tanrı kavramıdır. Mistikler bunu gayet iyi hissetmişler, anlamışlar ve Tanrı’nın isim veya sıfatla-
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rından birini zihinsel tekrarlarında,
zihinlerindeki duşuncelerde, imajlarda,
imajinasyonlarda ya da mantralarda
hep tekrar etmek yoluyla kullanmışlardır.
Gerçekten de, bir insan bunu buyuk bir
azimle yerine getiriyorsa, o insanda
her şey pozitifleşmeye başlar; bu dogrudur. Birtakım yogunlaşmalar içerisinde bu isimlerin tekrarlanması; zihnin enerji dagıtım ritmini sistematik
bir şekilde, bilerek ve isteyerek hep
pozitif yonde tutmayı saglar. Belirli bir
sure sonra vucutta gerçekten birtakım
degişiklikler meydana gelir. Bir kimsenin pozitif duşunceyle ya da pozitif
enerjiyle gerçekten temasa geçip geçmedigi, bazı laboratuvar çalışmaları
sayesinde vucudundaki degişikliklerden anlaşılabilmektedir; bazı araştırmacılar goz yaşını, tırnak rengini ve
uzamasını, derinin saflıgını ve şeffaflıgını, saçları, kulak yapısını incelemektedirler. Pozitif aurası guçlenen insanların goz yaşlarındaki asit derecesinin
azaldıgı tespit edilmiş; adeta vucutta
bir arılaşma meydana geliyor.
Zaten bu, fizyonomi denilen bilimdir;
ornegin Fisagor,
bu bilime sahip
insanlardan birisidir. Kendi muritleri arasına girecek
insanı once kendisi gorurmuş; şoyle
bir bakar ve onun
karakterinin
ne
oldugunu, ileride
ne yapıp yapamayacagını,
hangi
mezhebe girecegini soylermiş. Bu sistem, eski sufilerde de vardır. Önlar,
muritlerinin bu çalışmalar sırasında
geçirdikleri ruh hallerini, ulaştıkları
mesafeleri, ne durumda olduklarını;
onlara dıştan bakarak yani objektif olarak çıkarıyorlardı. Bunu ozellikle nazari degil, egitici tatbikat yapan şeyhler
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yaparlar ve muridin durumunu anlayan şeyh kendisini de garantiye almış
olurdu. Gunumuzde, kaville birtakım
insanların şeyhi olanların, butun bunlardan haberleri bile yoktur.
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ihtiyaçlarına gore yine kendisi tarafından talep edilmiş ve kabul edilmiştir.
Demek ki, bir insanın gelecegini etkile-

Pozitif Etkileri Nakletmek
“Bir insanın gelecegini maddi veya
manevi olarak etkilemek ve bu etkiyi
kutsal metinleri okuyarak elde etmek
mumkun mu?” sorusu, aslında “Dua
ederek boyle bir etkide bulunabilir
miyiz?” anlamında sorulmuş. Evet, bir
insanın gelecegini maddi veya manevi
olarak etkilemek, şartlara baglı olmak
uzere mumkun olabilir. Şu şekilde: İlk
once, bu etkileme işini bizzat varlıgın
kendisi yapar yani o insan kendi kendine yapar. İster maddi, ister manevi
bir yol seçsin, insan zaten kendi gelecegini kendisi yaratan bir varlıktır;
hem deterministik hem de kaotik işleyen Sebep ve Sonuç Yasasına gore ve
diger birtakım yasalara baglı olmak
uzere yapmış oldugumuz hareketlerin
çeşitli varyasyonlar halindeki sonuçlarıyla karşılaşmak bizim kaderimizi
teşkil eder. Bir bakıma insan, kendi
kaderini tayin eden yegane varlıktır.
Yeryuzunde kendi kaderini tayin edebilecek, hazırlayabilecek guçte ve seviyede, başka bir deyişle “surette yaratılmış olan” varlıktır.

mek konusu; varlıgın daha dunyaya
gelmeden once kendi ihtiyaçlarına gore, seçme gucune, iradesine baglı olmak kaydıyla belirlenmektedir. Bunun
içerisine yeryuzunde insanlar tarafından çeşitli şekillerde nitelendirilen her
turlu olay da girebilir: hastalık, saglık,
zenginlik, fakirlik, olum kalım, başa
gelecek kazalar; yani begendigimiz
begenmedigimiz, kendimize gore istemedigimiz veya istedigimiz, bize ıstırap ya da mutluluk veren her ne varsa,
butun bunların temel esaslarını, bizzat
kendi ihtiyacımıza gore kendimiz talep
ederiz.

Şu soru aklınıza gelebilir: “Ben bunu
şu anda yapabilir miyim, şu anda degiştirebilir miyim?” Evet, diledigimiz
an yapabiliriz ama bunun imkanlarını
tam manasıyla hazırlamış olmamız
gerekir. Genellikle enkarne olan yani
ruh varlıgının bedende tezahur eden
yanı olan bedenlenmiş varlık, fizik
plandaki hayat akışının temel noktalarını, ana hatlarını bizzat kendisi belirler ve belirlemeden sonra Yuce İdareciler’in onayına sunar. Bu plan kabul
edildikten sonra ise enkarnasyon başlar yani tekrar dogarız. Ana kurallar,
temalar, hedefler; bizzat varlıgın kendi

Bu esnada varlık kendi ozuyle baş başa oldugu için, meydana getirmiş oldugu plan; fizikteki egoist durumuyla
yakından alakalı olan beynin veya alışkanlıkların ya da maddenin baskısı
altında degildir. Bizler maddenin baskısı altında kaldıgımız için birtakım
şeyleri ruhsal dunyadaki gibi duşunemiyoruz. Neyin hayırlı oldugu konusunda bizler, yeryuzunde bir şeyin iyiligini ya da kotulugunu ancak çok akılcı, çok basit menfaat çemberleri içinde
tahlil edebiliyoruz. İyi ve kotu kavramını çok rolatif hale getirmişizdir; halbuki iyilik ve kotuluk kavramı o kadar

Demek ki, bir
insanın geleceğini
etkilemek konusu;
varlığın daha
dünyaya gelmeden
önce kendi
ihtiyaçlarına göre,
seçme gücüne,
iradesine bağlı
olmak kaydıyla
belirlenmektedir.
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İnsanın
geleceğini
etkilemek
mümkündür”
dediğimizde, bu
noktayı dikkate
alasınız diye,
kapsamlı bir
halde ele
alıyoruz. Şimdi
ikinci olarak,
insan
doğduktan
sonra yapmış
olduğu
seçimleri
yüzünden de
gidişatını
etkilemektedir.

çok rolatif meseleler degildir. Bazı şeyler hakikaten iyidir. Bazı şeyler hakikaten iyi degildir. Tekamul açısından
ele aldıgımızda, bazı şeylerin iyi olmadıgını gorebiliriz; gidişimizi, hızımızı
kestigini gordugumuz şeyler bizim için
iyi degildirler. Bunun aksine olan şeyler ise bizim için iyi sayılmalı, iyi kabul
edilmelidirler. Tekamul açısından durum boyledir.
“İnsanın gelecegini etkilemek mumkundur” dedigimizde, bu noktayı dikkate alasınız diye, kapsamlı bir halde
ele alıyoruz. Şimdi ikinci olarak, insan
dogduktan sonra yapmış oldugu seçimleri yuzunden de gidişatını etkilemektedir. Örnegin, sık sık yaşadıgımız
bir şekilde, bazen hiç farkında olmadan veya “çok akıllıca, çok zekice hareket ediyorum” diyerek borsaya ya da
birtakım başka maddi yatırımlara girebiliriz; ve bundan da umudumuz, daha
fazla maddi kazanç elde etmektir, degil
mi? Kazanırız veya kazanmayız; onemli olan bu hareketimizdir. Şimdi bu hareketin sonucunda etkilenir miyiz, etkilenmez miyiz? Eger hiç ummadıgımız bir anda, elimizdeki
hisse senetlerinin degerini
duşurecek bir olay meydana gelir ve bunlar deger
kaybederse, o anda ne olur?
Bizim gelecegimiz etkilenir
çunku bu seçimi kendimiz
yapmışızdır;
elimizdeki
maddi gucu, parayı, pulu,
kıymeti bir enerjinin temerkuzu ya da biraraya toplanması şeklinde duşunecek
olursak, artık bu enerjinin,
eski niteligini, eski titreşim
kabiliyetini yitirdigini goruruz, bu durumda kendimiz
için seçmiş oldugumuz projeleri gerçekleşemeyecek hale getiririz.
Şimdi bu noktada yine tahlil yapmak
lazım. Öluşmasını istedigimiz projenin
elimizdeki maddi degerlerin kayba ugraması nedeniyle gerçekleşmemesi;
belki de bizim için çok daha iyi başka
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durumların ortaya çıkmasına sebep
olacaktır; bu da belli degildir.
Ancak belli olan bir şey var; erkek ya
da kadın bir kişinin, başka bir erkek
veya bir kadın uzerine ister pozitif
yonde ister negatif yonde sonuçlar getirsin diye dualar okuyarak onların
gelecegini etkilemesi mumkun degildir.
Nedenini en başında soyledik; mesele,
enkarne olmuş o varlıgın, ihtiyaçlarına
gore, dogmadan once seçmiş oldugu
eprovler, fiziksel durumlar, kısacası
hayat planının ana çizgileri sabittir ve
bunları kimse bozamaz. İsterseniz, buna “alın yazısı” diyebilirsiniz. Alınyazısını bu şekilde degiştirmeniz mumkun
degildir. Çunku alın yazısını insanın
alnına hiç kimse yazmaz; bizzat insan
kendi kendine yazar. Kendi akaşik kayıtlarına, meksefesine, kendi içindeki
buyuk kayıt defterine bunu yazar. Alın
yazısı bu tarzda meydana gelir. Bir
başka varlıgın bunu degiştirmesi hiç
mumkun degildir çunku o kayıtların

şifresi, o buyuk kayıt defterinin saklandıgı, mevcut oldugu yer, onun kalemi, murekkebi o varlıgın kendisindedir, kendisine aittir. Başka bir varlık
bunun ustesinden gelerek, bunu degiştirmek hak ve salahiyetine sahip degildir; ayrıca o guce de sahip degildir.
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Şimdi, diyeceksiniz ki, tam tersini gosteren bazı fenomenler yani dualarla,
buyulerle insanların işlerine etki eden
buyuculerin vs. faaliyetleri var. Sozunu
ettiginiz ancak şoyle bir etki olabilir:
Biz insanlar, zaten devamlı bir şekilde
birbirimizin mantalinden yayılan etkileri birbirimize alıp veririz; farkında
olalım veya olmayalım, birbirimize
karşı duşunce aktarımları hiç durmadan devam etmektedir. Bu tarzda,
maksatlı bir şekilde sizin mantal seviyenizi ele almak ve o mantal seviyeye
ulaşabilmek kaydıyla, size belirli bir
yayında bulunmak isteyen insanlar
bulunabilir. Bu mantal duşunce akımlarının arasına, sizin bazı konularda
seçim yapabilme yetkinize ket vurmaya çalışan engelleyici parazit tesirler
yollayabilirler. Boyle bir parazit tesir
aktarımının varlıgı kabul edilmektedir.
Ancak, onemli olan şudur: Sizin bu engelleyici parazit tesirlere itibar etmemeniz, o frekansta bulunmamanız
mumkundur.

Kendimizi daima yuksek seviyede tutmalıyız; yani pozitif enerji yayan veya
pozitif enerjileri çeken bir varlık olarak, hem surekli pozitif yayın halinde
bulunacagız, hem de surekli pozitif
enerjileri çekmeye, toplamaya çalışacagız. Bunu yaptıgımız surece, dışarıdan gelecek olan negatif etki veya projelerimizi engelleyecek turden bir etki,
ki bunun olumsuz ya da negatif olması
şart degildir, projelerimiz içine giremeyecek ve biz ihtiyacımıza gore neyi
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seçmişsek ve dilemişsek, seçtigimiz şey
gerçekleşme yolunda ilerleyecektir. Dolayısıyla, hayırlı bir iş için kutsal metinlerden pasajlar okuyarak ya da pozitif veya
negatif şekilde neticelenmesi istenen bir
şeyin ak buyu ya da kara buyu denilen degişik şeyler duzenleyerek sonuçlandırılabilecegini sanmıyoruz. Bizim araştırmalarımızda, metapsişik biliminde bu tarzda
bir izaha yer yoktur.
Evet, okunan metinlerin ihtiva ettigi bir
titreşim gucu vardır fakat bu titreşim gucunu aynı şekilde kullanabilmek, muhafaza edebilmek çok buyuk bir maharet ister.
Edilen her dua bu tarzda olmaz; yani sanılanın aksine, o titreşim gucu sadece kelimeleri telaffuz etmekle oluşmaz. Esas
olan, bunun imajinasyonunu da halletmektir. Herhangi bir dua, tahayyul olmadan, dua sayılmaz; yani hangi dilde olursa
olsun, dua ile formule edilen istek; sadece
kelimeleri arka arkaya sıralamakla ifade
edilemez; mantal duzeyde bir form, bir
duşunce şeklini alabilmesi için çok guçlu
bir imajinasyonun da kelimelere eşlik etmesi gerekir. Bu yapılabildi, diyelim; ama
unutmamak gerekir ki, hedef alınan varlıgın da mantal seviyede kendisine gore bir
tahayyul çemberi vardır; onun hayat planındaki ihtiyaçlarının karşılanması bakımından, alın yazısı gibi kabul edilmiş, ortaya çıkmış olan birtakım gelişmeler vardır. Bu gelişmelere yabancı olan ve dışarıdan gelen soz konusu duşunce şekillerine
karşı çıkabilir ve onları yok etmeye çalışabilir.
Pozitif duşundugumuz surece bize gelebilecek olan her turlu negatif duşunce şeklini yok etmemiz; kendi duşunce şekillerimizin dışarıdan gelen yanlış, bize uygun
olmayan, ihtiyaçlarımızla uymayan duşunce şeklini yemeleri, yutmaları daima
mumkundur. “Hayır daima, şerre galebe
çalacaktır,” sozunun anlamı budur. Pozitif
duşunceler; negatif duşunceleri yutma,
yok etme, bir amip gibi içine alıp kendi
içinde eritme yetenegine sahiptirler. Demek ki, boyle birtakım mantal hucumlara
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ugradıgını zannedenlerimiz varsa, yani
“Şu kişi bana negatif etkilerde bulunuyor,”
diye duşunuyorsak, anlatıldıgı tarzda pozitif duşunme yoluyla, her şeyi daima hayırlı, pozitif şekliyle ele almamız lazımdır.

Pozitif enerji urettigimiz surece sevgiyle,
şefkat ve merhametle, insanlara karşı hoşgoruyle, dirençsizlikle davranabiliriz; dirençsizlikten maksadımız, iyi olan şeylere
karşı meyilli olmak, daima hayırlı akışlara
gore, iyi çıkışlara gore kendimizi yonlendirebilme arzusunda olmaktır, yoksa kendi
vicdanımıza, aklımıza, inanç yapımıza uygun olmayan şeylere karşı dirençsiz bir
zayıflık gostermek anlamında soylenmemiştir. Ancak bu şekilde, bizlere gelen
yuksek, pozitif ve uygun bir tesirin varlıgımızdan geçip başkalarına ulaşmasını saglayabiliriz. Hayırlı insan olmak budur, pozitif tesirleri herhalde yalnızca kendimizde toplamayacagız, degil mi? Almış oldugumuz bu tesirleri insanlara dagıtmasını
bilmeliyiz.
Zekat vermeyi, bu manada duşunmek gerekir; yoksa muslumanlara farz kılınan ve
sadece mal dagıtmak diye anlaşılan zekatla başedilmesi mumkun degildir, zaten
kastedilen de bu degildir. Dua ederken,
namaz kılarken, hayırlı işler içindeyken
Yuce Alemler’den, Rab’den, Ulu Tanrı’dan
bizlere kadar ulaşan yuce tesirler varlık
kasemizde birikir. “Bunları hissediyor ve
alıyorsunuz. Siz bunları başkalarına neden
vermiyorsunuz? Niçin dagıtmıyorsunuz?”.
İşte bunlar, “Zekatı niçin vermiyorsun?”
sorusunun ardındaki sorulardır.
Bu buyuk tesiri dagıtmak zorundayız. Aldıgımızı vermek zorundayız. Buna ister
insanları sevmek diyelim, ister insanlara
acımak, merhametli olmak, rahman olmak

HAYATININ HEDEFİ NEDİR?
tarzında ifade edelim; ister iyilikseverlik diye
tanımlayalım; istersek çevreci olup hayvanları sevelim, istersek insanları sevelim, ister
gidip hastanelerde çalışalım, fukaraya sadaka
verelim, ayagı çıplak olana ayakkabısını, iki
lokma ekmek bulamayana ekmek parasını,
sırtında hiçbir şeyi olmayana ceketimizi verelim; ne yaparsak yapalım, bu; bizim zekat
vermemizin bir temsilidir. Yapmayı seçtigimiz işi yaparken aslında, kendi iç kasemizde,
iç varlıgımızda biriktirmiş oldugumuz pozitif
etkileri başka tarafa semboller halinde aktarmaktayızdır. Ayagı çıplak olana verdigimiz
ayakkabı, ayakkabı olarak degil de pozitif bir
etki olarak, adeta billurdan bir ayakkabı olarak gider.
Her ne olursa olsun; bir tebessum, bir guluş,
hayırlı bir bakış, insanları cesaretlendiren,
yureklendiren bir soz, duşmuş insanı yerden
kaldırma, ona yardımcı olmak, kolundan tutmak; ister maddi, ister manevi Yukarı’dan
almış oldugunuz Yuce Tesir’in diger varlıklara aktarılmasının sembolik bir ifadesinden
başka bir şey degildir.
İnsanlar ancak kendileriyle barışık oldukları
surece başkalarıyla barışık olabilirler. Kendimizle barışık olabilmemiz için varlıgımızın
pozitif yanlarının, negatif yanlarımızdan daha yuksek olması gereklidir. Bunu hissedebiliriz; insan bunu, zaman zaman da olsa, anlar.
“Bugun hiç iyi degilim” ya da “Her şey ters
gidiyor” deriz. Evet, dogrudur; çunku bunyemizde ve iç varlıgımızda negatif hal ve negatif
enerji; pozitif enerjiden daha baskın bir duruma gelmiştir. Bunu hemen telafi etmenin
yollarını aramak lazımdır. Batılılar, modern
bir şekilde meditasyonlar yaparak bu negatif
enerjilerden kurtulmanın yollarını arıyorlar
ve çogu kez de muvaffak oluyorlar. Meditasyon veya herhangi bir ogretinin samimi
inançlı, sabırlı ve bilgili pozitif uygulamalarından birini seçerek; bizler de kendi pozitif
enerjimizi artırma çalışmaları yapabiliriz.
Bitti
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İlâhî Nizam ve Kâinat

Dr. Bedri Ruhselman

1959 yılında “Önder” adını verdigimiz Buyuk Vazife
Planı’ndan gelen bilgiler, Dr. Bedri Ruhselman tarafından duzenlenmiş, noter ve banka kasalarında
uzun yıllar boyunca saklanmıştı. Şimdi zamanı geldigi için açıldı ve orijinaline sadık kalınarak yayınlandı.
İlâhî Nizam ve Kâinat adı altında kitaplaştı.

Büyük Değişimin Eşiğinde ANADOLU MİSYONU
Ergün Arıkdal
Anadolu merkez bir ulkedir ve ışıgı her taraftan gorulecektir. Şu anda Anadolu için yaratılmakta olan konum bu maksadı taşımaktadır. Hem içeriden, hem de dışarıdan buyuk
bir destek alarak kendini Yuce Vazifesine hazırlamaktadır.
İnsanlıgın spirituel tekamulunun çatısı kurulmuştur; butun
geçmiş ancak bu çatıyı kurmuştur. Şimdi artık gerçek binanın inşasına geçilecektir.
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