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İnsanlığa adanmış faaliyetlerin içine, 

gizli ya da aşikâr, bencillik, nefsaniyet 

karıştı mı, o faaliyet eninde sonunda 

geri yansır, hem de misliyle. Buna şok 

diyoruz. Şokun tesirleri hem sürekli, 

hem de kapsamlı olur. Şüphesiz ben-

cilliğe, menfiliğe zamanımızda ödenen 

primin, mükâfatın arttığını, devamlı 

teşvik edildiğini biliyoruz. Bu ödeme-

nin yapılan işe göre olduğunu hesap 

etmek zor değildir. 

Uzun senelerin sağladığı bilgi ve gör-

güye nazaran, ruhsal çalışmaları, Ruh-

sal Kanunlar'ın dışında yürütmeye ça-

lışmak, özellikle her biçimiyle bencilli-

ğe adamak, sonunda çok üzüntülü, 

acılı ve birkaç hayat boyunca telâfi 

edilmesi gereken ağırlık ve tortu bıra-

kan cehennemî  sınanmalara yol aç-

maktadır.  

Düşünce ve niyetin, iyisi de kötüsü de, 

sonunda bunları yayınlayana geri döner. 

Umulmadık iyilikler ve felâketler, insan 

ya da insanların kendi yayınlarının bir 

sonucudur. 

Geri dönüş şokuna uğrayanların fizik 

dünyada karşılaştıkları olaylar, astral 

bedenlerinde meydana gelen tahribatın 

yanında pek önemsiz kalır. 

“Kötülüğün anası cahilliktir” denmiştir. 

Bu cahillik okul öğretisinden değil, haki-

katlere ait bilgi ve görgüsüzlükten do-

ğan cahilliktir. Bu da nefsaniyettir. O 

hâlde “Kötülüğün anası nefsaniyettir” 

dersek hataya düşmüş olmayız.  

İnsan ancak lâyık olduğu yolda yürür. 
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EYLÜL 2014 KONFERANSLARI 

ARAD Konferans Saatleri: 19.00-20:30 arasındadır. Canlı konferans saati: 19.30-21.00 arasıdır.  

EARAE Konferans Saatleri: 19.30-21.00 arasıdır.  

ERGÜN ARIKDAL RUHSAL ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ (EARAE) 

ANKARA RUHSAL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ 

 

Tarih Konferans Konusu Konuşmacı 

02.Eyl.14 Seçimlerimizin Hayat Planımızla İlişkisi ve Sonuçları Tarık Arıkdal 

09.Eyl.14 
Ergün Arıkdal'ın  2 Nisan 1991 tarihli konferansı. 

Ergün ARIKDAL 

Konu: "Serbest Soru Cevap -1. Bölüm 

16.Eyl.14 
Ergün Arıkdal'ın  2 Nisan 1991 tarihli konferansı. 

Ergün ARIKDAL 
Konu: "Serbest Soru Cevap -2. Bölüm 

23.Eyl.14 
Ergün Arıkdal'ın  1 Mayıs 1990 tarihli konferansı. 

Ergün ARIKDAL 
Konu: "Serbest Soru Cevap" 

30.Eyl.14 
Bedri Ruhselman "İLAHİ NİZAM ve KAİNAT" bilgile-
rine göre Düalite Kavramı? 

İsmet Yalçın 
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Daha iyi anlaşılabilmesi için bu 

sayıda ba zı noktaları o zet olarak tek-

rarlamayı faydalı go ru yoruz.  

Vicdan, realite, idrak, bilgi, 

sevgi velhâsıl dünyada tezahür 

eden bütün kıymetler; ancak be-

yin cevherinin imkânları dahilin-

de formlarını almış, maddi görü-

nüşlerden ibarettir. Bunların asıl 

kıymetleri, öz varlıkta meknuz 

olan kudretlerdedir. Fonksiyonları 

da du nya imka nları içinde ancak o z 

varlıg a hizmet etmek yolunda işler. 

Binaenaleyh bunlar, yalnız du nyada 

cari, sathı  zaman idrakiyle o lçu lebi-

len du nya şekilleri, ha lleri ve go ru -

nu şleridir. Bunların besledikleri, in-

kişaflarına va sıta oldukları asıl o z 

varlıktaki kıymetler ise, o z varlıg ın 

ta bi bulundug u ku re zamanının na-

mu tenahi diyebileceg imiz idrak im-

kanlarıyla deg erlenen hakikı  kıymet-

lerdir ki bu kıymetler, ruhun ka inat-

taki tekamu l o lçu su nu  go sterir. Ku -

revı  veya idrakı  zaman teknig i ile de-

g erlenen bu ince kombinezonlar, 

du nyanın sathı  zaman idrakiyle tarif 

ve tavsif edilemezler. İ şte vicdan me-

kanizmasına ait geçen bu tu n bilgiler-

deki idrak, bilgi, realite, unsur, sev-

gi... gibi kelimelerin hep bu mefhum-

lar içinde kendi kıymetleriyle ele 

alınması la zım gelir. Mesela  sevginin 

bahsedilen cephesi du nyaya ait olan 

kıymetlerini ifade eder. Bunun varlı-

g a ait olan, idraki zaman karşısındaki 

durumuna ve ma na sına du nya zama-

nıyla du şu nen bir insan asla  nu fuz 

edemez. Keza ku revı  veya idrakı  za-

man teknig ine ta bi olan, du nyayı mu -

teakip su ptil alemdeki sevgi kombi-

nezonları da insanlar için kabili id-

rak deg ildir. Ancak, bedenlerinden 

yu kselerek tamamen ayrılmış varlık-

lar o a leme gittikleri zaman bunların 

hakiki ma na larını anlayabilecekler-

dir. İ leride verilecek sathı  ve ku revı  

zaman bilgilerini go rdu kten sonra 

tekrar bu satırlara do nu lu rse, sathı  

zaman idrakine bag lı insan sevgisi-

nin yanında, ku revı  zaman teknig i ile 

yu ru yen ve sevginin o z varlıktaki 

mukabili olan vibrasyonların 

ma na sındaki şu mulu n derecesini 

sezmek daha kolay olur. Ve tek satıh-

lı, basit insan idraki karşısındaki sev-

ginin iptidaı  durumuyla, namu tenahi 

imajinatif satıhları ihtiva eden insan 

u stu  a lemdeki sevgi intibalarının ni-

hayetsiz şu mulu , ya ni o z bilgiler için-

de parlayan ihtişamlı durumu hak-

kında daha geniş bir sezgi kıyası yap-

mak mu mku n olur.  

 

Son zamanlara dog ru du nyada 

iyice ortaya çıkan ve bu yu k din mu -

esseseleri ile dig er ma şerı  bir su ru  

durumları meydana getiren vazifeli 

varlıkların müdahaleleri dünya-

nın ilk insanlık devresinde bu ka-

dar açık ve şümullü olarak görül-

müyordu. Zira ilk devirlerde insanlı-
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Vicdan, realite, 

idrak, bilgi, sevgi 

velhasıl dünyada 

tezahür eden bütün 

kıymetler; ancak 

beyin cevherinin 

imkânları dahilinde 

formlarını almış, 

maddi 

görünüşlerden 

ibarettir. Bunların 

asıl kıymetleri, öz 

varlıkta meknuz 

olan kudretlerdedir.  
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İdrakin kendi 

kendisine 

müdahalesinin, 

insan hayatı 

başlangıcında 

ancak dış 

müdahalelerle 

ve yardımlarla 

mümkün 

olabileceğini 

evvelce 

söylemiştik. Bu 

ilk devrelerde 

her şey 

otomatiktir ve 

idraksizcedir. 

Onun için 

insanlar buna 

insiyak 

demişlerdir.  

 rine idrakleriyle direkt olarak mu da-

hale edebilmek imka nlarına henu z 

ma lik deg illerdi. Eg er ha l hep bo yle 

devam etseydi, onların inkişaf denge 

seviyelerinin u st kademelere, kendi 

kendilerine yu kselebilmeleri mu m-

ku n olmazdı. Bunun için, ilk inkişaf-

ların denge seviyelerini yukarılara 

ulaştırabilmelerini sag lamak maksa-

dıyla insanların idraklerine dışarıdan 

gelecek ferdı  mu dahalelerin lu zum 

ve zaruretleri bir mu ddet daha de-

vam etmiştir. Tabiı dir ki idrakler 

kendilerini topladıkça, ya ni insanlık 

ha lindeki go rgu  ve tecru belerle şu -

mullerini genişlettikçe hu rriyetleri 

artmış, o nisbette de dış mu dahaleler 

idraklerin daha ziyade, kendi inkişaf 

mekanizmalarına bizzat kendilerinin 

mu dahale edebilme imka nlarını art-

tırmak cihetine yo nelmiştir.  

 

İdrakin kendi kendisine mü-

dahalesinin, insan hayatı başlangı-

cında ancak dış müdahalelerle ve 

yardımlarla mümkün olabileceği-

ni evvelce so ylemiştik. Bu ilk devre-

lerde her şey otomatiktir ve idrak-

sizcedir. Onun için insanlar buna 

insiyak demişlerdir. İ lk zamanlarda, 

u st ma şerı  pla nların insanlar u zerin-

de daima mu dahalesi olmuştur. Fa-

kat burada mu dahale ta birini yanlış 

anlamamalıdır. Bu mu dahaleden 

maksat; istikametlendirmek, organi-

ze etmek, programlamak demektir. 

Bundan daha aşırı ma na daki mu da-

haleler insanlık safhası için deg ildir. 

g ın yeni inkişafa yu z tutmuş idrakle-

ri içinde bo yle bu yu k ma şerı  

teka mu llere pek ihtiyaçları yoktu. 

İ drakleri henu z otomatik sezgi ka-

demesinde bulunan ilk insanlar da-

ha ziyade ferdı  hayatlar geçiriyor-

lardı. Bu arada raslanan ku çu k top-

luluklar bugu nku  ma na da anlaşılan 

bu yu k ma şerı  topluluk mefhumla-

rından bambaşka idi. O zamanın ge-

lip geçici toplulukları açlık endişesi, 

korku insiyakı, cinsiyet ihtiyaçları 

gibi çok basit birkaç insiyakı  sezgi-

den mu tevellit ihtiyaçlar altında vu-

kua geliyordu. Bu basit inkişaf kade-

melerinde insanların şu mullu  

ma şerı  hayatları henu z kurulmuş 

deg ildi. Bu da onların idraklerinin, 

bo yle bir durumu meydana getire-

bilmek kudretinden mahrum bulun-

malarının bir neticesi idi. Ya ni fert-

leri bir araya getirip muayyen bir 

hedefe dog ru mu şterek faaliyetleri 

kuracak ve onları sevk ve idare ede-

cek kadar lu zumlu olan toplayıcılık, 

kuruculuk ve idarecilik kudretleri 

idraklerde henu z teessu s etmemiş 

bulunuyordu. Bu yüzden, daima 

vicdan düalitelerinin denge sevi-

yeleri nefsaniyet sahalarında ku-

rulan bu ilk insanlar pek çok za-

man boyunca alt realitelerde sü-

rünmek mecburiyetinde kalmış-

lardır. Zira insan altı kademelerin-

deki otomatik yu ru yu şlerinden yeni 

ayrılmaya başlamış olan ilk insanlar, 

ileride geniş çaptaki hu rriyetlerin 

kendilerine kazandıracag ı, bedenle-



 

Bu içtimaı  formasyonlar anın-

dan itibaren, gene insan hayatı için 

en otomatik ma na sıyla ferdı  ve 

ma şerı  topluluklar başlamış, tu rlu  

deg er o lçu leri itibarıyla ba zı fertler, 

bu topluluklara o nderlik etmişler-

dir: nefsanı  o nderlikler, vicdan saf-

hası o nderlikleri ve muayyen za-

manlarda varılmış bu yu k ve umumı  

inkişaf devreleri o nderlikleri gibi.  

İ şte bu zarurettir ki hassas ir-

tibat kabiliyetlerini ba zı insanlara 

kazandırmış, bu yu zden kuvvetli 

medyomlar gelmiş, muayyen intikal 

safhaları olmuş ve ka inatın yu ksek 

yollarına dog ru bir bilgi, bir kavra-

yış ve uzanış sezgileriyle vazifeye, 

hissı  hazırlanma pla nları başlamış 

ve nihayet yakın geçmişlere dog ru 

bu pla nlar en mu nkeşif ha llerini al-

mış ve sezişler daha kuvvetli sem-

boller ve reformlar ha linde cemaat-

lerde tecelli etmiştir. 

İ drakin, du nya payına du şen 

inkişafının şu kısa ve umumı  hula sa-

sını yaparken toplulukların nasıl 

ve ne tarzda teşekkül ettiklerini 

de umumî bir bilgi hâlinde ver-

miş olduk.  

Bitti 
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İdrakler 

inceldikçe bu 

insiyaklar yavaş 

yavaş daha 

zengin 

karakterler 

almaya başlarlar 

ve insanların 

sezgi dedikleri 

şekil ve hallere 

girerler.  

 

İ şte ilk zamanlardaki bu dışarıdan ge-

len vibrasyonların idrakteki kla sik 

ifadesi insiyaklardır. Bu insiyakları, 

hayvanlarda mevcut olan daha ag ır ve 

kaba otomatizmalardan ayrı tutmak 

la zım gelir. Çu nku  bu iki otomatizma 

arasında geniş mahiyet farkı vardır. 

Nitekim bo yle farklar nebatlarla hay-

vanlar arasındaki otomatizmalarda da 

mevcuttur.  

İdrakler inceldikçe bu insi-

yaklar yavaş yavaş daha zengin ka-

rakterler almaya başlarlar ve in-

sanların sezgi dedikleri şekil ve 

hâllere girerler. Sezgi devrinin du n-

yada başlaması umumı  deg er bakı-

mından aşag ı yukarı mu sa vatla ol-

muştur. İ nsiyakların dolduramadıkla-

rı boşluk ve kifayetsizlikler sezgilerin 

dog masıyla yavaş yavaş dolmaya baş-

lamış ve yu ksek a lemlerdeki ma şerı  

pla nların simetrig i ve onların hazırla-

yıcısı olan du nyadaki içtimaı  hayat 

kurulmuştur. İ şte bu kuruluş sırasın-

da idraklerin inkişaflarına paralel ve 

aynı zamanda bu inkişafların neticele-

rine bag lı olarak bu tu nu n cu zu lere 

ayrılması, parçalanmalar, organlaş-

malar ve organizato r ihtiyacı baş go s-

termiştir. Bu suretledir ki mahiyet, 

ihtiyaç ve zaruret zenginleştikçe be-

denler arasındaki ilk devrelere mah-

sus benzerlikler ve idraklerdeki muh-

teva kifayetsizlig inin husule getirdig i 

insiyaklar benzerlig i ortadan kalkmış 

ve teka mu lu n husule getirdig i farklı 

durumlar artık evvelce oldug u gibi, 

ufak nu anslarla deg il, geniş deg er 

farkları ha linde bedenlerde tecelli et-

miştir.  

VİCDAN MEKANİZMASI                       ...ÖNCEKİ SAYFADAN DEVAM 



 CELSE: 126   1.5.1970 
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SADIKLAR PLANI’NDAN SADIKLAR PLANI’NDAN   

 

P: Maddı  bedeniniz iki ana kaynaktan beslenir: 
 
  — Biri, şuur sahaları vasıtasıyla devamlı olarak bir yıkanmaya 

ta bi tutulur. Yıkayan, şuurun enerjisidir. Dolayısıyla, o 
enerji bedene intikal edinceye kadar geçirdig i bu tu n 
maddı  safahatı da aynı derecede aksiyone eder. Maksat, 
sadece bedenin ihyası deg il, bedene gelinceye kadar 
bag lı olan bu tu n tekasu f, enerji tekasu flerini de seyyal-
leştirmektir. Bilindig i gibi, sizin meka nınızda enerjinin 
en kaba ha li, en yog un ha li form’dur, şekil’dir, eşya’dır. 
Etrafınız ve bedeniniz bunun bir hususı  ha lidir. 
 
— İ kinci kaynak, bizatihi bu maddenin birbirlerini mu -
tekabilen ve mu teselsilen devamlı olarak tesir altında 

bulundurmaları ve bu mu essiriyetin hiç ardı kesilmeden devam 
etmesinden mu tevellittir. Yani, her şey kendi kendine ve kendin-
den gayrisine devamlı olarak tesirde bulunur. 
 
O yleyse, siz bedeninizi ihya etmek, bedeninizi mu kemmel kıl-
mak, yani vasıtanızı en uygun, en verimli ha le getirmek için iki 
ana noktayı adamakıllı anlamak ve talim etmek mecburiyetinde-
siniz: Birincisi, şu ha linizde iken sizin için mu mku n olan şuur 
zenginlig inizi, yani şuurı  muhtelif enerjilerinizi kullanabilmek. 
İ kincisi, bedeninizle ala kalı olan en tabiı  maddı  vibrasyonları ve 
kaba enerjileri yerli yerinde kullanmaktır. 

Bedeni besleyen kaynaklar... 

Sözlük:  İhya : 1. Yeniden canlandırma, diriltme. 2. Çok iyi duruma getirme, 

geliştirme, güçlendirme. 3. Yeni bir güç, umut, erinç verme,   tekâsüf: Yoğunlaş-
ma, sıkışma, mütekabil: Karşıt olarak, müteselsil: Zincir gibi birbirine bağlı olan, 
mütevellit: Doğan, hâsıl olan, çıkan. 



İ nsanlar artık daha uzun yaşıyorlar ve 
toplumlar da giderek daha ruhsuz 
hale geliyor. Medyada gazetelerde, 
televizyonda su rekli bunlardan bah-
sediliyor. Bazen bunu çok sık duy-
dug umuz için daha uzun yaşamayı 
bir tu r memnuniyetle karşılıyoruz.  
Ama eminim ki kişi yaşam kalitesini 
her yaşta yu kseltme şansına sa-
hiptir ve inanıyorum ki yu ksel-
tecektir de.  
 
Şimdi daha açık olmak için olaya 
daha tepeden bakalım. 20. yu zyılda 
ortalama insan o mru  daha o nceki 
bu tu n milenyumlarda oldug undan 
daha fazla uzadı. Çok kısa bir su re 
içeriside yaşadıg ımız zamanı ne-
redeyse ikiye katladık. Bu yu zden 
bu yaşlanma işini tam kavraya-
madıysanız kendinize kızmayın. Bu 
daha çok yeni bir olay.  
Yaşamdan beklenti artarken aynı za-
manda dog urganlık oranı da 
du ştu g u nden, yaş ortalaması 
dag ılımının go sterildig i ve en alttaki 
genç nu fusun belli yaşa gelebilmeyi 
başarmış ve bu yu zden piramidin 
tepesinde birikmiş nu fustan ayrıldıg ı 
grafig i artık bir piramit deg il de bir 
dikdo rtgen şeklinde go rselleştiriliyor.  
Eg er nu fus istatiklerini biraz 
inceleyler bileceklerdir, şimdi ilk defa 
yeni bir şey oluyor nu fus konusunda.  
Modern du nyada dog an bebeklerin 
tarihte ilk defa yaşlanma fırsatını 
ellerinde bulundurdukları anlamına 
geliyor.  
 
Peki bu nasıl gerçekleşti? Yani 
kalıtımsal olarak atalarımızın 10.000 
yıl o nceki hallerinden daha dayanıklı 
deg iliz. Umulan yaşam su resindeki bu 
artış bir yandan ku ltu ru n, dig er yan-
dan bilim ve teknolojinin birlikte 

geliştig i ve insan davranışındaki sag lık 
ve refahı arttıran geniş çaplı gelişim-
leri de içinde barındıran potanın 
olag anu stu  bir u ru nu . Ku ltu rel 
gelişimler sayesinde atalarımız erken 

o lu mleri bu yu k o lçu de elimine ederek 
insanların doya doya ve uzunca yaşay-
abildikleri bir du zen oluşturdular. An-
cak şimdi de yaşlanmayla ilgili prob-
lemler mevcut: hastalıklar, yoksulluk 
ve sosyal statu  kaybı gibi.  
 
Geldig imiz noktadan memnun oldug u-
muz zamanlar o kadar nadir ki, ancak 
yaşlanma hakkında ne kadar bilgi sa-
hibi olursak, yaşlanmanın kaçınılmaz 
bir du şu ş oldug u fikri go ze o kadar 
yanlış gelmeye başlıyor. Aslında 
"yaşlanmak" daha ziyade bazı gu zel 
o zellikleri de yanında getiriyor. 
Ö rneg in yu ksek tecru be, uzmanlık ve 
en o nemlisi; duygusal algımız. Evet, 
yapılan araştırmalara go re yaşlı insan-
lar mutlular. Örta yaşlılardan ve genç 
olanlardan kesinlikle daha mutlular. 
Yapılan her araştırma aynı sonuca 
varıyor.  

      Psikolog Laura Carstensen             TED konuşmasından derlenmiştir. 
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Evet, yapılan 
araştırmalara 

go re yaşlı 
insanlar 

mutlular. Örta 
yaşlılardan ve 

genç olanlardan 
kesinlikle daha 

mutlular. 
Yapılan her 

araştırma aynı 
sonuca varıyor.  
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    Anket 
sonuçlarına 

go re yaşlı 

insanların 

gençlere ve 

orta yaşlılara 

go re daha az 

psikolojik 

sıkıntı 

yaşadıkları 

sonucuna 

varıldı.  

ABD’de bulunan CDC ( Hastalık Go zetim 
Merkezleri) geçenlerde bir anket yaptı. 
Bu ankette katılımcılardan içinde bulun-
dukları bir hafta içinde kayda deg er bir 
psikolojik sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarını 
so ylemeleri bekleniyordu. Anket 
sonuçlarına go re yaşlı insanların gençlere 
ve orta yaşlılara go re daha az psikolojik 
sıkıntı yaşadıkları sonucuna varıldı. 
Bunun yanında yakınlarda yapılan bir 
Gallup anketi de katılımcıların bir o nceki 
gu n ne kadar sinir, stres ve endişe 
yaşadıklarıyla alakalıydı. Anket sonuçları 
sinir, stres ve endişenin yaşlanma ile 
azaldıg ına işaret ediyordu.  
Sosyologlar bu durumu yaşlanma para-
doksu olarak tanımlıyorlar. Yine de 
yaşlanmak o kadar da basit bir şey deg il. 
Bu buluşları geri alabilmek için çok çeşitli 
sorular sorduk. Bu durumun yaşlı insan-
ların şu anki popu lasyonlarının her za-
man en iyi popu lasyon olup olmadıg ını 
sorduk. Yani genç popu lasyon somut 
olarak yaşlı popu lasyonun deneyimledig i 
gelişmeleri yaşlandıklarında deneyim-

lemiş olmayacaklar. Aynı zamanda yaşlı 
insanların genelde depresif olan 
yaşlanmayı hissettiklerinden daha gu zel 
yansıtmaya çalıştıklarını du şu ndu k; ve 
bunu da sorduk. Ancak bu gerçeg i ne ka-

dar go zardı etmeye çalıştıysak da onu 
kanıtlayan o kadar çok kanıt bulduk.  
 
Yıllar o nce bir iş arkadaşımla birlikte 
aynı grup insanı 10 yıl boyunca 
go zlemledig imiz bir çalışma yu ru ttu k. 
Deneklerimiz 18 ile 94 yaş 
aralıg ındandılar. Deneklerimizin duy-
gusal deneyimlemelerinin yaşlandıkça 
nasıl deg iştig ini go zlemledik. 
Katılımcılarımız bir haftalıg ına 
eletkronik alıcılar taşıdılar. Gu n içinde 
ve akşam u stu  onları rastgele zaman-
larda alıcılarından aradık. Önları her 
aradıg ımızda 1 ile 7 arası bir o lçekte o 
anda ne kadar mutlu olduklarını 
soruyorduk, ya da ne kadar u zgu n 
olduklarını veya ne kadar yılmış 
olduklarını. Bo ylelikle gu nlu k 
yaşantılarında ne çeşit duygular 
hissettiklerini kaybedebiliyoduk.  
Bu yog un çalışmadan yola çıkarak 
go rdu k ki; daha mutlu veya başarılı 
olan belli bir nesil yok. Ancak bireyler 
teker teker incelendig inde zaman 
ilerledikçe verdikleri sonuçlar deney 
başında verdikleri sonuçlara go re da-
ha pozitif. Sadece çok ileri yaşlarda 
hafif bir du şu ş var. Bu du şu ş gerçekten 
var. Ancak hiç bir zaman yetişkinlik 
başlangıcındaki seviyeye kadar 
uzanmıyor.  
Yaşlı insanlar "mutludur" demek de 
çok basit kaçacak. Çalışmalarımızdaki 
bulgulara go re daha pozitifler ancak 
gençlere go re farklı duyguları bir ara-
da yaşamaya daha yatkınlar. Mutlu-
lukla hu znu  bir arada yaşamak gibi. 
Hani olur ya, arkadaşınıza gu lu m-
serken go zu nu zdeki bir yaş gibi. Başka 
bir araştırma da yaşlı insanların 
hu zu nle daha rahat başa çıkabildikle-
rini go sterdi. Gençlere go re u zu ntu yu  
daha kolay kabulleniyorlar. Bu durum 
yaşlıların hararetli duygusal çatışma-
ları ve tartışmaları gençlere go re 



neden daha rahat ço zebildiklerini 
açıklıyor. Yaşlı insanlar adaletsizli-
kleri umutsuzlukla deg il de mer-
hametle deg erlendirebiliyorlar.  
Aynı şartlar altında yaşlı insanlar dik-
kat ve hafıza gibi bilişsel algılarını 
olumsuzdan ziyade olumluya 
yo neltiyorlar. Genç, orta yaşlı ve yaşlı 
insanlara bazı fotog raflar 
go sterdig imizde ve sonrasında bu 
fotog rafları hatırlamalarını istedi-
g imizde yaşlı insanlar, genç deg il yaşlı 
olanlar, olumsuzlardan çok olumluları 
hatırladılar. Genç ve yaşlı insanlara 
laboratuvar ortamında gu lu mseyen ve 
somurtan insan yu zlerine bakmalarını 
istedik. Yaşlı insanlar gu len yu zlere 
baktılar. Somurtan yu zlerden uzak 
durdular. Bu, gu nlu k hayatta daha 
fazla keyif ve tatmine karşılık geliyor.  
 
Ama sosyal bilimciler olarak, olası al-
ternatifler arayışındayız. Aslında belki 
de yaşlı insanların iyi hissettiklerini 
belirtmeleri etraflarındaki şeyleri zor 
idrak ettiklerinden kaynaklanıyordur. 
Belki de olumlu hisleri işlemek 
olumsuzları sindirmekten çok daha 
kolay oldug u için direkt olarak olumlu 
hislere eg ilimliyizdir. Ya da bey-
nimizdeki sinirsel merkezler olumsuz 
hisleri sindiremez hale geldiklerinden 
bu bo yledir. Ama asıl sebep bu deg il. 
Zihinsel olarak hala dinç olan 
yetişkinler deneylerimizde daha çok 
olumlu geri do nu ş yaptılar. Gerçekten 
de gerektig inde, yaşlı insanlar 
olumsuz bilgiyi de olumlu bilgiyi 
işleyebildikleri gibi işleyebiliyorlar.  
Peki bu nasıl olabilir? Araştırmalar bu 
deg işimlerin esasen insanın zamanı 
go zlemleme yeteneg i u zerine kurulu 
oldug unu go sterdi. Bahsedilen zaman 
sınırları belli olan, saatlerimizde 
okudug umuz ya da takvimsel zaman 
deg il. Bir o mu r boyu bize eşlik eden 

zaman. Ve eg er yaşlanmayla ilgili bir par-
adoks varsa o da şudur ki: yaşlandıkça 
o lu msu z olmadıg ımızın daha da bilincine 
varıyoruz ve bu hayata bakışımızı olumlu 
yo nde deg iştiriyor. Zaman ufkumuz 
gençlikte oldug u gibi uzun ve du-
manlıyken su rekli bir şekilde etrafımızı 
keşfederek, risk alarak mu mku n olan 
bu tu n bilgiyi emmeye çalışıyoruz. Mesela 
hiç sevmedig imiz insanlarla bir şekilde 
belki beklenmedik bir şey o g reniriz diye 
ilginç oldug u için zaman geçirebiliriz. 
Ö nceden tanımadıg ımız insanlarla çıkarız 
mesela.  Bilirsiniz, en nihayetinde bu sef-
er olmazsa başka sefer olur deriz. 50 
yaşın u stu ndekiler tanımadıg ı insanlarla 
çıkmaz.  
 
  Yaşlandıkça zaman ufkumuz kısalır ve 
hayattaki hedeflerimiz deg işir. Du nyanın 
bu tu n zamanına sahip olmadıg ımızı far-
kettig imizde o nceliklerimizi daha net bir 
şekilde go rmeye başlarız. Ö nemsiz 
olaylara daha az dikkate alırız. Yaşamın 
tadını çıkarırız. Daha minnettarızdır ve 
uzlaşmaya daha açıg ızdır. Yaşamın duy-

Sayfa 9 

 

Yaşlandıkça 
zaman ufkumuz 

kısalır ve 
hayattaki 

hedeflerimiz 
deg işir. 

Du nyanın 
bu tu n 

zamanına sahip 
olmadıg ımızı 

farkettig imizde 
o nceliklerimizi 

daha net bir 
şekilde  

go rmeye 

başlarız. 

...ÖNCEKİ SAYFADAN DEVAM           İnsanlar yaşlandıkça daha mutlu oluyorlar 



gusal açıdan o nemli olan alanlarına 
yatırım yaparız. Ve yaşam iyileşir. 
Bo ylece gu nden gu ne daha da 
mutluyuzdur. Fakat bakış açımızdaki 
bu deg işiklik adaletsizlig e karşı toler-
ansımızı çok bu yu k o lçu de du şu ru r.  
2015 yılında Amerika'da 60 yaş u s-
tu ndeki popu lasyon 15 yaş altında-
kilerden daha az olacak. Peki bu 
yaşlılarla dolu toplumlara ne olacak? 
Sonucu rakamlar belirlemeyecek. So-
nucu ku ltu r belirleyecek. Eg er bilim 
ve teknolojiye yo nlenip yaşlı insan-
ların yu zleştikleri asıl problemlere 
ço zu m bulursak ve yaşlı insanların 
yaşamlarına eklenen yıllar  yerine da-
yanıklılıklarına ve dayanma gu çlerine 
yatırım yaparsak, yaşam kalitesini her 
yaş için arttırabiliriz.  
 
Milyonlarca yetenekli ve duygusal is-
tikrar go steren, sag lıklı ve kendisin-
den o nceki toplumlara go re daha iyi 
eg itim go rmu ş, hayatın gerçekçi hu-
suslarıyla yu zleşmek için bilgiyle zırh-
lanmış ve bu yu k sorunları ço zmek 
için motive bireylere sahip toplu-
luklar go ru p go rebileceg imiz en iyi 
toplum olabilirler.  
 
92 yaşındaki babam şo yle der: 
Yaşlıları nasıl kurtaracag ımızı 
du şu nmeyi bırakıp onların bizi nasıl 
kurtaracaklarını du şu nmeye 
başlayalım. 
 

-Son- 

   

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

Yazar Hakkında Bilgi: 

Laura Carstensen Stanford Uzun Yaşam Merkezi 

direkto ru du r. İ leri yaşlarda nasıl daha sag lıklı  olmak 

gerektig i konusunda çok çalışma yapmıştır. 

Dr. Carstensen 50 yaş u stu  insanların sorunlarını ço z-

mek ve her yaştan insanların refahını artırmak için 

yenilikçi yollar araştırıyor. Stanford Uzun Yaşam Mer-

kezi'nin kurucu mu du ru  olan Dr. Carstensen Stanford 

U niversitesi'nde Psikoloji ve Kamu Politikası Profeso -

ru du r. Bilim du nyasında sosyo-duygusal seçicilik teo-

risi, uzun o mu rde motivasyon teorisi konularında tanı-

nır. Mutlulug un bir o mu r boyu bir Eylem Planı: O da 

Uzun Bir Parlak Gelecek kitabının yazarıdır.  
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Duyuru 

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

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.

REGRESYON DANIŞMANLIĞI 

KURSU
World Regression Institute

Bodrum -İstanbul - Ankara

İSTANBUL

1.Modül    04-11 Ekim 2014

2.Modül    16-23 Şubat 2015

ANKARA

08-15 Kasım 2014

21-28 Mart 2015

BODRUM

06-13 Eylül 2014

13-20 Aralık 2014

Geçmiş Yaşam Regresyonun Faydaları: 

Geçmiş yaşam regresyonu, insanların duygusal, zihinsel ve bedensel sorunlarının kökenine inerek şifalandırma yeteneğine sa-

hiptir. 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 

PROGRAM             

                                                                 

Şimdiki işini, 

İnsanlara hizmetini, 

Geleceğe güvenini, 

Pozitif düşünmeyi, 

Vazifeye sadakati, 

Dostluğu pekiştirmeyi, 

Sabırlı olmayı, 

İyilik tatbikatını, 

Minnettarlık hissini, 

Çalışmaya olan içten bağlılığını, 

Tanrı biliyor ve hatırlamamıza yardım ediyor. 

Geçmiş deneyimleri, 

Yenilgi gözyaşlarını, 

İsteksizlik eğilimini, 

Kaçıp giden arkadaşları, 

Mesnetsiz aleyhtarları, 

Üstesinden gelinen problemi, 

Bizi üzen hastalıkları, 

Mutsuz karşılaşmaları, 

Yararsız konuşmaları, 

İşsiz geçen zamanları, 

Tanrı bütün merhametiyle, unutmamız için yardım edi-
yor.  

 

İspanyolca’dan çeviren: İsmet Yalçın 
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1-Temizlik görevlisi bulduğu 1.5 kilo altını teslim etti                 23 Mayıs 2014  

 
 
Adıyaman’da bir belediye temizlik görevlisi, çöplerin kenarında 130 bin lira değerinde 
olan 1.5 kilo altın buldu 
 
   
Adıyaman’da, belediye temizlik go revlisi Abuzer 
Çelik, temizlik yaptıg ı sırada ço plerin kenarında 
buldug u piyasa deg eri 130 bin lira olan 1.5 kilo 
altını, polisler aracılıg ıyla Sarraflar ve Kuyumcu-
lar Derneg i Başkanına teslim etti. 
Adıyaman Belediyesi’nde 10 yıldır temizlik go -
revlisi olarak çalışan Abuzer Çelik, bugu n o g le-
den sonra Harıkcı Caddesi u zerinde temizlik yap-
tıg ı sırada ço plerin kenarında kutu içinde 1.5 ki-
lo altın buldu. Hu rriyet'ten Mahir Alan'ın haberi-
ne go re, altın dolu kutuyu alan Çelik, Su mer Meydanı’ndaki kuyumcular çarşısında bulunan polis 
noktasına gitti. Çelik’in durumu anlatması u zerine olay yerine gelen Hırsızlık Bu ro Amirlig i ekiple-
ri, Sarraflar ve Kuyumcular Derneg i Başkanı Mehmet Ali Yaylagu l ile temasa geçti. Yaylagu l, altın 
dolu kutunun Gaziantep’ten gelen kuyumcu toptancılıg ı yapan ismi açıklamayan bir kişiye ait oldu-
g unu ve firma yetkilisini teslim etmek u zere altınları alabileceg ini so yledi. Bunun u zerine Çelik’in 
buldug u altın dolu kutu, polisler eşlig inde Mehmet Ali Yaylagu l’e teslim edildi. 
'Durumum yok ama haram olduğu için almadım' 
Altınları bukup teslim eden temizlik go revlisi Abuzer Çelik, "Yerde temizlik yaparken buldum. Ara-
bamın içine koydum. İ leride baktım içinde altın var tekrardan kapattım. Daha sonra kuyumcuların 
orada go revli polise so yledim ve ona teslim ettim. Haram oldug unu biliyorum. Durumum fazla yok. 
6 çocug um var ama Allah haram yedirmeyi nasip etmesin. Bir daha olsa yine aynı şekilde teslim 
ederim" dedi. 
 
2 yüzük ve 3 gün izinle ödüllendirildi 
 
Mehmet Ali Yaylagu l ise ismini vermek istemeyen firma yetkilisiyle go ru ştu g u nu  ve Abuzer Çe-
lik’in o rnek davranışından dolayı hediye olarak iki yu zu k verilmesini kararlaştırdıklarını so yledi. 
Yaylagu l, "Yaklaşık 1.5 kilo civarında bir altın kutusunu valizlerinden du şu rmek u zere belediyenin 
temizlik işçisi tarafından bulundu. Bizim memleketin tabiriyle helal mal, helal adama da denk gel-
miş. Gerçekten ben huzurunuzda amcamızı tebrik ediyorum" diye konuştu.O te yandan Abuzer Çe-
lik’e, o rnek davranışından dolayı çalıştıg ı taşeron firma tarafından 3 gu n izin verildi. 
   
2- Paranın yarısını bağışladı 
 
Facebook’ta Mark Zuckerberg’den sonra en üst pozisyondaki Sheryl Sandberg, yaklaşık 1 
milyar dolar olan servetinin yarısını ‘The Giving Pledge’ adlı yardım kuruluşuna bağışladı. 

Facebook’un u st du zey yo neticilerinden Sheryl Sandberg, servetinin yarısını ‘The Giving Pledge’ 

adlı yardım kuruluşuna bag ışladı. Facebook’ta Mark Zuckerberg’den sonra en u st pozisyonda bulu-

nan Sandberg’in yaklaşık 1 milyar dolarlık bir serveti oldug u tahmin ediliyor. Sandberg, gerçekleş-

http://www.milliyet.com.tr/facebook/
http://www.milliyet.com.tr/mark-zuckerberg/
http://www.milliyet.com.tr/dolar/
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tireceg i bu bag ışla kuruma bag ış yapmaya karar veren du nyanın 127 mil-

yarderi arasında yerini aldı.  U nlu  iş adamı Warren Buffett ve Micro-

soft’un kurucusu Bill Gates tarafından kurulan ‘The Giving Pledge’, insan-

lıg ın sorunlarını ço zmek adına bag ış topluyor. Kurum, geleneksel bir yar-

dım kuruluşundan farklı olarak, gu nlu k sorunlardan ziyade, du nyanın en 

bu yu k problemlerinin kaynag ına inmeyi hedefliyor. Sandberg ile birlikte 

altı isim daha kuruma bag ış yapmak için imza attı. 

Kaynak: Milliyet Gazetesi 12 Mayıs 2014 

 

3- MODERN İNSANIN STRES ve MUTLULUK SINAVI 

Sınıf atlama, statu  yu kseltme çabası ile birlikte sahip olduklarımıza endekslenmiş başarı anlayışı-
mız gu nlu k hayat stresini besliyor. Daha gergin, daha stresli insanlar olmamızı tetikliyor. 
 
Radikal Gazetesinde Vural Çakır anlatıyor: Yıl 2009’du. Bangkok’ta bir konferanstaydık. Krizin ken-
disi de, so zu  de du nyayı turluyordu. Toplantıda bir araştırma şirketinin krizin yurttaşlar u zerinde 
etkisini o lçen “Kriz ve Mutluluk” araştırması sonuçları açıklanmıştı.  
 
O g le yemeg inde tam da fıkradaki gibi bir Çinli, bir Fransız ve bir Türk bir araya gelmiştik. Ne-
den Çin en mutsuz ülke çıkmıştı? Neden Türkiye ikinci en mutsuzdu? Ve neden Fransızlar 
sanki hiçbir şeyden etkilenmemiş gibiydiler?  Her birinin haklı tarafı olan birçok açıklama yapı-
labilirdi.  
 
O neri mutluluk yerine melankoli u zerinde durmaları olurdu. Biz acısız yapamayız. Hayatımızın en 
azından bir parçasında acı bize eşlik etmelidir ki mutlu olabilelim. Saçma sapan bir cu mle gibi dur-
sa da dog rudur. Arabesk tarafımız güçlüdür. O yu zden mesela “dertler çıkarsa şaha, aç bir kutu 
kola” gibi sloganlar, mutlulug a çag ırmaya go re daha damardan etki yapar.  
 
Yemek masasındaki açıklama ise bundan daha fazla akademik oldu. Fransızlar şartlar ne olursa 
olsun mevcut hayat koşullarını su rdu receklerine gu veniyorlardı. Daha o nce de pek çok kez bo yle 
işler başlarına gelmiş ama yaşam kaliteleri aynı kalmıştı. Daha fazlasına yo nelik hırsları da sınırlıy-
dı zaten. Mevcut standartları iyiydi.  
 
Çin ve Tu rkiye geçmişte Du nya u zerinde so z so yleyen büyük medeniyetlerin mirasını taşıyorlar-
dı. Çag lar boyunca Du nya’nın gidişatını etkilemişlerdi. Gururluydular. Ama özellikle son iki yüz-
yılda epeyce “dayak” yemişlerdi. Daha yeni yeni “gelişen ülke” sınıflandırmasına mazhar 
olabiliyorlardı.  
 
O yu zden aceleleri vardı. Bir an o nce sıçramak, eski konumlarını restore etmek iddiası u lke vatan-
daşlarında da yansımasını buluyordu. Oldukları yerle tatmin olmuyorlardı. Daha iyi bir statu ye ve 
daha çok şeye sahip olmak için aceleleri vardı. Kriz so zu  işte bu umutlara darbe vuruyordu. Büyük 
hayaller hızla mutsuzluğa dönüşüyordu.  
 
Çok daha yakın tarihli bir araştırma, başarının farklı u lke yurttaşları tarafından nasıl algılandıg ı ile 
ilgili veriler sag lıyor. Acı seven melankolik tarafımıza, sınıf atlama konusundaki gu çlu  irademize de 

http://www.milliyet.com.tr/microsoft/
http://www.milliyet.com.tr/microsoft/
http://www.milliyet.com.tr/bill-gates/
http://www.ipsos.com.tr/
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Basından... 

 

 

uygun… “Başarımı sahip olduklarımla ölçerim” cu mlesine katılımda yine Çin birinci ve Tu rkiye, 
Hindistan’ın ardından u çu ncu . Çin yu zde 71, Hindistan yu zde 58 ve Tu rkiye yu zde 57 ile bu ifadeye 
katılıyor.  
 
Bağrında Doğu’nun en önemli felsefelerini ba-
rındıran ülkelerin insanları kendilerini dünya 
malına endekslemiş gözüküyorlar. Son zaman-
larda, benim çevremde Hindistan’da aylar geçirmek 
u zere yola çıkan arkadaşlar oldu. Ruh huzurunu, 
du nya malının o tesine geçecek bir olgunlukta yaka-
lamanın yollarını aramaya gittiler. Aynı sıralarda 
Hintliler de iş kapmak ve para yapmak için akın 
akın du nyaya açılıyorlardı.  
 
Ne çare ki, dog unun yeniden “psikolojik iktidar” 
mücadelesine ruhsal dinginlikten çok materya-
lizm kılavuzluk ediyor.   
 
İ sveçliler başarı ve mu lk ilişkisini en az kuranlar. İ ngiltere, Amerika, Kanada, Japonya gibi gelişmiş 
kabul edilen u lkeler de bu konuda alt sıralardalar. Başarı kavramını daha çok çeşitlendirmişler bel-
li ki...  
 
Sınıf atlama, statü yükseltme çabası ile birlikte başarının bu materyal tanımı günlük hayat 
stresini besliyor. Daha gergin, daha stresli insanlar olmamızı tetikliyor.  
 
Aynı araştırmanın bir başka parçası var. “Başarılı olmak ve para kazanmak için çok stres altın-
dayım” cu mlesine en çok katılanlar yine Çinliler. Tu rkiye ise Gu ney Afrika, Rusya ve Hindistan’ın 
ardından beşinci sırada geliyor. Tu rkiye’de bu ifadeye katılım oranı yu zde 53.  İ talya, İ sveç, Japon-
ya ve Fransa gibi u lkelerin vatandaşları bu stresten en az etkilenenler. Marka çag ının yardımı ile 
dışarılardan kaynak transfer etmeyi başararak yu ksek gelirlere ulaşmış olan u lkeler “parayla saa-
det olmaz “ diyorlar.  
 
Şo yle bir sonuca varmak en dog rudur:  
 
Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Onlar bu yollardan geçtiler, şimdi doydular.  Parayla saadet 
olmadığını yaşayarak gördüler. Ama açlıktan kemikleri çıkmış birine, boşuna yemeye çalış-
ma obez olursun demek kolay değil. Varlık illaki deneyimleyecek. Ama boğazına kadar gö-
mülmesine gerek kalmadan ayakları ıslanınca işi anlayabilirse kendisi için en iyisi olacak. 
   
Biz de manevi iklimimizin zenginleştig ini, etik deg erlerin yu kseldig ini sanıyorsak fena halde yanılı-
yoruz.  
 
 
Kaynak: Bu yazı Vural Çakır’ın 11 Eylül 2014 tarihli Radikal Gazetesindeki yazısından yararla-
narak derlenmiştir.  
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ERGÜN ARIKDAL’IN KALEMİNDENERGÜN ARIKDAL’IN KALEMİNDEN  

 

 
Bedenlenmiş bir ruh varlıg ının be-
den içerisindeki faaliyetlerinin en 
o nemli kısmı, onun imajinatif duru-
mudur. İ majinasyon yeteneg inin 
hangi yo nde, ne şekilde çalıştıg ı ko-
nusunda iyi bir bilgiye sahip olmak 
lazımdır çu nku  imajinasyon meleke-
si, bedenlenmiş olan varlıg ın ruhsal 
melekelerinin en bariz olanlarından 
biridir. Varlık imajine etmeksizin en-
karne olamadıg ı gibi, yeryu zu ne geli-
şinin gereklerini de imajinasyondan 
yararlanmadan du zenleyemez.  
 
Demek ki, her şey tahayyu l ile başar. 
Bunu, boş hayaller kurmak deg il de, 
ruhta canlandırmak manasında kul-
lanıyoruz. İ majinasyon, ruh varlıg ı-
nın, zaman enerjisini zaman ve me-
kan aşımına tabi tutarak, kendi ama-
cı ile çok yakından alakalı olmuşçası-

na veya amacına 
ulaşmışçasına 
kullanması de-
mektir.  
İ majinasyon ken-
dilig inden de çalı-
şabilir, kasıtlı ve-
ya sistematik ola-
rak belirli yo nler-
de belirli amaçlar 
için de çalıştırıl-
ması mu mku n-
du r.  
 
 

Bazılarımız bunu kendimiz yapabili-
yoruz, bazılarımız çag rışımlarla yapı-
yor, bazılarımız da çag rışıma gerek 

duymadan bir maksat için yaratıcılık 
kabiliyetimizi kullanıyoruz. 
 
Gelin, imajinasyonun neler yapabildi-
g ini yakından ele alalım: İ çinde bu-
lundug umuz fizik maddenin vibras-
yonel ya da titreşimsel deg eri, duyu-
larımıza çarpan kadar deg ildir. Beş 
duyumuzun algıladıg ı kısımlar, mad-
de skalası u zerinde çok ku çu k bir yer 
tutarlar. O rneg in, bir kilometrelik 
mesafe içerisinde ancak bir metrelik 
yeri algılayabiliriz. Peki ya geri kalan 
dokuz yu z doksan dokuz metreyi na-
sıl algılayacag ız? Yoksa algılayabili-
yor muyuz? Algılıyorsak oradan bize 
gelen etkileri nasıl deg erlendiriyo-
ruz? Ve o zellikle, deg erlendirme so-
nucu verdig imiz cevaplarımız nasıl 
oluyorlar? İ şte, duyularımızın alaka-
dar oldug u bu alanın dışında kalan 
her şey bizim için oku lttu r yani bilin-
meyendir. Arapların “gayb alemi” 
dedikleri apayrı bir alem deg il, yine 
maddesel bir alemin duyular vasıtası 
ile incelenmesi mu mku n olmayan 
kısımlarından ibarettir. Zaten bunla-
rı duyularımızla inceleyip anlayabil-
miş olsaydık, bugu n yeryu zu nde ge-
çerli olan pek çok go renek, adet vs. 
ortadan kalkardı; bazı işlerimizin ne 

İmajinatif Yapımız 



kadar gereksiz oldug unu anlar ve 
bunlardan vazgeçerdik. Ancak, bizler 
madde skalasının belirli bir titreşim-
de olup duyularımızla algılayabildi-
g imiz kısmını inceleyebiliyoruz. Bu 
skalanın dışında kalanlar da yine 
kendine o zgu  bir titreşim içerisinde-
dir; bu titreşimler yu kseldikçe gide-
rek inceleşirler. Dolayısıyla, titreşim-
leri yu kselip inceldikçe yetenekleri 
yani etkileme gu çleri artıyor demek-
tir. 
İ majinasyonumuzun kendilig inden 
çalışması sırasında, esiri madde u ze-
rinde deg işimler olmaktadır. Lepton-
lar ile ilgili bahsi hatırlayacak olursa-
nız, esiri maddeye modern fizikte 
leptonik madde denmektedir. Her 
yere esneyebilen, uzanabilen ve her 
şekli alabilen seyyal bir madde bu -
tu n kainatı doldurmuştur. Temelde 
bedenden ayrılan bir ruh varlıg ının, 
duyularının dışındaki saklı alemde 
ilk karşılaştıg ı da işte bu yapıdır. Yi-
ne madde alemi içerisindeyizdir, 
onun dışına çıkmış deg ilizdir ama 
burada artık duyularımızın dışına 
taşmış, giderek seyyalleşen ve titre-
şimi arttıkça o oranda kabiliyeti, 
içindeki irfanı da artan bir madde-
den oluşan esiri alemle karşılaşırız.  
 
Bazı teblig lerde, gelişmesiyle bir ze-
ka eseri go steren bu maddeyi izah 
etmek için “akıllı madde” tabirini 
kullanmışlardır. İ şte, imajinatif du -
şu ncelerimizin asıl ulaştıg ı nokta ve 
etki go sterdig i yer, bu esiri evrendir. 
Esiri evren içerisinde bu tu n imajlar, 
taşımış oldukları amaca uygun hare-
ket ederler. Du şu ncemizdeki, imaji-
nasyonumuzdaki amaç ne ise o esiri 
madde içinde bir biçime girer. O rne-
g in, imajinasyon pozitif yo nde iyilik-
le, sevgiyle gitmişse orada meydana 
getireceg i yeni form; bu tu rden yayın 
yani iyilik, hayır, sevgi vs. yayını yap-
maya başlar.  

Diyelim ki, normal zaman ve mekan 
içerisindeyiz, zihnimizde gelecek 
için bir şeyler tasarlıyoruz: “Şo yle 
bir olayı yaratabi-
lir miyim? Şo yle 
bir hedefe ulaşa-
bilir miyim?” diye 
du şu nu yoruz. Biz 
tasarladıg ımız 
şey u stu nde du -
şu ndu kçe, imaji-
nasyon meleke-
miz mekanı orta-
dan kaldırır; o 
durum içerisine 
zaman da, seneler 
de, yollar da, fi-
ziksel engeller de, 
oluşlar da, mev-
simler de kısacası 
her şey girer.  
 
İ majinatif du şu ncemiz, mekanın 
kapsadıg ı bu tu n imkanları aşmaya 
başlar ama bu zaman enerjisi ile 
olur. Beş duyu ile anlaşılması gere-
kirse, go ru nu şte ortada olan biten 
hiçbir şey yoktur ama o şey artık 
oluşmuştur. Bu, duyularla algıladıg ı-
mız enerjetik alanın dışındaki bo lge-
lerde oluştug unu farz ettig imiz he-
deflerin zaman içerisinde kontrol 
altına alınmasıdır ve bunu imajinas-
yon melekesi ile sag larız. İ leride ba-
şımıza gelecek olan şeylerin hepsi-
nin prototiplerini, bizler şimdi, bu-
rada imajinatif olarak meydana ge-
tirmiş durumdayız. Daha biz oraya 
fiziksel olarak ulaşmadan o nce, ula-
şacag ımız o nokta veya ulaştıktan 
sonra elde edeceg imiz şeklin aynısı, 
esiri alemde bo ylece mevcut olur. 
Yani bizim şimdiden tahayyu l ettig i-
miz şeyler, gelecekte bizi karşılaya-
cak olan şeylerdir. Bu, bizim yaratıcı 
imajinasyonumuz ile meydana gelir. 
Elbette, bunun içerisinde hem pozi-
tif, hem de negatif deg erde olanlar 

Sayfa 17 

 

 

İmajinasyonumuzun 

kendiliğinden 

çalışması sırasında, 

esiri madde 

üzerinde değişimler 

olmaktadır. 

Leptonlar ile ilgili 

bahsi hatırlayacak 

olursanız, esiri 

maddeye modern 

fizikte leptonik 

madde denmektedir.  
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da vardır çu nku  hayatın mayasında, 
bu iki enerjinin bir arada bulunması 
gibi bir zaruret vardır.  
 
Gerçekten de, imajinasyon irade ile 
başlayıp irade ile biter. Bir şeyin ta-
hayyu l edilmesi için bizi herhangi bir 
şeye zorlayan yoktur; bu ancak kendi 
irademizle olan bir iştir. Tek sorun, 
irademizin çalışmasının nereden, ne 
zaman başladıg ını her zaman kontrol 
edemeyişimizdir, çu nku  kendimize 
vakıf varlıklar deg iliz. İ şte bu neden-
le, imajinasyon yeteneg inin hangi 
yo nde, ne şekilde çalıştıg ı konusunda 
iyi bir bilgiye sahip olmak çok o nem-
lidir. Kendimize vakıf olmayışımız 
nedeniyle, imajinasyonu çalıştıran 
mekanizmaları sanki bizim dışımız-
daymış gibi du şu nu ru z. Halbuki o 
mekanizmalar bizim içimizdedir; ta-

hayyu lu mu zu  biz kendimiz çalıştırı-
rız. Dolayısıyla, elde edeceg imiz so-
nuçlarda herhangi başka bir varlıg ın 
yorumu veya yargılaması yoktur yani 
hiç kimseden şikayet edemeyiz. Hep-
si bizden dolayı olmuştur.  

 
İ majinasyon melekemiz genellikle hiç 
durmamacasına çalışır durur; bazen 
kendilig inden, otomatikman oluşur, 
bazılarını da bilerek yaparız. Bunla-
rın bir kısmı yeryu zu ndeki hayatımı-
zın işlemleri ile alakalıdır ve bunlar 
meyvelerini kısa zamanda verirler, 
onların gerçekleştiklerini go ru ru z. 
Peki, her istedig imiz gerçekleşir mi? 
İ stedig imizin gerçekleşebilmesi yani 
o şeyin formunun esiri alemde oluşa-
bilmesi için du şu nce faaliyetimizin, 
konsantrasyonumuzun ve bir de he-
def diye saptadıg ımız amaçların; ger-
çek varlıksal ihtiyacımızı karşılaya-
cak olması lazımdır. Gerçek ihtiyacı-
mızı karşıladıklarında, biz cevap ala-
biliriz. Eg er gerçek ihtiyacımız deg il-
se, boşuna ug raşmaya lu zum olmadı-
g ını hayat bize go sterir: “Ne kadar 
çok çaba harcadım, bir tu rlu  kısmet 
olmadı,” der bırakırız. Kısmet so zcu -
g u nu  mistik anlamda, “sanki bunu 
size başkası nasip etmiş de, siz alamı-
yorsunuz,” tarzında ele almamak la-
zım. İ nsanlar şanslarını kendileri ha-
zırlarlar çu nku  şans dedig imiz şey, 
bizim ihtiyaçlarımıza uygun yolda 
hedefimize dog ru ilerlerken elde etti-
g imiz kolaylıklardan ibarettir. Bu ko-
laylıg ın nedeni, hedefimize bu tu n sa-
mimiyetimizle gidebiliyor oluşumuz-
dur. Hedefimizin yo nu nde yol aldıg ı-
mızda, birsu ru  yardım gelir. Halbuki 
biz “yardım”dan tam tersini anlarız, 
deg il mi? “Zaten dog ru yolda gidiyor-
sam, yardıma lu zum yok. Esas, yo-
lumdan çıktıg ımda veya arabamın 
tekerine bir şey oldug unda yardım 
gelsin ki, işe yarasın,” deriz ama işler 
bo yle yu ru mez. Yukarının nizamına 
go re kim ki arabasını dog ru du ru st 
su rer ve o yo nde hiç şaşmadan git-
mektedir, ona daha çok yardım edilir. 
Yan yollara girenlere ise daha çok 
sapa yollar açılır; o varlık dog ru yolu 
tekrar bulana dek hayli zorluk çeker. 
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İ majinasyonumuzdaki amaç ne ise, 
esiri madde içinde onun bir biçime 
girdig inden so z etmiş ve imajinasyon 
pozitif yo nde iyilikle, sevgiyle gitmiş-
se orada meydana getireceg i form da 
iyilik, hayır, sevgi vs. yayını yapmaya 
başlar, demiştik. Ama yeryu zu nde 
yaşamakta olan insan sadece iyi, gu -
zel, pozitif şeyler du şu nmez. Madde-
ye karşı daha yu ksek esneklikler go s-
terebilmesi, maddenin etkisine karşı 
daha fazla esnek olabilmesi için insa-
na nefs verilmiştir, bizler buna “can” 
diyoruz.  
 
 Her varlıg ın bir de canı vardır; bunu 
bedeni canlandıran manasında deg il, 
ruhun beden vasıtasıyla maddeden 
gelecek olan bu tu n baskılara karşı 
daha esnek hareket edebilmesi veya 
ona daha sıkıca bag lanabilmesini 
sag layan bir araç anlamında du şu nu -
nu z. İ şte, maddenin cazibesi altında 
kalmış olan varlık her zaman iyi ima-
jinasyon yapamaz. Bazen “iyi” dedi-
g imizin tamamen tersine imajinatif 
faaliyetlere girişilebilir. Elbette, bu 
faaliyetlerin sonunda da yine esiri 
madde u zerinde birtakım kaba tas-
lak işlemler ortaya çıkar; orada ya-
rım yamalak, tam gerçekleşmemiş 
formlar, varlık tipleri, du şu nce şekil-
leri ortaya çıkar ve onlar da kendile-
rine go re mu thiş yayınlar yapmaya 
başlarlar.  
 
İ nsanlar tekamu l ederken geri sevi-
yeden daha yu ksek bir seviyeye dog -
ru gitme mukadderatı içinde olduk-
larından, yeryu zu ndeki çeşitli devir-
ler içerisindeki insan imajinasyonu 
çog u kez geri seviyede bulunmuştur. 
Unutmayınız ki, tekamu lleri esnasın-
da varlıkların, ister pozitif ister nega-
tif olsun, du şu nceleri ve imajinas-
yonları asla boşa gitmemiş, bunlar 
esiri madde içerisinde birtakım 
formlara girmişler, şekillenmişler ve 

sadece biçime deg il, aynı zamanda 
kendilerine go re zekaya da sahip ol-
muşlardır. Oku ltistler bunlara 

“egregor” derken, teozofi ile meşgul 
olanlar ise “astral klişeler” terimini 
kullanırlar.  
Astral klişe veya egregor terimi; çe-
şitli ku ltu rlerde yer alan demon, cin, 
su veya orman perileri gibi kelime-
lerle anlatılan varlıkları teşkil eder-
ler. Demek ki, bunların meydana gel-
mesine, beslenmesine, hayatta kal-
masına sebep; dog rudan dog ruya 
enkarne olmuş ruh varlıkları yani 
insanlardır. Onları bizler besleriz 
çu nku  bizim enerjimize ihtiyaçları 
vardır; bizlerden yayılan enerji ol-
madan kendi varlıklarını uzun su re 
su rdu remezler ve hep insanların 
ruhsal enerji ve aurasına muhtaçtır-
lar.  
 
Her birimizin gayet yaygın bir enerji 
alanımız vardır; bu varlıklar bu ener-
ji alanından yararlanıp, deyim yerin-
deyse, birtakım fişler takarak kendi-
lerine enerji çekerler ve varlıklarını 
bo ylece su rdu ru rler.  
Bu alışveriş meselesi, bazı insanlarda 
beş duyunun algılayabileceg i derece-
de kabalaşabilir. Bo yle durumlarda 
“Ben cin go rdu m, cinler bana çarptı, 
şunu yaptı” tarzında aslında çok yan-
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Evrende yalnız 

değiliz, başka 

zekalar, başka 

varlıklar da var, 
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de mümkündür.  

lış yorumlardan ibaret olan ifa-
delerde bulunuluyor. O varlık 
yanımıza bir enerji alanı olarak 
gelir ama herkes kendi imaji-
nasyonuna go re yorumlar; on-
dan algılayabildiklerimizle bir 
tasvir yaparız; şu veya bu şekil-
de go ru ru z.  
 
Go ru ldu g u , ilişkiye geçildig i 
iddia edilen bu tu rden varlıkla-
rın imgeleri, aslında çog unlukla 
arşetipal yani kolektif şuurdışı-
na çok derin ko kler salmış ima-
jinasyonlar halinde işlemiş 
olan imajlardır. Aslında bunlar 
ayrı ayrı mevcut olan şeyler deg ildir; 
çog u kez bu tip imgeler bizim kolek-
tif şuurdışından çıkar. Bunları birbi-
rimize naklederiz; birinin o g renmiş 
veya yaşamış oldug u olayı biri dig eri-
ne replik yapar, şuurdışı bu alan için-
de su rekli olarak birbirimize kopya 
veririz, yayarız ve hiç farkında olma-
dıg ımız olayla karşılaştıg ımız anda, 
şuuraltına yerleşmiş ve kolektif tarz-
da aktarılan bilgi, bu olaya cevap ola-
rak karşımıza çıkar.  
Demek ki, astral klişeler ve egregor 
ismini verdig imiz yarı canlı- yarı zeki 
tipte go ru len varlıkların çog u, du nya-
da yaşamış ve yaşamakta olan varlık-
ların kendi imajinasyonları aracılı-
g ıyla yarattıkları oluşumlardır; bun-
lara varlık deg il de oluşum demek 
çok daha dog ru olacaktır. 
 
Evrende yalnız deg iliz, başka zekalar, 
başka varlıklar da var, çog u kez biz 
insanların bu başka varlıkların imaji-
nasyonlarının u ru nleriyle karşılaşa-
bilmemiz, hatta onlarla kolektif şuur-
dışından edinilecek bilgi de olmadı-
g ından, hiç alışmadıg ımız formlar ve 
duygu tezahu rleri içerisinde dog ru-
dan dog ruya karşılaşabilmemiz de 
mu mku ndu r. Fakat insanlık olarak 
bunlar hakkında çok uzun, derinle-

mesine bir bilgiye sahip deg iliz. Spi-
ritu alizmin sistematik olarak meyda-
na gelmesine bu yu k hizmeti geçmiş 
vazifeli bir varlık olan Allan Kardec 
de ruh varlıklarının geri seviyede ve 
derin teşevvu ş içerisinde bulunanla-
rına “cin” adını verir. “Cin diye isim-
lendirdig iniz bazı varlıkların yapmış 
oldug u bu tu n işlemler esasında bu 
varlıklar tarafından yapılmaktadır. 
Fakat bunlar da ruhsal varlıklardır. 
Bu şekilde tezahu r ederler,” demek-
tedir. Aynı geleneg i, Dr. Bedri Ruh-
selman da “Ruh ve Kainat” adlı kita-
bında ifade etmiştir. Ancak bu biraz 
daha farklı bir anlatış şeklidir; irade 
ile başlayıp irade ile biten imajinas-
yonun oynadıg ı rolden bahsedilir ve 
ayrıca frekans meselesi de ortaya 
konur.  
Madde o tesi varlıkları sınıflayamayız 
ancak onların izlerini, mitolojide ve 
efsanelerde su rmemiz mu mku ndu r. 
Sifler, dere ve orman perileri, şeytan-
lar vs.; bunların çog u Mezopotamya 
uygarlıklarından Kalde bu yu cu leri-
nin kalıntılarıdır. Bugu n Anadolu’da, 
Şam’da, Bag dat’ta, Mısır’da veya Del-
hi’de bu yu  veya sihir yapılıyorsa, bi-
lin ki bunların temelleri Kalde bu yu -
cu leridir. Kara bu yu  ile ug raşan Kal-
delilerden kalan anılar, dig er uygar-
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lıkların ku ltu ru  içerisine karışarak 
biraz daha deg işik hale getirilmiştir. 
Bu derecede gelişmemiş, geri seviye-
li fakat o devrin insanlarının madde-
sel titreşimlerine çok uygun titreşim-
ler yayan bu astral klişeler veya olu-
şumların aracılıg ıyla bazı insanlar 
yeryu zu nde birtakım hakimiyetler 
kurmaya bile başlamışlardı. Ayrıca 
Maniheizm, Zerdu ştlu k ve bunlara 
benzer birkaç yo resel inançta, bu 
tarzdaki varlıklara adeta ibadet hali 
bile mevcuttu. 
Peki, insanlar neden bu tarzdaki var-
lıklardan yararlanarak kara bu yu ye 
başlamışlardı? Çu nku  bu yu ye aracı 
olan o varlıklarla, kendi aralarında 
mu thiş bir sempatizasyon yani titre-
şim benzerlig i vardı. Kendilerine en 
uygun yayın o yarı canlı-yarı zeki 
varlıklardan geliyor ve onlarla mu t-
hiş bir işbirlig i yapabiliyorlardı; işte 
kara bu yu  bo ylece çok yaygın bir ça-

lışma haline geldi. O devirde o varlık-
ların etkileri, onlarla işbirlig i içinde 
olan insanların bu tu n ihtiyaçlarına 
cevap verecek derecede boldu ve 
ilahlaştırılmışlardı. Onlardan sonuç 
alıyorlardı; cinlere danışıyorlar, ifrit-
lerden medet umuyorlardı vs. Muska 
yazıcılıg ından tutun da fal bakmaya 
kadar, hepsinde bu oluşumlardan 

yararlanmaktaydılar çu nku  aynı realite-
deydiler; belirli bir du şu k seviye içeri-
sinde uyum sag layabiliyorlardı. Zaman-
la, enkarnasyonlarda realite yu kselmele-
ri başlayınca, bu insanlar geri plana du ş-
meye başlamışlar ve toplum tarafından 
reddedilmişler, o ldu ru lmu şlerdir.  
Demek ki enkarnasyonlar her zaman 
du zenli bir yu kseliş go steremiyorlar. 
Şimdi bir ço ku ş devresi, bir çu ru me, bir 
dejenerasyon devresi içerisinde bulunu-
yoruz. Elbette, bu tip varlıklar da bu 
du şmu ş, alçalmış, yassılmış titreşim gru-
bu içerisinde kendilerine gayet uygun 
zemin bulabiliyorlar; birtakım insanları 
bo yle kendilerine çekip toplayabiliyor-
lar. Bunun sebebi nedir? Korkudur. Bir 
insan hangi sebepten olursa olsun, kor-
ku içerisinde bulunuyorsa, o insan nega-
tif enerji u retir. Bu, bir yasadır.  
 
Korku olayı psikolojik bir olaydır. Hangi 
tu rde olursa olsun, psikolojik olarak bir 

korkuya sahip kişi, korku ile yatıp 
korku ile kalkıyorsa, korkularından 
korkmamayı o g renmiş olsa bile, 
negatif enerji u reten bir varlıktır ve 
bir su re sonra pozitif enerji yiyici 
hale gelir. Yirminci yu zyılda şiddet, 
o ldu rmek vs. çok gelişmiştir hatta 
bunların bir kısmını artık astrale 
bile bırakmayıp yeryu zu nde filmle-
re naklediyoruz. Filmler bir yıg ın 
şiddeti, o zellikle korkuyu işleyerek 
insan varlıklarındaki negatif enerji-
nin su rekli bir şekilde şişmesini 
veya verimli bir tarzda çalışmasını 
sag larlar. Bazılarımız bu korku 
filmlerinden hoşlanıyorlar, gidip 

seyrediyorlar.  
 
Korku; negatif enerjinin en çok istedig i, 
beslendig i bir duygudur. Siz istedig iniz 
kadar zihninizi mu spet, iyi, hayır dolu 
du şu ncelerle doldurmaya çalışın, eg er 
korku çektig iniz hususlar varsa, o su rek-
li bir şekilde sizin pozitif enerjinizi yiyip 
bitirecektir. Bu nedenle, bir insan kendi-
ni ayakta tutmak istiyorsa o ncelikle kor-
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kularını go zden geçirmesi lazım. Neler-
den korkuyoruz? Ve nelerden korkmu-
yoruz? Korkularımızın içerig ini anlama-
lıyız: Onların kendi varlıg ımız ile ne de-
recede ilgisi vardır; duygusal bir şişme-

den dolayı meydana gelmiş bir korku 
mudur, yoksa marazi bir durum mudur? 
Kendi kendimize yarattıg ımız bir şey mi-
dir? Yoksa gerçekten enkarnasyonları-
mız ile alakalı bir sebep-sonuç meselesi 
midir?  
 
Bazı korktug umuz şeylerin geçmiş haya-
tımız ile ilgisi vardır, onu birdenbire kal-
dırıp atamayız; o sebep-sonuca bag lı bir 
korkudur. Ama başka korkular da var-
dır: Aç kalır mıyız? O lu r mu yu z? Sefil mi 
oluruz? İ şimi mi kaybederim? vs. Su rekli 
bo yle kuruntular ve karabasanlar içeri-
sinde kalırız. Kutsal kitapların so zleriyle 
soralım: “Bakın; tabiatın kuşları hiç ya-
rın ne yiyeceg iz diye du şu nu yor mu?” Bu 
o rnek, insan varlıg ına korkusuzlug u an-
latmak için, “hiçbir şeyden korkmayın ve 
endişe etmeyin,” anlamında verilmiştir. 
Elbette, her şey bu yu k bir program içeri-
sindedir; o programın uygulanmasında 
da her birimiz birer memur tarzında ya-
şıyoruz. Dolayısıyla korkunun ne oldu-
g unun farkına vardıg ımız anda, negatif 
enerji artık bizim için bir engel olmaktan 
çıkmaya başlar; bizdeki pozitif deg erleri 
yok edemez hale gelir. Bizlerde pozitif 
enerji tasarrufu giderek çog almaya baş-

lar ve bu pozitif birikimin sonuçları da fev-
kalade yu ksektir. Korku yerine gu ven duy-
gusu besleyen, insanlara veya kendine gu -
venen bir insan şefkat ve sevgi duygusunu 
giderek artırır ve su rekli pozitif enerji u re-
tir. İ majinasyonumuz da artık pozitif çalış-
maya başlayacaktır. Pozitif çalışan imaji-
nasyonun u rettig i deg erler, varlıg a daima 
pozitif etkileri yo nlendirir. Dig er adıyla, 
“Bu yu k Rahmete” ulaşmış oluruz. 
 
Bazı kereler “Bugu n solumdan kalktım,” 
deriz; bir terslik vardır. Ama terslig i dışarı-
da aramayalım; o mutlaka kendi varlıg ımız-
da, imajinasyonumuzda eksik veya negatif 
oluşturdug umuz tesirlerin yansımasıdır. 
Bunların sebebinin biz oldug umuz bilelim. 
Bazen hayat bizi her iki tarafta da sınar; 
o yleyse hem fizikte hem de astralde oluş-
turduklarımızın sorumlulug unu yu klenelim 
ve pozitif olanı seçelim. Zaten, seçmek bi-
zim elimizdedir. 
 
 
 
Kaynak: Pozitif Yaşam, Ergu n Arıkdal 
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Büyük Değişimin Eşiğinde ANADOLU MİSYONU  
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