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“Kötülüğün anası nefsaniyettir”

Sevgili Okuyucular
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 bencilliğe, menfiliğe zamanımızda ödenen
primin, mükâfatın arttığını, devamlı
teşvik edildiğini biliyoruz. Bu ödemenin yapılan işe göre olduğunu hesap
etmek zor değildir.
Uzun senelerin sağladığı bilgi ve görgüye nazaran, ruhsal çalışmaları, Ruhsal Kanunlar'ın dışında yürütmeye çalışmak, özellikle her biçimiyle bencilliğe adamak, sonunda çok üzüntülü,
acılı ve birkaç hayat boyunca telâfi
edilmesi gereken ağırlık ve tortu bırakan cehennemî sınanmalara yol açmaktadır.
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, hakikatlere ait bilgi ve görgüsüzlükten doğan cahilliktir. Bu da nefsaniyettir. O
hâlde “Kötülüğün anası nefsaniyettir”
dersek hataya düşmüş olmayız.
İnsan ancak lâyık olduğu yolda yürür.

Selam ve Sevgiler
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EYLÜL 2014 KONFERANSLARI
ANKARA RUHSAL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ
Tarih

Konferans Konusu

Konuşmacı

02.Eyl.14 Seçimlerimizin Hayat Planımızla İlişkisi ve Sonuçları
09.Eyl.14

Ergün Arıkdal'ın 2 Nisan 1991 tarihli konferansı.

Tarık Arıkdal
Ergün ARIKDAL

Konu: "Serbest Soru Cevap -1. Bölüm
16.Eyl.14
23.Eyl.14
30.Eyl.14

Ergün Arıkdal'ın 2 Nisan 1991 tarihli konferansı.

Ergün ARIKDAL

Konu: "Serbest Soru Cevap -2. Bölüm
Ergün Arıkdal'ın 1 Mayıs 1990 tarihli konferansı.

Ergün ARIKDAL

Konu: "Serbest Soru Cevap"
Bedri Ruhselman "İLAHİ NİZAM ve KAİNAT" bilgilerine göre Düalite Kavramı?

İsmet Yalçın

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)

Tarih
02.Eyl.14
09.Eyl.14

Konferans Konusu
Seçimlerimizin Hayat Planımızla İlişkisi ve Sonuçları
Ergün Arıkdal'ın 2 Nisan 1991 tarihli konferansı.

Konuşmacı
Tarık Arıkdal
Ergün ARIKDAL

Konu: "Serbest Soru Cevap -1. Bölüm
16.Eyl.14

23.Eyl.14
30.Eyl.14

Ergün Arıkdal'ın 2 Nisan 1991 tarihli konferansı.
Konu: "Serbest Soru Cevap -2. Bölüm
Ergün Arıkdal'ın 1 Mayıs 1990 tarihli konferansı.
Konu: "Serbest Soru Cevap"
Bedri Ruhselman "İLAHİ NİZAM ve KAİNAT" bilgilerine göre Düalite Kavramı?

Ergün ARIKDAL

Ergün ARIKDAL
İsmet Yalçın
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İLÂHÎ NİZAM VE KÂİNAT
VİCDAN MEKANİZMASI

Daha iyi anlaşılabilmesi için bu
sayıda bazı noktaları ozet olarak tekrarlamayı faydalı goruyoruz.
Vicdan, realite, idrak, bilgi,
sevgi velhâsıl dünyada tezahür
eden bütün kıymetler; ancak beyin cevherinin imkânları dahilinde formlarını almış, maddi görünüşlerden ibarettir. Bunların asıl
kıymetleri, öz varlıkta meknuz
olan kudretlerdedir. Fonksiyonları
da dunya imkanları içinde ancak oz
varlıga hizmet etmek yolunda işler.
Binaenaleyh bunlar, yalnız dunyada
cari, sathı zaman idrakiyle olçulebilen dunya şekilleri, halleri ve gorunuşleridir. Bunların besledikleri, inkişaflarına vasıta oldukları asıl oz
varlıktaki kıymetler ise, oz varlıgın
tabi bulundugu kure zamanının namutenahi diyebilecegimiz idrak imkanlarıyla degerlenen hakikı kıymetlerdir ki bu kıymetler, ruhun kainattaki tekamul olçusunu gosterir. Kurevı veya idrakı zaman teknigi ile degerlenen bu ince kombinezonlar,
dunyanın sathı zaman idrakiyle tarif
ve tavsif edilemezler. İşte vicdan mekanizmasına ait geçen butun bilgilerdeki idrak, bilgi, realite, unsur, sevgi... gibi kelimelerin hep bu mefhumlar içinde kendi kıymetleriyle ele
alınması lazım gelir. Mesela sevginin
bahsedilen cephesi dunyaya ait olan
kıymetlerini ifade eder. Bunun varlıga ait olan, idraki zaman karşısındaki

Dr. Bedri RUHSELMAN

6. SAYI DEVAM

durumuna ve manasına dunya zamanıyla duşunen bir insan asla nufuz
edemez. Keza kurevı veya idrakı zaman teknigine tabi olan, dunyayı muteakip suptil alemdeki sevgi kombinezonları da insanlar için kabili idrak degildir. Ancak, bedenlerinden
yukselerek tamamen ayrılmış varlıklar o aleme gittikleri zaman bunların
hakiki manalarını anlayabileceklerdir. İleride verilecek sathı ve kurevı
zaman bilgilerini gordukten sonra
tekrar bu satırlara donulurse, sathı
zaman idrakine baglı insan sevgisinin yanında, kurevı zaman teknigi ile
yuruyen ve sevginin oz varlıktaki
mukabili
olan
vibrasyonların
manasındaki şumulun derecesini
sezmek daha kolay olur. Ve tek satıhlı, basit insan idraki karşısındaki sevginin iptidaı durumuyla, namutenahi
imajinatif satıhları ihtiva eden insan
ustu alemdeki sevgi intibalarının nihayetsiz şumulu, yani oz bilgiler içinde parlayan ihtişamlı durumu hakkında daha geniş bir sezgi kıyası yapmak mumkun olur.
Son zamanlara dogru dunyada
iyice ortaya çıkan ve buyuk din muesseseleri ile diger maşerı bir suru
durumları meydana getiren vazifeli
varlıkların müdahaleleri dünyanın ilk insanlık devresinde bu kadar açık ve şümullü olarak görülmüyordu. Zira ilk devirlerde insanlı-

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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VİCDAN MEKANİZMASI

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.

gın yeni inkişafa yuz tutmuş idrakleri içinde boyle buyuk maşerı
tekamullere pek ihtiyaçları yoktu.
İdrakleri henuz otomatik sezgi kademesinde bulunan ilk insanlar daha ziyade ferdı hayatlar geçiriyorlardı. Bu arada raslanan kuçuk topluluklar bugunku manada anlaşılan
buyuk maşerı topluluk mefhumlarından bambaşka idi. O zamanın gelip geçici toplulukları açlık endişesi,
korku insiyakı, cinsiyet ihtiyaçları
gibi çok basit birkaç insiyakı sezgiden mutevellit ihtiyaçlar altında vukua geliyordu. Bu basit inkişaf kademelerinde
insanların
şumullu
maşerı hayatları henuz kurulmuş
degildi. Bu da onların idraklerinin,
boyle bir durumu meydana getirebilmek kudretinden mahrum bulunmalarının bir neticesi idi. Yani fertleri bir araya getirip muayyen bir
hedefe dogru muşterek faaliyetleri
kuracak ve onları sevk ve idare edecek kadar luzumlu olan toplayıcılık,
kuruculuk ve idarecilik kudretleri
idraklerde henuz teessus etmemiş
bulunuyordu. Bu yüzden, daima
vicdan düalitelerinin denge seviyeleri nefsaniyet sahalarında kurulan bu ilk insanlar pek çok zaman boyunca alt realitelerde sürünmek mecburiyetinde kalmışlardır. Zira insan altı kademelerindeki otomatik yuruyuşlerinden yeni
ayrılmaya başlamış olan ilk insanlar,
ileride geniş çaptaki hurriyetlerin
kendilerine kazandıracagı, bedenle-

...ÖNCEKİ SAYFADAN DEVAM

rine idrakleriyle direkt olarak mudahale edebilmek imkanlarına henuz
malik degillerdi. Eger hal hep boyle
devam etseydi, onların inkişaf denge
seviyelerinin ust kademelere, kendi
kendilerine yukselebilmeleri mumkun olmazdı. Bunun için, ilk inkişafların denge seviyelerini yukarılara
ulaştırabilmelerini saglamak maksadıyla insanların idraklerine dışarıdan
gelecek ferdı mudahalelerin luzum
ve zaruretleri bir muddet daha devam etmiştir. Tabiıdir ki idrakler
kendilerini topladıkça, yani insanlık
halindeki gorgu ve tecrubelerle şumullerini genişlettikçe hurriyetleri
artmış, o nisbette de dış mudahaleler
idraklerin daha ziyade, kendi inkişaf
mekanizmalarına bizzat kendilerinin
mudahale edebilme imkanlarını arttırmak cihetine yonelmiştir.
İdrakin kendi kendisine müdahalesinin, insan hayatı başlangıcında ancak dış müdahalelerle ve
yardımlarla mümkün olabileceğini evvelce soylemiştik. Bu ilk devrelerde her şey otomatiktir ve idraksizcedir. Onun için insanlar buna
insiyak demişlerdir. İlk zamanlarda,
ust maşerı planların insanlar uzerinde daima mudahalesi olmuştur. Fakat burada mudahale tabirini yanlış
anlamamalıdır. Bu mudahaleden
maksat; istikametlendirmek, organize etmek, programlamak demektir.
Bundan daha aşırı manadaki mudahaleler insanlık safhası için degildir.

VİCDAN MEKANİZMASI

İşte ilk zamanlardaki bu dışarıdan gelen vibrasyonların idrakteki klasik
ifadesi insiyaklardır. Bu insiyakları,
hayvanlarda mevcut olan daha agır ve
kaba otomatizmalardan ayrı tutmak
lazım gelir. Çunku bu iki otomatizma
arasında geniş mahiyet farkı vardır.
Nitekim boyle farklar nebatlarla hayvanlar arasındaki otomatizmalarda da
mevcuttur.
İdrakler inceldikçe bu insiyaklar yavaş yavaş daha zengin karakterler almaya başlarlar ve insanların sezgi dedikleri şekil ve
hâllere girerler. Sezgi devrinin dunyada başlaması umumı deger bakımından aşagı yukarı musavatla olmuştur. İnsiyakların dolduramadıkları boşluk ve kifayetsizlikler sezgilerin
dogmasıyla yavaş yavaş dolmaya başlamış ve yuksek alemlerdeki maşerı
planların simetrigi ve onların hazırlayıcısı olan dunyadaki içtimaı hayat
kurulmuştur. İşte bu kuruluş sırasında idraklerin inkişaflarına paralel ve
aynı zamanda bu inkişafların neticelerine baglı olarak butunun cuzulere
ayrılması, parçalanmalar, organlaşmalar ve organizator ihtiyacı baş gostermiştir. Bu suretledir ki mahiyet,
ihtiyaç ve zaruret zenginleştikçe bedenler arasındaki ilk devrelere mahsus benzerlikler ve idraklerdeki muhteva kifayetsizliginin husule getirdigi
insiyaklar benzerligi ortadan kalkmış
ve tekamulun husule getirdigi farklı
durumlar artık evvelce oldugu gibi,
ufak nuanslarla degil, geniş deger
farkları halinde bedenlerde tecelli etmiştir.
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Bu içtimaı formasyonlar anından itibaren, gene insan hayatı için
en otomatik manasıyla ferdı ve
maşerı topluluklar başlamış, turlu
deger olçuleri itibarıyla bazı fertler,
bu topluluklara onderlik etmişlerdir: nefsanı onderlikler, vicdan safhası onderlikleri ve muayyen zamanlarda varılmış buyuk ve umumı
inkişaf devreleri onderlikleri gibi.
İşte bu zarurettir ki hassas irtibat kabiliyetlerini bazı insanlara
kazandırmış, bu yuzden kuvvetli
medyomlar gelmiş, muayyen intikal
safhaları olmuş ve kainatın yuksek
yollarına dogru bir bilgi, bir kavrayış ve uzanış sezgileriyle vazifeye,
hissı hazırlanma planları başlamış
ve nihayet yakın geçmişlere dogru
bu planlar en munkeşif hallerini almış ve sezişler daha kuvvetli semboller ve reformlar halinde cemaatlerde tecelli etmiştir.
İdrakin, dunya payına duşen
inkişafının şu kısa ve umumı hulasasını yaparken toplulukların nasıl
ve ne tarzda teşekkül ettiklerini
de umumî bir bilgi hâlinde vermiş olduk.
Bitti

İdrakler
inceldikçe bu
insiyaklar yavaş
yavaş daha
zengin
karakterler
almaya başlarlar
ve insanların
sezgi dedikleri
şekil ve hallere
girerler.
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SADIKLAR PLANI’NDAN
CELSE: 126 1.5.1970

Bedeni besleyen kaynaklar...
P: Maddı bedeniniz iki ana kaynaktan beslenir:
— Biri, şuur sahaları vasıtasıyla devamlı olarak bir yıkanmaya
tabi tutulur. Yıkayan, şuurun enerjisidir. Dolayısıyla, o
enerji bedene intikal edinceye kadar geçirdigi butun
maddı safahatı da aynı derecede aksiyone eder. Maksat,
sadece bedenin ihyası degil, bedene gelinceye kadar
baglı olan butun tekasuf, enerji tekasuflerini de seyyalleştirmektir. Bilindigi gibi, sizin mekanınızda enerjinin
en kaba hali, en yogun hali form’dur, şekil’dir, eşya’dır.
Etrafınız ve bedeniniz bunun bir hususı halidir.
— İkinci kaynak, bizatihi bu maddenin birbirlerini mutekabilen ve muteselsilen devamlı olarak tesir altında
bulundurmaları ve bu muessiriyetin hiç ardı kesilmeden devam
etmesinden mutevellittir. Yani, her şey kendi kendine ve kendinden gayrisine devamlı olarak tesirde bulunur.
Oyleyse, siz bedeninizi ihya etmek, bedeninizi mukemmel kılmak, yani vasıtanızı en uygun, en verimli hale getirmek için iki
ana noktayı adamakıllı anlamak ve talim etmek mecburiyetindesiniz: Birincisi, şu halinizde iken sizin için mumkun olan şuur
zenginliginizi, yani şuurı muhtelif enerjilerinizi kullanabilmek.
İkincisi, bedeninizle alakalı olan en tabiı maddı vibrasyonları ve
kaba enerjileri yerli yerinde kullanmaktır.

Sözlük:

İhya

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

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

İnsanlar yaşlandıkça daha mutlu oluyorlar

Psikolog Laura Carstensen

İnsanlar artık daha uzun yaşıyorlar ve

toplumlar da giderek daha ruhsuz
hale geliyor. Medyada gazetelerde,
televizyonda surekli bunlardan bahsediliyor. Bazen bunu çok sık duydugumuz için daha uzun yaşamayı
bir tur memnuniyetle karşılıyoruz.
Ama eminim ki kişi yaşam kalitesini
her yaşta yukseltme şansına sahiptir ve inanıyorum ki yukseltecektir de.
Şimdi daha açık olmak için olaya
daha tepeden bakalım. 20. yuzyılda
ortalama insan omru daha onceki
butun milenyumlarda oldugundan
daha fazla uzadı. Çok kısa bir sure
içeriside yaşadıgımız zamanı neredeyse ikiye katladık. Bu yuzden
bu yaşlanma işini tam kavrayamadıysanız kendinize kızmayın. Bu
daha çok yeni bir olay.
Yaşamdan beklenti artarken aynı zamanda
dogurganlık
oranı
da
duştugunden,
yaş
ortalaması
dagılımının gosterildigi ve en alttaki
genç nufusun belli yaşa gelebilmeyi
başarmış ve bu yuzden piramidin
tepesinde birikmiş nufustan ayrıldıgı
grafigi artık bir piramit degil de bir
dikdortgen şeklinde gorselleştiriliyor.
Eger
nufus
istatiklerini
biraz
inceleyler bileceklerdir, şimdi ilk defa
yeni bir şey oluyor nufus konusunda.
Modern dunyada dogan bebeklerin
tarihte ilk defa yaşlanma fırsatını
ellerinde bulundurdukları anlamına
geliyor.
Peki bu nasıl gerçekleşti? Yani
kalıtımsal olarak atalarımızın 10.000
yıl onceki hallerinden daha dayanıklı
degiliz. Umulan yaşam suresindeki bu
artış bir yandan kulturun, diger yandan bilim ve teknolojinin birlikte
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TED konuşmasından derlenmiştir.
geliştigi ve insan davranışındaki saglık
ve refahı arttıran geniş çaplı gelişimleri de içinde barındıran potanın
olaganustu bir urunu. Kulturel
gelişimler sayesinde atalarımız erken

olumleri buyuk olçude elimine ederek
insanların doya doya ve uzunca yaşayabildikleri bir duzen oluşturdular. Ancak şimdi de yaşlanmayla ilgili problemler mevcut: hastalıklar, yoksulluk
ve sosyal statu kaybı gibi.
Geldigimiz noktadan memnun oldugumuz zamanlar o kadar nadir ki, ancak
yaşlanma hakkında ne kadar bilgi sahibi olursak, yaşlanmanın kaçınılmaz
bir duşuş oldugu fikri goze o kadar
yanlış gelmeye başlıyor. Aslında
"yaşlanmak" daha ziyade bazı guzel
ozellikleri de yanında getiriyor.
Örnegin yuksek tecrube, uzmanlık ve
en onemlisi; duygusal algımız. Evet,
yapılan araştırmalara gore yaşlı insanlar mutlular. Örta yaşlılardan ve genç
olanlardan kesinlikle daha mutlular.
Yapılan her araştırma aynı sonuca
varıyor.

Evet, yapılan
araştırmalara
gore yaşlı
insanlar
mutlular. Örta
yaşlılardan ve
genç olanlardan
kesinlikle daha
mutlular.
Yapılan her
araştırma aynı
sonuca varıyor.
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İnsanlar yaşlandıkça daha mutlu oluyorlar

ABD’de bulunan CDC ( Hastalık Gozetim
Merkezleri) geçenlerde bir anket yaptı.
Bu ankette katılımcılardan içinde bulunAnket
dukları bir hafta içinde kayda deger bir
sonuçlarına psikolojik sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarını
soylemeleri
bekleniyordu.
Anket
gore yaşlı
sonuçlarına gore yaşlı insanların gençlere
ve orta yaşlılara gore daha az psikolojik
insanların
sıkıntı yaşadıkları sonucuna varıldı.
gençlere ve
Bunun yanında yakınlarda yapılan bir
orta yaşlılara Gallup anketi de katılımcıların bir onceki
gore daha az gun ne kadar sinir, stres ve endişe
yaşadıklarıyla alakalıydı. Anket sonuçları
psikolojik
sinir, stres ve endişenin yaşlanma ile
azaldıgına işaret ediyordu.
sıkıntı
Sosyologlar bu durumu yaşlanma parayaşadıkları
doksu olarak tanımlıyorlar. Yine de
sonucuna
yaşlanmak o kadar da basit bir şey degil.
Bu buluşları geri alabilmek için çok çeşitli
varıldı.
sorular sorduk. Bu durumun yaşlı insanların şu anki populasyonlarının her zaman en iyi populasyon olup olmadıgını
sorduk. Yani genç populasyon somut
olarak yaşlı populasyonun deneyimledigi
gelişmeleri yaşlandıklarında deneyim-

lemiş olmayacaklar. Aynı zamanda yaşlı
insanların
genelde
depresif
olan
yaşlanmayı hissettiklerinden daha guzel
yansıtmaya çalıştıklarını duşunduk; ve
bunu da sorduk. Ancak bu gerçegi ne ka-

dar gozardı etmeye çalıştıysak da onu
kanıtlayan o kadar çok kanıt bulduk.
Yıllar once bir iş arkadaşımla birlikte
aynı grup insanı 10 yıl boyunca
gozlemledigimiz bir çalışma yuruttuk.
Deneklerimiz
18
ile
94
yaş
aralıgındandılar. Deneklerimizin duygusal deneyimlemelerinin yaşlandıkça
nasıl
degiştigini
gozlemledik.
Katılımcılarımız
bir
haftalıgına
eletkronik alıcılar taşıdılar. Gun içinde
ve akşam ustu onları rastgele zamanlarda alıcılarından aradık. Önları her
aradıgımızda 1 ile 7 arası bir olçekte o
anda ne kadar mutlu olduklarını
soruyorduk, ya da ne kadar uzgun
olduklarını veya ne kadar yılmış
olduklarını.
Boylelikle
gunluk
yaşantılarında ne çeşit duygular
hissettiklerini kaybedebiliyoduk.
Bu yogun çalışmadan yola çıkarak
gorduk ki; daha mutlu veya başarılı
olan belli bir nesil yok. Ancak bireyler
teker teker incelendiginde zaman
ilerledikçe verdikleri sonuçlar deney
başında verdikleri sonuçlara gore daha pozitif. Sadece çok ileri yaşlarda
hafif bir duşuş var. Bu duşuş gerçekten
var. Ancak hiç bir zaman yetişkinlik
başlangıcındaki
seviyeye
kadar
uzanmıyor.
Yaşlı insanlar "mutludur" demek de
çok basit kaçacak. Çalışmalarımızdaki
bulgulara gore daha pozitifler ancak
gençlere gore farklı duyguları bir arada yaşamaya daha yatkınlar. Mutlulukla huznu bir arada yaşamak gibi.
Hani olur ya, arkadaşınıza gulumserken gozunuzdeki bir yaş gibi. Başka
bir araştırma da yaşlı insanların
huzunle daha rahat başa çıkabildiklerini gosterdi. Gençlere gore uzuntuyu
daha kolay kabulleniyorlar. Bu durum
yaşlıların hararetli duygusal çatışmaları ve tartışmaları gençlere gore
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neden daha rahat çozebildiklerini
açıklıyor. Yaşlı insanlar adaletsizlikleri umutsuzlukla degil de merhametle degerlendirebiliyorlar.
Aynı şartlar altında yaşlı insanlar dikkat ve hafıza gibi bilişsel algılarını
olumsuzdan
ziyade
olumluya
yoneltiyorlar. Genç, orta yaşlı ve yaşlı
insanlara
bazı
fotograflar
gosterdigimizde ve sonrasında bu
fotografları hatırlamalarını istedigimizde yaşlı insanlar, genç degil yaşlı
olanlar, olumsuzlardan çok olumluları
hatırladılar. Genç ve yaşlı insanlara
laboratuvar ortamında gulumseyen ve
somurtan insan yuzlerine bakmalarını
istedik. Yaşlı insanlar gulen yuzlere
baktılar. Somurtan yuzlerden uzak
durdular. Bu, gunluk hayatta daha
fazla keyif ve tatmine karşılık geliyor.
Ama sosyal bilimciler olarak, olası alternatifler 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 oldugu için direkt olarak olumlu
hislere egilimliyizdir. Ya da beynimizdeki sinirsel merkezler olumsuz
hisleri sindiremez hale geldiklerinden
bu boyledir. Ama asıl sebep bu degil.
Zihinsel olarak hala dinç olan
yetişkinler deneylerimizde daha çok
olumlu geri donuş yaptılar. Gerçekten
de gerektiginde, yaşlı insanlar
olumsuz bilgiyi de olumlu bilgiyi
işleyebildikleri gibi işleyebiliyorlar.
Peki bu nasıl olabilir? Araştırmalar bu
degişimlerin esasen insanın zamanı
gozlemleme yetenegi uzerine kurulu
oldugunu gosterdi. Bahsedilen zaman
sınırları belli olan, saatlerimizde
okudugumuz ya da takvimsel zaman
degil. Bir omur boyu bize eşlik eden

İnsanlar yaşlandıkça daha mutlu oluyorlar

zaman. Ve eger yaşlanmayla ilgili bir paradoks varsa o da şudur ki: yaşlandıkça
olumsuz olmadıgımızın daha da bilincine
varıyoruz ve bu hayata bakışımızı olumlu
yonde degiştiriyor. Zaman ufkumuz
gençlikte oldugu gibi uzun ve dumanlıyken surekli bir şekilde etrafımızı
keşfederek, risk alarak mumkun olan
butun bilgiyi emmeye çalışıyoruz. Mesela
hiç sevmedigimiz insanlarla bir şekilde
belki beklenmedik bir şey ogreniriz diye
ilginç oldugu için zaman geçirebiliriz.
Önceden tanımadıgımız insanlarla çıkarız
mesela. Bilirsiniz, en nihayetinde bu sefer olmazsa başka sefer olur deriz. 50
yaşın ustundekiler tanımadıgı insanlarla
çıkmaz.
Yaşlandıkça zaman ufkumuz kısalır ve
hayattaki hedeflerimiz degişir. Dunyanın
butun zamanına sahip olmadıgımızı farkettigimizde onceliklerimizi daha net bir
şekilde gormeye başlarız. Önemsiz
olaylara daha az dikkate alırız. Yaşamın
tadını çıkarırız. Daha minnettarızdır ve
uzlaşmaya daha açıgızdır. Yaşamın duy-

Yaşlandıkça
zaman ufkumuz
kısalır ve
hayattaki
hedeflerimiz
degişir.
Dunyanın
butun
zamanına sahip
olmadıgımızı
farkettigimizde
onceliklerimizi
daha net bir
şekilde
gormeye
başlarız.
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gusal açıdan onemli olan alanlarına
yatırım yaparız. Ve yaşam iyileşir.
Boylece gunden gune daha da
mutluyuzdur. Fakat bakış açımızdaki
bu degişiklik adaletsizlige karşı toleransımızı çok buyuk olçude duşurur.
2015 yılında Amerika'da 60 yaş ustundeki populasyon 15 yaş altındakilerden daha az olacak. Peki bu
yaşlılarla dolu toplumlara ne olacak?
Sonucu rakamlar belirlemeyecek. Sonucu kultur belirleyecek. Eger bilim
ve teknolojiye yonlenip yaşlı insanların yuzleştikleri asıl problemlere
çozum bulursak ve yaşlı insanların
yaşamlarına eklenen yıllar yerine dayanıklılıklarına ve dayanma guçlerine
yatırım yaparsak, yaşam kalitesini her
yaş için arttırabiliriz.
Milyonlarca yetenekli ve duygusal istikrar gosteren, saglıklı ve kendisinden onceki toplumlara gore daha iyi
egitim gormuş, hayatın gerçekçi hususlarıyla yuzleşmek için bilgiyle zırhlanmış ve buyuk sorunları çozmek
için motive bireylere sahip topluluklar gorup gorebilecegimiz en iyi
toplum olabilirler.
92 yaşındaki babam şoyle der:
Yaşlıları nasıl kurtaracagımızı
duşunmeyi bırakıp onların bizi nasıl
kurtaracaklarını duşunmeye
başlayalım.
-Son-

Yazar Hakkında Bilgi:
Laura Carstensen Stanford Uzun Yaşam Merkezi
direktorudur. İleri yaşlarda nasıl daha saglıklı olmak
gerektigi konusunda çok çalışma yapmıştır.
Dr. Carstensen 50 yaş ustu insanların sorunlarını çozmek ve her yaştan insanların refahını artırmak için
yenilikçi yollar araştırıyor. Stanford Uzun Yaşam Merkezi'nin kurucu muduru olan Dr. Carstensen Stanford
Universitesi'nde Psikoloji ve Kamu Politikası Profesorudur. Bilim dunyasında sosyo-duygusal seçicilik teorisi, uzun omurde motivasyon teorisi konularında tanınır. Mutlulugun bir omur boyu bir Eylem Planı: O da
Uzun Bir Parlak Gelecek kitabının yazarıdır.
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Duyuru
REGRESYON DANIŞMANLIĞI
KURSU
World Regression Institute
Bodrum -İstanbul - Ankara

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
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 ediyor.

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 gorevlisi Abuzer
Çelik, temizlik yaptıgı sırada çoplerin kenarında
buldugu piyasa degeri 130 bin lira olan 1.5 kilo
altını, polisler aracılıgıyla Sarraflar ve Kuyumcular Dernegi Başkanına teslim etti.
Adıyaman Belediyesi’nde 10 yıldır temizlik gorevlisi olarak çalışan Abuzer Çelik, bugun ogleden sonra Harıkcı Caddesi uzerinde temizlik yaptıgı sırada çoplerin kenarında kutu içinde 1.5 kilo altın buldu. Hurriyet'ten Mahir Alan'ın haberine gore, altın dolu kutuyu alan Çelik, Sumer Meydanı’ndaki kuyumcular çarşısında bulunan polis
noktasına gitti. Çelik’in durumu anlatması uzerine olay yerine gelen Hırsızlık Buro Amirligi ekipleri, Sarraflar ve Kuyumcular Dernegi Başkanı Mehmet Ali Yaylagul ile temasa geçti. Yaylagul, altın
dolu kutunun Gaziantep’ten gelen kuyumcu toptancılıgı yapan ismi açıklamayan bir kişiye ait oldugunu ve firma yetkilisini teslim etmek uzere altınları alabilecegini soyledi. Bunun uzerine Çelik’in
buldugu altın dolu kutu, polisler eşliginde Mehmet Ali Yaylagul’e teslim edildi.
'Durumum yok ama haram olduğu için almadım'
Altınları bukup teslim eden temizlik gorevlisi Abuzer Çelik, "Yerde temizlik yaparken buldum. Arabamın içine koydum. İleride baktım içinde altın var tekrardan kapattım. Daha sonra kuyumcuların
orada gorevli polise soyledim ve ona teslim ettim. Haram oldugunu biliyorum. Durumum fazla yok.
6 çocugum 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 Yaylagul ise ismini vermek istemeyen firma yetkilisiyle goruştugunu ve Abuzer Çelik’in ornek davranışından dolayı hediye olarak iki yuzuk verilmesini kararlaştırdıklarını soyledi.
Yaylagul, "Yaklaşık 1.5 kilo civarında bir altın kutusunu valizlerinden duşurmek uzere belediyenin
temizlik işçisi tarafından bulundu. Bizim memleketin tabiriyle helal mal, helal adama da denk gelmiş. Gerçekten ben huzurunuzda amcamızı tebrik ediyorum" diye konuştu.Ote yandan Abuzer Çelik’e, ornek davranışından dolayı çalıştıgı taşeron firma tarafından 3 gun 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 ust duzey yoneticilerinden Sheryl Sandberg, servetinin yarısını ‘The Giving Pledge’
adlı yardım kuruluşuna bagışladı. Facebook’ta Mark Zuckerberg’den sonra en ust pozisyonda bulunan Sandberg’in yaklaşık 1 milyar dolarlık bir serveti oldugu tahmin ediliyor. Sandberg, gerçekleş-
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tirecegi bu bagışla kuruma bagış yapmaya karar veren dunyanın 127 milyarderi arasında yerini aldı. Unlu iş adamı Warren Buffett ve Microsoft’un kurucusu Bill Gates tarafından kurulan ‘The Giving Pledge’, insanlıgın sorunlarını çozmek adına bagış topluyor. Kurum, geleneksel bir yardım kuruluşundan farklı olarak, gunluk sorunlardan ziyade, dunyanın en
buyuk problemlerinin kaynagına inmeyi hedefliyor. Sandberg ile birlikte
altı isim daha kuruma bagış yapmak için imza attı.
Kaynak: Milliyet Gazetesi 12 Mayıs 2014

3- MODERN İNSANIN STRES ve MUTLULUK SINAVI
Sınıf atlama, statu yukseltme çabası ile birlikte sahip olduklarımıza endekslenmiş başarı anlayışımız gunluk hayat stresini besliyor. Daha gergin, daha stresli insanlar olmamızı tetikliyor.
Radikal Gazetesinde Vural Çakır anlatıyor: Yıl 2009’du. Bangkok’ta bir konferanstaydık. Krizin kendisi de, sozu de dunyayı turluyordu. Toplantıda bir araştırma şirketinin krizin yurttaşlar uzerinde
etkisini olçen “Kriz ve Mutluluk” araştırması sonuçları açıklanmıştı.
Ogle yemeginde tam da fıkradaki gibi bir Çinli, bir Fransız ve bir Türk bir araya gelmiştik. Neden 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 yapılabilirdi.
Oneri mutluluk yerine melankoli uzerinde durmaları olurdu. Biz acısız yapamayız. Hayatımızın en
azından bir parçasında acı bize eşlik etmelidir ki mutlu olabilelim. Saçma sapan bir cumle gibi dursa da dogrudur. Arabesk tarafımız güçlüdür. O yuzden mesela “dertler çıkarsa şaha, aç bir kutu
kola” gibi sloganlar, mutluluga çagırmaya gore daha damardan etki yapar.
Yemek masasındaki açıklama ise bundan daha fazla akademik oldu. Fransızlar şartlar ne olursa
olsun mevcut hayat koşullarını surdureceklerine guveniyorlardı. Daha once de pek çok kez boyle
işler başlarına gelmiş ama yaşam kaliteleri aynı kalmıştı. Daha fazlasına yonelik hırsları da sınırlıydı zaten. Mevcut standartları iyiydi.
Çin ve Turkiye geçmişte Dunya uzerinde soz soyleyen büyük medeniyetlerin mirasını taşıyorlardı. Çaglar boyunca Dunya’nın gidişatını etkilemişlerdi. Gururluydular. Ama özellikle son iki yüzyılda epeyce “dayak” yemişlerdi. Daha yeni yeni “gelişen ülke” sınıflandırmasına mazhar
olabiliyorlardı.
O yuzden aceleleri vardı. Bir an once sıçramak, eski konumlarını restore etmek iddiası ulke vatandaşlarında da yansımasını buluyordu. Oldukları yerle tatmin olmuyorlardı. Daha iyi bir statuye ve
daha çok şeye sahip olmak için aceleleri vardı. Kriz sozu işte bu umutlara darbe vuruyordu. Büyük
hayaller hızla mutsuzluğa dönüşüyordu.
Çok daha yakın tarihli bir araştırma, başarının farklı ulke yurttaşları tarafından nasıl algılandıgı ile
ilgili veriler saglıyor. Acı seven melankolik tarafımıza, sınıf atlama konusundaki guçlu irademize de
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uygun… “Başarımı sahip olduklarımla ölçerim” cumlesine katılımda yine Çin birinci ve Turkiye,
Hindistan’ın ardından uçuncu. Çin yuzde 71, Hindistan yuzde 58 ve Turkiye yuzde 57 ile bu ifadeye
katılıyor.
Bağrında Doğu’nun en önemli felsefelerini barındıran ülkelerin insanları kendilerini dünya
malına endekslemiş gözüküyorlar. Son zamanlarda, benim çevremde Hindistan’da aylar geçirmek
uzere yola çıkan arkadaşlar oldu. Ruh huzurunu,
dunya malının otesine geçecek bir olgunlukta yakalamanın yollarını aramaya gittiler. Aynı sıralarda
Hintliler de iş kapmak ve para yapmak için akın
akın dunyaya açılıyorlardı.
Ne çare ki, dogunun yeniden “psikolojik iktidar”
mücadelesine ruhsal dinginlikten çok materyalizm kılavuzluk ediyor.
İsveçliler başarı ve mulk ilişkisini en az kuranlar. İngiltere, Amerika, Kanada, Japonya gibi gelişmiş
kabul edilen ulkeler de bu konuda alt sıralardalar. Başarı kavramını daha çok çeşitlendirmişler belli 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 altındayım” cumlesine en çok katılanlar yine Çinliler. Turkiye ise Guney Afrika, Rusya ve Hindistan’ın
ardından beşinci sırada geliyor. Turkiye’de bu ifadeye katılım oranı yuzde 53. İtalya, İsveç, Japonya ve Fransa gibi ulkelerin vatandaşları bu stresten en az etkilenenler. Marka çagının yardımı ile
dışarılardan kaynak transfer etmeyi başararak yuksek gelirlere ulaşmış olan ulkeler “parayla saadet olmaz “ diyorlar.
Şoyle bir sonuca varmak en dogrudur:
Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Onlar bu yollardan geçtiler, şimdi doydular. Parayla saadet
olmadığını yaşayarak gördüler. Ama açlıktan kemikleri çıkmış birine, boşuna yemeye çalışma obez olursun demek kolay değil. Varlık illaki deneyimleyecek. Ama boğazına kadar gömülmesine gerek kalmadan ayakları ıslanınca işi anlayabilirse kendisi için en iyisi olacak.
Biz de manevi iklimimizin zenginleştigini, etik degerlerin yukseldigini sanıyorsak fena halde yanılıyoruz.
Kaynak: Bu yazı Vural Çakır’ın 11 Eylül 2014 tarihli Radikal Gazetesindeki yazısından yararlanarak derlenmiştir.
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ERGÜN ARIKDAL’IN KALEMİNDEN
İMAJİNASYON ve YAŞAM
İmajinatif Yapımız
Bedenlenmiş bir ruh varlıgının beden içerisindeki faaliyetlerinin en
onemli kısmı, onun imajinatif durumudur. İmajinasyon yeteneginin
hangi yonde, ne şekilde çalıştıgı konusunda iyi bir bilgiye sahip olmak
lazımdır çunku imajinasyon melekesi, bedenlenmiş olan varlıgın ruhsal
melekelerinin en bariz olanlarından
biridir. Varlık imajine etmeksizin enkarne olamadıgı gibi, yeryuzune gelişinin gereklerini de imajinasyondan
yararlanmadan duzenleyemez.
Demek ki, her şey tahayyul ile başar.
Bunu, boş hayaller kurmak degil de,
ruhta canlandırmak manasında kullanıyoruz. İmajinasyon, ruh varlıgının, zaman enerjisini zaman ve mekan aşımına tabi tutarak, kendi amacı ile çok yakından alakalı olmuşçasına veya amacına
ulaşmışçasına
kullanması
demektir.
İmajinasyon kendiliginden de çalışabilir, kasıtlı veya sistematik olarak belirli yonlerde belirli amaçlar
için de çalıştırılması
mumkundur.
Bazılarımız bunu kendimiz yapabiliyoruz, bazılarımız çagrışımlarla yapıyor, bazılarımız da çagrışıma gerek

duymadan bir maksat için yaratıcılık
kabiliyetimizi kullanıyoruz.
Gelin, imajinasyonun neler yapabildigini yakından ele alalım: İçinde bulundugumuz fizik maddenin vibrasyonel ya da titreşimsel degeri, duyularımıza çarpan kadar degildir. Beş
duyumuzun algıladıgı kısımlar, madde skalası uzerinde çok kuçuk bir yer
tutarlar. Ornegin, bir kilometrelik
mesafe içerisinde ancak bir metrelik
yeri algılayabiliriz. Peki ya geri kalan
dokuz yuz doksan dokuz metreyi nasıl algılayacagız? Yoksa algılayabiliyor muyuz? Algılıyorsak oradan bize
gelen etkileri nasıl degerlendiriyoruz? Ve ozellikle, degerlendirme sonucu verdigimiz cevaplarımız nasıl
oluyorlar? İşte, duyularımızın alakadar oldugu bu alanın dışında kalan
her şey bizim için okulttur yani bilinmeyendir. Arapların “gayb alemi”
dedikleri apayrı bir alem degil, yine
maddesel bir alemin duyular vasıtası
ile incelenmesi mumkun olmayan
kısımlarından ibarettir. Zaten bunları duyularımızla inceleyip anlayabilmiş olsaydık, bugun yeryuzunde geçerli olan pek çok gorenek, adet vs.
ortadan kalkardı; bazı işlerimizin ne
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kadar gereksiz oldugunu anlar ve
bunlardan vazgeçerdik. Ancak, bizler
madde skalasının belirli bir titreşimde olup duyularımızla algılayabildigimiz kısmını inceleyebiliyoruz. Bu
skalanın dışında kalanlar da yine
kendine ozgu bir titreşim içerisindedir; bu titreşimler yukseldikçe giderek inceleşirler. Dolayısıyla, titreşimleri yukselip inceldikçe yetenekleri
yani etkileme guçleri artıyor demektir.
İmajinasyonumuzun kendiliginden
çalışması sırasında, esiri madde uzerinde degişimler olmaktadır. Leptonlar ile ilgili bahsi hatırlayacak olursanız, esiri maddeye modern fizikte
leptonik madde denmektedir. Her
yere esneyebilen, uzanabilen ve her
şekli alabilen seyyal bir madde butun kainatı doldurmuştur. Temelde
bedenden ayrılan bir ruh varlıgının,
duyularının dışındaki saklı alemde
ilk karşılaştıgı da işte bu yapıdır. Yine madde alemi içerisindeyizdir,
onun dışına çıkmış degilizdir ama
burada artık duyularımızın dışına
taşmış, giderek seyyalleşen ve titreşimi arttıkça o oranda kabiliyeti,
içindeki irfanı da artan bir maddeden oluşan esiri alemle karşılaşırız.
Bazı tebliglerde, gelişmesiyle bir zeka eseri gosteren bu maddeyi izah
etmek için “akıllı madde” tabirini
kullanmışlardır. İşte, imajinatif duşuncelerimizin asıl ulaştıgı nokta ve
etki gosterdigi yer, bu esiri evrendir.
Esiri evren içerisinde butun imajlar,
taşımış oldukları amaca uygun hareket ederler. Duşuncemizdeki, imajinasyonumuzdaki amaç ne ise o esiri
madde içinde bir biçime girer. Ornegin, imajinasyon pozitif yonde iyilikle, sevgiyle gitmişse orada meydana
getirecegi yeni form; bu turden yayın
yani iyilik, hayır, sevgi vs. yayını yapmaya başlar.

İMAJİNASYON ve YAŞAM
Diyelim ki, normal zaman ve mekan
içerisindeyiz, zihnimizde gelecek
için bir şeyler tasarlıyoruz: “Şoyle
bir olayı yaratabilir miyim? Şoyle
bir hedefe ulaşabilir miyim?” diye
duşunuyoruz. Biz
tasarladıgımız
şey ustunde duşundukçe, imajinasyon melekemiz mekanı ortadan kaldırır; o
durum içerisine
zaman da, seneler
de, yollar da, fiziksel engeller de,
oluşlar da, mevsimler de kısacası
her şey girer.
İmajinatif duşuncemiz, mekanın
kapsadıgı butun imkanları aşmaya
başlar ama bu zaman enerjisi ile
olur. Beş duyu ile anlaşılması gerekirse, gorunuşte ortada olan biten
hiçbir şey yoktur ama o şey artık
oluşmuştur. Bu, duyularla algıladıgımız enerjetik alanın dışındaki bolgelerde oluştugunu farz ettigimiz hedeflerin zaman içerisinde kontrol
altına alınmasıdır ve bunu imajinasyon melekesi ile saglarız. İleride başımıza gelecek olan şeylerin hepsinin prototiplerini, bizler şimdi, burada imajinatif olarak meydana getirmiş durumdayız. Daha biz oraya
fiziksel olarak ulaşmadan once, ulaşacagımız o nokta veya ulaştıktan
sonra elde edecegimiz şeklin aynısı,
esiri alemde boylece mevcut olur.
Yani bizim şimdiden tahayyul ettigimiz şeyler, gelecekte bizi karşılayacak olan şeylerdir. Bu, bizim yaratıcı
imajinasyonumuz ile meydana gelir.
Elbette, bunun içerisinde hem pozitif, hem de negatif degerde olanlar

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 çunku hayatın mayasında,
bu iki enerjinin bir arada bulunması
gibi bir zaruret vardır.
Gerçekten de, imajinasyon irade ile
başlayıp irade ile biter. Bir şeyin tahayyul edilmesi için bizi herhangi bir
şeye zorlayan yoktur; bu ancak kendi
irademizle olan bir iştir. Tek sorun,
irademizin çalışmasının nereden, ne
zaman başladıgını her zaman kontrol
edemeyişimizdir, çunku kendimize
vakıf varlıklar degiliz. İşte bu nedenle, imajinasyon yeteneginin hangi
yonde, ne şekilde çalıştıgı konusunda
iyi bir bilgiye sahip olmak çok onemlidir. Kendimize vakıf olmayışımız
nedeniyle, imajinasyonu çalıştıran
mekanizmaları sanki bizim dışımızdaymış gibi duşunuruz. Halbuki o
mekanizmalar bizim içimizdedir; ta-

hayyulumuzu biz kendimiz çalıştırırız. Dolayısıyla, elde edecegimiz sonuçlarda herhangi başka bir varlıgın
yorumu veya yargılaması yoktur yani
hiç kimseden şikayet edemeyiz. Hepsi bizden dolayı olmuştur.

İMAJİNASYON ve YAŞAM

İmajinasyon melekemiz genellikle hiç
durmamacasına çalışır durur; bazen
kendiliginden, otomatikman oluşur,
bazılarını da bilerek yaparız. Bunların bir kısmı yeryuzundeki hayatımızın işlemleri ile alakalıdır ve bunlar
meyvelerini kısa zamanda verirler,
onların gerçekleştiklerini goruruz.
Peki, her istedigimiz gerçekleşir mi?
İstedigimizin gerçekleşebilmesi yani
o şeyin formunun esiri alemde oluşabilmesi için duşunce faaliyetimizin,
konsantrasyonumuzun ve bir de hedef diye saptadıgımız amaçların; gerçek varlıksal ihtiyacımızı karşılayacak olması lazımdır. Gerçek ihtiyacımızı karşıladıklarında, biz cevap alabiliriz. Eger gerçek ihtiyacımız degilse, boşuna ugraşmaya luzum olmadıgını hayat bize gosterir: “Ne kadar
çok çaba harcadım, bir turlu kısmet
olmadı,” der bırakırız. Kısmet sozcugunu mistik anlamda, “sanki bunu
size başkası nasip etmiş de, siz alamıyorsunuz,” tarzında ele almamak lazım. İnsanlar şanslarını kendileri hazırlarlar çunku şans dedigimiz şey,
bizim ihtiyaçlarımıza uygun yolda
hedefimize dogru ilerlerken elde ettigimiz kolaylıklardan ibarettir. Bu kolaylıgın nedeni, hedefimize butun samimiyetimizle gidebiliyor oluşumuzdur. Hedefimizin yonunde yol aldıgımızda, birsuru yardım gelir. Halbuki
biz “yardım”dan tam tersini anlarız,
degil mi? “Zaten dogru yolda gidiyorsam, yardıma luzum yok. Esas, yolumdan çıktıgımda veya arabamın
tekerine bir şey oldugunda yardım
gelsin ki, işe yarasın,” deriz ama işler
boyle yurumez. Yukarının nizamına
gore kim ki arabasını dogru durust
surer ve o yonde hiç şaşmadan gitmektedir, ona daha çok yardım edilir.
Yan yollara girenlere ise daha çok
sapa yollar açılır; o varlık dogru yolu
tekrar bulana dek hayli zorluk çeker.
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İmajinasyonumuzdaki amaç ne ise,
esiri madde içinde onun bir biçime
girdiginden soz etmiş ve imajinasyon
pozitif yonde iyilikle, sevgiyle gitmişse orada meydana getirecegi form da
iyilik, hayır, sevgi vs. yayını yapmaya
başlar, demiştik. Ama yeryuzunde
yaşamakta olan insan sadece iyi, guzel, pozitif şeyler duşunmez. Maddeye karşı daha yuksek esneklikler gosterebilmesi, maddenin etkisine karşı
daha fazla esnek olabilmesi için insana nefs verilmiştir, bizler buna “can”
diyoruz.
Her varlıgın bir de canı vardır; bunu
bedeni canlandıran manasında degil,
ruhun beden vasıtasıyla maddeden
gelecek olan butun baskılara karşı
daha esnek hareket edebilmesi veya
ona daha sıkıca baglanabilmesini
saglayan bir araç anlamında duşununuz. İşte, maddenin cazibesi altında
kalmış olan varlık her zaman iyi imajinasyon yapamaz. Bazen “iyi” dedigimizin tamamen tersine imajinatif
faaliyetlere girişilebilir. Elbette, bu
faaliyetlerin sonunda da yine esiri
madde uzerinde birtakım kaba taslak işlemler ortaya çıkar; orada yarım yamalak, tam gerçekleşmemiş
formlar, varlık tipleri, duşunce şekilleri ortaya çıkar ve onlar da kendilerine gore muthiş yayınlar yapmaya
başlarlar.
İnsanlar tekamul ederken geri seviyeden daha yuksek bir seviyeye dogru gitme mukadderatı içinde olduklarından, yeryuzundeki çeşitli devirler içerisindeki insan imajinasyonu
çogu kez geri seviyede bulunmuştur.
Unutmayınız ki, tekamulleri esnasında varlıkların, ister pozitif ister negatif olsun, duşunceleri ve imajinasyonları asla boşa gitmemiş, bunlar
esiri madde içerisinde birtakım
formlara girmişler, şekillenmişler ve

sadece biçime degil, aynı zamanda
kendilerine gore zekaya da sahip olmuşlardır.
Okultistler
bunlara

“egregor” derken, teozofi ile meşgul
olanlar ise “astral klişeler” terimini
kullanırlar.
Astral klişe veya egregor terimi; çeşitli kulturlerde yer alan demon, cin,
su veya orman perileri gibi kelimelerle anlatılan varlıkları teşkil ederler. Demek ki, bunların meydana gelİnsanlar tekamül
mesine, beslenmesine, hayatta kalmasına sebep; dogrudan dogruya
ederken geri
enkarne olmuş ruh varlıkları yani
seviyeden daha
insanlardır. Onları bizler besleriz
çunku bizim enerjimize ihtiyaçları yüksek bir seviyeye
vardır; bizlerden yayılan enerji oldoğru gitme
madan kendi varlıklarını uzun sure
mukadderatı
surduremezler ve hep insanların
içinde
ruhsal enerji ve aurasına muhtaçtırlar.
olduklarından,

yeryüzündeki

Her birimizin gayet yaygın bir enerji
çeşitli devirler
alanımız vardır; bu varlıklar bu enerji alanından yararlanıp, deyim yerin- içerisindeki insan
deyse, birtakım fişler takarak kendi- imajinasyonu çoğu
lerine enerji çekerler ve varlıklarını
kez geri seviyede
boylece surdururler.
bulunmuştur.
Bu alışveriş meselesi, bazı insanlarda
beş duyunun algılayabilecegi derecede kabalaşabilir. Boyle durumlarda
“Ben cin gordum, cinler bana çarptı,
şunu yaptı” tarzında aslında çok yan-
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lış yorumlardan ibaret olan ifadelerde bulunuluyor. O varlık
yanımıza bir enerji alanı olarak
gelir ama herkes kendi imajinasyonuna gore yorumlar; ondan algılayabildiklerimizle bir
tasvir yaparız; şu veya bu şekilde goruruz.

Evrende yalnız
değiliz, başka
zekalar, başka
varlıklar da var,
çoğu kez biz
insanların bu
başka varlıkların
imajinasyonlarının
ürünleriyle
karşılaşabilmemiz,
hatta onlarla
kolektif
şuurdışından
edinilecek bilgi de
olmadığından, hiç
alışmadığımız
formlar ve duygu
tezahürleri
içerisinde
doğrudan doğruya
karşılaşabilmemiz
de mümkündür.

Goruldugu, ilişkiye geçildigi
iddia edilen bu turden varlıkların imgeleri, aslında çogunlukla
arşetipal yani kolektif şuurdışına çok derin kokler salmış imajinasyonlar halinde işlemiş
olan imajlardır. Aslında bunlar
ayrı ayrı mevcut olan şeyler degildir;
çogu kez bu tip imgeler bizim kolektif şuurdışından çıkar. Bunları birbirimize naklederiz; birinin ogrenmiş
veya yaşamış oldugu olayı biri digerine replik yapar, şuurdışı bu alan içinde surekli olarak birbirimize kopya
veririz, yayarız ve hiç farkında olmadıgımız olayla karşılaştıgımız anda,
şuuraltına yerleşmiş ve kolektif tarzda aktarılan bilgi, bu olaya cevap olarak karşımıza çıkar.
Demek ki, astral klişeler ve egregor
ismini verdigimiz yarı canlı- yarı zeki
tipte gorulen varlıkların çogu, dunyada yaşamış ve yaşamakta olan varlıkların kendi imajinasyonları aracılıgıyla yarattıkları oluşumlardır; bunlara varlık degil de oluşum demek
çok daha dogru olacaktır.
Evrende yalnız degiliz, başka zekalar,
başka varlıklar da var, çogu kez biz
insanların bu başka varlıkların imajinasyonlarının urunleriyle karşılaşabilmemiz, hatta onlarla kolektif şuurdışından edinilecek bilgi de olmadıgından, hiç alışmadıgımız formlar ve
duygu tezahurleri içerisinde dogrudan dogruya karşılaşabilmemiz de
mumkundur. Fakat insanlık olarak
bunlar hakkında çok uzun, derinle-

mesine bir bilgiye sahip degiliz. Spiritualizmin sistematik olarak meydana gelmesine buyuk hizmeti geçmiş
vazifeli bir varlık olan Allan Kardec
de ruh varlıklarının geri seviyede ve
derin teşevvuş içerisinde bulunanlarına “cin” adını verir. “Cin diye isimlendirdiginiz bazı varlıkların yapmış
oldugu butun işlemler esasında bu
varlıklar tarafından yapılmaktadır.
Fakat bunlar da ruhsal varlıklardır.
Bu şekilde tezahur ederler,” demektedir. Aynı gelenegi, Dr. Bedri Ruhselman da “Ruh ve Kainat” adlı kitabında ifade etmiştir. Ancak bu biraz
daha farklı bir anlatış şeklidir; irade
ile başlayıp irade ile biten imajinasyonun oynadıgı rolden bahsedilir ve
ayrıca frekans meselesi de ortaya
konur.
Madde otesi varlıkları sınıflayamayız
ancak onların izlerini, mitolojide ve
efsanelerde surmemiz mumkundur.
Sifler, dere ve orman perileri, şeytanlar vs.; bunların çogu Mezopotamya
uygarlıklarından Kalde buyuculerinin kalıntılarıdır. Bugun Anadolu’da,
Şam’da, Bagdat’ta, Mısır’da veya Delhi’de buyu veya sihir yapılıyorsa, bilin ki bunların temelleri Kalde buyuculeridir. Kara buyu ile ugraşan Kaldelilerden kalan anılar, diger uygar-
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lıkların kulturu içerisine karışarak
biraz daha degişik hale getirilmiştir.
Bu derecede gelişmemiş, geri seviyeli fakat o devrin insanlarının maddesel titreşimlerine çok uygun titreşimler yayan bu astral klişeler veya oluşumların aracılıgıyla bazı insanlar
yeryuzunde birtakım hakimiyetler
kurmaya bile başlamışlardı. Ayrıca
Maniheizm, Zerduştluk ve bunlara
benzer birkaç yoresel inançta, bu
tarzdaki varlıklara adeta ibadet hali
bile mevcuttu.
Peki, insanlar neden bu tarzdaki varlıklardan yararlanarak kara buyuye
başlamışlardı? Çunku buyuye aracı
olan o varlıklarla, kendi aralarında
muthiş bir sempatizasyon yani titreşim benzerligi vardı. Kendilerine en
uygun yayın o yarı canlı-yarı zeki
varlıklardan geliyor ve onlarla muthiş bir işbirligi yapabiliyorlardı; işte
kara buyu boylece çok yaygın bir ça-

lışma haline geldi. O devirde o varlıkların etkileri, onlarla işbirligi içinde
olan insanların butun ihtiyaçlarına
cevap verecek derecede boldu ve
ilahlaştırılmışlardı. Onlardan sonuç
alıyorlardı; cinlere danışıyorlar, ifritlerden medet umuyorlardı vs. Muska
yazıcılıgından tutun da fal bakmaya
kadar, hepsinde bu oluşumlardan

İMAJİNASYON ve YAŞAM
yararlanmaktaydılar çunku aynı realitedeydiler; belirli bir duşuk seviye içerisinde uyum saglayabiliyorlardı. Zamanla, enkarnasyonlarda realite yukselmeleri başlayınca, bu insanlar geri plana duşmeye başlamışlar ve toplum tarafından
reddedilmişler, oldurulmuşlerdir.
Demek ki enkarnasyonlar her zaman
duzenli bir yukseliş gosteremiyorlar.
Şimdi bir çokuş devresi, bir çurume, bir
dejenerasyon devresi içerisinde bulunuyoruz. Elbette, bu tip varlıklar da bu
duşmuş, alçalmış, yassılmış titreşim grubu içerisinde kendilerine gayet uygun
zemin bulabiliyorlar; birtakım insanları
boyle kendilerine çekip toplayabiliyorlar. Bunun sebebi nedir? Korkudur. Bir
insan hangi sebepten olursa olsun, korku içerisinde bulunuyorsa, o insan negatif enerji uretir. Bu, bir yasadır.
Korku olayı psikolojik bir olaydır. Hangi
turde olursa olsun, psikolojik olarak bir
korkuya sahip kişi, korku ile yatıp
korku ile kalkıyorsa, korkularından
korkmamayı ogrenmiş olsa bile,
negatif enerji ureten bir varlıktır ve
bir sure sonra pozitif enerji yiyici
hale gelir. Yirminci yuzyılda şiddet,
oldurmek vs. çok gelişmiştir hatta
bunların bir kısmını artık astrale
bile bırakmayıp yeryuzunde filmlere naklediyoruz. Filmler bir yıgın
şiddeti, ozellikle korkuyu işleyerek
insan varlıklarındaki negatif enerjinin surekli bir şekilde şişmesini
veya verimli bir tarzda çalışmasını
saglarlar. Bazılarımız bu korku
filmlerinden hoşlanıyorlar, gidip
seyrediyorlar.
Korku; negatif enerjinin en çok istedigi,
beslendigi bir duygudur. Siz istediginiz
kadar zihninizi muspet, iyi, hayır dolu
duşuncelerle doldurmaya çalışın, eger
korku çektiginiz hususlar varsa, o surekli bir şekilde sizin pozitif enerjinizi yiyip
bitirecektir. Bu nedenle, bir insan kendini ayakta tutmak istiyorsa oncelikle kor-
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kularını gozden geçirmesi lazım. Nelerden korkuyoruz? Ve nelerden korkmuyoruz? Korkularımızın içerigini anlamalıyız: Onların kendi varlıgımız ile ne derecede ilgisi vardır; duygusal bir şişme-

den dolayı meydana gelmiş bir korku
mudur, yoksa marazi bir durum mudur?
Kendi kendimize yarattıgımız bir şey midir? Yoksa gerçekten enkarnasyonlarımız ile alakalı bir sebep-sonuç meselesi
midir?
Bazı korktugumuz şeylerin geçmiş hayatımız ile ilgisi vardır, onu birdenbire kaldırıp atamayız; o sebep-sonuca baglı bir
korkudur. Ama başka korkular da vardır: Aç kalır mıyız? Olur muyuz? Sefil mi
oluruz? İşimi mi kaybederim? vs. Surekli
boyle kuruntular ve karabasanlar içerisinde kalırız. Kutsal kitapların sozleriyle
soralım: “Bakın; tabiatın kuşları hiç yarın ne yiyecegiz diye duşunuyor mu?” Bu
ornek, insan varlıgına korkusuzlugu anlatmak için, “hiçbir şeyden korkmayın ve
endişe etmeyin,” anlamında verilmiştir.
Elbette, her şey buyuk bir program içerisindedir; o programın uygulanmasında
da her birimiz birer memur tarzında yaşıyoruz. Dolayısıyla korkunun ne oldugunun farkına vardıgımız anda, negatif
enerji artık bizim için bir engel olmaktan
çıkmaya başlar; bizdeki pozitif degerleri
yok edemez hale gelir. Bizlerde pozitif
enerji tasarrufu giderek çogalmaya baş-

HAYATININ HEDEFİ NEDİR?
lar ve bu pozitif birikimin sonuçları da fevkalade yuksektir. Korku yerine guven duygusu besleyen, insanlara veya kendine guvenen bir insan şefkat ve sevgi duygusunu
giderek artırır ve surekli pozitif enerji uretir. İmajinasyonumuz da artık pozitif çalışmaya başlayacaktır. Pozitif çalışan imajinasyonun urettigi degerler, varlıga daima
pozitif etkileri yonlendirir. Diger adıyla,
“Buyuk Rahmete” ulaşmış oluruz.
Bazı kereler “Bugun solumdan kalktım,”
deriz; bir terslik vardır. Ama tersligi dışarıda aramayalım; o mutlaka kendi varlıgımızda, imajinasyonumuzda eksik veya negatif
oluşturdugumuz tesirlerin yansımasıdır.
Bunların sebebinin biz oldugumuz bilelim.
Bazen hayat bizi her iki tarafta da sınar;
oyleyse hem fizikte hem de astralde oluşturduklarımızın sorumlulugunu yuklenelim
ve pozitif olanı seçelim. Zaten, seçmek bizim elimizdedir.

Kaynak: Pozitif Yaşam, Ergun Arıkdal
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İlâhî Nizam ve Kâinat

Dr. Bedri Ruhselman

1959 yılında “Onder” 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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