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Değişim Yaklaşıyor

Sevgili Okuyucular
Dünyamız'ın tekâmül alanında gördüğü vazifenin Güneş Sistemi içindeki
yerinin oldukça önemli olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz. Dünya'nın,
üzerinde vücut verdiği ruhların bilgi
ve tecrübe bakımından gelişmelerini
sağlaması meselesi, kitabî dinlerin
temellerinde var gibidir. Her dinin
ayrı bir eğitim, öğreti olduğu ve ortaklaşa Dünya Okulu'nun amacını gerçekleştirdikleri göz önüne alınırsa,
dünya insanlığının ayrı seviyelerden
ve ayrı devrelerden gelen varlık enkarnasyonlarıyla vücut bulduğunu
kabulde hataya düşmeyiz. Bu kadar
çeşitli din, felsefe ve inanç başka
plânetlerde mevcut olmasa gerek.
Ruhsal ve uzaysal öğretiler bunu göstermektedir.

Bundan dolayı Dünya Tekamülü'nü
tamamlamak güçtür. Bilginin halisiyle
temasa geçmek, imtihanın iyisiyle karşılaşmak çok cehit isteyen bir vaziyettir. Her türlü çelişki Dünyamız'dadır.
Hakikatin bir elden, ötekine bozulmadan geçmesi büyük bir kısmettir.
Bu nedenle Dünya'nın sürekli teşevvüşü bu son devrenin niteliği olmuştur.
İyi ile kötünün ayırt edileceği, birinin
alınıp ötekinin bırakılacağı ayıklanma
işlemi başlayalı hayli oldu. Bizler, sizlere; sizler de başkalarına “tercih ettiren” bilgi ve ahlâkı karmik bir görev
olarak aktarmak zorundayız.
Bu zincirin başında da Adem, sonunda
da Adem var.
Selamlar ve Sevgiler…

ARAD
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TEMMUZ 2014 KONFERANSLARI
ANKARA RUHSAL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ
Tarih

Konuşmacı
Konferans Konusu
1 Temmuz
Enkarnasyon ve Genetik Seçimlerin Kader Planıyla İlişkisi.
Tarık Arıkdal
2014
(Bu konferansta facebook üzerinden soru sormak serbesttir)
8 Temmuz
2014

Ergün Arıkdal'ın 6 Şubat 1990 tarihli konferansı.
Konu: "Serbest Soru Cevap -1. Bölüm

Ergün ARIKDAL

15 Temmuz
2014

Ergün Arıkdal'ın 6 Şubat 1990 tarihli konferansı.
Konu: "Serbest Soru Cevap -2. Bölüm

Ergün ARIKDAL

22 Temmuz
2014

Bedri Ruhselman "İLAHİ NİZAM ve KAİNAT" bilgilerindeki
bazı kehanetler.

İsmet Yalçın

29 Temmuz
2014

Ramazan Bayramı Tatili olduğundan konferans yoktur

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

ERGÜN ARIKDAL RUHSAL ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ

Tarih

Konferans Konusu

Konuşmacı

1 Temmuz
2014

Enkarnasyon ve Genetik Seçimlerin Kader Planıyla İlişkisi.
(Bu konferansta facebook üzerinden soru sormak serbesttir)

Tarık Arıkdal

8 Temmuz
2014

Ergün Arıkdal'ın 6 Şubat 1990 tarihli konferansı.
Konu: "Serbest Soru Cevap -1. Bölüm

Ergün ARIKDAL

15 Temmuz
2014

Ergün Arıkdal'ın 6 Şubat 1990 tarihli konferansı.
Konu: "Serbest Soru Cevap -2. Bölüm

Ergün ARIKDAL

22 Temmuz
2014

Bedri Ruhselman "İLAHİ NİZAM ve KAİNAT" bilgilerindeki
bazı kehanetler.

İsmet Yalçın

29 Temmuz
2014

Ramazan Bayramı Tatili olduğundan konferans yoktur
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İLÂHÎ NİZAM VE KÂİNAT
VİCDAN MEKANİZMASI

Dr. Bedri RUHSELMAN

4. SAYI DEVAM

VİCDAN MEKANİZMASININ DÜALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ
Şimdi öz bilgilerin artmasını
sağlayan vicdan mekanizmasının
düaliteleri arasındaki münasebetleri biraz daha inceleyeceğiz.
Vicdan mekanizmasında; biri
vazifeye, diğeri nefsaniyete yönelmiş iki zıt tezahürün, birbirini takip eden ve hazırlayan realitelerden ibaret oldüğünü soylemiştik.
Sırasına ğore aynı realite hem nefsaniyete, hem de vazifeye yonelebilmektedir. Uyülması icap eden yerde
vazifeye, ğeride bırakılması lazım
ğelen yerde de nefsaniyete müteveccihtir. O halde, nefsaniyetlerin neticeleri, yani oz bilğiler, nasıl birbirine
takılarak mazinin zenğinliklerini
meydana ğetiriyor ve ğelecekleri hazırlıyorsa, ğelecekler de oylece vazife
planına yonelmiş olan daha ğeleceklerin yollarını açmaktadırlar. Bürada
bü vazife ve nefsaniyet istikametlerine yonelmiş zıt ünsürların birbirine
nazaran dürümlarını daha maddi
kıymet mümasilleriyle izah edebilmek için, evvelce vermiş oldüğümüz
mıknatıs çübüğü misaline tekrar donüyorüz. Bü çübüğü (+) tarafı yükarı,
(-) tarafı aşağı ğelmek üzere şakül
istikametinde tütalım. Bü halde iken
çübüğün tam üst yarısı ile, alt yarısı
birbirine müsavi miktarda zıt mıknatısiyeti ihtiva etmektedir. Şimdi bü
çübüğü üst tarafa doğrü üzatırsak,
yani ona üst taraftan mıknatısiyet
eklersek denğe bozülacağı için çübüğün notür noktası yerinden oynar ve

biraz yükarı yükselir. Çünkü (+) taraftan eklenen bir kısım mıknatısiyetle (+)dan (-)ye doğrü bir mıknatısiyet akımı başlayacağından denğe
hattı yükarıya çıkar. Bü ameliyeyi alt
taraftan yaparsak netice aksi olür,
denğe hattı biraz daha aşağı seviyeye
kayar. Bü kaba bir misaldir. Fakat
sezği vermesi bakımından faydalıdır.
Bü tecrübe ğosteriyor ki biri (+), diğeri (-) işaretli olmasına rağmen çübüğün her iki tarafındaki ünsür aynı
cevherdir. Bittabı mıknatıs çübüğü
ile sembolize ettiğimiz vicdan düalitesi bü kadar basit bir dürüm arz etmez. Yani onün ünsürları arasında,
bir mıknatısiyet ünsürlarıyla kıyas
edilemeyecek kadar büyük ve müdil
farklar vardır. Binaenaleyh büradaki
realite farkları, mıknatısın (+), (-)
kütüplarındaki ğibi basit değildir.
Fakat vicdan mekanizmasının işlemesine ait, kabaca bir sezği kazandırmak için bü misali vermiş olüyorüz. İşte bir mıknatıs çübüğü ile sembolleştirdiğimiz vicdanı şakül istikametinde tütarsak üst tarafta bülünan
vazifeye müteveccih ünsürü ile, alt
tarafı işğal eden nefsaniyete müteveccih ünsürü denğe halinde iken bü
ünsürların kıymet dereceleri insan
idraki müvacehesinde, yani ğene bizzat vicdan mekanizmasında birbirine
müsavidir. Ve bünların denğe hattı
da mıknatıs çübüğü sembolüne nisbetle tam ortadadır. Eğer bü vicdan
çübüğünü üst yarısından itibaren

Vicdan
mekanizmasında; biri
vazifeye, diğeri
nefsaniyete
yönelmiş iki zıt
tezahürün,
birbirini takip
eden ve
hazırlayan
realitelerden
ibarettir.
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Bir insanın
dünya
kıymetleri
idraki
muvacehesinde yapacağı iş,
vicdan
düalitesinin
vazifeye
müteveccih
olan unsurunu
beslemek,
nefsaniyet
unsurunu
geriye atmak
olmalıdır.

yükarıya doğrü üzatırsak, yani üst
tarafa, vazife realitesine yakın cüzülere değerler ilave edersek çübüğün
yükü o tarafa doğrü artar. Ve eski
denğe hattı aşağıda kalır. Bü takdirde, vazife-nefsaniyet cephelerinin
birbirine karşı olan denğe dürümü
bozülmüş bülünür. Fakat denğe kanünü bü bozüklüğa tahammül edemez. Mıknatısiyet hadisesinde oldüğü ğibi, denğe tekrar teessüs edinceye kadar, değeri artmış olan taraftan
az değerli tarafa, vazife tarafından
nefsaniyet tarafına doğrü bir akım
başlar. Bü akım bittabı yüksek realitenin daha alt realiteye bazı kıymet
cüzülerinin ğeçmesi demektir. Bittabı bahsettiğimiz bü değerler -biraz
yükarıda izah ettiğimiz ğibirealitenin maddelere ve şekillere ait
bedene hitap eden cephesi için değil, oz bilğilerle ilğili varlığa hitap
eden cephesi içindir. Bünlar oz bilği
değerleridir ve vicdan mekanizmasının bir sürü ameliyelerinden sonra
tahakkük etmektedirler. Boylece,
(+) taraftan (-) tarafa bü akımın başlaması, bozülmüş olan denğe hattının, evvelkine nazaran biraz daha
yüksek seviyede yeniden kürülmasına sebep olür. Daha doğrüsü vazife
ünsürü değerlerinin bir kısmı, nefsaniyet ünsürları arasına karışarak
nefsaniyet seviyesini de biraz daha
yükseltmiş bülünür. Bü süretle de
oz bilği seviyesi ve oz bilği idraki
yükarılara doğrü üzanır. Demek ki
vicdan mekanizmasının vazife cephesine ait değerleri arttıkça, nefsaniyet cephesine akan üst cephenin
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değerleri, nefsaniyet cephesinin vazife cephesine doğrü kaymasını ve iki
cephe arasındaki denğe hattının da
vazife planı bilğilerine doğrü yükselmesini mücip olmaktadır.
Şünü tebarüz ettirmek isteriz ki
bir insanın dünya kıymetleri idraki
müvacehesinde yapacağı iş, vicdan
düalitesinin vazifeye müteveccih
olan ünsürünü beslemek, nefsaniyet
ünsürünü ğeriye atmak olmalıdır.
Zira vazife ünsürüna değerler eklendikçe vicdan denğesinin oz varlıktaki
kazançları süratle yükselecek, nefsaniyet ünsürlarına bağlanıp üst ünsürlar ihmal edildikçe de oz bilğilerin
artması başka kanallardan, üzün üzadıya ğeçirilecek ıstıraplı, zahmetli
ameliyelerle otomatik yürüyüşe tabi
olarak yavaşlayacaktır.
Şü halde, inkişaf yolünü kısaltmak ve vicdan mekanizmalarının
zahmetli müdahale zarüretlerini
mümkün mertebe azaltmak için bü
mekanizmanın üst ve alt ünsürlarını
birbirinden ayırt edebilecek idrak
seviyesine bir an evvel ülaşmak
lazımdır, ta ki üstlere yonelmenin
idraki ve cehdi mümkün olabilsin.
Bünün için, inkişaf mekanizmasında
ehemmiyeti aşikar olan idrak üzerinde dürmamız lazım ğeliyor.
Yükarıda, vicdan mekanizmasının, insanlıktan evvelki varlıklarda bittabı en iptidai şekillerde-insiyakı
düaliteler halinde oldüğünü, insanlık
derecesindeki idrakli formünü ancak
insanlık hayatından itibaren almaya
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başladığını tebarüz ettirmiştik. Bünün
sebebi hiç şüphesiz, idrak küdretinin
insanlık seviyesine mahsüs derecesine erişmiş bülünmasıdır. İnsanlık safhasındaki vicdan mekanizması idraklere ğore ayarlanır. İnsanlar arasındaki vicdan mekanizmasının inkişafı, en
basit idrak seviyesinden en yüksek
idrake kadar çeşitli kademeler arz
eder. Bütün bünlar ğosteriyor ki insanlıktaki vicdan mekanizmasının inkişafında idrakin çok ehemmiyetli bir
dürümü vardır. Daha doğrüsü vicdanın inkişafı idrakin inkişafı demektir.
İdrakin en basit insiyaklar halinde
mevcüt bülündüğü ilk dünya varlıklarında ancak o seviyeye ğore vicdan
mekanizması vardır. Mesela insanların dünyada ilk varlık olarak tanıdıkları nebatlarda idrakin en basit hali
olan otomatik insiyaklar bülünmaktadır. Ve bü da elbette insanların malik
oldükları idrak kademelerinden çok
üzak bir hal arz eder. Bü sebepten dolayı onlara bir idrak damğası da vürülamaz. Fakat bü insiyaklar o seviyedeki varlıklarda, onların hayat icaplarına
kafi ğelecek kadar idrakin yerini tütmaktadırlar. O hade idrakin hakiki
manası üzerinde düralım.
İdrak, madde kainatında namütenahi madde sistemlerini birbirine
bağlayan bir küdrettir. Fakat bü tarifi
yaparken şünü ünütmamalı ki kainatta her şeyde oldüğü ğibi, bü küdretin
de illeti madde kainatı dışındadır. İşte
bü küdret sayesindedir ki maddeler
arasında münasebetler kürülabilir. Ve
bü münasebetlerden de rühların
kainat içindeki sembolleri, yani timsalleri olan varlıklar meydana ğelir.
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Keza bü küdretle planlar arasındaki
münasebetlerin karşılaştırılmalarından inkişaflar ve tekamüller temin edilir. Bürada idrak bahsinde
ifade edilmiş büyük hakikatler vardır. Bü hakikatlere nüfüz edebilmek
için, bü sozlerin üzerinde düşünmek
lazım ğelir.
İdraki hazırlayan ilk ünsürların, varlıkların ilk teşekkülü esnasında nasıl meydana ğeldiklerini
izah etmiştik. Bürada rühlar, münkeşif hidrojenin dağınık halde neşrettikleri enerjileri bir araya toplamak süretiyle bü varlıkları teşkil
ediyordü. Birer yüksek vibrasyon
müdilesinden ibaret olan bü yüksek
enerjilerle varlıkların meydana ğelmesi demek, idrakin en iptidai hali
olan insiyakların, bü bahsedilen dağınık enerjilerde tezahür etmeye
başlaması demektir. Bürada bü varlıkları teşkil eden rühlara tali yardımlar da yapılmaktadır. Zira evvelce belirtmiş oldüğümüz ğibi varlık
kürüldüğü andan itibaren aslı tesirlerin yerine tali dediğimiz üstten ve
yanlardan ğelen tesirler kaim olür.
Bü bahsi biraz daha açıklayalım. İdrak, madde sistemlerini bir araya
toplayan bir küdrettir dedik. Büna
ğore: Varlığın ilk teşekkülünde hidrojen atomü enerjileri artık oyle bir
inkişaf kademesine ğelmiş olürlar ki
tali tesirlerin de yardımı sayesinde
rühlar, insanların ancak idrak kelimesi sembolüyle ifade ettikleri küdretlerinin en basit hali olan insiyaklarını, maddenin bü kademedeki dürümlarından faydalanarak küllanabilmek imkanlarına kavüşmüş bülü-

İdrak, madde
kâinatında
namütenahi
(sonsuz)
madde
sistemlerini
birbirine
bağlayan bir
kudrettir.
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nürlar. Bürada idrakin nasıl başladığı
hakkında kafi derecede bir bilği verilmiş
olmaktadır.
Varlığın mayası idraktir. Ve ilk
teşekkül eden varlık, ilk anından itibaren diğer daha basit madde kombinezonlarını ve sistemlerini, kendisinde
mevcüt olan bü mayanın, yani idrakin
tedricen inkişafıyla mütenasip olarak
birbirine bağlamakta ve yeni yeni kombinezonlar ve sistemler meydana ğetirmektedir. İdrakin doğüşü ve ehemmiyeti hakkında bü kadar sozü kafi ğorüyor
ve onün vicdan mekanizmasındaki rolüne ğeçiyorüz.
İDRAKİN VİCDAN MEKANİZMASINDAKİ ROLÜ
Evvela şünü belirtmek isteriz ki
idrakin vicdan mekanizmasındaki
rolü, bizzat o mekanizmanın mahiyetinde mündemiçtir (içkindir). Çünkü esasen vicdan mekanizmasının zıtları arasındaki münasebetlerin kürülüş ve bağlanışları, idrak mekanizmasıyla vüküa
ğelmekte ve hatta doğrüdan doğrüya
idrakin fonksiyonüna ait bir iş bülünmaktadır. Bittabı bü iş, varlığın ilk teşekkülü anında daha ziyade yardımcı
tesirlerin müdahaleleriyle olür ve tedricen, idrak inkişaf ettikçe bü müdahaleler azalır, varlığın hakimiyeti tebarüz
eder ve idrakin ileri inkişaf hallerinde o
artık vicdana tamamıyla hakim olür.
Vicdan realitelerinin birbiriyle
olan münasebetlerinin iyi takdir edilmesi, yükarılara doğrü yükseltici mahiyette olan vazife ünsürlarının nefsaniyetlerden ayırt edilip yüksek ünsürlarla
onları takviye edici sistemlerin kürül-
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ması ve bü süretle vicdan mekanizması
denğesinin ğittikçe daha üst kademelere
yükseltilmesi idrakin fonksiyonüna bağlı
işlerdir. Şü halde idrak ne kadar mükemmelleşirse onün bü fonksiyonü da o kadar iyi çalışır ve binnetice vicdan seviyesinin vazife bilğisine doğrü yaklaşması o
nisbette kolaylaşır ve süratlenir. Mesela
boyle ğeniş ve şümüllü bir idrake sahip
olan insan artık cehit ve ğayretlerini vazife ünsürüna mı, yoksa nefsaniyet ünsürüna mı çevirmesi lazım ğeleceğini daha
iyi bilir.
(Devam edecek… )
Sözlük
Binnetice: Sonuçta
Cüz: Kısım, parça. Bir şeyin bir parçası
İllet: sebep
İnkişaf: Gelişme, gelişim
İnsiyak: İçgüdü
Kaim olmak: yerine geçmek
Mahiyet: Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas, içyüz
Mazi: Geçmiş
Muharrik: Hareketi sağlayan, harekete getiren
Mümasil: Benzeş, benzeyen, andıran
Mündemiş: Bir şeyin içinde var olan, bulunan,
saklı olan, içkin
Müsavi: Birbirine denk olmak, aynı seviyede olmak. Denk, aynı derecede
Mütenasip: Uygun, orantılı
Müteveccih: Yönelik
Müvacehe: Önünde
Namütenahi :Sonsuz, ucu bucağı olmayan
Tali: İkincil
Tebarüz: Belirtmek, belirme, görünme
Tedricen: Azar azar, giderek, gittikçe
Teessüs: Temelleşmek. Yerleşmek. Kurulmak.
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SADIKLAR PLANI’NDAN
CELSE: 107

16.6.1967 KADEME: 4

Tekâmül Mekanizması
P: Tekâmül mekanizması, beşer tecrübesinin işleyiş şekliyle alâkalıdır.
Beşerî tecrübenin hudutları belli olmakla beraber, bu tecrübenin meydana getirmiş olduğu tesir ve sonuçlar, tekâmül mekanizmasının işleyişinde çeşitli bakımlardan değişiklik hâsıl ederler.
Beşerî tecrübede nefsaniyet kadar vicdanın, otomatizma kadar
aklın yeri vardır. Beşerî tecrübe öyle bir halitadır ki, burada halledilmesi gereken problemler, daima zikredilen dört ana prensibi,
hattıhareket tarzını muhtevidir. İnsanoğlu muktedir olduğu gücü,
kudreti ve bilgisi nispetinde, tekâmül mekanizmasının kendisine
temin ettiği üstün hâllerden yararlanır. Yani sizin iki ana daire olarak ileri sürdüğünüz vicdan ve nefsaniyetin, bir arada ve beraberce
bulunması zarureti vardır. İçinde bulunduğunuz tesir vasatı, yani
gerek madde tesiri, gerek spatyomun daha ince ihtizazları, size
bütün tecrübenizi yakînen ve bile bile yapmanız hususunda yardımcı olamaz.
Bu bakımdan, beşerî tecrübede nefsaniyetin galibiyeti kadar, vicdanın mağlûbiyeti, aklın zevali kadar, otomatizmanın hâkimiyeti, bazen gerekli olur ve
bazen bunun aksi tahakkuk eder.
Çünkü insan, tekâmül bakımından muayyen bir merhaleyi katetmiş, fakat Teklik Prensibi’ni yakalayamadığı için, çok çeşitli tesirlerle hemhal olmak
kaderini de yüklenmiştir. Meselâ, yeryüzünün ve yeryüzüne bağlı sistemlerin
kendilerinde mevcut olan pek çok çeşitli tesirlerine muhataptır. Bu tesirlere
uyması, bu tesirlere hâkim olması, bu tesirleri kullanması ve nihayet bu tesirlerin üstünde olması, her biri ayrı ayrı bir safhanın icabıdır.

Sözlük: Halita : Alaşım, Muktedir : Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, erkli, İhtizaz; Titreşim, Tahakkuk: Gerçekleşme, yerine gelme. Hemhal: Aynı durumda olma

Beşerî tecrübede nefsaniyet kadar vicdanın, otomatizma kadar
aklın yeri vardır.
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GELECEKTEKİ BEN PSİKOLOJİSİ
Dan Gilbert

Hayatımızın her aşamasında gelecekte
olacağımız kişinin hayatını büyük
ölçüde etkileyecek kararlar alıyoruz ve
sonunda o kişi olduğumuzda çoğu zaman aldığımız kararlardan pek de
mutlu olmuyoruz. Genç insanlar, dövmelerini sildirmek için büyük paralar
öderken, ergenler de aynı zamanda döv
-me yaptırmak için büyük paralar
ödüyor. Orta yaşlı insanlar boşanmak
için
aceleci
davranırken,
genç
yetişkinler evlenmek için acele ediyorlar. Orta yaştaki yetişkinler istediklerini
elde etmek için çok çalışırken, diğer
yetişkinler elde ettiklerini yok etmek
için çok çalışıyor. Mütemadiyen devam
eden bir olay. Bir psikolog olarak beni
cezbeden asıl soru ise, neden sıklıkla
gelecekteki 'biz'in pişmanlık duyacağı
kararlar alıp duruyoruz?
Mesela, aklıma gelen cevaplardan bir
tanesi bizim, zamanın gücüyle ilgili
kavramsal bir yanılgıda olduğumuz.
Hepinizin bildiği gibi değişim oranımız
yaşımız ilerledikçe yavaşlamaktadır.
Çocuklarınız her dakika değişim
gösterirken ebeveynlerinizin değişimi
yıllar alır. Fakat, değişimin birden ortadan kaybolduğu, dörtnala giderken
birden emeklemeye başladığımız bu
sihirli anın adı nedir? Ergenlik dönemi
mi? Orta yaş mı? Yaşlılık mı? Görünen o
ki birçok insan için bu an 'şimdi' oluyor.
Bu bahsettiğimiz 'şimdi' artık nerede
gerçekleşiyorsa. Sizleri, hepimizin
hayatımızı bir aldatmaca içerisinde
geçirdiğimize ilişkin ikna etmek
istiyorum. Bu geçmişin ve kişisel

geçmişimize ait yanılgılarımızın son
bulduğu bir aldatmaca. Kendimizi, hep
olmak istediğimiz ve gelecekte hep
olacağımız kişiler olarak gördüğümüz
bir aldatmacanın sonu.

Size bu iddiayı destekleyici birkaç bilgi
vereyim. Biz bir araştırma yaptık. Zaman içerisinde kişilerin değer yargılarında oluşan değişiklikleri gösteren bir
çalışma. Burada 3 değer baz alınmış.
Buradaki herkes bu değerlerin tümüne
sahip fakat muhtemelen siz yaşlandıkça
değerlerinizin
değiştiğini
farketmişsinizdir. Peki, bu durum nasıl oluyor? 1000 kişiye sorduk. Bu kişilerin
yarısından, önümüzdeki 10 yıl içerisinde
değerlerinin ne kadarının değişeceğini
öngörmelerini diğer yarısına ise
geçtiğimiz 10 yıl içerisinde değerlerinin
ne kadarının değiştiğini söylemelerini
istedik. Bu araştırma bize çok ilginç analiz yapma şansı tanıdı, çünkü sunulan
tahminleri
karşılaştırabiliyorduk.
Mesela 18 yaşındaki insanın raporu ile
28
yaşındaki
insanın
raporunu

Bir psikolog
olarak beni
cezbeden asıl
soru ise,
neden sıklıkla
gelecekteki
'biz'in
pişmanlık
duyacağı
kararlar alıp
duruyoruz?
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Elimizdeki
verilere göre 18
ve 68 yaş arası
kişiler gelecek 10
yıl içerisinde
tecrübe
edecekleri
değişimi büyük
oranda
azımsamışlar.

karşılaştırarak bir insan ömrünün analizini yapabildik.
Bulduğumuz veriler şöyle; İlk olarak,
haklısınız bizler yaşlandıkça değişim
sürecimiz yavaşlıyor, ikinci olarak ise,
haksızsınız, çünkü bu yavaşlama
düşündüğünüz oranda gerçekleşmiyor.
Elimizdeki verilere göre 18 ve 68 yaş
arası kişiler gelecek 10 yıl içerisinde
tecrübe edecekleri değişimi büyük
oranda azımsamışlar. Biz bu duruma
'geçmişin sonu' aldatmacası diyoruz.
Bu etkinin önemini algılayabilmeniz
için sonuçlara baktığımızda 18 yaşındaki kişilerin değişim beklentisi 50 yaşındakilerle aynı.
Şimdi sadece bu değerler için değil,
diğer bütün konular için de durum
aynı.
Kişilik
konusu
örneğin.
Birçoğunuzun bildiği gibi psikologlar
kişiliğin beş temel boyutu olduğunu

savunuyor. Nevrotiklik, yeni deneyimlere açık olmak geçimli olmak, dışa dönüklük ve dürüstlük.
Ve tekrar insanlara, önümüzdeki 10 yıl
içerisinde ne kadar değişim ön-

Gelecekteki ben psikolojisi

gördüklerini ve geçtiğimiz 10 yıl içerisinde ne kadar değiştiklerini sorduk ve
ulaştığımız sonuç, değişim oranımız
yine biz yaşlandıkça azalıyor fakat her
yaşta kişiler bu oranı azımsıyor.
Önümüzdeki 10 yıl içerisinde karakterlerinin ne kadar değişecekleri konusunu gerçek verilerin altında tahmin
yürütüyorlar.
Bu durum sadece değerler ve kişilik
gibi konular için geçerli değil. İnsanlara
sevdikleri ve sevmedikleri şeyler
hakkında temel tercihlerini sorabilirsiniz. Mesela, 'En iyi arkadaşınız kim?'
gibi ‘En sevdiğiniz tatil türü?’, ‘En
sevdiğiniz hobiniz nedir?’, “En
sevdiğiniz müzik türü nedir? Bu tip
şeyleri kolayca cevaplayabilirler. İnsanların yarısına 'Sence önümüzdeki 10 yıl
içerisinde bu değişecek mi?' diğer
yarısına ise 'O değişim son 10 yıl içerisinde oldu mu?' diye sorduk ve elde
ettiğimiz sonuç; insanlar bugünkü arkadaşlarıyla önümüzdeki 10 yıl içerisinde
de arkadaş kalacaklarını öngörüyor.
Bugün en sevdikleri tatil türünün
önümüzdeki 10 yıl içerisinde yine en
sevdikleri
tatil
türü
olacağını
düşünüyorlar, bunun yanında, bu sorular 10 yaş büyük olan kişilere
sorulduğunda 'Eh bilirsin, bu zaten
benim için çoktan değişti' cevabını
alıyoruz.
Bütün bunların anlamı nedir ? Bunlar
sadece bizleri hiçbir sonuca götürmeyen bir tür yanlış öngörüler mi? Hayır,
hepsinin bir önemi var ve size bir
örnekle bunun nedenini açıklayacağım.
Bu durum aslında bizim karar alma sü-
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recimizi önemli ölçüde alt üst ediyor.
Bugün en sevdiğiniz müzik grubunu
aklınıza getirin ve bundan 10 yıl önce
en sevdiğiniz müzik grubunu düşünün.
İnsanlara sorduk, bizim için bir tahminde bulunmalarını istedik en sevdikleri müzisyenin bundan 10 yıl önce
gerçekleştirdiği konseri izlemek için
bugün ne kadar ödemeyi kabul ederler? Aldığımız cevaplarda ortalama
yanıt bilet başına 129 dolar oldu.
Bunun yanında, yine aynı kişilere bundan 10 yıl önce en sevdikleri müzisyenin bugün gerçekleştireceği konser için
ne kadar ödeyeceklerini sorduğumuzda aldığımız cevap sadece 80 dolar
oldu. Kusursuz derecede ideal bir dünyada bu sayıların aynı olması gerekirdi,
ancak bizler her zaman güncel tercihlerimizi yerine getirmek için karşımıza
çıkan fırsatlara daha fazla ödeme
yapıyoruz çünkü bu fırsatların güvenilirliğini gözümüzde büyütüyoruz.
Bu neden oluyor peki? Tam olarak
emin değiliz, ancak muhtemelen
hatırlamanın kolaylığına karşı hayal
etmenin zorluğu ile büyük ilgisi var.
Çoğumuz bundan 10 yıl önce kim
olduğumuzu rahatça hatırlayabilirken,
gelecekte ne olacağımızı hayal etmekte zorlanıyor olabiliriz ve sonrasında yanlışlıkla da olsa hayal etmek zor
olduğu ve gerçekleşmesi pek mümkün
olmadığı için sadece var olanı
düşünüyoruz. İnsanlar, 'üzgünüm,
bunu hayal dahi edemem' dediklerinde
aslında genellikle kendi hayal gücü
eksikliklerinden dem vururlar, an-

Gelecekteki ben psikolojisi

lattıkları olayın olağandışı bir olay olması ile ilgili değildir.
Sözün özü, zaman etkili bir güçtür,
tercihlerimizi
şekillendirir.
Değerlerimize yeniden biçim verir,
kişiliğimizi değiştirir. Bu gerçeğin
farkında gibi gözüküyoruz, ancak
sadece
geçmişi değerlendirirken.
Sadece geçmişe dönüp baktığımızda
geçirdiğimiz 10 yıl içerisinde ne kadar
değiştiğimizi görebiliyoruz. Çoğumuz
için, şimdiki zaman sanki sihirli bir zaman dilimi. Sanki zaman çizelgesi
üzerinde bir dönüm noktası. Sonunda
kendimiz olabildiğimiz nihai an. İnsanoğlu, sürekli gelişim halinde olan
bir mekanizma olmasına rağmen,
şeklen tamamlandığını sanan bir
varlıktır. Şimdi olduğunuz kişi bugüne
kadar olduğunuz tüm kişiler kadar fani,
anlık ve geçicidir. Hayatımızdaki tek
değişmez şey değişimdir.

TED konuşmalarından derlenmiştir.

Sözün
özü,
zaman
etkili bir
güçtür

Sayfa 11

Duyuru
RE GRE SYON DANIŞMANLIĞI
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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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Geçen sayının devamı

Otomatizm, insan ilişkilerinde daha bariz bir şekilde açığa çıkabilmektedir. Krishnamurti otomatizm ve
imge ilişkisini şöyle açıklıyor: " Kişinin zihninde kendi
hakkında bir imgesi ve karısı hakkında da bir imgesi
vardır. Karısının da kendi hakkında bir imgesi ve kocası hakkında bir imgesi vardır. Ve iki kişi karşılıklı
konuşur ya da tartışırken konuşan ve tartışan imgelerdir, gerçekte olan değildir. Oysa her ikisi de karşısındakini tanıdığını düşünür.
Tanıdıkları sadece zihinlerindeki
imgelerdir".
İnsanlar ilişkide olduğu kişinin kendini ya da değerini anlamadığını ya da yanlış anladığını
düşünmektedir. Her iki taraf da
böyle düşünmekte ve kendini
haklı görmektedir. Bir açıdan
doğrudur da. Çünkü kişi kendi
durumunu çözemezse başkasını
nasıl doğru değerlendirebilir?
Eğer kişi kendi zihnindeki
imajinasyonunun ve resimlerinin
farkına varamazsa otomatikman
ve farkında olmadan bu imajlara
sürüklenir. Alışkanlık ve bağımlılıklarda bu durum daha bariz
olarak ortaya çıkar. Örneğin, kilo
vermeye çalışan ve daha az yemeye çalışan bir kişinin
aç olmamasına rağmen, gözünün önünde yemek resmi canlanırsa derhal yemek yeme eğilimi ve arzusu
duymaya başlar, ne kadar direnirse dirensin imajinasyonu galip gelir ve kişi kaybeder. O nedenle kilo vermeye çalışanlar rejim, diyet gibi şeyler yapmaya çalışırlar ve iradelerini ortaya koyarlar, fakat büyük oranda kaybederler. Geçici başarı sağlamış gibi görünseler
bile kısa ya da orta vadede tekrar eski hallerine dönerler. Kimi zaman eskisinden bile daha kilolu olarak
başladıkları yere dönerler. Çünkü imajinasyon ve
irade çatışmasında her zaman imajinasyon kazanır.
Fakat imajinasyon kontrolünü sağlayabilen kişi bu
sorunları çok daha kolay ve kalıcı bir şekilde çözebilir.
Kuşkusuz imajinasyonun düşünce ve duygularla sıkı
ilişkileri vardır. Örnek aldığımız kilo konusunda ya da
diğer bağımlılık ve alışkanlıkların arkasında duygusal
blokajlar bulunabilir. Bütün bu ve benzeri sorunları
çözmek ve baş edebilmek için enerjiye ihtiyaç vardır
ve enerji doğru kullanılmalıdır. İşte burada bahsettiğimiz imajinasyon her zaman enerji kaybına neden
olur. Genellikle bu tür enerji kayıplarının pek farkına
varamayız.

Halil AKPINAR
Her hangi bir şey yapmayı düşündüğümüzde, yapmayı düşündüğümüz şeyle ilgili olarak bir sürü resim
ya da film gözümüzün önünde canlanıverir. Banyo
yapmayı ya da traş olmayı düşündüğümüzü farz edelim. Banyo yapmanın ya da traş olmanın çeşitli süreçler ile ilintili resimler yarım yamalak ve belli belirsiz
gözümün önünden geçiverir. İşte bu durum bazen
farkına varabildiğimiz fakat çoğunlukla varamadığı-

mız enerji kayıplarına sebep olur. Bu enerji kayıplarını
biz tembellik, üşengeçlik vs. olarak deneyimleriz. Eğer
daha zevkli bir şey yapmak istiyorsak, veya bağımlılığımız olan bir şey varsa -bilgisayar oyunu vs. gibi-, bu
durumda böyle şeylerin imajları baskın gelir ve yapacağımız iş iyice zorlaşır. Çünkü yapmak istediğimiz
şeyin imajları bizi kendi çekim alanına almıştır ve diğer işlere karşı bir direnç gelişmiştir ve o nedenle zor
ve angarya gelir.
Özellikle çocukların ders çalışmasında, okula gitmesinde, tembelliğinde, odaklanma sorununda, bazı
konularda direnmesinde de aynı mekanizmalara rastlayabiliriz. Tabii ki çocukların davranışlarının altındaki
tek neden bu değildir. Fakat bu durum enerji kayıplarına yol açmakta, sorunlarla mücadeleyi azaltmakta
insanı güçsüz düşürebilmekte ve elde edilmek istenen sonuç için gerekli enerji bulunamamaktadır. Bütün bu enerji kayıpları ve güçlükler imajlar nedeniyle
olmaktadır.
Bu anlatmaya çalıştığımız imajinasyonu, yaratıcı
imajinasyon ya da hayal gücüyle karıştırmamak gerekir. Bu imajlar, genellikle çağrışımsal olan ve bizi mekanik hale getiren imajlardır. Bizi tamamıyla yönetir
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ve yönlendirirler. Aktif olarak bir şeyin imajinasyonunu yaratmaya çalışmak başka şeydir. Fakat bunlar
arasındaki farkları ayırt etmesini öğreninceye kadar
hepsini aynı zannederiz.
Bütün bu imajinasyonlar yaşamdaki illüzyonların
bir bölümüdür. İllüzyonlar sahte olan veya hiç olmayan bir şeyi gerçek sanarak ve ona gerçek muamelesi
göstererek yaşamak anlamına gelir. İşte zihinlerimizdeki resimler de böyledir. Birileri bir şey anlatır, bir

olay görürsünüz ya da bir şeyler okursunuz. Anlatılan
ya da okuduğunuz veya gördüğünüz şey sizin zihinizdeki resimlerle etkileşime girer ve onlara uyar ya da
uymaz, ya reddedersiniz veya kabul edersiniz. Bütün
bu süreç -kişiye göre değişiklik gösterse de- çok hızlı
akar ve otomatik olarak gerçekleşir. İşte bu durumda
çalışan mekanizma anlaşılmak zorundadır. Beynimiz
bunları mekanik olarak algılar ve ayırt edemez. Ağzımız, gerçek bir limonu yemek istese de sulanır, gözümüzü kapayıp limonu imajine edersek de sulanır.
Merkezi sinir sistemi bir olayın imajı ile gerçek olay
arasındaki farkı ayırt edememektedir.
Bu durumlar ve otomatizm, genellikle yaşamımızda bazı sarsıcı olayların yaşanmasıyla bir uyanıklık
elde edilmesine yol açabilir, fakat garantisi yoktur.
Çünkü bizim samimiyetimize, tercihlerimize ve arzularımıza bağlıdır.
Mekanik ve otomatik bireylerden kurulmuş topluluklar ve toplumlar da mekaniktir. O topluluğu oluşturan bireylere, otomatizma ne kadar hakimse veya
bireylerde idrak ne kadar gelişmişse, ait olduğu toplulukta da durum aynıdır. Yani bireyden topluma,
toplumdan bireye yansır ve birbirlerini geliştirir ya da
geriletirler. Toplumlar arasında kıyas yapılırken bu
özellikler tamamen belirgindir. Fakat genel olarak
söylemek gerekirse, toplumdan topluma değişen
çeşitli farklılıklara rağmen hepsinde de çeşitli derece-

2.Bölüm
de otomatizma ve mekaniklik hakimdir. Bu duruma
Charles Tart, "Konsensüs trans", Erich Fromm,
"Robot uyumluluğu", Gurdjieff, "Makina insan", Ouspensky "insan uyumaktadır" demektedir. Çeşitli filozof ve düşünürlerin yanında, ezoterik ve spritüel literatür bu konuda çok şeyler söylemiş ve anlatmışlardır.
Erich Fromm bu durumu özgürlükten kaçış olarak
değerlendirmekte ve kaçış mekanizmalarından bahsetmektedir. Bunlardan birini "robot uyumluluğu"
diye adlandırır:
"Bu mekanizma, çağdaş toplumdaki normal bireylerin büyük bir çoğunluğunun bulduğu çözümü
oluşturur. Kısaca özetlemek gerekirse, birey, kendi
olmaktan çıkar; kültürel kalıpların kendisine sunduğu
kişiliği tümüyle benimser; böylece tıpkı diğerleri gibi
ve onların kendisinden beklediği gibi olur. "Ben" ile
dünya arasındaki tutarsızlık ve onunla birlikte de,
bilinçli yalnızlık ve güçsüzlük duygusu ortadan kalkar.
Bu mekanizma, bazı hayvanların kendilerini korumak
üzere renk değiştirmesiyle kıyaslanabilir. Onlar da
kendi çevrelerine o kadar benzerler ki, çevrelerinden
nerdeyse ayırt edilemezler. Kendi bireysel benliğinden
vazgeçen ve bir robot haline gelen kişi, çevresindeki
milyonlarca diğer robotla aynı olur, ve artık kendini
yalnız hissetmez, kaygı duymaz. Ama ödediği bedel
yüksektir; kendi benliğini yitirmiştir."
Kişi, kendindeki otomatizma sonucu robot uyumunu gerçekleşmiştir. Ve fakat kişi, bunun robot
uyumu olduğunu da düşünmez. Bu durumu doğal
karşılar ve kendi bilinçli seçimi olduğunu zanneder.
Bu yanılgının nasıl oluştuğunu Fromm şöyle açıklıyor:
"Çoğumuz, düşünme, hissetme ve dilediği gibi
davranma özgürlüğüne sahip bireyler olarak düşünülürüz. Kuşkusuz bu, çağdaş bireycilik konusundaki
genel görüş olmakla kalmamakta, aynı zamanda her
birey, kendisinin "kendisi" ve düşüncelerinin, duygu
ve isteklerinin "kendisine ait" olduğuna içtenlikle inanır.
İnsanların bazı konularda, örneğin siyaset konusundaki görüşlerini incelediğimizde de aynı görüntüyle karşılaşıyoruz. Ortalama bir gazete okuruna, belli
bir siyasal sorun konusunda ne düşündüğünü sorun.
"Kendi" görüşü olarak size, okuduğu şeyleri az çok
eksiksiz bir şekilde aktaracaktır, ama gene de —işte
bu nokta önemlidir— söylediklerinin, kendi öz düşünmesinin sonucu oldukları inancındadır. Bir başka okurun görüşü, bir anlık utanmanın, bilgisiz sanılma korkusunun sonucu olarak dile gelebilir; burada da
"düşünce" temelde doğal bir deneyim, arzu ve bilgi
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...Önceki sayfanın devamı
birleşiminin sonucu değil, bir paravandır. Estetik yargılarda da aynı görüngüye rastlanır. Bir müzeye giden
ortalama insan, ünlü bir ressamın, diyelim Rembrandt'ın resmine bakar ve onun güzel ve etkileyici bir
resim olduğu yargısına varır. Yargısını çözümlersek,
resme karşı herhangi bir içsel tepkisi bulunmadığını,
ama ondan güzel olduğunu düşünmesi beklendiği için
güzel olduğunu düşündüğünü görürüz. Aynı görüngü,
insanların müzik konusundaki yargılarında ve ayrıca
algılama edimi konusunda da açıkça kendini belli
eder. Ünlü bir manzaraya bakan birçok kişi, aslında
sayısız kez, diyelim kartpostallarda gördükleri manzaraların kopyasını gözlerinin önüne getirirler; kendilerinin manzarayı gördüklerini sanırlar ama aslında gözleri önünde daha önce gördükleri bu kartpostal manzaralarını canlandırmaktadırlar. Ya da gözleri önünde
olan bir kazayı izlerken, olayı, hemen oluşturdukları
bir gazete haberi şeklinde görür ya da duyarlar.
Hatta, birçok kişi için, yaşadıkları bir deneyim, bir
sanatsal gösteri ya da katıldıkları bir siyasal toplantı,
ancak olayı gazetede okumalarından sonra gerçek
görünür.
Bütün bu yapay düşünme örneklerinde sorun,
düşünce içeriğinin doğru olup olmadığı değil, düşüncenin kişinin kendi öz düşüncesinin yani kendi öz etkinliğinin ürünü olup olmadığıdır. Yapay düşünme,
son derece mantıklı ve ussal da olabilir. Düşüncedeki
yapay nitelik, ille de mantıksız öğelerde görünmez.
Demek ki, ortada bir ussallaştırma olup olmadığını anlamak için kişinin söylediğinin mantıklı olup olmadığına bakmak yetmiyor, kişide işleyen ruhbilimsel
güdüleri de hesaba katmamız gerekiyor. Belirleyici
nokta neyin düşünüldüğü değil, düşünülen şeyin nasıl
düşünüldüğüdür. Etkin bir düşünmenin sonucu olan
düşünce, her zaman için yeni ve özgündür; ille de
başkalarının bunu daha önce hiç düşünmediği anlamında değil, düşünen kişinin düşünmeyi,kendi dışındaki dünyada ya da kendi içinde yeni bir şey keşfetmek için bir alet olarak kullanması anlamında özgün. Ussallaştırmalarda genellikle bu keşfetme ve
ortaya çıkarma niteliği yoktur; kişinin içinde var olan
coşkusal önyargıyı doğrularlar. Ussallaştırma, gerçekliğe ulaşma aracı değil, kişinin kendi arzularını var
olan gerçeklikle uyumlu bir şekilde, ve de söz konusu
olayın gerçekleşmesinden sonra birbirine karıştırması
girişimidir.
Düşünme ve duyumsama için geçerli olanlar, isteme için de geçerlidir. Çoğu kişi, bir dış güç kendilerini
açık açık bir şey yapmaya zorlamadıkça, kendi kararlarının kendilerine ait olduğunu ve bir şey istediklerinde, isteyenin kendileri olduğuna inanırlar. Ama kendi-

mize ilişkin büyük yanılgılardan biridir bu. Kararlarımızın çoğu, aslında kendi kararlarımız değil, dışarıdan
bize önerilmiş kararlardır; aslında başkalarının beklentilerine uygun davrandığımız, soyutlanma korkusuyla, yaşamımıza, özgürlüğümüze ve rahatımıza
doğrudan gelebilecek tehditlerin yarattığı korkuyla
güdülmüş bulunmamıza karşın, karan verenin kendimiz olduğu konusunda kendimizi ikna etmeyi başarmışızdır.
Günlük yaşantıda, insanların, karar vermiş, bir şey
istemiş gibi göründüğünü, ama aslında, yapacakları
şeyi istemelerini "zorunlu" kılan iç ya da dış baskılara
uyum sağladıklarını örnekleyen birçok olay aktarmayı
sürdürebiliriz. Ona bakarsanız, insanların karar vermeleri görüngüsünü yakından izlediğimizde, kişilerin,
aslında geleneklere, göreve ya da düpedüz baskıya
boyun eğme olan davranışlarını, "kendi" kararları
sanma yanlışına düştüklerinin pek çok örneğini görürüz."
Erich Fromm, mekaniklikle düşünme ilişkisini pratik bir açıdan ele almıştır. Düşüncenin mekanikliği,
çağrışımsal düşünce, düşünceyi geliştirme gibi konuları Gurdjieff, Ouspensky ve Rudolf Steiner'de kapsamlı bir şekilde bulabiliriz. Bu yazıdaki amacımız
insanın uyumasının ve mekanikliğinin düşünce ve
imgelerle ilişkisini ortaya koymaktan ibarettir. İnsanın
uyanması ve otomatizm ilişkisinin ne kadar önemli
olduğunu fark etmemiz bile bize bir çok kapıyı açacaktır. Yazıyı noktalarken son sözü Kendini bilmek
kitabında Ouspensky'e bırakıyoruz:
"Size ciddi olarak ifade edeyim ki, İnciller'de niçin
uyku hakkında hiçbir şey söylenmediği bana birçok
defalar soruldu. Hemen her sayfada bundan söz edildiği halde. Bu durum, basitçe, insanların İnciller'i uyku içerisinde okuduklarını gösterir. İnsan, derin bir
şekilde uyuduğu ve tamamen düşler içinde bulunduğu sürece, uykuda olduğu gerçeği hakkında dahi düşünemez. Uykuda bulunduğunu düşünseydi uyanırdı.
Bundan böyle her şey olduğu gibi devam etmektedir.
Ve insanlar, bu uyku yüzünden neler kaybettikleri
hakkında en küçük bir fikir sahibi bile değillerdir."
"Önce, insanın içinde bulunduğu uykunun normal
değil, fakat ipnotik uyku olduğunu fark etmek gerekir. İnsan, ipnotize edilmiştir ve bu ipnotik durum,
onda, sürekli olarak beslenmekte ve güçlenmektedir."
Kaynaklar:
İlahi Nizam ve Kainat - Bedri Ruhselman
Sadıklar Planı
Kendini bilmek - Ouspensky
Krishnamurti
Özgürlükten kaçış - Erich Fromm
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Andre Luiz’den Tebliğler
BAŞARIYI OLUŞTURAN NEDENLER
Tavsiyeleri dinledikçe başarılar sizi beklemektedir.
Bir ağacın ölü yapraklarının yere düşmesi gibi, sen de geçmişe ait gölgeleri
zamanın dişlileri arasına bırak.
Hizmet etme fırsatı çıktığında da hiç
durma.
Düşüncelerini yeni bir yaşam yaratmak için kullan.
Her zaman çalışarak bilgini artır.
Nitelikli ve iyi şeyleri alırken, kötüleri unut.
Sempati kaynaklarını zenginleştirirken, saldırganlık tesirlerini de yok et.
Eğer siz birine yardım etmek durumundaysanız, lütfen hemen onu gerçekleştiriniz.
Kelime dağarcığınızı iyi kelimelerle zenginleştiriniz.
Sizler dinlemesini öğrenirken, anlamayı da öğreneceksiniz.
Kötüyü defetmenin en iyi yolu, onu iyi ile ikame etmektir.
Bugünü, inanç ve mutlulukla davranarak yaşa, gelecek için şimdiden
üzülme. Çünkü, sizin bugünü yaşamaya ihtiyacınız vardır.
Gülmeyi alışkanlık edininiz.
Unutmayın ki, umutsuzluk hiç kimseye yardım etmemiştir.
İspanyolca’dan çeviren: İsmet Yalçın
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ERGÜN ARIKDAL’IN KALEMİNDEN
HAYATIN HEDEFİ NEDİR?
“Mantal yayınlarımızla birçok insana

fayda sağlamanın yolu nedir?” diye
soruyorsunuz. Mantal yayınlarınızdan
birçok insana faydalar sağlamanız
mümkündür. Bu, sizin elinizden geldiği
kadar negatif enerjiyi yok etmenize,
negatif handikapları ortadan kaldırmış
olmanıza bağlıdır. Yani birçok insana
faydalı olacak mantal yayını oluşturacak pozitif birikiminiz yoksa, menfi düşüncelerinizle de yayın yapabilirsiniz.
Mantal yayın olumsuz düşüncelerle de,
olumlu düşüncelerle de yapılabilir; bu
mantal yayınına ihtiyacı olan herkes
otomatikman
bu etkileri alacaktır.
Pozitif mantal
yayın yaptığımızda; bizim
inanarak, güvenerek,
bir
sevgi ve şefkat
duygusuyla
sararak, örterek yayınladığımız bilgilerin
yine aynı vibrasyonel denge içerisinde bulunan varlıklar tarafından alınması her zaman mümkündür.
Mantal yayının yolu budur ama bu, her
şeyden önce amacımıza bağlıdır. Böyle
bir mantal yayını ne amaçla yapmak
isteriz? Ya da neyi mantal olarak yayınlamak istiyoruz? İnsanların birbirlerine
sevgi, saygı, şefkat duyguları ve ifadeleri içerisinde kalmalarını mı istiyoruz?
Bugünkü insanlık için acaba bu yetiyor
mu? Yoksa başka türlü yayınlar mı yapmak lazım?

Geçen sayıdan devam.

Elbette pozitif düşünceleri, hoşgörüyü,
iyilik dolu olumlu sonuçlar taşıyan düşünceleri zihnimizde tutmamız, iyi niyetli olmamız, bir sevgi arayışı içinde
değil de sevgi uygulaması içerisinde
bulunmaya çalışmamızın küresel anlamda çok yararı olacaktır. Zaten ancak pozitif mantal yayını, elimizden
geldiğince diğerkam, olabildiğince özgeci bir şekilde sürdürdüğümüzde bazı
yararlar sağlama imkanı ortaya çıkacaktır.
Pozitiflik ve Birlik
En sık sorulan sorulardan biri de “Birliği
hissedip yaşamak için ne yapmamız
gerekir?” şeklindedir. Şimdi, önce şu
sorunun cevabını bulmak lazım:
“Birlikten ne anlıyoruz?” Cevabımız her
ne olursa olsun, sübjektif olacaktır.
Çünkü herkesin zihninde aynı düzeyde,
aynı güçte ve aynı renkte, aynı nitelikleri taşıyan bir birlik kavramı yakalamak çok zordur; aslında mümkün değildir. Her varlık, diğer bir varlığın tamamlayıcısı olduğuna, o varlığın kendisini, kendisinin o varlığı tamamladığına, çevreyle kendinin, kendisiyle çevrenin bir bütün teşkil ettiğine dair kendine has bir bilgiye ve hissiyata sahiptir.
“Ben ve o”, “onlar ve biz” ayırımını yani düaliteyi hepimiz biliriz. Acaba
“birlik” dediğimizde, düalitenin olmadığını yani aslında ben derken o’nu, onlar derken biz’i kastetmiş olmayalım?
Hepimiz, arada bir de olsa, birtakım
bencil ya da egoist düşüncelerimizin
bize her zaman hayır getirmediğini fark
ederiz. Bunun anlamı şudur: Bu derecedeki bencilce düşünceler bizi mutlu
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etmiyorlar; bize gelişmemiz için herhangi bir yol, her hangi bir ışık tutmuyorlar; vicdanımız bu konuda rahat değil; hep bir burukluk ve sıkıntı içerisinde, olumsuz bir düşünce girdabı içerisinde yuvarlandığımızı hissediyoruz.
Ama birlik olduğumuzda, ki bu bizim
kapasitemize kalmıştır, kendi kendimize bir bütünlük oluşturabiliriz. Kendi
içimizdeki açmazlardan ve çelişkilerden kurtulmamız mümkündür. Ya da
etrafımızda bulunan, bize en yakın
olan insanlarla, gerçek, samimi bir ilişki
içerisinde bulunabiliriz. Elbette, gerçek
ve samimi ilişkiyi, zihinden zihine, vicdandan vicdana uzanan bir ilişki tarzında ele almakta yarar var. Bunu, zamanımızın dejenere ilişkileri tarzında düşünmemeliyiz.
Acaba, bize en yakın olan insanlarla
aramızdaki ilişkilerde bunu nasıl halledebiliriz? İkili veya üçlü veya çoklu ilişkiler içerisinde pozitif düşüncemizin,
pozitif bir ayıklama ve ayrışma içerisinde olmasından başka çare yoktur. Yani
insanları iyi niyetle ele aldığımızda; onlara karşı yıkıcı, tahrip edici, eleştirel
ve kötüleyici içerikli değil de daima
şefkatle ve merhametle, anlayışla,
affedicilikle, sevgi dolu tavırlarla, yapıcı
ve pozitif dediğimiz insancıl yaklaşımlarla yaklaştığımızda, egomuzun sivrilmesine engel olabiliriz. Çevremizdekilerle bu türden ilgi bağları kurmaya
çalıştığımızda, egomuzun çeşitli kalıplar içerisine girerek türlü biçimde maskeler altına gizlenerek ortaya çıkmasına ancak pozitif bir enerji alanı yaratmak yoluyla “dur!” diyebiliriz ve bu,
sadece ve sadece bizim gayretimizle
olacak bir şeydir.
Pozitif bir enerji alanı yaratma ve o alanın içinde bulunma uygulaması, esneklik gösterebilmekle mümkündür. Eğer

HAYATIN HEDEFİ NEDİR?
her insana karşı, elbette yerinde ve
dozunda olmak kaydıyla, hoşgörülü ve
karşı tarafın eprövlerini de düşünerek
esneyebilen
bir
şekilde kalabildiğimiz sürece, biz pozitif bir uygulama
yapıyoruz, demektir.
“İnsanlarla
uyum sağlamayı
baştan kabul edeceksiniz,” dediğimizde, bu uyumun; şuursuzca bir
uyum sağlama olduğunu düşünmeyiniz. Sözünü ettiğimiz
uyumun,
karşı tarafın da
hayat içinde imtihanları olduğunu hesaba katarak ortaya çıkması gerekir; bu asla kendimizi
köleleştirmek tarzında, “Vur ensesine,
al ağzından lokmayı” deyimini haklı
çıkaracak tarzda bir uyum sağlama
değildir. Bu noktada, elbette birtakım
incelikler var; bunları makul vicdanımız yoluyla halletmemiz gerekir.
Birliği hissetmek ve yaşama geçirmek
için ihtiyacımız olan pozitif enerjetik
alanımızı genişletme imkanlarına, ancak pozitif isteklerde bulunup, pozitif
yönde esneklik gösterip uyum sağlama kapasitemizi artırdığımız sürece
sahip olabiliriz. Bunun başka çıkar yolu
yoktur.
Negatif Etkiler ve Pozitiflik
Belki de onların korunmasız olduğunu
düşünerek “Çocuklar negatif etkilere
karşı daha duyarlı ve daha korunmasız
mıdır?” diye sorarız. Evet, çocuklar
negatif etkilere daha duyarlıdırlar fakat hayır, korunmasız değildirler. Onları birer bebek ya da bir yaşında, iki

Acaba, bize en
yakın olan
insanlarla
aramızdaki
ilişkilerde
bunu nasıl
halledebiliriz?
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Olumlu etkiyi bir
tarafa
nakletmek; fizik
seviyede değil,
mantal
seviyedeki bir
iştir yani ağızdan
çıkan,
ciğerlerden
gelen manyetik
etkinin her
zaman insanlara
etki ettiğini
zannetmeyelim.

yaşında çocuk olarak görüyoruz; fiziksel yapısına bakıp, onu zayıf bir varlık
zannediyoruz, halbuki durum tamamen tersinedir. Çocuklar, fizik plan içerisinde büyüme süreci halindeyken çok
yüksek birtakım rehberliklerin himayesi, şemsiyesi altındadırlar; daha doğumlarından itibaren büyük bir koruma mekanizması onları muhafaza eder.
Hem sonra büyükler, hep bebeklere
dua edip üflerler, değil mi?
Bunu duyduğunuzda “Çocuklar için kullanabileceğimiz, negatif etkileri dağıtıcı
ve emici işlemler gerçekten var mıdır?”
diyebilirsiniz. Aslına bakarsanız, yoğun
bir pozitif enerji taşıyan herhangi bir
etkiyi alıp kullanmak veya bu etkiye
maruz kalmak sadece çocuklar için değil, küçük büyük bütün insanlar için
faydalıdır. Elbette, sözünü ettiğimiz
fayda, üfürükçülüğün faydası değildir.
Fizik seviyedeki bir rahatsızlığı okuyup
üfleyerek geçirmenin bir manası yoktur
ve zaten dünyanın kendisi buna izin
vermez; fizik yasaları, fiziksel şartlar
kesinlikle buna herhangi bir imkan tanımaz. Bizler duyular vasıtasıyla bilgi
edinmek ve onların bize verdiği imkan-

ları kullanarak fizik bedene hakim olmak zorundayız.
Yine de, bir etkiyi bir tarafa nakletmeyi
okumak, üflemek şeklinde ifade eden
bir sembolizm vardır. Olumlu etkiyi bir
tarafa nakletmek; fizik seviyede değil,
mantal seviyedeki bir iştir yani ağızdan
çıkan, ciğerlerden gelen manyetik etki-
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nin her zaman insanlara etki ettiğini
zannetmeyelim. Eskiler, 18. asırda
hatta 19. asırda yani insanlık topluluğu
manyetizm devri geçirdiğinde, üfürme
yoluyla da insanların şifa bulacağını
anlatmışlardır ve bu doğrudur. Fakat
bu ancak iç bünyesindeki manyetik etkiyi ciğerlerindeki havaya geçirebilen
insanların, o havayı diğer insanlara
göndermesiyle gerçekleşirdi. Alıp verdiğimiz nefesin içindeki hava temiz ya
da kirli gibi bazı nitelikleri nasıl taşıyorsa; ellerden, el ayasından, yüzden çıkan bazı emanasyonlar gibi nefes yoluyla da karşıdaki varlığın sistemine bu
etki taşınmaktadır. Ancak bu, bir yetenek ve güç meselesidir; artık öyle manyetik nefesi olan insanları bulmak çok
zor. Hele elinde ya da gözünde manyetik gücü olan insanları bulmak çok daha zor. Ne yazık ki, iş tamamen şarlatanlığa dönmüştür; ülkemizde de olduğu gibi bütün dünyada bir düzenbazlık
aldı başını gidiyor. Dikkatli olmak lazım.
Aynı şekilde, çocuklar için dua edilip
okunmasının asıl etkisi, fiziki düzeyde
değil, mantal düzeyde işler. Zihinsel
düzeydeki birtakım etkilenmeler gerçekten
zihinsel
vasıtalarla olur.
Bunun, bize görünür olan yanı şöyledir: Bir bilenin
veya bir yaşlının,
ama sadece yaşlı
olması hiçbir şey
ifade etmez, aynı
zamanda
itikat
sahibi, gerçekten kendi nefsine güvenen, yücelere inanan, maneviyatı çok
kuvvetli olan bir insanın çok samimi ve
temiz, iyi duyguları, sevgi dolu duyguları mantal bir etki yapabilir. Mantalden mantale, zihinden zihine etkiler
yaratabilir ve elbette bu etkiler, büyük-
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ler için olduğu gibi küçükler için de birer koruyucu vazifesi görürler.
Pozitif etkiyle negatif etkileri savuşturmaktan söz edildiğinde sorulan bir soru da “Üst realitelerdeki pozitif insanların aurası, negatif etkileri geriye nasıl
yansıtabiliyor?” şeklindedir. Fakat “üst
realitelerdeki pozitif insanlar” kavramı,
biraz yılgınlık ifade eden bir kavram
değil mi? Bu şekilde söylememek lazım
çünkü dünya realitesi içerisinde bulunan insanların üst realitede olması
mümkün değildir. Ama bu soruyla,
dünya realitesi içerisinde kendi kişisel
bağımsızlıklarını kazanabilmiş, yani fizik dünyanın koşullarına bağlanamamış
varlıkları kast ediyorsak, “Bu varlıkların
nerede oldukları belli olmaz,” diye cevap vermek uygun düşer.
Auraları negatif etkileri geriye nasıl
yansıtabiliyor? Gayet kolayca. Pozitif
bir mantaliteyi, mümkün olduğunca
sürekli bir şekilde kendi varlığınızda
canlı bir halde tutabiliyorsanız, bunun
etrafınızda meydana getirmiş olduğu
koruyucu kalkan da sürekli olacaktır.
Evet, bir pozitif enerji alanı vardır ancak bu pozitif enerji alanı, her zaman o
kadar çok da güçlü değildir. Negatif
enerji alanları çok daha delicidir. Bu
noktaya çok dikkat edelim: Negatif
alanlar çok daha fazla delicidir, hiç fark
ettirmeden sızabilirler. Biz pozitif ve
güçlü bir alan içerisinde olduğumuzu
hissedip ona güvenirken, biz farkına
bile varmadan, hırsızlar arka servis kapısından içeriye girebilirler. Demek ki,
evimizin sadece giriş kapısının kilidini
ve tahtasını sağlam tutmak yetmiyor;
sadece bununla olmaz; servis kapılarına da dikkat edeceğiz, arka kapılara,
arka pencerelere de bakacağız.
Aynı şekilde, “üst realitelerdeki pozitif
insanlar”ın auraları yani aslında etraflarında meydana getirdikleri koru-
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yucu etki, bir çeşit kalkan vazifesini
görerek, onlara kadar ulaşan, sızmaya
çalışan negatif etkileri bu alan içinde

nötralize edebilir, bozabilirler ve böylece, negatif tesirlerin girememesi, geriye dönmesi söz konusu olabilir; bu
mümkündür. Onlar sadece ön kapıyı
değil, evin her yanını sürekli kontrol
ederler.
Bizler de dünya üstünde yaşamakta
olan insanlar olarak, üst realitede olmasak da, kendi kendimizi bu usulle
koruyabiliriz. Sürekli olarak bir pozitif
alan içerisinde kalmayı istemeyi; her
şeyin olumlu yönde meydana gelmesini arzu etmeyi ve bu yönde gayret göstermeyi; yaratmış olduğumuz bu pozitif duvarın delinmesine, tahrip edilmesine imkan tanımamayı; dıştan gelen
birtakım negatif enerji yiyicilere meydan vermemeyi öğrendiğimiz takdirde
bizler de, bize ulaşmaya çalışan negatif
etkileri geriye yansıtabiliriz. Bütün insanlar bunu yapabilirler.
İyi - Kötü ve Pozitif Denge
İyi veya kötü diye tanımladığımız her
olay, aslında sadece verdikleri mesaj
bakımından tanımlanırlar; yani sizin
için kötü olan bir olay, bir başkası için

İyi veya kötü diye
tanımladığımız
her olay, aslında
sadece verdikleri
mesaj
bakımından
tanımlanırlar
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Maddenin
bizden,
bizim de
maddeden
bir şey talep
edişimiz
sırasında
hem
maddenin,
hem de
bizim
gelişmemiz
gerçekleşir.

iyi olabilir. Örneğin, falanca spor klübünün yenilmesi o klübün taraftarı için
gayet kötü bir durumdur ama rakip
spor klübünün taraftarı için çok iyi bir
haberdir. Demek ki, bu olayın kendisinde iyilik ya da kötülük yoktur; sadece
bir spor gösterisi, bir müsabaka, yarışma yapılmıştır. Başka bir örnek verelim: Havada nem oranı arttığında, biraz
soğuma sonucunda atmosferin üst kısımlarında yoğunlaşarak yağmur halinde yere düşer ve bu gayet normal bir
şeydir. Ama o sırada yere kurusun diye
tarhanasını sermiş olan bir köylü için o
yağmur zararlıdır. Fakat aynı zamanda,
hemen yan tarlada, yeni domates fidelerini dikmeye uğraşan başka bir kadın
için ise o yağmur çok faydalı bir şeydir.
Demek ki, olayın kendisi, aslında ne
iyidir ne de kötüdür. Olayı rölatif yapan, size ve bana başka türlü gösteren
şey; olayın taşıdığı imaj veya o anda o
olaya muhatap olan biziz; zihinlerimizdeki yargı veya isteklerimizin tahlili sonucunda o olay hakkında vermiş olduğumuz bir karardır. Olayın
bizim dünyasal kaygılarımıza ya da tekamülümüz gereği olan çıkarlarımıza uygun
düşmemesi, bizim onu
“kötü” diye damgalamamızla sonuçlanmaktadır. Ama
bir başkası da aynı olayı tam
tersi nedenlerden ötürü
“iyi” diye damgalamaktadır.
Demek ki, olayın taşıdığı
mesaja zihinlerimizde getirdiğimiz bir yorum var. Olay
tektir ancak yaptığımız yorum, iyi veya kötü tarzında olabilir.
“Konuşmalarınızda hep pozitif olmamızın gerekliliğinden söz ediyorsunuz.
Peki her şey pozitif olursa bu denge
nasıl sağlanır?” diye soruyorsunuz. Siz
merak etmeyin, bir şey bitip sonu gelecekmiş gibi düşünmeyin. Her şey, kolay
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kolay hemen pozitif olmaz. İnsanlar
gelişimleri için daima negatifi de kullanmak zorundadırlar. Onun için bu
dengesizlik asla ortadan kalkmaz. Ama
eğer kendimizi geliştirmek istiyorsak;
biraz daha mutlu, rahat, daha hızlı
adımlarla gelişim ve sevgi yolunda yol
almak istiyorsak, meseleleri daima pozitif şekilde ele almaya çalışmalıyız.
“Her şey pozitifleşirse, denge ne olur?”
diye endişelenip, pozitif yaşamaktan
vazgeçmeyin. Negatif karma biriktireceğimize, kendi varlığımızda daima pozitif karmaların oluşmasına çalışmalıyız.
Pozitif Yayın Dünyayı Temizler
Ruhun madde üzerinde hakimiyet kazanması; hayatı yaşamaya değer kılan
en önemli unsurlardan biridir. Sadece
bunu bile öğrenmek; ebedi bir hayat
içinde, ruh ve maddenin ebedi kardeşliği ve beraberliği için gerekli olan en
büyük anahtardır. Maddenin bizden,

bizim de maddeden bir şey talep edişimiz sırasında hem maddenin, hem de
bizim gelişmemiz gerçekleşir. Ruh varlığı, maddenin kendisinden istediği tesir
ve imkanları en uygun şekilde üretip,
en gerekli zaman ve mekan içine aktarmakla maddenin gelişim hızına yardım
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etmiş olur. Ancak, maddenin bu ısrarlı
istekleri karşısında, Ruh’un kendi varlığını sürekli bir şekilde uyanık tutması,
sınamalar içine sokup bu sınamalardan
yararlanacağı ıstıraplı anları yaşaması
süreci de gerçekleşir. Tüm bunlar, ruh
varlığının yararına olan şeylerdir. O da
bu şekilde büyük tecrübeler elde eder.
Ruh ve madde, birbirlerini karşılıklı olarak sürekli geliştiren iki büyük varlık
sistemidir. Bu karşılıklı gelişim nerelere
kadar gider? Eğer varlıklar maddenin
bu derecede gelişmesine hizmet edebilecek kadar yoğun bir psişik enerjiyle
onu doldurabiliyorsa, fizik dünyadan
yeniden kendi spatyomuna, kendi ana
dünyasına döndüğü anda eskisinden
çok daha süptil bir mekan bulacaktır.
Kısacası varlıklar kendi dünyalarını burada kendi kendilerine daha düzgün bir
şekilde hazırlamaktadırlar. Maddeye
verdiğimiz taviz, maddenin bizim üzerimizdeki hakimiyeti, ona verdiğimiz imkanlar; maddenin giderek daha süptilleşmesine sebep olur ve madde kabalıktan kurtulur. Spatyom dediğimiz mekan, zaten giderek incelmiş, zekice
davranışlar gösterebilecek şekilde organize olabilen maddeden ibarettir;
spatyom dediğimiz zaman, madde dışı
olan bir şeyi düşünmemeliyiz.
Dünyaya ait çevre kirliliği, kendiliğinden ortaya çıkmış ya da teknolojimizin,
tembelliğimizin ya da sanayimizin sonucunda meydana gelmiş bir şey değildir. Çevre kirliliği, mantal kirlilikle başlar. Dünya ile spatyom arasındaki tampon bölgelerde; yeryüzünde yaşamakta olan varlıkların kötü, geri seviyeli ya
da enerjisi düşük, negatif imajinasyonları yoluyla meydana getirmiş oldukları
bir yığın imajinatif kirlilik bulunmaktadır. Bu düşünsel kirlilik tıpkı bir ayna
gibi yeryüzüne yansır ve orada kendine
uygun yerler bulur. Yani bugün gördü-
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ğümüz kirliliğin asıl sebebi, yine kendi imajinasyonlarımız, kendi düşüncelerimizdir.
Bir pet şişesinin ortaya atılmasıyla çevre
kirlenmez. O olay artık, işin fiziksel görünüme dönüşen son kısmıdır. Asıl, bize o
pet şişesini oraya attıran, çöplükleri yığdıran, petrol artıklarını döktürten, fabrikalardaki zararlı atıkları nehirlere boşalttıran
mantalitenin üstünde durmak lazımdır. O
hangi hırstır? Neye büründürülerek, hangi
şeylerle süslenerek verilmiştir? Bunların
hepsi, insanların zihnindeki temel kirlilikten doğmaktadır. Bu temel kirliliği kaldıramadığımız sürece, ne kendi varlığımızda,
ne çevremizde, ne toplumumuzda, ne kurumlarımızda, ne de başka herhangi bir
yerde huzura ulaşabiliriz.
Bugün ülkemizin en büyük sorunu budur.
Her şeyden önce bu ülkenin insanları olarak kendi zihnimizdeki kirliliği ortadan kaldırmamız gerekmektedir. Sevgisizliği, nefreti, senlik benlik davasını, saygısızlığı yok
etmek zorundayız. Metapsişik açıklamaların ortaya koyduğu yöntemlerle zihnin nasıl kontrol altına alınacağını, pozitif enerjinin kesiksiz bir şekilde nasıl yayınlanabileceğini öğrenmek durumundayız. Ama önce insanlarda bir değişim yaşanmalıdır.
Pozitif yayını sürekli hale getirebilirsek,
bütün sorunlar, güneş altında kalan bir
buz gibi erir, gider. Öyle görünüyor ki, sevgisizliğin ve anlayışsızlığın getirdiği sorunlarla daha uzun bir zaman uğraşmak zorunda kalacağız. Herhangi bir yerde zanlı
aramayalım. Ne oluyorsa hep bizden olmaktadır. Her şeyi biz kendimiz yaratmışızdır.
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