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Kış Merhabası 

Yüksek Şuur Dergisi 

ılın sonu değişim ve dönüşümlerle geldi. 

Kasım-aralık sayımızla Yüksek Şuur 

dergimiz ikinci yılını doldurdu. İlk yıl, bu yıl 

da altı olmak üzere tam on sekiz sayı çıkardık. Her 

sayı, Yüksek Şuur Bilimleri Derneğinin güncesi 

oldu ve izlenimler mutfağımızda pişen yemeklerin 

servisini üstlendi. Yukarının aşağıdaki tezahürü 

olmak için çabaladık. Hak edişlerimiz oldu 

ki yepyeni besinlerle karşılaştık, aynı 

zamanda karşı tarafa da besinlerimizi 

sunduk. 

Kadim bilgeliğin izinde insanlık serüvenin 

bir halkası olarak düşünmeye, 

duyumsamaya, eylemeye çalışıyor, bu 

uğurda metinler, çalışmalar üretiyoruz. 

Bu sayımızda yola çağrıyı, bilgiyle 

deneyimlerimizi, duygularımızı, varlıksal 

dönüşümü, şifayı bulacaksınız. Özellikle 

yeni bir köşemizle tanışacak, varlıksal 

dönüşüm ve şifa konularında 

yoğunlaşacaksınız. Köşemizin adı "Psişik 

Süpürge" oldu, her sayıda yeni bir yazıyla 

sürecek. İnsanın görünen ve görünmeyen 

alemlerdeki yürüyüşüne katılmak için 

buradayız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ınavlar, irademiz içimizdeki kısık ışığı 

parlatmak için var. Her olayın arkasında 

yatan özel yasayı bilemeyebiliriz, ama her 

olayın arkasında yatan genel yasa sevgidir. 

Sıkışma, çatışma varsa bakın sevgiye, onun 

oranına, onunla olan mesafenize. Yüksek Şuur, 

yeni yılınızı kutlar, en temel yasanın, sevginin 

eylemlerimizin odağında olmasını diler. Yeni yılda 

yepyeni yazılar ve akışlarda buluşmak üzere… 

 

 

 

 

  

Y S 

Sınavlar, irademiz içimizdeki kısık ışığı parlatmak için var. 
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Yolun Adını Hayat Koymuş 

Ahmet Cemal Gürsoy 

Yön mü, ilerleme mi nasıl tanımlarsınız ya da 

başka bir şey mi ona göre fonksiyon kazanıyor? 

Özünde yaratımın izleri var. Işığın potansiyel var 

oluşunu maddi ortamlara taşıması, hareket 

ettirmesi. Tek başına hiçbir anlam kaldıramıyor, 

taşıyamıyor. Bunun adını hayat koymuş. 

 Her şey kendi biçim ve formunun etrafında 

gidilecek bir yol hedefi oluşturuyor amaç ve 

niyetleri ile başlayarak. Durgun olan şeylere amaç 

katmakla beliren yol fikri insana kadar 

çeşitlenmesini 

sürdürerek tüm 

olasılıkların an'ı 

oluşturmasıyla 

devam eden hayatı 

yaşıyoruz. 

Yol şimdi de şu an 

inisiyenin 

tanımlaması ile 

adanmışlığı bağlılığı, 

sadakati ve güvene 

dayanan erdemleri 

temsil ediyor. 

Arkasından ruhsal 

dünya ve planlar 

denen 

kavramsal,boyutsal 

anlayışlar yer 

alıyor.Yolumuz 

ruhsal varlığın 

entegre olabileceği yere kadar indi.Şimdi 

farkındalığında duyular ve duyguların dışında inşa 

olmuş bir boyutta yol kendini görünür kılmış ve 

akmaya devam etmiş durumda. Her dönemin her 

realitenin anlayışına göre idrak seviyelerini 

geliştiren şuursal varoluşları yaratıyor. Yol ve 

yolcular birbirini dualite aralığında dönüştüren 

nehir gibi akışa devam edip zaman enerjisinin 

boyutlara indirgemiş. 

 

 

 

 

Gel gelelim ilerlemenin varlıksal gelişim 

durumuna, hayatı nasıl kavrayıp nötr gözlemle 

tüm bu enerjilerin birlikte varoluşunu anlamlı 

kılmada kendimize düşen rolü anlamak ve başlıca 

özelliğimizi tanıyabilmek. İnsan kendi başlıca 

özelliğini şuurlandırarak anladığında hayatı 

aydınlatır. Kendinin merdivenin hangi 

basamağında durduğunu hatırladığında yerine 

ulaşmasında aracılık eden diğer ruhsal varlıkları 

idrak eder ve hayatın illüzyon olmayan 

gerçekliğine hizmet etmeye başlar. 

Yol kendini eğitmeye 

başlar ve öğrencileri 

eğitmen olarak 

hayatın farklı 

boyutlarında görünür 

olmaya başlar. 

Özgürce bütünsel 

olanın ilkelerini 

yaşayıp anlatmaya 

yükümlülük sayar. 

İşte hayatın görünen 

kozmosta kendini 

bilmeye çalışarak 

hayat ağacındaki 

yerini alması. 

Kendimizi hayatı 

yaratırken 

bulup,adımızı yol ve 

takip eden inisiye 

olarak koymamız sonsuz hikaye anlatıcısı olan 

yaşamlarımızın ufak bir kesiti olabilir. 

Yolu yolculuklarda öğreniriz. 

Işıkla daha yakın, 
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Yani insanlar sınavların başarılı veya başarısız 

görünen durumlarına göre, acı, tatlı bir sürü 

sonuçla karşılaşır ve ona göre ‘vazife’ sezgisi 

yolundaki hızlarını kazanırlar. 

İlahi Nizam ve Kainat’ta  

Sınavlar 

 
ınavlar (imtihanlar), insanlar için; ‘ferdî 

plân’ denilen mukadderat plânının icapları 

olan; varlıkların, kendilerine bu planlarında 

tanınan özgürlükleri sayesinde geçirecekleri; 

başarı veya başarısızlıklarına göre 

mukadderatlarının belirlendiği; test niteliğindeki 

olaylardır. Vazifeli varlıklar açısından bir insanın 

bir dersi ne derece öğrenmiş olduğunu, bir 

‘meleke’si ya da kudretini ne derece geliştirmiş 

olduğunu, kısaca bir ‘liyakat’i kazanmış olup 

olmadığını ölçme ve kontrol etme vasıtası olan 

sınavlar, insan açısından ise, o liyakati kazanmış 

olup olmadığını ispatlama vasıtasıdır.  

Varlığın meydana gelmesinden önce ruhların 

henüz özgürlük ve idrakleri söz konusu 

olmadığından, ‘varlık safhasından önce, ileri 

safhalara ait sınav ve eprövler mevcut değildir. 

Sınav, epröv ve deneyimler, ancak ‘varlık’ 

kurulunca, yani ‘tâli tesirler’ gelmeye başlayınca 

başlar.  

Sınavların sonuçları 

Sınavlar, eprövler ve deneyimler, ferdî plân 

denilen mukadderat plânının icapları olan 

ihtiyaçlardır ki, bu sınavların geçirilmeleri için de, 

hazırlanan bu plânlar daima özgürlüğe yer verici 

mahiyette olurlar.  

Varlıklar, sahip 
oldukları 
özgürlükleri 
sayesinde devamlı 
olarak sınavlardan 
geçirilirler.  
 

 

 

 

Varlıkların bu sınavlar karşısındaki davranışlarının, 

müspet veya menfî reaksiyonlarının, yani 

sınavlardaki başarı veya başarısızlıklarının 

sonucunda, kendileri için ‘kader mekanizması’nca 

takdir ve tespit edilen (saptanan, belirlenen) 

sayısız ‘mekân’ hâl ve durumları meydana gelir ve 

onlar da, lâyık oldukları bu olayların çeşitli 

durumlarında yaşarlar.  

 

 

 

 

eneyimleri başarıyla geçiştirmenin 

idraklerine vardıkları zaman duyacakları 

huzur, onları müspet ve mutlu yollardan 

yükseltirken; başarısızca, beceriksizce verilmiş 

sınavların sonucunda, kendilerince menfî sayılan 

hâllerde uğrayacakları acılar, hüsranlar da, başka 

bir yoldan, yine ilerlemelerine neden olur.  

Sınav, epröv ve 
deneyimlerin 
sonuçlarından çıkan 
derslere görgü veya 
gözlem denir.   

S 

D 
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 Yazan Sensin 

Cüneyt Gültakın 

 

ar olan, açık ara mutlu etmiyor seni. Kalıplar, 

önyargılar dolu düşünce düzenin yeniden 

yapılanmalı. İçtenliğin ve dürüstlüğün her 

eylemine yansımalı. Ama tanımadıkların arasında uyanık 

olmak için her türlü şeytanlığı yapan bir ruh durumuyla 

değil, sen kuyruğu sıkışmış bir sürüngen değilsin artık. 

İnsansız malın mülkün soğukluğunu denemek zorunda 

değilsin. Her eylemin evde yakınlarınla olduğun, yemek 

kokularını duyduğun ortamdaki gibi içten ve dürüst 

olmalı, can kokmalı… Uyanıklığın bütünün hizmetinde 

olmalı. Başkaları için de yaşamalısın; bitmiş bir sürahiyi 

doldururken, masada unutulmuş bir tabağı 

kaldırırken…  

 

Değişim, dışarıdan önce içte başlar, sen ne kadar 

değişirsen dışarısı da o kadar değişir. Dışarısı içinde ne 

varsa ona göre oluşur. Sakin ol, her zaman güvendesin 

ve kardeşler arasındasın. Sadece yazılana çıkar kötü 

olan ve yazan sensin.  

en iyiyken neden birçok yerde bu kadar acı var, 

diye sorabilirsin. Çünkü başkaları olumsuzu 

düşlüyorlar, sen de daha önce 

düşledin. Kirli suyla dolu kovaya 

dolan temiz su yavaşça 

kovayı temizleyecek. 

Önemli olan temiz 

suyla devam etmen. 

Yaşamının nasıl 

değiştiğini 

zamanla fark 

edeceksin. Sana 

bir mesaj gibi 

söyleyecekler. 

 

 

 

 

 Sen işareti alıp yoluna alçakgönüllülükle devam 

edeceksin. Bütünü anlamayana bütünü anlatmak 

görevin. İnsanın yalın egosu kendisini merkeze koyar, 

eğitilmiş olan kendisinin çoğu durumda merkezin 

çevresine düştüğünü bilir. Merkeze bütünü, halkı 

koyarsak ve onun çıkarına davranırsak; merkezin 

dışında kalsak bile yardım almayı deneyimlersek, 

herkesin merkez olduğunu anlarız.  

Hiçbir mızıkçının barınamadığı o oyunu çocukluk 

anılarınızdan bulup çıkarın, oyunun tadı ve çocukların 

adanmışlığı içlerindeki kötüyü dönüştürme gücü de 

verir. 

Bütünden ayrılmak basınç yaratır. Bütünden ayrılmak; 

kutuplaşmak, karşılaştırma ve yarış anlamına gelir. 

Kendi içinde dengeli bir bütünlük de 

oluştursanız da bağlı olduğunuz topluluk sizi 

üst dengeye getirmeye çalışır. Pisagor'un 

öyküsü buna örnektir. Kendi okulunu 

kurduğu Kroton kentinde okula 

seçilmeyenler tarafından eleştirilmiş ve okul 

saldırılarla dağıtılmıştı. Muhalefet kanlı biçimde 

üzerindeki dışlanmışlık enerjisini karşı tarafa yansıtmıştı. 

er doğan günle bir seçenek daha belirir 

önümüzde, ama çoğu kişi yüce iyiliği elinin 

tersiyle iter, kolayı seçer. Ölmek istemeyen 

kalıplarımız yüksek çalışma benimizin elinden kaçar. 

Kalıplara, alışkanlıklara, benliklere devam ederiz. Yol, 

kendisine güvenenleri hiç yüzüstü bırakmamış oysa… 

     

 

  

V 

B 
H 

 

Belki kötülük yapma fırsatın varken durman ya da küçük 

iyilikler bırakarak ardında sessizce çekip gitmen…   
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Açık Yolun Şarkısı  

Walt Whitman - Türkçesi: Memet Fuat 

 

Yayan olarak, yüreğim 

sevinç içinde çıkıyorum 

açık yola,  

Sağlıklı, özgür, bütün 

dünya önümde,  

Uzun, toprak rengi patika 

önümde, nereye istesem 

götürür beni.  

Bundan böyle talihin 

arkasına düşmeyeceğim, 

ben kendim  

talih'im,  

Bundan böyle 

sızlanmayacağım, işimi geri 

bırakmayacağım,  

Hiçbir şey istemeyeceğim, 

çatı altındaki 

mızmızlıklardan, 

kitaplardan,  

Her şeye bir kusur bulan 

kurallardan bıktım artık.  

Güçlü, doygun, açık yolda 

yürüyorum.  

Yeryüzü yeter bana,  

Yıldız kümeleri daha yakın 

olsa demem,  

iliyorum, oldukları yerde iyidir onlar,  

iliyorum, kendi üstündekilere de onlar 

yeter.  

(Ben, burada, hâlâ o eski, o tatlı işimi yapıyorum,  

insanları taşıyorum, kadın erkek,  

nereye gidersem birlikte götürüyorum,  

Yemin ederim, onlardan kurtulmak olanaksız 

benim için,  

Onlarla doluyum ben; karşılığında ben de onları 

dolduracağım.)  

 

Benimle yürürken, insanı hiç yormayan, 

bıktırmayan şeyi bulursun.  

Toprak hiç bıktırmaz insanı,  

Toprak kabadır, sessizdir, kolay anlaşılmaz,  

doğa kabadır, kolay anlaşılmaz,  

Cesaretin kırılmasın, ilerle,  

Tanrısal şeyler vardır üstleri iyice örtülü,  

Sana yeminle söyleyeyim,  

Sözcüklerin anlatamayacağı kadar güzel, tanrısal 

şeyler vardır.  

Haydi! Durmamalıyız burada,  

Ne kadar tatlıysa da bu 

biriktirilmiş şeyler,  

ne kadar kullanışlıysa da 

bu ev, biz burada 

kalamayız,  

ne kadar kuytuysa da bu 

liman, ne kadar durgunsa 

da bu sular,  

biz burada demir 

açmamalıyız,  

Ne kadar iç açıcıysa da 

bizi saran bu 

konukseverlik,  

biz onu yalnızca kısa bir 

zaman için tatmaya 

izinliyiz.  

 

Dinleyin! Açık 

konuşacağım sizinle,  

Ben eski, pürüzsüz 

ödüller vermiyorum, ben 

kaba, yeni ödüller 

veriyorum,  

Bugünü, kendi günlerinizi 

yaşamalısınız diyorum:  

iz zengin olmaya bakmayacaksınız,  

iz bütün kazandıklarınızı,  

ya da ele geçirdiklerinizi, cömertçe 

dağıtacaksınız,  

Gitmekte olduğunuz kente vardığınızda,  

şöyle oturup yorgunluğunuzu bile almadan,  

dayanılmaz, karşı durulmaz bir ses çağıracak sizi,  

yeniden yola çıkacaksınız,  

Arkanızda kalanlar gülümseyecek,  

alay edecek, dudak bükecekler,  

Aşklarını sunanlar da olacak,  

onlara yalnızca ateşli ayrılış öpücükleriyle cevap 

vereceksiniz,  

Sizi tutmak, yolunuzdan alıkoymak için,  

ellerini uzatanların dokunuşlarına göz 

yummayacaksınız.  

 

Haydi! Kavgaların, savaşların arasından, ileri!  

B S 
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Yola çıkarken söyledik nereye gideceğimizi, 

değiştirmek olmaz.  

Eski kavgaların bir yararı oldu mu?  

Kime yararı oldu? Size mi? Ulusunuza mı? Doğaya 

mı?  

Şimdi iyi dinleyin beni, anlamaya çalışın; her şeyin 

yapısı  

böyle örülmüş, her 

başarının getirdiklerinden, 

ne olursa  

olsun, daha büyük bir 

kavgayı gerekli kılan bir 

şey çıkıyor ortaya.  

Benim çağrım savaş 

çağrısıdır, ben gerçek bir 

başkaldırmaya  

çağırıyorum insanları,  

Benimle gelecek olanlar 

tepeden tırnağa 

silahlanmalı,  

Benimle gelecek olanlar 

açlığa, yoksulluğa,  

kızgın düşmanlara, tek 

başına kalmaya 

katlanabilmeli.  

 

Haydi! yol önümüzde!  

Korkacak, çekinecek bir 

şey yok,  

ben daha önce de geçtim 

bu yoldan,  

ayaklarım bilir bu yolu, 

durmayın, geride 

kalmayın!  

Bırak yazılmamış kâğıtları masanın üstünde,  

kitap açılmasın, kalsın öylece!  

Bırak aletleri çalıştığın yerde! Bırak, para 

kazanılmasın!  

Bırak dursun okul! Kulak asma bağırmasına 

öğretmenin!  

Bırak, din adamı konuşsun istediği kadar!  

Bırak, avukat savunmasını yapsın, yargıç yasaları 

açıklasın.  

 

 

 

 

 

 

 

Arkadaş, sana elimi 
veriyorum!  

 

Sana paradan daha 

değerli olan sevgimi 

veriyorum,  

sana din 

konuşmalarından, 

yasalardan önce, kendimi 

veriyorum;  

sen de bana kendini 

verecek misin? Gelip 

benimle yürüyecek misin?  

Yaşamımız boyunca 

birbirimize bağlanacak, 

tutunacak mıyız? 
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Hallerden Öte Yaşamak 

Berna Kamacı 

Yeterince gözlemle yaşamımızdaki halleri ve 

bunların tekrarladıklarını görüyorsak ve artık 

kayıtsız kalamayacağımız bir zaman halini 

deneyimliyorsak, tüm hallerden çıkmak zamanı da 

gelmiş demektir. Birbirimiz için ürettiğimiz değer 

farkı şimdi sevgi gibi daha ince maddeleri 

çağırmak ihtiyacımızı oluşturuyor. Nereye bakarsa 

oranın maddelerini görüyor insan, nereyle 

konuşuyorsa orayı dinliyor, orayı söylüyor. 

 

 

 

 

Acı, alınganlık, bencillik, korku hallerini 

yeterince söylediysek eğer, şimdi diğer hallere 

bakabilir miyiz? Yeni bir şey söylemek ister 

miyiz? Bunun için çaba sarf eder miyiz? Sevginin 

kişisel duygusallığımızdan çok daha ötesi 

olduğunu hissediyorsak derinden, kendimizden 

(hallerimizden) öte sevmenin koşullarını nasıl 

yaşarız? Çünkü sevgi, bize rağmen bizde yaşar 

ama biz buna rağmen onda yaşayamıyoruz. 

Sevgiyi istememiz bile onunla aramıza ayrılık 

getiriyor. BIRAKSAK, çokça bıraksak? İstemeyi 

de bıraksak.  

Hallerimiz arasındaki dur'larda yaşasak? Olduğu 

gibi bulsak...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Biz hangi halleri görüyor, hangi halleri söylüyoruz?  

 

 

Bir şey söyle 

Hiç söylenmemiş 

Öze ait 

Senden öte bir yere ait 

Öyle saf, öyle gerçek 

İlk kez yokmuş 

İlk kez görmüş 

Ve dile gelmiş 

Hiçbir şey söylememiş  

Ya da büyük sırrı ele vermiş 

Öylesine var, öylesine yok 

Aslını, gücü bilmiş 
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 Renklerin İçinden  

 Avni Onur Sevinç 

 

Tabelada Işıkların ya da güllerin içinde de 

yazabilirdi. Duygusal bir aşk şarkısı gibi dizlerinin 

üzerinde serenatta yapabilirdi? Olabilirdi. Geçen 

yıl (?) elektriğe %40 zam yapılmış. Aydınlanma 

giderek maliyetli oluyor ve dışsal bir çabayı da 

gerektiriyor. Daha fazla hareket istediği 

kesin. Devam ediyoruz. 

Bulunduğun yerden daha az ışık 

almaya başladığında ya da otur 

şimdi bunu sindir dediklerinde 

oluşan nötr duygu ne olmalı? Bir 

alt realite diye bildiğimiz 

şey/döngü ihtiyacı neden belirir? 

Ya da her hareketin kaynağı 

ego mudur? Rav yardıma koşer.  

“ İhsan etme seviyesinde ıslah 

olmuş Ego, ruhtur. Ego 

dışında hiçbir şeyimiz 

yoktur.”  

Egoyu ihsan etme 

seviyesine nasıl getireceğiz 

ki? Beden maneviyatı 

hissetmekte zorlandığı için 

çalışmadan haz alamıyor 

maalesef. ABC tesirleri sağ 

olsun organları daha ilk günkü 

gibi tazecik oluyor sadece. Gece kalk 

işimiz var diyorsun 

uğraştırabiliyor seni eğer gece 

çalışma oktavında sorun 

varsa. Bedenin istediği hazları 

da hepimiz biliyoruz.   

İçsel durumlar dönüp dolaşıp kalp seviyesine, 

sadeliğe ve sevgiye geliyor işler. Duygularını 

hissedemiyorsan işler de problem var demektir. 

Peki, daha önce yaşanılan şeyler sonrasında kalp 

kendini kapamışsa? Eh işte onu da çalışma olarak 

ele alman gerekiyor dostum.  

 

 

 

 

 

Renklerin içinden gidelim. Birlikte, kimseyi 

ayırmadan gidelim. Yetiyor mu yetmiyor mu 

demeden, bakmadan ayrıca değerlendirmeden. 

Sevgiyle bunu yapalım. Hayatın merhametini 

görelim, soğuk havada çay içmek için durduğun 

kafedeki garsonun sana oturman için 

getirdiği sünger kadar basit olabiliyor 

bu seviyede merhamet.  

Aynı ırmaklara girmeyelim, 

ayaklarımız ırmağın içinde suyun 

boyumuzu geçtiği yerlere 

gidelim. Giderken de inancımız 

bizimle olsun. Korkular geride 

kalsın, zaten dünya olarak 

birbirimizi korkutup duruyoruz 

değil mi?  

Birbirimizi anlamak için yeni yeni 

dronelar keşfedelim. Sevi 

arabaları da yapalım. Avrupa 

fonlarını kullanalım. Neyi ne 

zaman ne kadar vereceğimizi 

bilelim. Öğrenelim, güneşe 

bakalım o da bize baksın. 

Işıklarını alalım 

yapraklarımıza, elle tutulsun 

ışıkları. Dokuyalım onu, 

kıyafetler yapalım sonra da çocuklar gibi 

doğaya gidelim.  

Daha iyisini yapalım hep 

beraber! Belki kendi 

elektriğimizi üretiriz he ne 

dersiniz?  

Kalbimizdeki sevgiyle Avni Onur.  
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Psişik Süpürge 

Hande Ersoy 

şık, karanlığı aydınlatarak yayılır 
 
Varlıksal dönüşüm yolculuğunda 

insanlara yardımcı olmayı hedef 
edindiyseniz, bir şekilde temasta 
olduğunuz, özellikle de sizden yardım 
istemiş kişilere karşı sorumlu hissedersiniz. 
Doğum anı haritanızdaki yıldızlar da sizi 
disiplinli ve sorumluluk sahibi olmak 
konusunda etki altına almışlarsa bu iyiden iyiye 
yaşamınızda yoğunluk kazanır. Başkaları hakkında 
sorumluluk hissetmek bir 
çeşit yükümlülük yasası 
gereğidir elbet ama yine 
de sınırların nerede 
başlayıp nerede bittiğini 
doğru saptayıp ona göre 
aksiyon alabilmek de biraz 
deneyim gerektirir. Ne de 
olsa hiç kimsenin bir 
başkası için yolu 
yürüyemeyeceği gibi.  
 
 
 
 
 
 
Kendini bilmek, her 
varlığın kendi yapabileceği 
bir şeydir ve doğru 
adımları atmak onun kendi 
sorumluluğudur. 
 
İnsanların varlıksal 
şifalarına katkıda 
bulunabilmek manevi 
olarak çok besleyici bir hal. Öte yandan bunu 
herhangi bir hazza çevirmeden ve egonun 
beslenmesine izin vermeden yapmak, herkesin 
kişisel olgunluğuna bağlı. Bizler dönüşüm 
peşinde, kendi üzerimizde çalışmaya devam eden 
ve kendini bilme ekolünün yolunu yürüyen 
yolcularız ve bu yol ancak hep beraber 
yürünebiliyor. Bu yüzden birbirimize ne kadar çok 
faydamız dokunursa hepimiz o kadar hızlı yol 
alırız.  
 
Ben yıllardır regresyon danışmanlığı yapıyorum. 
Araç olarak genelde “regresyon” olarak 
tanımlanan geçmişe dönük çalışma 

metodolojisinin yanısıra, şamanik uygulamalar, 
NLP teknikleri, sanatla dışavurumsal uygulamalar, 
yaratıcı drama teknikleri gibi uzmanlaştığım diğer 
uygulama yöntemlerini de sentezleyerek 
danışanlara yardımcı olmaya çalışıyorum.  
 

İnsanlarla sohbet ettikçe, akıllara takılmış pek çok 
soru olduğunu fark ettim ve düşündüm ki 

dergimizde bu sorulara 
yanıt olabilmek niyetiyle 
bir köşe oluşturabiliriz. 
Editörümüz sevgili Cüneyt 
Gültakın da fikirden 
hoşlanınca iş akıldakileri 
kağıt kaleme dökmeye 
kaldı. 
 
Kısaca regresyondan 
bahsetmek gerekirse, 
regresyon=geriletme 
demek. Bu konuda 
aldığınız bir danışmanlık, 
sizi, bloke olup sıkışmış 
enerjilerin kökeni 
neredeyse, zaman içinde 
oraya kadar geri götürür. 
Bu ne işe yarar? Bu sizi 
bilinç dışınızın da ötesine 
taşıyan ve normalde 
hatırlayamadığınız 
meselelere, bu günün 
şuuruyla bakmanız için bir 
pencere açar.  
 

 
Diyeceksiniz ki yahu geçmişle çalışmak için 
şimdiye bağlanmak da neyin nesi... Zaman enerjisi 
bize, geçmişi ve geleceği olan bir çizgiymiş gibi 
görünüyor değil mi.. Oysa ki öyle değil. Mesela bir 
masanın üzerinde elinizi gezdirdiğinizi düşünün ve 
masanın sonuna gelip elinizi boşluğa taşırın. Eliniz 
için masa artık yoktur, oysa sizin için masa orada 
olmaya devam eder değil mi çünkü onu 
görebiliyorsunuzdur. İşte tıpkı bunun gibi 
zamanda olup bitmiş gibi görünen şeyler de bizim 
varlıksal şuurumuzda aynen bu şekilde var olmaya 
devam ederler. Sadece bizim için artık görünmez 
olmuşlardır, tıpkı masanın elimiz için artık 
hissedilememesi gibi.  

I 
 

Hani hep duyuyoruz ya “şimdide yaşa”, “anı yaşa” diye, 
işte bizi o “an”a bağlar. Geçmişin ve geleceğin içinde 
olduğu o an’a... 

 

Bizler elimizden geleni yaparız 
ve sorumluluğumuz bu 
kadardır. 
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Oysa yaşamlar boyu tüm şuuru kapsayan 
varlığımız için var olmaya devam ederler. O 
meşhur “şimdi”nin sırrı da biraz buradadır.  
 

u anın içinde bizim şuurumuz için perdeli olsa 
bile geçmiş ve gelecek aslında bu anın içinde 
var olmaya devam ederler. İşte regresyon 

tekniği bu yüzden tam da şimdide 
çalışır. Bugün burada size görünür 
olmuş bir problemden yola çıkarsınız. 
Örneğin fiziksel bir sorununuz veya 
hayatınızda sürekli tekrar eden bir 
probleminiz vardır. Bu fiziksel, sosyal, 
kişisel, ilişkisel, maddi veya manevi olabilir, bir 
davranış kalıbı olabilir, değiştirmeyi isteyip 
başaramadığınız bir alışkanlık olabilir, hayatınızda 
sizi rahatsız eden, sinirlendiren başka insanlarla 
ilgili olabilir ve bugün sizi rahatsız eden daha pek 
çok konuyla ilgili olabilir. Danışanlar bize 
geldiklerinde genellikle şu düşünce 
kalıbını değiştirmek istiyorum diye 
gelmezler. Hayatlarında daha 
somut, onları rahatsız eden 
sorunlarla gelirler. Örneğin boyun 
ağrısı, astım veya herhangi bir 
bağımlılık, çeşitli fobiler vs. çalışmaya 
başladıkça, bu sorunun arkasında 
yatan nedenlere zamanla ulaşılır. 
 
 
Özellikle travma anları ve ölüm 
anları bir varlık için en kritik 
zamanlardır. Bir olay yaşanır, 
içinde çok büyük bir acı vardır. 
Buna maruz kalan kişi oluşan 
fiziksel acı veya yaşadığı 
duygu durumu ve o olaya ait 
bir düşünce ile o anı 
şuurunda sabitler. Eğer, bu 
düşen izlenim, kişi olay anında o 
olayı ve kendisini objektif gözlemleyemiyorsa ki 
genellikle gözlemlenemez, izlenim yanlış bir yere 
düşer. Olayın meydana gelme sebebinin içindeki 
gizli öğrenilmesi gereken varlıksal mesaj 
alınamaz. Bunun yerine yaşanan olay anında beş 
duyunun kaydettiği veriler, duygu ve düşüncelerle 
bir bağ kurarlar. Bu da daha sonra aynı 
uyaranlarla karşılaşıldığında önceki deneyime 
gönderme yapan çağrışımlara neden olur.  
 
Bir örnek verelim, arabada giderken müzik 
dinliyorsunuz ve diyelim ki çok mutlusunuz. O an 
aklınızdan varsayalım ki “bu kadar mutlu olmayı 
hak edecek ne yaptım” diye geçirdiniz. Derken 
dışarıdan yoğun egzoz kokusu geliyor ve hava da 

diyelim ki çok bulutlu ve aniden bir kaza 
geçirdiniz. Üzerinden yıllar geçti, yaralarınız 
iyileşti, artık her şey yolunda ama bir türlü mutlu 
olamıyorsunuz. Üstelik hava her kapalı olduğunda 
içinizde bir sıkıntı beliriyor hatta boynunuzda bir 
ağrı başlıyor. Ayrıca ne zaman egzoz kokusu 
duysanız kaza anını hatırlıyorsunuz. Ne kadar 

olağan ve tanıdık bir hikaye değil mi..  öte yandan 
tam anlamıyla çağrışımların nasıl çalıştığına da 
güzel bir örnek. Artık kaza anı yaşanmıyor 
olmasına rağmen, bugün duyduğunuz egzoz 

kokusu hiç bir tehlikeli durumu içermiyor olsa 
bile sizdeki kayıtlı izlenimle aynı yere 

düşüp sizi geçmişe hapsediyor. Bu 
tetiklenme bedensel dışavurumlar 
olarak, bu örnekteki boyun ağrısı 
gibi, kendini fiziksel düzlemde 
hatırlatıyor. Oysa bugünün 
gerçeğinde olmayan bir realite 
sanki oluyormuşçasına tüm vücut 
kimyanızı etkileyebilecek bir 
güce sahip. Ayrıca nedenini 
bilemediğiniz bir şekilde ne 
zaman çok mutlu olsanız, siz 
farkında olmasanız bile, o şuur 
altınızdaki düşünce kalıbı 
çalışmaya devam ediyor. 
Nasıl çalışıyor, “bu kadar 
mutluysam mutlaka başıma 
korkunç bir şey gelecek”... 
Hiç akla yatkın değil değil 
mi? En mutlu anlarının 

keyfini çıkaramamayı, 
mutluluğuna hep bir 

endişenin hatta belki bir engelin eşlik etmesini 
kim ister ki! İşte aynı bu örnekteki gibi, bugünden 
baktığımızda sebebi anlaşılır olmayan gizli 
kayıtlar, bu günkü tutumlarımızı ve başımıza 
gelecek olayları belirliyorlar.  
 
Rezonans kanunu gereği, sizin titreşimsel 
seviyeniz nerede ise cezbettiğiniz enerjiler de 
benzer oluyor. Benzer benzeri çekiyor 
anlayacağınız. En mutlu anlarında, yanlış 
kaydedilmiş eski bir kayıt yüzünden endişeye 
kapılan bir kişi ister istemez o endişesini gerçek 
kılacak enerji frekansıyla uyumlu hale geçiyor. 
Sonuç olarak da bu mesele çözümlenene kadar 
tekrar eden döngüler olarak kişinin karşısına 
çıkmaya devam ediyor. Minik bir örnekten yola 

Ş 
 

Ne zaman çok mutlu olsanız bir şeyler ters gidiyor ve siz 
bunun nedenini anlayamıyorsunuz.  
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çıktık elbette bu meseleyi sonsuz sayıda örnekle 
çeşitlendirmek mümkün ama mekanizma aşağı 
yukarı benzer şekilde çalışıyor.  
 
Hatta yukarıda bahsettiğim gibi sadece düşünce 
kalıpları ile değil duygusal durumlar da aynı 
şekilde izlenimlerin çağrışımlı alınmasına sebep 
oluyorlar. Bütün bu yanlış kaydedilmiş ve 
normalde bağlı olmamaları gereken yanlış 
bağlantılı izlenimler, bu anımızın içinde kendilerini 
davranış ve tutumlar olarak ifade ediyorlar. İşte 
yine tam da bu sebeple geçmiş dediğimiz zaman 
aslında bu anımızın içinde de yaşamaya devam 
ediyor.  
 
Fiziksel travmalar için de sistem aynı çalışıyor. 
Diyelim ki önceki hayatında savaşırken ölmüş bir 
kişi, bugün bedenin aynı 
yerlerinde fiziksel sorunlar 
yaşıyor olabilir. Özellikle 
sebebi belirlenemeyen 
fiziksel sorunlar için 
regresyonla yapılan 
çalışmalar çok yüksek oranla 
problemi kısa süre içerisinde 
çözebilmektedir. Savaş 
alanlarıyla ilgili değinilmesi 
gereken çok farklı meseleler 
de var ama onlar da başka bir 
yazının konusu olsunlar.  
 
Sıklıkla gelen sorulardan biri 
de geçmiş yaşamlara 
inanmıyorsam regresyon yine 
de çalışır mı? Evet çalışır, 
geçmiş yaşamlara inanmıyor 
olabilirsiniz. Bugün 
çözemediğiniz bir 
sorununuz var. Bir regresyon 
uzmanına gidiyorsunuz, o sorunun oluştuğu 
zamana gidiyorsunuz ve bu yaşamınıza ait 
olmayan anılarla karşılaştınız. Bunlar üzerinden, 
siz bugünkü sorunu çalışmaya devam ediyorsunuz 
ve sorununuz çözülüyor. Diyelim ki olup biten her 
şeyi bilinçaltınız uydurdu veya kolektif 
bilinçaltından benzer bir hikaye çekip aldınız. 
Değişen hiçbir şey yok, nasıl kabul etmek 
isterseniz öyle olması gayet mümkün ve normal. 
Mesela size oğlumla yaptığım bir çalışmayı 
anlatayım. Bir dönem gece yatmadan önce çok 
acıktığını söylüyor ve bir şeyler yemeden 
uyuyamıyordu. Bu durum sağlığı açısından pek de 
hoş değildi, hem kilo alıyor hem de uykudan önce 
midesi dolu olduğu için rahat uyuyamıyordu. 
Onunla bu konu üzerinde oyunlar oynamaya 

başladım. Çocuklara uygulanan regresyon 
tekniklerini kullanarak onu kendisini neden aç 
hissettiği konusuna getirdim. “Anne içimde bir 
dinozor var, ben ne yersem yiyeyim o doymuyor” 
diye ifade etti durumu. Yapılması gereken şey 
danışanın size verdiği verileri olduğu gibi kabul 
etmektir. Biz o kocaman dinozorla çalıştık ve 
oğlumun gece yemek yeme problemi kısa bir süre 
içerisinde çözüldü. Burada gerçekten bir 
dinozorla mı çalıştık, çocuğun yaratıcı zihninin bir 
hikayesiyle mi çalıştık bunun hiç bir önemi yok. 
Önemli olan o anda danışanın konuyu kendi 
sistemine uygun bir şekilde dile getirebiliyor 
olmasıdır. Bir danışmana da sadece danışanın 
yanında yürümek kalır. Bu yüzden her danışan 
biriciktir ve her danışanın ihtiyaç duyduğu çözüm 
de sadece o kişiye özeldir. Her danışan sorunu ve 

çözümünü beraberinde getirir 
çünkü bu sadece onun 
sisteminde kayıtlıdır. Önemli 
olan danışanın, sorununa ait 
kökteki meseleyi ifade 
edebilmesidir. Bu kimi zaman 
zamanın ötesine kimi zaman 
da dünyanın ötesine 
uzanabilir. 
Birbirine benzer vakalar, 
benzer sonuçlar doğurmaz 
mı? Evet doğurabilir. Pek çok 
genellemeler yapmak 
mümkündür ama kesinlikle 
her çalışma kendi içinde ilk 
kez çalışılıyormuş gibi titiz 
çalışmayı ve meselelere 
esneklikle yaklaşmayı 
gerektirir. Enerji 
çalışmalarında iki kere iki dört 
etmeyebilir ve yanıt, her 

danışan için farklı olabilir. 
Regresyon danışmanları da kendi aralarında yıllık 
toplantılar yaparak ve dünya kongrelerinde bir 
araya gelerek çalışmalarını paylaşır ve sonuçları 
beraberce değerlendirirler. Danışmanlar, 
danışanlarıyla zenginleşir. Kendi üzerlerinde de 
çalışmaya devam eder ve meslektaşlarıyla işbirliği 
yaparlar. Bu yazımız kendi içinde bir giriş gibi 
oldu. Geçmiş yaşamlar ve regresyon üzerine daha 
ayrıntılı bilgi almak isterseniz, derneğimizin 2017 
yılı Haziran ayı konferansları tamamen bu konuya 
ayrılmıştı, YouTube’dan izleyebilirsiniz. Bu 
köşemizde zaman zaman danışmanlık yapan diğer 
uzman arkadaşlarımın yazıları da yer alacaktır... 
Umuyoruz ki sizlerin de sorunlarına satırlarımızla 
olsun uzanmak, kafanızdaki konuyla ilgili sorulara 
buradan cevap ulaştırabilmek mümkün olsun. 
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Cesur Ruhlar 

Merve Ay 

lüme, yaşama, doğum öncesine, doğum 

sonrasına dair okumak isteyenler için 

paylaşmak istediğim bir kitap "Cesur 

Ruhlar", Robert Schwartz. 

 Bilmediğiniz bir duygu ve zihin hali ile tanışırsınız, 

tanımaya anlamaya çalışırsınız. Parmak izi gibidir, 

herkesin kendine özgü, kendi iç dünyasındadır bu 

hal. Tanımlar da farklıdır. Hissedilenler de. Sorular 

girdap gibi sarar etrafınızı.  

 

İnsan en doğal hali ile bir 

reçete arar, bir reçete ki 

soruların cevapları önünde 

olsun, şifreler çözülsün, 

her şey aydınlansın. Ama 

işler böyle yürümez, 

beklenti böyle karşılık 

bulamaz. Kimse reçete 

veremiyor maalesef. Her 

insan kendi reçetesini 

kendi yaratmak 

durumunda kalıyor. Zaten 

istenen de bu bana göre. 

Kimin neyi nasıl 

algılayacağı, yolunu nasıl 

çizeceği kendi içinde saklı. 

Üstü kapalı kalmış bir yere 

erişmek gibi. Zamanla 

öğrenmeye, 

anlamlandırmaya başlıyor 

insan.. Bazen ağır ağır, 

bazen hızla… 

"Cesur Ruhlar" demiş yazar, ruhun da cesuru mu 

oluyor? Oluyorsa nasıl oluyor? Diye 

düşünebilirsiniz. Oluyormuş. Ruh, cesur da 

oluyormuş, planlar da yapıyormuş. Her birimizin 

kendisi, ailesi, çevresi, toplum vs. için entegre 

olacak bir plan.. İhtiyacımız olanı alabilmek için 

yaptığımız seçimler ve bu seçimler içinde 

karşılaştığımız izlenimler ve onları hatırlama 

anları.. Her aşamayı incelikle tarif eden ve anlatan 

bir kitap. Tesadüfün olmadığını, rastgele bir 

düzenin olamayacağını anlatan, sorgulamaya, 

sorular sormaya, zihni olağan akışından çıkarmaya 

dair bir kitap.  

aşanmış hayat hikayelerinden alıntılar 

olması daha da değerli kılıyor. Emek sarf 

edilmiş ve ihtiyacı olanlara ulaşabilmek için 

yayımlanmış. Yalın ve akıcı bir dile sahip olması 

okunmasını kolay hale getiriyor. Kendi 

dinamiğinde anlatmak istediği açık, verdiği mesaj 

hissedilebilir cinsten. 

Ölüme dair eski kalıpları, 

öğretilmiş düşünceleri bir 

kenara bırakıp, acaba ne 

anlatıyor sorusunu 

sorabilenlerin okuyup, 

zihin süzgecinden 

geçirebileceği bir kitap 

diyebilirim.. Her okuyanın 

kendi içinde cevap 

bulacağı bir anlatım.. 

Doğru, yanlış, iyi, kötü 

tanımlamasının olmadığı, 

olumlu olumsuz her 

yoruma açık, bir bakış açısı 

kazandırmaya dair… 

   

Ben kitabı ilk elime alıp da 

okumaya başladığımda 

öfke duymuştum, hayır 

böyle olamaz, imkansız, saçma demiştim. Kitabı 

okumaya devam edemedim bir süre.  Kaldırdım 

başucumdan. Gözüm de görmesin istedim. Çünkü 

kalıplar pranga gibi ayağıma dolanmıştı. 

Öğretilenin dışına çıkmak, başka bir algı ile 

bakmak zor geliyordu. İstediğim cevapları 

Ö 

Y 

 

Ölüm bilinmeyendir, anlaşılamayan, kabul edilemeyen. Nereye koyarsanız dolduramazsınız 

ölümle birlikte size gelen hali... Her kapı yeni sorularla açılır önünüze... 
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bulamadıkça umutsuzluk hali hakim oluyordu. 

Ama cevap arayışım devam etti.  

Cevabı bulamadıkça 
sorular artarak 
katlanıyordu. 
 

 Labirentin içinde çıkışı arama hali. Sormaya, 

sorgulamaya devam ettikçe ve galiba doğru 

soruları sormayı öğrendikçe cevap parçaları 

önüme çıkmaya başladı. Zamanla realite değişimi 

başladı. Böyle bir noktadayken kitabı tekrar elime 

almıştım. Bu defa, okurken ilk denemeye nazaran 

farklıydı. Kendi düşüncelerimi yazılanlara 

uydurmaktansa, yazılanların ne demek istediğine 

odaklanmıştım. Yazılanın dilini anlamaya 

çalışmak, bir nevi farkındalık ve şuur ile okumak... 

Okuduğumuzu sorgusuz kabul etmek değil, ama 

yeni, farklı olanı da kapıdan içeri misafir 

edebilmek, bu hale açık olmak. Sonra onun 

etkisini gözlemlemek... Aradığımız cevap bir 

yerlerdeyse ve sormaya devam ediyorsanız her 

şeye rağmen, gelip sizi bulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ölümle tanıştığında insan, bir şeyler okuyup 

öğrenmek istiyor, nasıl nereden başlarım 

düşüncesi, kafa karışıklığı... Bu kitap başlangıç 

olabilir diye düşünüyorum. Ben de fikir sahibi 

olmak isterim diyenler için, içinizdeki 

kütüphaneye katkı sağlayabilecek bir çalışma. 

Reçete değil elbette, ama bakış açısını 

genişletmeye yardım edecek, kalbinize 

dokunabilecek bir kitap. İyi okumalar. 
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Dönüşümün Mührü Sevgi 

Günay Ayyıldız 

 

Benliklerimiz, yargılarımız, korkularımız, sevgi ve 
anlayış eksikliğimiz bizi özümüzden, diğer 
varlıklardan, bütünden ve birlik algısından 
uzaklaştırır. Yeniden birliğe kavuşturacak 
dönüştürücü sevgi ‘komşunu sev’ ilkesi ile 
görünür olur. Bu yol, varlığımızın ihtiyacı olan 
bağların kurulmasını sağlar. 

Sevginin Tanımı 

Sevgi, bir kişiye ya da bir şeye 
karşı duyulan ilgi, bağlılık, 
içtenlikli yakınlık duygusu, 
derin sevecenlik, o kişinin ya 
da şeyin iyiliğini isteme, ona 
içten bağlanma olarak 
tanımlanıyor. 

Sevgi, içsel bir duygudur. 
Sevgi, samimi ilgi,  anlayış, 
dürüstlük ve zevk almayı 
içerir aynı zamanda sevilen 
şeyin canlılığını artırır ona 
yaşam verir. Bu bir kişi ise 
onun kendini 
gerçekleştirmesine ve 
gelişmesine izin verir. Ancak 
sevgi sahip olmak biçiminde 
yaşanırsa; sevilen kişi ya da 
nesne kapatılır, hapsedilir, 
yaşamasına, gelişmesine izin 
verilmez. 

"Sevgide korku yoktur. 
Tersine, yetkin sevgi korkuyu 
siler atar. Çünkü korku 
işkencedir. Korkan kişi sevgide 
yetkin kılınmamıştır."  (1.Yuhanna, 4:18)                                             

Bizim çoğumuzun sevgiden anladığı korku 
temelli, aslında sahiplenmeye ve negatife 
duygulara dayanan adı sevgi olan ama özü 
sevgiden çok uzak başka bir şeydir.  Aslında 
hepimizin içinde günlük şuur hali ile 
hatırlayamadığımız gerçek sevginin kaynağı ile 
bağlantı mevcuttur. 

Hepimizin İçindeki Işık ‘Sevgi’ 

Kaf suresi 16.ayetinde: Allah kullarına hitaben, 
"Ben size şah damarınızdan daha yakınım."  diyor. 
Bizim Sevginin bu kaynağı ile bağlantımız özümüz 

aracılığı ile sağlanıyor.  Fakat zaman içerisinde 
özümüzle olan bağımızı koparıyoruz. Bu nasıl 
oluyor? 

Biz dünyaya geldikten sonra küçük yaşlarımızdan 
itibaren ebeveynlerimiz bizi korumak adına, 
masumca bize korku tohumları ekiyorlar. Bir süre 
sonrada bu öğrenilmiş kalıplar bizim hayatımızı 
şekillendiren kendi doğrularımızın temelini 
oluşturuyorlar. Yaşamımızı sürdürmek için 
maskeler takıyor, negatife kalıplar oluşturuyor ve 
özümüzle bağımızı koparıyoruz. Kendini beden 
zanneden benliklerle var olmaya çalışıyoruz. 

Biz sınırlı bir dünyada olağan şuur halimizle 
sadece beş duyu ile algıladığımız 

bir hayatı yaşıyoruz ve kendimizi 
atalarımızın, toplumun, kendi 
geçmiş deneyimlerimizin 
oluşturduğu kalıpların, 
verdiğimiz sözlerin, 
aşinalıkların sınırlarına 
hapsediyoruz. Sadece bu 
sınırlar içinde olanı Kabul 
edip, onlarıda bir şekilde 
oldurmaya çalışıyoruz, 
olmazsa; ya reddediyoruz ya 
da terk ediyoruz, farklı 
olasılıklara kendimizi 
kapatıyoruz. Sadece 
kendimizi bu şekilde 
sınırlamakla kalmıyor 
çevremizi de bu sınırlar 
içinde değerlendirip, 
yargılıyoruz. Dolayısıyla ne 
bir sevgi ne de bir anlayış 
çıkarabiliyoruz. 

Tabi bu durumu bu şekilde 
sürdürmemek mümkün. Bu 
yaşamdaki gerçek 

potansiyelimizin ortaya çıkabilmesi için; iyi bir 
niyet, samimiyet ve dürüstlükle kendimizi nesnel 
bir şekilde bilmek için gözlemlememiz lazım. Tam 
da burada kendini bilme çalışmaları bizim için yol 
açıcı bir anahtar oluyor. 

Biz her şeyi doğru gözlemleye biliyor muyuz? 
Onların içindeki sevgiyi görebiliyor muyuz? 
Kendimizi bilmek için hayatın içinde ne yapıyoruz? 
Her ne yapıyorsak onu tutkuyla ve inançla yapıyor 
muyuz? 

Peki, Kendimizi nasıl bileceğiz? 

*İçsel kale almayarak, 
*Dışsal kale alarak, 



 

 

 

17 

*Dikkatte kalarak,(çaba ve irade ile) 
*Dur egzersizi yaparak, 
*Olanla özdeşleşmeyerek, 
*Negatif olmama hakkını kullanarak, 
*Olayların dilini okuyarak, 
*kendimizi haklı çıkarma çabasını bırakarak, 
*Görünenin ardındaki gerçekliği fark ederek? 
*Nötr kalarak, 
*Şimdi de olarak, 
 
 
 
Yaşadığımız acıların çok büyük bir 
kısmı bilinçdışı düzeyde 
yaşadığımız içsel çatışmalardan, 
olay örgüsünü çözemememizden 
kaynaklanıyor. Gerçek bedensel 
acılar dışında tüm duygusal 
acılarımızın kaynağı kendimizi 
bilmememizdir. Kendimizle ilgili 
anlayışımız değişmedikçe 
acılarımız, korkularımız, 
yargılarımız aynı şekilde hatta 
katlanarak devam eder. 

Çalışma bizim tek ilacımızdır. 
Çalışmayla yaşadığımız her ne 
ise; kıl kadar şaşmayan 
düzende olanın bizim 
varlığımızın ihtiyacı olduğunu 
biliriz. Yaşadığımız her türlü 
acı, ıstırap, üzüntülerin 
içindeki ince sevgiyi görebilir, 
kazanımlarını fark edebiliriz. 

Kendimizi bildiğimizde, yaptıklarımızın farkında 
olarak bilgi ile hareket ederiz. Sevgi ile ahenkli bir 
hale geliriz. Yaptığımız her işi yaradanın işi olarak 
görüp, O'nun adına yaptığımızda, geçmiş tüm 
anlayışımız değişir. Daha kapsayıcı bir sevgi ve 
anlayış ortaya çıkar. Bu bizi özümüze daha da 
yaklaştırır bağımızı güçlendirerek sezgi 
kapılarımızı açar. Görünmeyen görülür, 
sezilmeyen sezilir olur. Biz kendimizi bilmeye 

başladıkça, etrafımıza karşı da sevgiyle birlikte anlayış 
geliştiririz. Onların yollarını açar, acılarına şifa oluruz. 

 

İyileştirici ve Dönüştürücü Güç Şifa 

"Sevgi şifadır. Sevgi güçtür. Sevgi değişimin 
mührüdür." 

  MEVLANA 

Şifa niyet ve niyeti kabul eden arasındaki 
rezonanstır. 

Bireysel olarak bize çok küçük ve önemsiz 
gözüken bir şey başka bir varlığın ihtiyacı olabilir 
ve sistemde bir şeylerin tamamlanmasına katkı 
sağlayabilir. Karşımıza çıkan önümüze gelen her 
ne ise bizimle ilgilidir. Kozmos bizim o konuyla 
ilgili dikkatimizi çekmeye çalışıyordur. 

Samimiyetle ve içtenlikle yaptığımız her hareket 
diğer varlıklarla bağ kurmamıza 
olanak sağar. Bu bağ varlıklar 

arasında, şifa etkisi olan 
rezonanstır. Yalnızca dinlemek bile 
çözümü cevabı bizde olmasa bile, 
dinleyende de bir şeyler açığa 
çıkarabilir. Her iki tarafta 
şifalanabilir. Biz diğer insanlara, 
acılarını ve özlemlerini görüp, yol 
açtığımızda onların kendilerini 
gerçekleştirmelerine izin 
verdiğimizde şifada gelir. 

Verebilmek İçin ‘Dua’ 

SEVGİ HERŞEYDEN ÖNCE 
FEDAKARLIKTIR, YANİ HİÇBİR 
KARŞILIK BEKLEMEDEN BAŞKASINA 
KENDİNDEN BİRŞEYLER VERMEK 
ESASINA DAYANIR. 

                                                                                                                        
DR. BEDRİ RUHSELMAN            

Tanrısal olana ulaşmak için 
samimiyetle dua edebilmeliyiz. Biz genelde 
sadece almak için dua ederiz, burada vurgulamak 
istediğim vermek için dua edebilmek. Bunun için 
verebilen, vermekte zorlanmayan bir enerjiye 
dönüşmeliyiz. 

Zihinsizce, korkusuzca, hesapsızca, hiçbir beklenti 
içinde olmadan, sonu ne olur diye düşünmeden, 
hiçbir benlik, kişilik üstlenmeden, sahiplenmeden, 
şifa verir gibi diğer varlıklara verebilmeliyiz. 

Başka insanlara onlara fark ettirmeden bir şeyleri 
değiştirebileceklerinin cesaretini verebiliriz. 
Örneğin, yaptığımız işlerle ilham veren fikirlerle ve 
davranışlarla yalnızca dikkatimizi onlara verip 
dinleyebilmek bile bir verme eylemidir. Başkalarını 
sevmek dışsal olarak canım cicim demek, sadece 
onların dışsal ihtiyaçlarını karşılamak değil. Bir 
başkasının acısını anlamak o kişiye 
verebileceğimiz en büyük hediye olabilir. 
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Başkasını sevmek; onlara kendilerinin 
de aktif olarak dahil olduğu, 
özgüvenlerini ve farkında 
olmadıkları potansiyellerini 
ortaya çıkarabilecek bir 
ortam yaratmak olabilir. 
Yalnız burada dikkat 
etmemiz geren nokta; 
kendi gurur ve 
kibrimizi iyi 
gözlememiz lazım.    

Başkalarına 
verebilmemiz için, tüm 
fazlalıklarımızı, bizdeki 
kibir ve gururu, kendini 
yüksek görme duygusunu 
alçakgönüllülükle alt 
ettiğimizde ihtiyacı olanın 
ihtiyacını tesirsel olarak da verebiliriz. 
Verebilmek için öncelikli dua ve çabamız, 
kendimizi dönüştürmek olmalı ki, yaradanın işini 
yapan saf ve temiz birer kanal olalım. 

Vermek asla bizi azaltmaz aksine çoğaltacağını 
bilerek hayata bakmalı ve sonsuz bir tevekkülle 
olan her şeyin en yüksek hayrımıza tezahür 
ettiğini bilerek pozitif yaratımlar içinde olmalıyız. 

 

Anlayışın Genişlemesi ve Görünmeyenin Sezgisi 

"BULUNMAZ HİÇBİR AHENKSİZLİK MEKANI GÖKYÜZÜNDE 
OLANLAR ARASINDA. TEK AMACI VARDIR HEPSİNİN, TEK 
ZİHİN, TEK HİS; ÇÜNKÜ BAĞLANMIŞTIR SEVGİ 
BÜYÜSÜYLE ONLAR TEK AHENKLİ BÜTÜNE." 

                                                                                                                                                      
HERMETİKA 

Samimiyet, içtenlik, temiz kalplilik ve sevgiyle 
attığımız her adım, bizim başkalarını kalpten 
anlamamızı sağlar. İçsel çalışmalar, farkındalık, 
titreşim yükselmesi neticesinde kendi 
frekansımıza uygun bilgiyle buluşur, kabımız 
kadar bilgiyi alırız. Aldığımız bilgiyi hayatımızda 
kullanarak algımızda bir farklılık bir değer 
farklanması,  bir idrak genişlemesi yaşarız. Ve o 
zaman hem kendimizi hem de birliği anlamaya 
başlarız.  Ben değil, BİZ oluruz. Olanın, görünenin, 
duyulanın ötesindeki BİRLİĞİ fark ederiz. 

"Komşunu sev" ilkesinde merhamet vardır. Bu 
ilkeyi uyguladığımızda ve nötr gözlem 
yaptığımızda Tanrı’nın merhameti ile bağ kurarız. 
Komşumuzu sevdiğimizde Tanrı'yı sevmiş oluruz. 
Komşu dediğimiz kendi içimizdeki benlikler de 

dahil olmak üzere sokağa çıktığımızda 
gördüğümüz görmediğimiz her 

şeydir. Kendi içimizdekini 
sevmezsek komşumuzu da 

sevemeyiz. 

Bizim özümüz anlayıştır, 
özümüze yaklaştığımız 
her an anlayışımız 
yükselir. Dirençsiz, nötr 
olduğumuzda 
kendimize ait parçaları 
başkalarında görmeye 
başlarız. En önemli 

dersimiz, başka 
insanlardaki parçalarımıza 

bakabilmektir. Bu halde 
anın ihtiyacını tezahür 

ettirebiliriz. Yukarının tesirine 
kendimizi açıp mevcut algımızın dışına 

çıkabiliriz. Özümüzün ihtiyacını anlayıp 
kalıpların dışına çıkabiliriz. 

Yaşadığımız olaylardan almamız gerekeni 
alamadığımız için aynı döngüselliği defalarca 
sürdürüyoruz. Öze görünür olmak için yüksek 
titreşimli duygular üretmeliyiz. Bizim 
yolculuğumuz öğrenme değil öze giden yolu 
hatırlama yolculuğu. Sınırlarımızın dışına 
çıktığımızda Tanrı'ya giden gerçek yol açılır. 

Özümüzle nasıl buluşuruz? 

Kendimizde çıkanı dürüstlükle Kabul ederek, 

Güven duygusu geliştirerek, 

Tüm fazlalıklarımızı bırakarak, 

Samimiyetle yaparak, 

Başkalarının acılarını hafifleterek, 

Beş duyunun dışında gelenin sezgisine kendimizi 
açarak, 

Kalpten kalbe dokunarak, 

Komşunu kendin gibi severek, 

Dışsal kale almayarak, 

Nötr kalarak, 

Objektif olarak, 

Hermes’in dediği gibi, “Her parça bütünün 
temsilcisidir.” Ve parça bütüne ait olduğu 
müddetçe, parçadaki değişim, bütünü de 
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değiştirir. Etrafımızdaki tüm varlıklar biricik 
ve benzersiz ve bütünü oluşturan çok değerli 
parçalar. Bunları fark etmeli ve buna 
inanmalıyız. O zaman bizde bir farkındalık bir 
değişim başlar. 

Dış koşullardan ve zihinden etkilenmeyen 
tek organımız kalptir. Kalp her zaman 
canlıdır ve diğer boyutlarla bağlantıdadır. 
Kalp kapısı bizi üst boyutlara taşıyacak 
yerdir. 

Gerçekten sevebilmemizin önündeki 
engelleri kaldırabilmemizin yolu  ‘’Herkesle 
her şey olabilmektir.’’ Bu söz çok 
kapsayıcıdır. Karşımızdakini olduğu gibi 
kabul etmemizi sağlar. Gerçekten sevgi ve 
anlayışı çıkarabilmemiz için cesaret, inanç ve 
imanımızın olması gerekiyor.  Görünen 
görünmeyen her şey birbirine bağlı. Sadelik 
bizi birliğe götürüyor. ‘’Ben hiçbir şey 
değilim.’’ dediğimizde illüzyonu kırarız. 
Düşünceyi durdurduğumuzda, nefes almaya 
devam ettiğimizde sevgi iner, ilham kapıları 
açılır. 

Sevgi, ilham ve sezginin ana damarıdır. 
Yüksek kaynağa sevgi aracığıyla bağlanıp 
ilham indirebiliyoruz. 
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Bilgiyi Kullanmak 

Günay Gültakın 

 

Öğrenmek için okuruz, 

araştırırız, okullara, 

eğitimlere katılırız. Bilgili 

olduğunu düşündüğümüz 

insanları över yukarılara 

çıkarırız. Bilgiyi önemseriz 

ve almak için arkasından 

koşarız da o bilgiyi aldıktan sonra ne yaparız? 

Pazara gidersin sebzeyi alır gelirsin yemek 

yaparsın, burada çok netsin. Bilgiyi aldığında ne 

yapar, nasıl kullanırsın, biraz bunu düşünelim 

istedim birlikte. 

Bilgi ne kadar kıymetli, ne kadar kullanıyoruz,  not 

defterlerimizin içinde, kitaplarımızın içinde bir gün 

hayata geçirmek için kışın kullanmak için 

yaptığımız konserveler gibi raflara mı diziyoruz. 

Kız tavlamak için güzel sözler şiirler ezberleyen 

delikanlılar gibi bilgiyi kapı açmak için emaneten 

kiralıyoruz. Bilgiyi bazı eşyalarımız gibi özel 

günlerde kullanmak için mi biriktiriyoruz? Misafir 

için odalarımız, porselen takımlarımız, gümüş 

kaşık çatal takımlarımız vardı bir zamanlar. Bir 

açıdan güzel bir şey misafire değer veriyorsun 

ancak bizde bu dünya da misafir değil miyiz biraz 

kendimize de misafir gibi baksak bugün bir daha 

yaşanmayacak şu an çok kıymetli hakkını vererek 

yaşamalıyım diye düşünsek. Ya da misafire aslında 

değer vermiyor da bizi olduğumuzdan daha iyi 

tanısınlar diye bir kandırmaca mı? Süper 

egonun kurbanı mıyız? Seni zengin 

bilsinler, seni güzel görsünler, 

seni kibar bilsinler başkası için 

olmaya çalışmak yerine 

kendin için olmaya çalışsan 

gerçekten olsan olmaz mı? 

Bilgiye yaptığın muamele 

misafire yaptığın gibi mi?  

Bilgi bir köşeye bir gün 

kullanılmak üzere 

konulduğunda değil, hemen 

kullanılmaya başladığında onu 

hayata geçirdiğinde yediğinde, 

içtiğinde, yaptığında, 

pişirdiğinde, 

olgunlaştırdığında, 

paylaştığında saklamayıp 

kullandığında hem seni 

dönüştürür hem 

çevrendekileri. Bilgi 

güzellikleri yeşertir ışık 

gibi, oldurur, çoğaltır, 

yaşamı değerli kılar, 

kıymetlendirir. İşte o 

zaman varlığımızın ihtiyaç 

duyduğu insanları, olayları, çekeriz ve kendimiz 

olabildiğimiz bir hayat yaşarız. Başkalarının 

hayatlarını değil. 

Çoğu zaman bilgiyi kullandığımızı zannediyoruz 

ama hiçbir şey katmadan, olduğu gibi. Bir buğday 

tanesine bakın bir tane buğday ondan yarma, 

bulgur, un, sonra da bunlardan bin çeşit yemek 

yapan yaratıcılığa bakın. Buğdayın bin şekle sokan 

aklımız bilgiyi kalıp olarak kullanır bazen. 

Çocuğunun çok zeki olduğu bilgisine ulaşmış anne 

baba çocuğunun apoletleri olan birkaç meslekle 

sınırlı hayatın içine hapsetmesi gibi. Oradaki bilgi 

çocuğunun zekasının iyi olduğu o zekanın 

işlenmesi çeşitli renk ve lezzetlerle bezenip 

hayata sunulması ile mümkün. Kalıplar değil, 

yaratıcılık, kendin olma fırsatları gibi araçlarla 

zeka bezenip mutluluk yaratan bir araca 

dönüştürülmeliyken mutsuzluğa yollar çevriliyor 

neden kalıplardan. Mevcut öğrenme biçimi 

kısıtlamamalı sizi. Bilgiyi aldığın gibi 

değiştirmeden bir süre kullanabilirsin ama sen o 

bilgiyi sindirip kendi yeni deneyimlerinle yoğurup 

zenginleştiremezsen o bilgi yetenek 

midenin hazmedemediği yiyecek 

gibi şişkinlik yapar ya da daha 

ötesi bulantı yapar ve senin 

bedenini terk etmek ister. 

Nasıl hepimizin yüzünde 

aynı organlar olsa da 

birbirimizden çok 

farklıysak bilgi de bizim 

özelliklerimizle bezenip 

dönüşmeli, zenginleşmeli. Sen 

de o zenginliği paylaşmalısın. 

Bilgi senin prizmandan geçerken 
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çeşitli renklere güzelliklere dönüşmeli, 

başkalarına ilham olmalı. Varoluşun bir 

kuralı bu. 

Bilgiyi kullandığında ortaya çıkan ürün seni 

yontmalı, inceltmeli. Seni kabalaştırmamalı, 

yatayda genişletmemeli, ağırlaştırıp atalete 

sürüklememeli. Mevcut bilgi ile yapman 

gerekenleri yapıp o bilgiye realiteye 

yapışmadan yeni bilgilere yeni realitelere 

yürümelisin. Nehir aynı nehir ama sen aynı 

suya girmiyorsun. Sürekli yeni bilginin 

peşinde olmanın amacı kendini 

keşfetmendir. Benliklerin eski araçları 

bildiği için kısır döngüler oluşabilir. Yeni 

bilgiler benlikleri aşmana yardım eder, 

bağımlılıktan kurtarır. Kıymetli olan kendi 

hakikatini bulma çabasıdır. Yeni bilgi, yeni 

göz, yeni, kulak, yeni tat alma yöntemleri 

seni geliştirir. 

Bilgi seni hakikate taşımalı. Alçakgönüllülüğe, 

empati duymaya… Aksi halde bilginin hamalı 

olursun, o da seni kısır döngüler içinde mutsuz bir 

hayata götürür.  
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Peygamber Gibi  

Cüneyt Gültakın 

 

Geleceksen peygamber gibi gel 

Senin de olsun adının önünde emin 

Bir tek kara lekesi kalmasın 

Meleklerle yıkansın kalbin  

Çağının bilgeleriyle dost ol 

Bir de seninle sürsün kadim yol 

 

Geleceksen peygamber gibi gel 

Yüzünün ışığıyla aydınlansın 

geleceğimiz 

Her eylemin dürüstçe olsun ve başın 

dik 

Karışmasın en küçük harama adın 

Yanından bile geçmesin bencillik 

Bırak dünyada kalsın dünya malı 

Silahın bile yerinden kıpırdamasın  

 

Geleceksen peygamber gibi gel 

Yepyeni düşüncelerle ezber bozarak 

Tüm sözcükler yeni anlamlar 

kazanmalı 

Uygarlık tarihini baştan yazarak 

Karanlık odalardaki insanlar 

uyanmalı  

Seni izleyen Cebrail'in kanatları 

yanmalı 

 

Geleceksen peygamber gibi gel 

Onur olsun senin yanında son 

nefesini vermek 

Geleceksen peygamber gibi gel 

Sonsuzluğumuz olsun ölmeden önce  

Ölümlerden ölüm dermek 
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Duygular ve Beden  
 

Gül Baş 

 

ydınlanma bir 

bütünlük, “Bir olma” 

dolayısıyla huzur 

içinde olma halidir. O hem 

yaşamın tezahür etmiş 

veçhesi ile Dünya ile bir olmak 

hem de en derin benliğimiz ile 

ve tezahür etmemiş yaşamla 

varlıkla bir olmaktır. 

Aydınlama sadece ıstırabın ve 

kendi içimizdeki ve dışımızdaki sürekli çatışmanın 

sonu değil, aynı zamanda kesintisiz düşüncenin 

de sonudur. 

Bizi Zaman İllüzyonuna Bağlayan Nedir? 

Madde aleminde duyulara sahibiz. Beden dış 

dünyayı, zaman illüzyonunu beş duyuyla algılar. 

Ama bizler beş duyuyla da sınırlı değiliz. Duyular 

dışı algımızı geliştirmek için beş duyunun ötesini 

geçmeliyiz. Sezgiler, duru görü ve şifacı yanımızın 

gelişmesi duyular dışı algı ile olur. 

Görüntüler, hisler, duygular bedende anıları 

oluşturur. Duyduğumuz bir müzik, bir koku veya 

geçmişte yaşadığımız olumsuz olaylar, çağrışımlar 

ile zihnimizdeki anıları canlandırır. Bir de 

bakmışsın ki geçmiş zaman duygusu almış başını 

gitmiş, bedeni ele geçirmiş manyetik alandaki 

enerjiyi boşaltmış. Çağrışımlarla alınan izlenimler 

çöptür. Olayların döngüsüne sokar, uykuda tutar, 

duygularla özdeşleştirir. 

Görüntüler, hisler bize zıtlıklar ile geldiğinden 

dolayı, hangi tarafı seçmemiz gerektiğini içsel 

samimiyetimiz ve dürüstlüğümüz belirler. 

 Örneğin, negatif bir anı canlanıyor 

zihnimizde. Her zaman ki gibi bedenimiz duygu 

düşünce üretiyor. Aynı tepkileri veriyor ve izlenim 

yine yanlış yere düşüyor. Halbuki o olay geçmişte 

yaşandı. Sen şu anın içindesin, şu anın içinde 

anlayışını değiştirmek için bir fırsat, özdeşleşme 

Dünya illüzyonunda tutar seni. Olayların 

karşısında izlenimleri çağrışımsız almak manyetik 

alanımızı genişletir. Şimdi 

de olursan, duygu düşünce 

üretmeden, olanı olduğu gibi 

kabul edip, izlenimi doğru yere 

düşürmüş olursun. Olayların 

döngüsü değişir, anlayışın 

gelişir, bir anlık dikkat hali, 

yani nötr hal, yüzeysel zaman 

illüzyonundan özgürleştirir 

insanı. 

"Dün akıllıydım, dünyayı 

değiştirmek istedim; 

Bugün ise bilgeyim, kendimi 

değiştirdim." 

Mevlana 

 

Bedenin Zihnimize Tepkisi 

Gün içinde dikkatimiz genelde dış dünyada 

oluyor. Düşünce kalıplarımızın farkında değiliz. 

Mekanik konuşuyor, mekanik davranıyoruz. Zihin 

sürekli çalışıyor ve bedeni istediği gibi kullanıyor. 

Günün sonunda bedeni hareket ettirecek 

gücümüz kalmıyor. Enerjisi bitmiş olan beden 

hastalıklar karşılaşıyor. 

ikkatımız dışarda olduğu için, mekanik 

davranışlara harcıyoruz. Örneğin, 

dedikodu yapıyoruz, eleştiriyoruz, 

yargılıyoruz, en çokta kendimizi haklı çıkarmaya 

kullanıyoruz. Bedeni doğru kullandığında, atalete 

kapılmadan, yapman gereken her neyse, evet ve 

hayırlarınla hızlı karar verip yapmak zihni 

devreden çıkarır. Ertelediğin yüklerinden kurtulur, 

hız kazanırsın. Bedeni doğru kullanmış olursun. 

Atalet bedenin en büyük hastalığıdır. 

Bir insan bir konuda harekete geçmiyor ise, o 

konuda yeterince istekli olmadığındandır. 

Olduğunuz gibi kalarak olmak istediğiniz yere 

varamazsınız. Ataletin paslı dünyasında yaşayan bir 

kişinin hayatında eksik olan üç şey vardır: Hareket, 

heyecan ve hız. 

Mümin Sekman 

 

A 

D 
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Düşünce Kalıplarımızın Farkında Değiliz 

Negatif duygu düşüncelerimiz yaşantımız 

boyunca özün üzerini kaplayan, sonradan 

edindiğimiz sahte kişilikle bağlantılarını sürekli 

canlı tutmak ister. Bizler düşünce kalıplarımızın 

bilincinde değiliz ve genelde yalnızca 

duygularımızı gözlemle yoluyla fark ederiz. 

Düşüncelerimizle, hoşlandığımız ve 

hoşlanmadığımız şeylerle, yargılarımızla, 

korkularımızla, alışkanlıklarımızla özdeşleştikçe 

acı bedeni oluştururuz. Sonra da bu benim başıma 

neden geldi, diye yakınırız.  

Kendini gözlemle ve kabul et, onlarla 

zıtlaşma, onlar her zaman orada 

olacaklar. Kabul edip, yargı 

üretmeden o duygunun akmasına izin 

verirsen, üzerindeki etkileri 

azalacaktır. Karanlık yanına ışık 

girmeye başlar, anlayışın artar. Bu da kendini 

bilmekle, tanımakla olur.  

Bedenin İki Yönü 

a. Dışsal Beden 

Kısaca toparlayacak olursam, zihinle özdeşleşmek 

dışsal bedendir. Bu Dünyaya aittir. Düşüncenin 

durdurulamaz ve istem dışı haline gelmesine 

neden olur. Bu ardı arkası kesilmez zihinsel 

gürültü, bizim özümüzle bağ kurmamızı engeller. 

Varlığımızla bağlı olan içsel sessizlik ve sükünet 

halimizi bulmamızı istemez. Zihin, uyku da olan 

insanı kullanır. Kişiyi zihin olduğuna inandırır. 

Evrenle, insanlarla, doğayla ayrı olduğumuz 

illüzyonunu yaratır. 

 

b. İçsel Beden 

Özgürlüğün başlangıcı, düşüneni nötr bir şekilde 

gözlemlemektir. Dışsal bedenle ayrışma halidir. 

Dikkatin içeride olduğu anda, daha yüksek anlayış 

harekete geçer. O an düşüncenin ötesinde, engin 

bir zeka aleminin bulunduğunu fark etmeye 

başlar. Güzellik, sevgi, yaratıcılık, sevinç ve iç 

huzurun zihnin ötesinden kaynaklandığını fark 

eder ve böylece uyanma başlar. 

 

Varlığımızın bizden istediği duygularla elde edilen, 

üç boyut hakikatine rağmen biz kendi içsel 

gerçekliğimizi birlik adına oluşturmalıyız. Değişim 

dönüşüm içerden başlar. Değişim sadeleşmekle 

başlar. Sadeleşmek alçak gönüllülüğe götürür. 

Kalp mekanizmasını çalıştırıp, kalple görüp, kalple 

konuşmak içimizdeki sevgiyi, şefkati, merhameti 

ortaya çıkarırız. Bizi daha yüksek anlayışa götürür. 

Basitçe yaşamak, basitçe düşünmek içimizdeki 

neşeyi çıkarır, hayattan beklentimizi azaltır. 

 Şimdi ki anın sahip olduğumuz tek şey olduğunu 

derinden anlamak, her şeyle, her şey olmaktır. 

Birlik halidir. Aydınlanma halidir. 

 Işıkla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herkes doğrudur sen doğruysan, 
Doğruluk bulunmaz sen eğriysen. 
 
Yunus Emre 


