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DÜġÜNCE 

 

 Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca 

ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, fikir, idea. (Türk Dil Kurumu)  

 

 Soyut bir nesnenin,  insanın zihninde oluşturduğu faaliyettir. Dış dünyanın insan zihnine 

yansımasıdır. 

 

 Düşünce realiteyi yaratır. Örneğin köprüler, binalar önce mucitlerin düşüncelerinde var olur.  2 



ĠMAJĠNASYON 

 

 İmajinasyon, bir şeyi ruhta suretlendirmek, şekil ve biçim 

vermektir. 

 

 Bir nesneyi, objeyi, bir yeri,  bir olayı, durumu zihinde 

canlandırma yeteneğidir. 

 

 İmajinasyon sadece görsel değildir, tüm duyuları ve hisleri de 

içerir, ruhsal enerjinin en belirleyici özelliklerinden ve 

yeteneklerinden biridir.  

 

 İmajinasyon hayal kurmanın son derece ileri ve kontrollü şeklidir. 

 

 Ruh, etkinliği ile bir objeye şekil vermek istediği zaman, onu 

imajinasyon yeteneğinin yardımı ile yapar.  
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 Ġmajinasyon ve DüĢünce Gücü Hangi Alanlarda Kullanılır   

• Tezahür 

• Ruhsal Büyüme 

• Kendini kabullenme, sevme 

• Stres yönetimi 

• Spor 

• Sağlık 

• Aşk ve ilişkiler 

• Bolluk ve bereket 

• Mutluluk &Pozitif yaşam  
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Sol beyin  
 

Konuşma, yazma ve kullanılan dili anlama 

  Mantıksal ve analitik olarak düşünme 

Olguları parçalara ayırıp analiz etme 

Parçaları bir araya getirerek sentezleme 

Bilgiyi sıraya dizilmiş biçimde değerlendirme 

 

Sağ beyin  
 

Yaratıcılık 

Duygusallık 

Hayal gücü, sezgiler ve soyut algılama 

Perspektifini kullanarak fikirleri yepyeni bir tarzda sentezleme 

SOL BEYİN SAĞ BEYİN 

Mantık Duygular 

Analiz Yaratıcılık 

Düşünce İmajinasyon 

Eğitim Düş görme 

Dil Duyarlılık 

Hesap Yapma Ritim Duygusu 

Hafıza Önsezi 
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ĠMAJĠNASYONUN KALPLE BAĞLANTISI 
 

 Kalp, sadece beynimize ve organlarımıza değil, aynı zamanda 

dünyanın derinliklerine doğru kuvvetli sinyaller yayma potansiyeline 

sahiptir 
 

 Kalbin elektrik akımı (EKG), beyinde oluşan elektrik akımından 

(EEG) 60 kat daha kuvvetlidir. 
 

 Kalbin manyetik alanı ise beyninkinden 5 000 kat daha kuvvetlidir. 
 

 Beynimizle yaydığımızdan çok daha fazla enerjiyi kalbimizle 

yayıyoruz. 
 

 İsteğimizin gerçekleşeceğine gerçekten inanmadan imgeleme 

yapılırsa, sadece beynimiz elektromanyetik dalgalar yayar. 
 

 Oysa duygularımızın gerçek merkezi olan kalbimiz o esnada beş bin kat       

 daha büyük bir kuvvetle,  tereddüt ve korku olan asıl inancımızı     

dünyaya yayar.  
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Her şey düşüncede başlar ,  dünya ve içerdiği her şey ilk düşüncede  tohumlanır. 

 

Kişinin bilinçli olarak düşündüğü her şey bilinç altını etkiler ve bu düşünce, içerdiği 

arzu ve güce göre gerçekleşir. 

Madem düşünerek ve imajine ederek hayatımızı değiştirebiliyoruz ? peki 

neden mükemmel hayatlarımız yok... 

Acaba hayatlarımızın senaryosunu KĠM yazıyor ? 

 Kalıplarımız /Sınırlarımız 

 Değersizlik inancı 

 Başaramayacağına dair kesin inanç 

 Korkularımız 

 Kırgınlıklarımız 

Duygularımızla desteklenmiĢ ve kaydedilmiĢ inançlarımız, muazzam bir rezonans alanı oluĢturur. 
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Rezonans Kanunu 

 

 Birbiri ile aynı ya da çok benzer frekanslarda titreşime sahip olan 

olguların (kişi, olay, materyal, doğa, spiritüellik kısaca var olan 

her şeyin) fizik kanunları çerçevesinde birbirleri ile yakın ilişkide 

olurlar.  

 

 İç dünyamızda yaşadıklarımız, hisler, düşünceler, duygular belirli 

titreşimler oluştururlar ve etrafımıza bu titreşime benzer olayları 

ve kişileri çekeriz. Uygun değillerse de çekmeyiz 

 

 Hepimiz titreşimlerimize uygun gerçekliği yaşıyoruz ve en büyük 

titreşimde kalbimizde yer alıyor  
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 Kalbimiz inanç ve duygularımızı elektromanyetik titreşimlere ve 

dalgalara dönüştürür. Bütün duygu düşüncelerimiz kalbimizin enerjisi 

içinde bilgi olarak bulunur.  

 

 Rezonans kanunu ışığında fikirler, duygular, enerjiler birbiri ile aynı 

titreşimde olduklarından uzakta olsalar da birbirlerini çekerler.  

 

 Hayatı olmasını istediğimiz gibi yönetmek, rezonans kanununa uygun 

olarak yaratmak çok zor olmasa da belirli bir disiplin, yaşam şekli ve 

çalışma gerektiriyor. 

 
 Ġnsan iki Ģekilde yanılabilir; 

 ya gerçek olmayan bir şeye inanabilir, 

 ya da gerçek olan bir şeye inanmayı reddedebilir. 

Sören  Kierkegaard 
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 Zihin gücü kontrolü  

1-Gevşeme 

         2-Konsantrasyon 

     3-İmajinasyon 
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Daha Yaratıcı Olmak Ġçin Neden Gevşemeliyiz 

 

 Bedenimiz ve zihnimiz derinlemesine sakinleşip gevşediğinde, beyin dalgalarımız  değişir 

ve yavaşlarlar.  

 

 Dinginleşip gevşediğimizde, beden fonksiyonları için daha az kan pompalanmasına ihtiyaç 

duyulacağı için  beynimize daha fazla kan gider. 

 

 Bedenimiz rahatladığında, beynimiz daha fazla beslenir.  

 

 Yalnızca gevşeme halindeyken şuurumuz, şuuraltımızın rüya görme sürecine müdahale 

etmez.  

 

 Gevşemeyi öğrenmek, rüyalarımızı yaratıcı bir şekilde yönlendirmemiz açısından önemlidir. 

 

 Ayrıca uyumadan önce gevşeme için çaba harcayarak olumsuz ve rahatsız edici rüyalar 

görme ihtimalini azaltıp eğlenceli ve yapıcı rüyalar görme ihtimalimizi artırabiliriz. 
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 Pek çok gevşeme tekniği vardır ve hangisini seçeceğiniz hiç önemli değildir  

 

 Her tekniği deneyip size en uygun olanı belirleyebilirsiniz 

 

  Hepsine şans tanıyarak bir sonraki yönteme geçmeden önce, her metodu  

     4-7gün deneyin 
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 GEVŞEME TEKNİKLERİ 

Örnek 1: 

 Gözlerinizi kapayın 

 Kendinizi rahat hissettiğiniz bir pozisyonda oturun veya uzanın 

 Yeterince ısınmış olduğunuzdan ve odanın aşırı sıcak ve havasız olmadığından emin olun 

 Ayaklarınızdan başlayıp vücudunuzun üst kısmına doğru giderek, tüm kaslarınızı sırayla 

rahatlatıp gevşetin 

 Acele etmeyin, kaslarınız gerginken ve sonra da rahat ve gevşek iken yaşadığınız farklı 

hislerin tam olarak şuuruna varmaya çalışın 

 Her zaman gerilimin en yoğun olduğu bölgeler olan boyun, omuz, çene ve yüz kaslarınıza 

konsantre olmak için biraz daha fazla zaman ayırın 

 Tüm vücudunuzdaki gevşemiş kasların her noktasına hoş bir sıcaklığın yayıldığını 

hissetmelisiniz 
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 Vücudunuzu gevşetirken dikkatinizi nefes alma şeklinizde yoğunlaştırın 

 Nefesiniz yavaş ve ritmik olsun 

  Derin ya da kısa nefes almanız önemli değil; önemli olan, yavaş ve düzenli bir ritimle nefes 

almayı sağlamaktır. 

  Ne kadar çok gevşerseniz, nefesiniz o kadar hafif olur 

 Hafif, düzenli ritmi sağlayıncaya kadar, nefes alırken "bir", verirken "iki" şeklinde 

saymanızın yararı olabilir 

 Saymayı bırakıp nefesinizi, kendi düzenini alması için serbest bırakabilirsiniz 

 Her nefes verişinizde kaslarınızın tamamı ile gevşediğini hissetmelisiniz 

 GEVŞEME TEKNİKLERİ 

Örnek 2: 
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KONSANTRASYON 

 

 Bir konuya zihinsel olarak belli bir süre odaklanabilmektir. 

 

  Konsantrasyon süresi, kişiden kişiye değişebildiği gibi; aynı kişide konu ve yapılan işe göre 

de değişiklik gösterebilir. 

Konsantrasyonu Arttırmak Ġçin: 
 

1) Fiziksel Faktörlere Dikkat Edin 

2) Muhtemel Dikkat Çekici Unsurları Azaltın 

3) Sadece Bir İşle Meşgul Olun 

4) Yaptığınız İşe Aktif Olarak Bağlı Olun 

5) Alakasız Düşünceleri Uzaklaştırın 
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Evrenin tamamı enerji halindedir. Düşünceler, duygular, gözle göremediğimiz enerjilerdir.  

 

Düşündüklerimiz, bedenimizden enerji sinyalleri olarak  evrene  yayılır. 

 

Bir şeyi imajine ettiğimizde bir enerji açığa çıkarmış oluruz. 
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Hedefinizi belirleyin  

Net bir fikir ya da görüntü yaratın  

Olayın bizzat içinde olun 

Duygu ve his katın 

Sık sık üzerine odaklanın  

Şu anda olmuş ve oluyormuş hissi taşıyın 

Ona pozitif enerji yükleyin  

ĠMAJĠNASYON  

Aşırı arzu etmekten kaçının 

ĠĢin sırrı hissetmektir 

İnanç 

Kabullenme 

Arzu 
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 Odada bulunan herhangi basit bir objeye odaklanın. 
Bu bir bardak  veya sürahi olabilir. En ince ayrıntısına 
kadar inceleyin. « Aaa, evet, bu bir fincan yada bardak 
demeyin»  

 Sadece inceleyin. Hangi malzemeden yapıldığına 
dikkat edin. Üzerinde desen var mı? Sade mi, süslü 
mü? Rengi varsa tonuna dikkat edin. 2-3 dakika 
odaklanın.  

 Gözlerinizi kapatın ve zihninizde sadece o objeyi 
canlandırın. Başlangıçta canlandırmakta güçlük 
çekerseniz üzülmeyin, ilerleyen dönemde mutlaka 
göreceksiniz. Görüntüyü yeterince sağlayamıyorsanız, 
gözünüzü açıp bir daha objeye bakın. 

 

 

 

 

İMAJİNASYON PRATİKLERİ  - 1 
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İMAJİNASYON PRATİKLERİ - 2 

 Odalarınızdan birinde oturun. Çevrenizde neler görebildiğine bakın. Gördüğünüz mobilyaların 
şeklini ve boyutlarını inceleyin. Renklerine ve dokularına bakın, hatta bu odada kendinizi nasıl 
hissettiğinizi düşünün. 

 Seçtiğiniz odanın nasıl göründüğünden, orada nasıl hissettiğinizden emin olduğunuz zaman 
gözlerinizi kapatın ve detaylı bir şekilde hisleriniz de dahil olmak üzere canlandırmaya çalışın. 
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 Evinizdeki pencereden manzarayı seyrettikten sonra  
gözlerinizi kapatın, ne görebileceğinizi imajine 
etmeye çalışın. Sürekli değişen şeylerden emin 
olamazsınız ancak temel şeyler aynı kalır. 

 

 Temel şeyleri bir kez görebildiğinizde (cadde, evler) 
bu kez değişen şeylere çalışın ( insanlar , araçlar vd.) 

  

 En önemlisi de bu gördükleriniz size ne hissettiriyor. 

 

 

 

 

İMAJİNASYON PRATİKLERİ  - 3 
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Beynimize doğrudan bilgiyi gönderen göz konilerimizi güdülemeliyiz, böylece daha net 

imgeleme yeteneği kazanabiliriz. 

 Güneş pırıl pırıl parlarken dışarı çıkıp ( veya kuvvetli bir ışığa)  gözlerinizi kapatarak güneşe 

bakın.  

 Gözlerininiz kapalı,  25-30 saniye sonra ve güneşe bakıyorken 25-30 saniye  çok bastırmadan 

göz kapağınıza masaj yapın. Bu gözünüzde bir sürü rengin oluşmasını sağlayacaktır, 

zihninizde ve farkındalığınızda renklere odaklanmaya çalışın.  

 Bu renkleri zihninizde tutarken ve gözleriniz kapalı onları görebilirken başınızı birkaç kez 

güneşe doğru ileri –geri hareket ettirin, bu hareketi 30 saniye kadar sürdürün, biraz durun ve 

tüm yaptıklarınızı birkaç kez tekrarlayın.  

İşin sırrı renkleri uzun süre görmek veya görmeye çalışmak değildir.  

Önemli olan gördüğünüz renklerin netliğini korumaktır.  

 

 

 

 

İMAJİNASYON PRATİKLERİ  - 4 
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Göz merceklerinin esnekleĢtirilmesi:  

Gözümüzden 15 cm uzaklıktaki bir kitaba bakmaya başlayın, sonra aynı göz hizasında daha 

uzakta olan bir şeye bakıp odaklanın, gözlerinizi kısmadan  kitap ve diğer objeye ileri –geri 

odaklanmayı sürdürün. 

 

 

 

 

İMAJİNASYON PRATİKLERİ  - 5 
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1-Anılar 
 

Geçmişi düşünmeyin diyoruz. Ama bu teknikte geçmişi düşünmenizi isteyeceğiz.  

 

 Sevdiğiniz güzel bir anınıza yoğunlaşmanızı istiyoruz.  

 Şimdi bu anınızı tüm detayları ile gözünüzde canlandırın.  

 Yavaş ve acele etmeden dikkatli bir şekilde tüm ayrıntılara ulaşmaya çalışın.  

 Bu anınız imajinasyon envanterimiz olacak ve bunun üzerinden çalışacağız.  

 Anınızı aklınızda canlandırın.  

 

Bu çalışmayı her uyguladığınızda anınız daha detaylı ve canlı olacaktır. 

 

 

 

 

İMAJİNASYON GELİŞTİRME EGZERSİZLERİ 
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2- Resim Hareketlendirme 
 

İnternetten seveceğiniz bir resim bulun. Manzara resmi olabilir mesela. 

 

 Resme konsantre olun.  

 Ağaçların dallarının hareket ettiğini hayal edin.  

 Kuşların uçtuğunu ve kanat çırptıklarını görün.  

 Denizin dalgalarını hissedin.  

 

Bu çalışmayı her gün farklı resimler ile uygulayabilirsiniz 

 

 

 

İMAJİNASYON GELİŞTİRME EGZERSİZLERİ 
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3-Temel Elementler 
 
Öncelikle renkleri imajine etmek ile başlayalım.  

 Her gün belli renkleri aklınızda canlandırın. 

  Geometrik şekilleri imajine edin. Üçgen ve Kare ile başlayabilirsiniz.  

 Objelere ve en sonda hareketli objelere geçebilirsiniz. 

 

4-Sesler ve Kokular 
 

 Denizin dalga seslerini duymaya yoğunlaşın ve yağmurun kokusunu hissedin.  

 İmajinasyon çalışmalarında görsel olduğu kadar işitsel ve hissel algılara odaklanmak 
gerektirir. 

İMAJİNASYON GELİŞTİRME EGZERSİZLERİ 
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SONUÇ 

 Mekanik imajinasyonları, şuurlu  imajinasyonlara dönüştürün 

 

 İmajinasyonunuzu çalıştırırken bütün duyuları dahil edin: işitme, dokunma, tat alma vd. 

yani  hem sağ hem sol beyni kullanmayı öğrenin 

 

 Mutlaka bir gevşeme tekniğini öğrenin ve uygulayın 

 

 Kendinize ve imajinasyonunuza güvenin  

 

 Değişmekten korkmayın  
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HAYATINIZDA DEĞĠġĠMĠ YAKALAMAK  ĠÇĠN 
 

SENARYOYU ,SAHNEYĠ HAZIRLAYIN ve  
 

HEMEN BAġLAYIN… 
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DüĢünce Gücü ve Ġmajinasyon için Kitap Tavsiyeleri 


