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Beyin ile Meditasyon 

Lusi & Eda E. & Selda K. 

Meditasyon Sırasında Beyinde Neler Oluyor? 

 Bir araştırmada deneklerin MRI sonuçları, 20 dakikalık meditasyondan sonra beyinlerindeki beta 

dalgalarında güçlü değişimler gösterdi. Beynin meditasyonla uyarılan bölümleri şunlardır: Ön lob: 

Beynin bu bölümü planlama, mantık yürütme, duyguları açığa vurma ve kendimizin farkında olma 

konularında bize yardım eder. Meditasyon sırasında bu lobun düğmesi kapanır, böylece zihin ego ile 

bağlantıyı koparır. Talamus: Talamus duyuları ve bedenin çeşitli bölümlerinden beyne giden kanalları 

koordine eder. Meditasyon bu duyusal enformasyon kanalının akışını yavaşlatır. Yan loblar: Bu loblar 

talamus tarafından sağlanan verileri işler ve size zaman ve yer duygusunu verir. Meditasyon bu 

işlemin aktivitesini azaltır. Retiküler İnformasyon: Özellikle aldığı uyaranlara bağlı olarak beyni 

alarmda tutan bu bölüm de meditasyon sırasında yavaşlar.  

Meditasyonun Beyne Faydaları Meditasyon beyni nasıl etkiler? Meditasyon sırasında beyin ağırlıklı 

olarak teta dalgaları yayar. Bu dalgalar zihnin uyanık haliyle ilintili alfa dalgalarına kıyasla, zihnin 

rahatlama durumuyla ilintilidir.  

1. Gri madde Bunun kesin bir bilimsel kanıtı olmamasına rağmen bazı çalışmalar gösteriyor ki; 

meditasyon beynin ön lob bölgesindeki gri maddenin miktarını artırıyor. Ne kadar çok gri madde, o 

kadar çok konsantrasyon ve duygusal stabilite demektir. Harvard Üniversitesi’nin yürüttüğü bir MRI 

çalışması, meditasyonun beynin şefkat ve öz farkındalık bölümlerindeki gri maddenin kalınlaşmasını 

sağladığını gösteriyor.  

2. Anksiyete Sayısız nöral yol beynin orta ön lobundan doğar. Bu yollar beynin korku ve fiziki duyusal 

algı merkezleriyle bağlantılıdır. Siz üzgün olduğunuzda ön lob korteksi korku ve anksiyete hissetmenizi 

sağlar. Meditasyon özellikle bu gergin bağlantıları gevşetir ve böylece ön lob korteksinde bu kadar 

güçlü bir reaksiyon tetiklenmez. Meditasyon anksiyetenin şiddetini azaltır. Onun yerine daha rasyonel 

bir durumda olmamıza yardım eder.  

3. Dirençlilik Wisconsin-Madison Üniversitesi’nin yayınladığı, Tibetli rahiplerin MRI görüntülerine göre 

meditasyon ve dirençliliğin derin köklü bir bağlantısı var. Bu çalışmaya göre, meditasyon amigdalanın 

(Duygu ve duygusal anılarla ilintili bölüm) travma ya da stres sonrası hızla iyileşmesine yardım ediyor. 

4. Stres Stres seviyesini düşürmek derin meditasyonun en büyük faydalarından biridir. 2012’de 

araştırmacılar bir çalışma grubunu üçe bölmüşler ve Birinci grup bilinçli farkındalık meditasyonu 

yapmış (Mindful meditation: Vücut, nefes ve düşünceler üzerinde farkındalığı amaçlayan bir 

meditasyon çeşidi) İkinci grup vücut gevşetme egzersizleri yapmış Son grup da hiçbir şey yapmamış 

Tahmin edeceğiniz gibi test sonuçlarına göre, meditasyon yapanlarda diğer iki gruba göre daha az 

stres saptanmış.  

5. Yaratıcılık Hollanda Leiden Üniversitesi’nin araştırmacıları izleme meditasyonu (Open-monitoring 

meditation: Düşünceleri, duyguları yargılamadan izlemeyi, gözlemlemeyi amaçlayan meditasyon 

çeşidi) yapan insanların yeni ††kirler gerektiren işlerde çok daha iyi performans sergilediklerini 

saptamışlar. Yalnız aynı araştırma yaratıcılığın artmasında dikkat odaklı meditasyon yapanlarda bir 
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genellemeye varamamış. Yaratıcılık fiziksel olarak ölçümü kolay bir araştırma konusu değildir. 

Meditasyonun yaratıcılık üzerindeki etkinliğini ispatlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.  

6. Hafıza Osher Research Center ve Martinos Center for Biomedical Imaging tarafından yürütülen bir 

araştırmaya göre, bilinçli farkındalık meditasyonu (mindful meditation) dikkat dağınıklığını önlemek 

için beyin dalgalarını ayarlayabiliyor. Bu da üretkenliği artırıyor ve yeni bir bilginin kolaylıkla 

özümsenmesini sağlıyor, böylece hafıza güçlenmiş oluyor 

 

NEGATİF DÜŞÜNCE İLE BAŞETME 

Sürekli düşünerek problemlerimizi tekrar tekrar gözümüzde canlandırmak, sorunlarımızı yeniden 

hatırlamak ve kafamızı sürekli yaşadığımız istenmeyen olaylarla meşgul etmek sağlığımız açısından 

oldukça zararlıdır. Bu duruma psikolojide ruminasyon adı veriliyor. 

Eğer bu şekilde bazı şeyleri çok fazla kafaya takıyorsanız, üzülmeyin, yalnız değilsiniz. Bu çoğu insanın 

yaşadığı ortak bir problem. 

Ruminasyonun zararları 

Negatif düşüncelere yoğunlaşmak zihinsel sağlık problemlerine yol açar. Araştırmalar gösteriyor ki 

hatalarınız, problemleriniz ve sorunlarınız hakkında çok fazla düşünmeniz sizleri daha fazla 

depresyona, travma sonrası stres bozukluğuna(PTSD) ve anksiyeteye yol açıyor.  

Negatif düşünme, bırakılması zor bir döngü halini alıyor. Zamanla bu düşünce tarzı kötü bir alışkanlık 

halini alıyor ve bırakması zor bir  döngüye dönüşüyor. Önce sorunlarınızı düşünüyorsunuz, sonra 

kendinizi suçluyorsunuz, özgüveniniz düşüyor, stresiniz artıyor, depresyona giriyorsunuz ve bu 

halinizle problemleri daha çok kafaya takıyorsunuz. Bazı araştırmalara göre ruminasyon duygusal 

stresi artırıyor ki bu da madde kullanımı ya da yeme bozukluğu gibi sorunlara sebep olabiliyor. 

Eğer yaşadığınız problemler karşısında kendinizi suçlamaya meyilliyseniz, düşünme tarzınızı 

değiştirmeye çalışın. Bu tabi ki de pratik yapmanıza ve azminize bağlı olarak değişecektir, fakat böyle 

yapmanız size daha iyi hissettirecektir. 

• Olay yaşandığında farkına varın. 

Ne kadar ruminasyon yaparsanız o kadar negatif döngü içerisine girersiniz. Düşünce alışkanlıklarınızı 

fark edin ve negatif düşüncelerin zihninizde canlandığı zamanlara tüm dikkatinizi verin. Böyle 

düşündüğünüzün “farkına vardığınızda” o düşünceyi daha çabuk değiştirebileceksiniz. 

• Problemleriniz için çözümler arayın. 

Problemlerinizi sadece düşünmekle kalmayın, çözüm üretmeye de çalışın. Kendinize 

yapabileceklerinizi sorun, hatalarınızdan öğrenin ve kendinize dersler çıkarın. 

• Düşünmek için kendinize zaman ayırın. 

Beyniniz, günlük hayata devam edebilmek için bazı şeyleri belli işlemlerden geçirme gereksinimi 

duyar. Günde 20 dakika sadece düşünmeniz için kendinize vakit ayırın. Eğer başka vakitlerde 
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ruminasyon yapmaya başlarsanız kendinize şunu hatırlatın: “Bunları kendime ayırdığım 20 dakika 

içinde düşüneceğim.” Daha sonra işinize ya da yaşantınıza devam edin. Böyle yaptığınızda olumsuz 

düşünceleri durdurmak için sizlere fırsat doğacağını göreceksiniz. 

• Dikkatinizi dağıtın. 

Unutmayın, bir şeyi unutmak isterseniz unutamazsınız, tam tersine daha fazla hatırlarsınız. 

Düşüncelerinizi dağıtmanızın yolu bu değil, kendinizi başka bir işle meşgul edin. 

• Farkındalık en önemlisi. 

Burada farkındalık dediğimiz şey (mindfulness) yaşadığımız anın “şu an ve şimdi” olduğunu 

anlayabilmektir. Böyle düşündüğünüzde tamamen içinde bulunduğunuz anı yaşarsınız. Meditasyon 

gibi bu da pratik ister elbette, ama zamanla ruminasyonu düşürdüğünü fark edeceksiniz 

KAPI ETKİSİ: Bir plan tasarlayıp eyleme geçtiğimizde mekan değiştirince planın unutulması..fiziksel 

mekan değişikliği ile ilgisi varmış. 

OTORİTEYE İTAAT ETME YATKINLIĞI..MİLGRAM DENEYİ 

Hazır yargılar üzerine kurulmuş bir benlik 

Bu deneyin de net bir şekilde ortaya koyduğu üzere, insanların büyük bir çoğunluğu gerçekten 

mantıklı düşünmeksizin belli bir olaya hazır davranış kalıpları sunup en güvenli yol olan otoriteye 

itaati seçiyorlar. Bu, tam olarak “kendini bil” felsefesinden uzak, hayatını hazır yargılar üzerine kuran 

ve kendi gerçek kimliğini hiç keşfetmemiş insan davranışıdır. Öyle zannediyorum ki bu tür bir insanın 

caniliğe, ırkçılığa ve ayrımcılığa kadar inebilmesi de gayet doğal olacaktır lakin ne yapmakta 

olduğunun kesinlikle farkında değildir. Gelelim tekrar Nietzche’nin ne demek istediğine: “Kendinle 

ilgilenmeyi kes ve nesnel ol. Sana ait olmayan, nereden edindiğin belirsiz düşünce ve nihayetinde 

davranış kalıplarını bırak, nesnel ol.” Bu düşünce, “kendini bil” felsefesinin giriş anahtarıdır. Hayatı 

daha farkında yaşamak, öyle görünüyor ki sürekli içgözlem yapıp olaylara verdiğimiz tepkileri 

düşünmek ve o hazır kalıpları teker teker kırmaya başlamakla kaim bir durum. 

Şimdi sizi şunu düşünmeye davet ediyorum: Harekete geçmek için emri kimden alıyorsunuz? 

MÜZİK VE BEYİN 

Asırlardır müziğin insanı rahatlatan bir terapi yöntemi olduğu söylenmektedir ve uygulanmaktadır. 

Günümüzde az da olsa buna karşı çıkan görüşler vardır ama müziğin doğaya pozitif etkisi birçok 

araştırmacı tarafından kanıtlanmıştır. 

Müzik, merkezi sinir sistemi ve beyinde yer alan düşünme, öğrenme, konuşma, beden kontrolü ile 

ilgili yerleri uyarmaktadır. McGill Üniversitesi’nde nörolog olan Anne Blood, “Farklı müziklerle 

beyindeki farklı merkezleri çalıştırabildiğimiz için nörolojik ve ruhsal bozukluklar sonucunda zarar 

gören kısımları tekrar etkinleştirebilir hatta onarabiliriz” demiştir. 

Müziğin rahatlatıcı etkisinin sadece kulaktan değil, aynı zamanda titreşim yoluyla fiziksel olarak da 

hissedilmesine iki büyük kanıt olarak dünyanın en ünlü bateristlerinden İskoçyalı Evelyn Glennie ve 
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Beethoven verilebilir. Glennie, işitme engellidir ve yere çıplak ayakla basarak hissettiği titreşimlerden 

müziği algılamaktadır! 

Yaşamının son yıllarında sağır olan klasik müziğin devlerinden Beethoven ise beste yaparken çaldığı 

müziği hissedebilmek için dişlerinin arasına sıkıştırdığı bir tahtayı piyanonun rezonans kutusunun 

üzerine dayıyordu! 

İnsan beyni yaptığı zihinsel fiziksel aktiviteye göre belli frekanslara sahiptir. İşte bu frekanslardan 

örnekler: 

Beta : 14-30 cps – zihin fiziksel bir aktivite ile meşgulse ya da tetikteyse 

Alfa : 7-13 cps – hayal, düşünceli haller 

Teta : 3.5-7 cps – uyuyakaldığınız zamanlar (uykunun ilk evreleri) 

Delta : 0.5-3.5 cps – uykunun orta evreleri, en derin anları 

Müzikle tedavinin tarihi 

Müziğin psikolojik rahatsızlıklar üzerindeki tedavi edici etkisi ilk çağlardan bu yana bilinen bir 

yöntemdir. Osmanlılarda müzikle tedavi en parlak dönemlerinden birini yaşamıştır. Orta Çağda batılı 

ülkelerde akıl hastaları, ruhlarına şeytan girdi diye insanlık dışı ağır işkencelere maruz bırakılırken 

Sultan 2. Beyazıt’ın Edirne’de 1488’de Mimar Hayrettin’e inşa ettirdiği külliyenin darüşşifa (akıl 

hastanesi) bölümünde hastalar müzikle tedavi ediliyordu. Müziğin tedavi gücü, Osmanlı hekimlerinin 

bir buluşu değildir fakat bilimsel çalışmaları ile müzikle tedavi konusunda bir hayli ilerlemiş, İbn-i Sinâ, 

Râzi, Farâbi gibi bilginlerin öncülüğünü yaptığı müzikle terapi, günümüz modern tıbbına da ışık 

tutmuştur. 

Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinden müziğin insan ruhu üzerindeki olumlu etkisi konusunda yeteri 

bilgi ve deneyime sahip darüşşifanın hekimbaşının hastalarına önce çeşitli müzik makamları 

dinlettiğini, kalp atışlarının hızlanıp ya da yavaşladığına bakıldığını, yararlandıkları uygun melodiyi 

belirleyip şikayetleri ve benzer hastalıkların bir araya getirilerek uygun müziklerle tedavi yapıldığını 

anlıyoruz. Şu an Edirne’de bulunan Darüşşifa Müzesi ve Hastanesi bizim için o yıllara ışık tutmaktadır. 

Okumanın gücü…masallar ve fantastik edebiyat 

Sadece kulaklarımızla duyar, gözlerimizle görür, dillerimizle mi tadarız 5 duyu bir beden.. 

 

Hiçbir şey yapmadan boş hayallere dalmanın zaman kaybı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yapılan 

araştırmalar, boş durduğumuzda bile beynimizde aktivitenin sürdüğünü gösteriyor. 

Nörologlar yıllarca beynin özel bir iş yaparken sıkı çalıştığını ve boş dururken dinlendiğini sanıyorlardı. 

Deneylerde parmak oynatma, zihin aritmetiği yapma, resimlere bakma gibi eylemler sırasında 

insanların beyin taraması yapılıyor ve hangi bölgelerin aktif olduğu, beynin davranışları nasıl kontrol 

ettiği bulunmaya çalışılıyor. 



YÜKSEK ŞUUR BİLİMLERİ DERNEĞİ  2016
 

5 | P a g e  
 

Farklı aktivitelerde beynin nasıl çalıştığını görmek isteyen nörologlar, test aralarında onu nötr konuma 

getirecek bir yöntem bulmaya çalışıyorlar. Bunu sağlamak için kişiden siyah ekran üzerindeki beyaz 

bir çarpı işaretine bakmaları isteniyor. Herhangi bir şey düşünmesi istenmeyen beynin nötr bir hal 

alacağı varsayılıyor. Fakat öyle olmuyor. 

Dinlenirken bile meşgul 

20 yıl kadar önce Wisconsin’de bir doktora öğrencisi, beynin rahatlaması istenen aşamadayken de 

beyindeki aktivitenin devam ettiğini fark etti. Yani, hiçbir şey yapmadığımızda da beyinde aktif olan 

bölgeler var. 

1997’de Gordon Schulman, insanlar beyin tarama cihazları içinde bir şey yapmadan sessizce yatarken 

beyinlerinin bazı bölgelerinin herhangi bir iş yaparken olduğundan daha aktif hale geldiğini 

gözlemledi. Beynin hiçbir zaman dinlenmediğinin anlaşılması biraz zaman aldı. Nörologlar yıllarca 

ihtiyaç olmadığında beyindeki devrelerin durduğunu sanıyordu. 

Bu araştırmadan sonra beynin dinlenme anında aslında çok meşgul olduğunu gösteren üç binden 

fazla araştırma yapıldı. Bazı bilim insanları, aktivite devam ettiği için “dinlenme anı” terimine karşı 

çıkarak “beynin normal ayarları” terimini kullanmayı tercih ediyorlar. 

Peki, boş dururken beyin neden bu kadar aktif? Bu konuda birçok teori olsa da kesin bir anlaşmaya 

varılamadı. 

Devamını gizle... 

 Geleceği hayal etmek 

Beyin hiçbir şey yapmadığını düşündüğümüz zamanlarda bile gelecek üzerine yoğunlaşmaya devam 

ediyor. Beynin geleceği hayal etme ile ilgili üç kısmı da “beynin normal ayarları” içinde bulunuyor. 

Yani, sanki beynimiz özel bir görevle uğraşmadığı zamanlarda gelecek üzerine yoğunlaşmak için 

programlanmış diyebiliriz. 

Harvard Tıp Fakültesi’nden Moshe Bar, hayal kurmanın olmamış olaylarla ilgili hafıza oluşumu 

sağladığına inanıyor. Bunun bize “ön deneyim” olanağı sunduğu, böylece hayal ettiğimiz konuda karar 

almamızı kolaylaştırdığı sanılıyor. 

Fakat “normal ayarlarda” beynin durumunu incelemek çok da kolay bir iş değil. Tarama cihazı içinde 

yatan biri gelecekle ilgili bir hayal kurmak yerine cihazın çıkardığı sesleri ya da etrafında olup bitenleri 

düşünüyor olabilir. Bu nedenle bu konuda hala cevap bekleyen birçok soru var. 

Fakat bu yıl yapılan bir araştırma, beynin dinlenme anını herkesin farklı yaşadığına işaret ediyor. Beş 

kişinin ayrıntılı beyin taramasını yapan araştırmacılar kişilerin hayal kurma düşünce ve deneyimlerinin 

farklı olduğunu gördü. 

Kayıp enerji nerede? 

Eylül’de Oxford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, dinlenirken beynin hangi bölgelerinin 

birbiriyle bağlantılı olduğunu görmek için 460 kişinin beyin taraması incelendi. Sonuçlar, bu 

bağlantıların gücünün kişinin hafıza gücü, eğitimi ve fiziksel dayanıklılığıyla alakalı olduğunu 
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gösteriyordu. Hayal kurarken bile beynin bazı bölgeleri sanki ihtiyaç olabilir düşüncesiyle bağlantı 

halinde kalıyordu. 

Beynin hiçbir zaman dinlenmediği bilgisi uzun süreli bir sırrın çözülmesini de sağlayabilir. Beyin 

normalde yaptığını bildiğimiz işler için yüzde 5 kadar enerji harcaması gerekirken neden yüzde 20 

enerji kullanıyor? Nöroloji uzmanı Marcus Raichle’ın beynin “karanlık enerjisi” olarak nitelediği bu 

yüzde 15’lik kayıp enerji işte bu dinlenme anı aktivitelerinde harcanıyor olabilir. 

ŞİİR OKUMANIN BEYİNE ETKİSİ..ŞİİR MÜZİK İÇ RİTM… 

 

Exeter Üniversitesi’nden bilim insanları, sanat ve bilim ilişkisi üzerine yaptıkları çalışmalarla beynin şiir 

ve düz yazıya verdiği tepkileri ölçtüler. fMRI (manyetik rezonans görüntüleme) tekniğiyle yapılan 

çalışmalar, beynin okumaya farklı tepkiler verdiğini ortaya koyuyor. 

13 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, 2013’te Exeter Üniversitesi Tıp Fakültesi Sinirbilim 

bölümünden Adam Zeman tarafından yürütüldü. Journal of Consciousness Studies isimli dergide 

yayımlanan çalışmaya göre, araştırmacılar, herhangi bir yazıyı okurken beynin “okuma ağı”nın 

harekete geçtiğini gözlemledi. Buna ek olarak, şiir okurken beynin sağ kısmında müzikle ilgili 

hareketlerin göründüğü bölümde duygusal anlamda bir hareketlenme olduğu ortaya çıktı. 

Araştırmada tespit edilen bulgulardan biri de araştırmaya katılanların sevdikleri bir şiiri okurken 

hafızayla ilgili bölümlerinin okumayla ilgili olan bölümden daha çok harekete geçtiği oldu. 

Araştırmacılar, beynin şiire ve düz yazıya verdiği tepkileri kıyasladıklarında beynin arka singulat 

korteks ve orta temporal lob gibi “iç gözlem”le ilgili bölümlerinin harekete geçtiğini fark 

ettiler.http://www.golgelerkitabi.com/forum/index.php?topic=1044.0;imode 

Meditasyon ve Beyin Dalgaları 

(1/1) 

superisi: 

Evrenin yaratılışını mistik felsefe, tek bir enerjiden yola çıkarak anlatır. Tıpkı bugün kuantum 

fizikçilerin anlattığı şekilde. Mistiklere göre yaratım anında bu tek enerji kendini kutuplaştırmış ve 

aşikar dualitelere ve zıtlık görünümlerine bürünmüş; iyi ve kötü, dişi ve erkek, yukarı ve aşağı, burada 

ve orda. Aşikar duaite ve zıtlık görünümlerine diyoruz çünkü, her bir zıtlık birbirinden tamamen aynı 

görünse daha varlığı açısından diğerine muhtaç. Tıpkı bir paranın iki yüzü gibi. "Sıcak" olmadan 

"soğuk" nasıl olabilirdi. Ya da "kötü" olmasaydı "iyi" nasıl var olurdu. Doğunun mistik felsefelerine 

göre evreni tezahür ettiren zihnimizin içindeki bu zıtlık çiftlerinin arasındaki gerilimdir. 

 

İlginçtir ki bu zıtlıkların arasındaki gerilim insan beyninin yapısında da kendini göstermektedir. Sağ ve 

sol yarıkürelere bölünmüş olan beyin de bunu yapısal olarak görmek mümkün. Beyin lateralizasyonu 

olarak adlandırılan bu hali aslında hepimiz biliyoruz. Sol yarı küresi bedenin sağ tarafını idare ederken, 

sağ yarısı da bedenimizisol tarafını idare etmektedir. Beyindeki filtreleme ve tercüme sistemi bu 

şekilde ikiyi bölünmüş olduğu için biz şeyleri ayrı ve karşıtlık içinde algılıyoruz. Büyük üstatların ya da 

http://www.golgelerkitabi.com/forum/index.php?topic=1044.0;imode
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son birkaç on yıldır kuantum mekaniklerinin söylemi içindeki birlik halini ve aradaki bağlantıları 

göremiyoruz. 

 

Sayfanın üstündeki yazıları görüyoruz ama sayfayı görmüyoruz. Sokakta giderken insanları, binaları, 

arabaları görüyoruz ama onların varoluşuna imkan veren mekanı-uzayı görmüyoruz. Görünen ve 

görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen arasında bir karar veriyor zihin, tıpkı bilgisayar gibi. Açık ve kapalı 

devreler arasında. Üstelik birisinin kazanmasını istiyoruz hep. İyi kötüye, zenginlik fakirliğe üstün 

gelsin. Hep ışık olsun, karanlık kaybetsin istiyoruz. Mümkün mü ? İmkansız. Kötü kalksaydı, iyiyi 

nerden bilecektik? Karanlık olmasaydı ışığı nasıl bilecektik? 

 

Beynin bu yapısı bizim deneyimlerimizi biz ve dünyanın geri kalanı olarak algılamamıza yol açıyor. 

Çocukluk programlanmalarımız ve eğitim sistemleri de bizi acıdan kaçmaya ve zevke yönelmeye, 

kötüden sakınmaya-iyiyi yapmaya itiyor. Beynin iki yarısı arasındaki ilişki ne kadar kopuksa biz o kadar 

ayrılık fikri büyütüyoruz. Korkularımız, stresimiz, endişelerimiz ve yalnızlık duygumuz büyüyor öyleki 

fonksiyonlarımızı kaybedebiliyor, "bağımlılıklar" yaratabiliyoruz. 

 

Geleneksel meditasyon beyni bir şekilde bir noktaya odaklayarak bu bölünmüşlüğü azaltmaya 

çalışıyor. Dualar, mantralar, nefesin takip edilmesi, bir mum alevine sürekli bakılması ve benzer 

tekniklerin müşterek amacı beynin iki yarısını dengede tutabilmektir. Bunu sürekli yaptığınız zaman 

gelen içsel barış, mutluluk ve huzur duygusu ise evrenin geri kalanı ile bir bağlantı kurabilmiş 

olmanızdan kaynaklanıyor. Ne kadar odaklanabilirseniz, o kadar iki yarı senkronize oluyor ve 

dolayısıyla siz evrenle bağlantınızı hissederek derin meditatif hallere geçebiliyorsunuz. 

 

1975 yılında Herbert Benson, Doçent Dr. Harvard Universitesi, Gevşeme üzerine bir araştırma 

yapıyor. Ve deneklerini yirmi dakika gözleri kapalı bir şekilde oturarak, "bir" gibi tek bir kelimeyi 

sürekli tekrarlama şeklinde odaklandırdığında, tıpkı geleneksel meditasyon yapanlardaki gibi 

bedensel verilere ulaşıyor.. Kan basıncının düşmesi, kronik ağrıların azalması, unutkanlığın geçmesi 

gibi. Bensonun araştırması beynin bir konu üzerine odaklanması neticesinde meditatif sonuçlara 

ulaşıldığını göstermesi açısından çok önemlidir. 

 

Oadaklanma halinde beyin bilim adamlarının söylediğine göre, gündelik uyanık bilinç halinde 

kullandığı beta beyin dalgalarından, daha gevşemiş haldeki alfa beyin dalgalarına geçiyor. Yıllar süren 

meditasyonlardan sonra meditatör daha derin beyin dalga alanlarına ( teta) girerek daha rahatlıyor ve 

bu alanda kısa gezintiler yapabiliyor. Bu alanlara girildiğinde gevşeyen varlığın beyninin iki yarısı 

arasında haberleşme başlıyor. Başlangıçta kısa süren bu deneyim halleri giderek uzayabiliyor. Beyni 

dengelendikçe strese bağışıklı hale geliniyor. 
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Bundan yola çıkarak diyebiliriz ki, beyin dengelendikçe, dış dünyadan giderek bize gelen şeyleri 

kaldırabilme eşiklerimiz yükselmekte ve biz strese yola açan olaylara karşı bağışıklık kazanmaktayız. 

Ancak meditasyon veya odaklanma yoluyla elde edebildiğimiz bu sonuçlara ulaşmak çok uzun bir süre 

alıyor. 

Meditasyon dış dünyayı algıladığımız filtreleri değiştiriyor. Beyinde senkronizasyon arttıkça dünyaya 

geldiğimizde başlamış olan tüm bölünmüş kategoriler birliğe doğru hareket ediyor. Dualiteler daha az 

bölücü oluyor. Şeyler arasındaki birlik ve ilişki daha netleşiyor ve onları ayrı ayrı algılamak yerine 

birliklerini görebiliyoruz. Kendilerini meditasyona adamış kişilerin yaşamın iniş ve çıkışlarına tepkileri 

neredeyse yoktur. Korkusuz ve yargısızdırlar. Başkalarını manipule etmeye kalkmazlar, otomatik 

negatif tepkileri yoktur. Kısaca ayrılığa dayalı zihinsel programların sınırlamalarından kurtulmuşlardır. 

NEDİR BU BEYİN DALGALARI 

1970 YILINDA Hintli bir yogi olan Swami Rama, Emler Gren isimli doktor tarafından laboratuar 

ortamına alınarak, beyin dalgaları incelendi. Dış koşullardan oluşan içsel tepkilerin nasıl istem içine 

alınarak kontrol edilebileceğini gördü. Bunu transandaltal meditasyonla ilgili yapılan nice araştırma 

takip etti. 

Zaman içinde araştırmalar beynin kademeli olarak daha uzayan ve yavaşlayan beyin dalgalarını 

buldular. Ve onlara yunan alfabesini kullanarak bazı isimler verdiler. 

BETA 

En hızlı 13-100+Hertz (Hz, devir/sn). Normal uyanık bilinç hali. Genellikle dört beyin dalgası 

kategorisinin kombinasyonu içinde çalışır beyin. Çoğu insan için, beta dalgaları diğerlerinden daha 

baskındır. Son çalışmalar bize yüksek (30 Hz ve daha üstündeki beta dalgalarının) bizde endişe, stres 

ve rahatsızlık zamanlarında ortaya çıktığını göstermektedir. Beyin yüksek dozdaki beta dalgalarında 

çalıştığı zaman davranış bozuklukları, bağımlılıklar, sinir nevroz, ayrılık duyguları yaşanır. Bilim 

adamlarınca "kaç ya da döğüş" adını verdikleri tepkisel davranışlar bu düzeyde oluşur. 

ALFA 

8-12.9 Hz arasında kalan daha yavaş bir dalga kalıbıdır.gözlerinizi kapatarak dinlenme moduna 

geçtiğiniz anda devreye girer. Alfa beyin dalgaları iç gözlemle ilgilidir. Alfa durumunda iken beyin 

rahatlatıcı kimyasallar salgılar. Yüksek ucunda iken süperöğrenme dediğimiz hali yaratır.Bir kitaba 

derin bir şekilde daldığınızda beyniniz alfa dalgaları üretiyordur. Uyku öncesi ya da uyanma 

başlangıcında düşük düzeyde alfa dalgaları üretir.Derin alfa düzeyi, düşük seviyeleri, iç huzuru ve 

hoşnutluk, dinginlik getirir. Geleneksel meditasyonun en temel beyin dalgasıdır. Beta kaç ve döğüş 

modelini yaratırken alfa gevşeme modelini yaratır. Dış dünyadaki tehlikeler yerine içe döner, 

gevşemeyi ve rahatlamayı öğrenir. Kendini yeniler. 

 

TETA 

Bu kalıp 4-7.9 Hz arasında daha yavaş bir dalga kalıbıdır. REM uyku düzeyindeki kırpışan göz kapağı 

modunda oluşur.Uykuya geçiş hali diyebileceğimiz bu dalga düzeyi yaratıcılık, hazfa, şifa, geçmişteki 
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bilgi parçacıklarını birleştirerek aha dediğimiz deneyimleri yaşatan hal ile ilgilidir. Genel olarak derin 

meditasyon deneyimi yaşayanlar dahi çok kısa anlarda bu dalganın getirdiği hali deneyimlerler. Zen 

rahipleri üzerinde yapılan araştırmalar meditasyon sırasında ani yükselen teta dalgaları göstermiştir. 

Psikologlar teta halinin şuuraltına giriş kapısı olduğunu söylemektedirler. 

DELTA 

En düşük kalıptır. 0.1 ila 3.9 Hz arası. Düşsüz uyku halidir. Carl Junga göre tüm insanlar tarafından 

paylaşılan kolektif şuur alanı ile temas kurduğumuz haldir. Büyük bir birlik ve teklik deneyimlenir Aynı 

zamanda bu hal içinde az biraz beta, alfa veya teta kalıpları da varsa uyanık olmanız da 

mümkündür.İnsanlar her zaman sürekli olarak belli dozda delta dalgalırını taşımaktadırlar. Ama 

meditatörler yoğun bir delta haline girmezler, uyumadıkları sürece, uyudukları zaman da zaten 

meditasyon değildir o artık. 

Beynin delta dalgaları yayması halinde en büyük gelişme yer alıyor. Bunun geleneksel meditasyon ile 

yapılması çok uzun yıllar neticesinde elde edilebiliyor ve çok kısa an dilimleri içinde. Teknolojik 

yardımlar alarak bunu kısa sürede gerçekleştirebilmek ise mümkün 

Uyku süreci içinde girdiğimiz alfa ve teta beyin dalgaları yayılmaya başladığında zihnimizin şuuraltı 

dediğimiz bölgesindeki veriler taranmaya başlanır. Yeniden düzenlenir ve işleme tabi tutulur. Biz buna 

rüya diyoruz. Zihnin şuursuz bölgelerinin farkına varırız. Yani otomatik olarak çalışan, dış dünyada 

istediğimiz neticeleri almamıza yardımcı olmayan, eski ve uygunsuz duygularla ilgili zihinsel 

programlara gireriz. Teta durumunda bunları ele alarak işe yarar kaynaklar haline çevirebiliriz.Delta 

halinde ise girdiğimiz bölge, insan olmakla murat edilen ilk ve temel programların depolandığı yere 

gireriz. Deltanın düşsüz uyku hali olduğunu söylemiştik. Bu hale gene teknolojinin yardımı ile, üstelik 

tamamen uyanık olarak girmek mümkün. Deneyimlerimden biliyorum ki şuuraltımın en derin 

düzeyine depolanmış bilgilere anda ve uyanık ulaşabilmem mümkün oldu. Aslında meditatif halde 

iken yapılan değişikliklerin farkında olmamız da gerekmiyor. Yaşam içinde entelektüel anlayışa 

ulaşabiliyoruz. 

1950 yılında, New York Mt. Sinai Tıp Merkezinde çalışan Dr. Gerald Oster meditasyon ve beyin 

dalgaları üzerine araştırmalara başladı. Elde ettiği neticeleri Ekim 1973 te Scientific Americanda 

yayınladı. Buna göre, ses dalgaları beyin dalgaları üzerinde etkiliydi. Ses dalgaları kullanılarak, beynin 

istenilen dalgayı yaratması, meditasyon sırasında ulaşılabilen derin deneyimleri yakalaması 

mümkündü. 

Dr.Oster, tek bir ritm yaratacak ama çok az farklı iki frekans kullanıyor ve bunları ayrı kulaklardan aynı 

anda dinletiyordu. Bu sesler beynin olivary nucleus (zeytin çekirdeği) denilen bölgesinde bu tonların 

çözünürlüğü neticesinde tek ve tutarlı bir dalga haline geliyordu. 

Tabi ki hemen bir sanayi gelişti bunun etrafında. Sizi belli bir şekilde seslerle uyulmayıp, değişik ruh 

halleri içine alabiliyorlardı. Bunda eksik bir şeyler olduğunu düşünenlerde vardı. 

Bundan yirmi yıl kadar önce araştırmacı C. Maxwell Cade beyin dalgalarının hareketlerini gösteren 

EEG ler üzerinde çalışmaya başladı. Yüksek şuur hallerine rahatça geçebilen yüzlerce kişi ile birlikte 

çalıştı. Onların beyin dalgalarını inceledi. Benzerliklerini saptadı. Bu insanların beyin dalgaları ile diğer 

insanların beyin dalgaları arasındaki farklılıkları tespit etti. Bu insanlar beta dalgasından alfaya 
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geçiyorlar, sonra alfa azalıyor deltaya geçiyorlardı. Biraz çalışmakla beta, alfa, delta kayboluyor ve 

teta haline geçebiliyorlardı. Bunu yapabilen insanların EEG leri ile Zen rahiplerinin EEGleri 

birbirilerinkine benziyordu. Araştırmalarına devam eden Cade, doruk deneyimleri yaşayan insanların 

bunların ötesinde bir başka hale geçtiklerini fark etti. Doruğa çıktıklarında beyinleri büyük miktarda 

alfa ve teta dalgaları yayıyor aynı zamanda da beta ve delta aktivitesini de güçlü bir şekilde 

taşıyorlardı. 

Bu her tür dalganın yoğun şekilde varlıklarını sürdürdükleri hale Cade, uyanmış zihin adını verdi. 

Doruk deneyimleri yaşayan bireylerin okurken, matematik hesaplar yaparken, ya da herhangi bir 

konuşma sırasında da bu dalgaları aynı yoğunlukta taşıdıklarını buldu. Bu bireyler, alfa dalgalarının 

gevşemişliğini, teta dalgalarının yaratıcı, belleyici halini, delta dalgalarının şifa verici, insanı 

topraklayan enerjisini aynı anda taşırken bir yandan da beta dalgalarının dış dünyaya yönelik 

konsantrasyon ve dış uyumu da bir arada yaşıyabiliyorlardı. 

Burada işleyen bir başka sistem vardı. Belli bir beyin dalgasına geçmekle beyin taşıyabileceğinin 

üstünde bir yük taşımaya zorlanıyordu. Zihinsel ve duygusal taşıma eşiklerinin üstüne çıkmaya 

zorlanan beyin yeni dalganın haline uyumlanıyordu. Beyin tıpkı bir koşucunun yavaş yavaş ısınması 

gibi halden hale geçerken onlara uygun yapısal değişiklikleri de kendi içinde yapıyordu. Başa 

çıkamıyacağı uyarılara karşı kendini geliştirerek ve yeniden organize ederek onları kaldırabilecek yeni 

bir yapıya ulaşabiliyordu. Ulaştığı yeni yapısı farklı ve de daha yüksek zihinsel ve ruhsal halleri 

destekler. Bu yeni yapıya sizler de ulaşabilirsiniz 

http://www.kuark.org/2012/09/elektromanyetik-dalgalar-ve-zihin-kontrolu/ 

 

http://www.kuark.org/2012/09/elektromanyetik-dalgalar-ve-zihin-kontrolu/
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https://indigodergisi.com/2015/12/meditatif-hallerde-beyin-devreleri-prof-dr-nazan-aydin-

meditasyon/ 

BEYNİMİZDE BUNU AKTİVİTE ETMEK İÇİN ÖNCELİKLE NE GEREKİYOR? 

Şöyle açıklayalım: önce istemek, karar vermek yani niyet etmek gerekli. Bunu sağlayan ve niyet ile 

başlatılan eylemde ilk devreye giren beyin bölgesi alnımızın olduğu kısımda yerleşmiş olan kısım 

(frontal bölge). 

Bu bölge mantıklı düşünmek, bizim için neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar vermek, en uygun 

eylemi kestirebilmek ve uygulayabilmek gibi faaliyetlerden sorumludur. Yani biz inandığımızda ve 

istediğimizde bu bölge aktif olup devreye girer ama inanmadan ya da yeterince ikna olmadan bir 

eylemi yaptığımızda zaten başlangıçta bir eksiklik söz konusudur. 

Sonraki aşama nedir? 

İstemek ve karar vermekten sonraki aşama dikkatin odaklanmasıdır. Bununla ilgili bölge (anterior 

singulat) dış uyaranlardan biraz kopmamızı ve daha çok içimizdeki duygulara odaklanmamızı sağlar, 

bunu yaparken bizim zaman ve mekan duygumuzu sürdüren beyin bölgesinin (pariyetal bölge)  

kanlanmasını biraz azaltır. 

Bu ne işe yarar? 

Bu bölgenin aktivitesinin biraz azalması o sırada kişinin zamandan ve mekandan uzaklaşması ve farklı 

bir boyutta hissetmesini ya da farklı bir boyutu hissedebilmesini sağlar. 

Bu his içsel algıların zenginleşmesi için gereklidir. Aynı zamanda bu bölge vücudumuzdan gelen ağrı, 

acı gibi duyuları da alır. Bu bölgenin kan akımının azalması yine ağrı ve acının daha az hissedilmesine 

imkan sağlar. 

Bazı insanların yoğun mistik yaşantı sırasında acı ya da ağrıya dayanıklı olabilmelerinin açıklaması da 

bu yolla mümkün olmaktadır. Odaklanma, farklı bir boyutta hissini engellememesi için ayrı bir beyin 

bölgesinin de faaliyetlerinin azalması gereklidir. 

O bölge nedir? 

Bu bölge (amygdala) özellikle bizim tehlike anında korunmamız için ani ve çabuk tepkiler için işlevsel 

olan ancak bazen de yersiz endişe ve korkularla tetikleyebildiğimiz ve sanki tehlike durumu varmış 

gibi devreye giren bir yapıdır. Oysa dini aktiviteler sırasında kişinin endişeli değil oldukça rahat olması 

gerekir. Bu nedenle bu bölge aynen paryetal bölgede olduğu gibi aktivitesini azaltmalıdır. 

Örnek verebilir misiniz? 

Amygdala bizi korumaya yönelik olduğundan kendisi için tehlike sinyali olabilecek en ufak bir mesaji 

dahi ciddiye alır. Mesela bir köpek havlaması, ani bir fren sesi olduğu gibi kişinin kendi içinden eyvah, 

mahvoldum, hayatım karardı gibi ifadeleri de amygdalayı uyarır. Yani bizim korkularımız, 

evhamlarımız, endişelerimiz bu bölgeyi uyarırsa o elde etmeye çalıştığımız huzur halini bulamayız. 

https://indigodergisi.com/2015/12/meditatif-hallerde-beyin-devreleri-prof-dr-nazan-aydin-meditasyon/
https://indigodergisi.com/2015/12/meditatif-hallerde-beyin-devreleri-prof-dr-nazan-aydin-meditasyon/
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Çünkü amygdalanın aktivitesi artınca hem dikkat merkezini(anterior singulat) hem de ön bölge 

(frontal bölge) kan akımı azalır. Yani hem dikkatimiz dağılır hem de uygun kararlar vermemiz ve irade 

ile işe başlamamız aksar. 

SAĞ SOL BEYİN MÜCADELESİ 

Deneyler, pek çok çocuğun (sağ beyin) okula gitmeden önce yüksek derecede yaratıcı olduğunu 

göstermiştir. Çünkü eğitim sistemimiz matematik, mantık ve dil gibi olan sol beyin yeteneklerine; 

resim çizme veya hayal gücünü kullanmaktan daha fazla değer vermektedir; aynı çocukların yalnızca 

yüzde on’u 7 yaşındayken yüksek derecede yaratıcı olurlar. Yetişkin olduğumuzda, yüksek yaratıcılık, 

nüfusun sadece yüzde 2’sinde kalacaktır. 

BEYİNLERİN SAVAŞI 

İki beyin dünyayı geniş farklı yönlerden görmekle kalmazlar; şu anki toplumumuzda da, sol taraf sağ 

tarafın aldığını ‘’almamaktadır’’. Kafatasındaki ince bir tabaka halinde olan ikizinden bilincine gelen 

önemli şeyleri bertaraf etme eğilimindedir. Bazen iki taraf birbirine katılmayabilirler, bu da sağ beynin 

itirazlarıyla algılamamızda duygusal kargaşaya yol açar. 

Bilinçli olan zihnimiz bir beyinden gelen veriye bir anda odaklanabilir. Bir taraftan diğer bir tarafa çok 

çabuk bir şekilde atlayabiliriz (corpus collosum bağlantımızla) fakat bu hareket etmek ve sonunda da 

bir beyinden diğer bir beyine en son otoritenin girilmesine yetki vermek için her zaman en verimli yol 

değildir. Modern dünyamızda, bu savaş neredeyse her zaman sol beyin tarafından kazanılmaktadır. 

Görünen o ki, çoğu insan birbirini yöneten bu iki beden arasındaki uzlaşmadan ötürü maksimum 

potansiyellerine hiçbir zaman erişemeyeceklerdir. Bazen sağ beynin daha iyi yapabildiği yetenekler 

rutin olarak  daha az bir yetenekle sol beyin tarafından idare edilmiştir. İdeal olarak, insanlardaki her 

iki beyin de  en uygun zihinsel kabiliyetle beraber çalışır. Bu koordinasyon kabiliyeti üstün zihinsel 

kabiliyetlere anahtar olabilir. Bununla beraber, pek çok insanda, sol beyin, mantık seçimi, muhakeme 

etme ve  hayal gücü ötesi detaylarında, kutsal düşünme ve sanatsal yetenekte kontrolü ele alır. 

Metodlar; sol beyini kapatmak, ve sağ tarafın ne söylediğine izin vermek için geliştirilmiştir. Yaratıcı 

yazma kursları sık sık bu metodu, ‘’yazarın bloknotuyla’’ mücadele etmek için kullanırlar. Mantıklı sol 

taraf, girdinin eksikliğinden kolayca sıkılır ve meditasyon gibi aktivitelerde (mantrayı veya kelimeyi 

tekrar ederken) veya duyusal yoksunluk ortamında ‘’uyku uyuma’’ eğiliminde olur. Böylece sağ beyin 

‘’gizlice’’ blincimize girip, zihinlerimizi duygusal ve görsel kısa hikayeler ve serbestçe ilişkilendirilmiş 

imajlarla doldurur. Bu çok çabuk olmasına rağmen; sol beyin, Spock’a benzer mantık hakimiyetini 

iddia ederek ve sağ beynin rüyalardaki ifadeleri bulmada tatmin olması üzerine kendini teyit edecek 

ve mantıksız olan bu imajlardan vazgeçecektir.        

     …………………………………… 

İşlevleri: Yaratıcılık, Sübjektif hatırlama, Bütünü görme, İçgüdüsel, Sezgisel hissetme, İşitme, duyma, 

Koklama, Tat alma, Ritmik hatırlama, 
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Sağ beyin müzikalitedir, duygusaldır, dokunsal yollarla öğrenir, duyguları serbest bırakır, yüzleri 

hatırlar, daha fazla risk alır, daha az kontrollüdür, yazılı ya da gösterilen talimatlara uyar, problemleri 

bütüne bakarak çözer, çizimi ve nesneleri kullanmayı tercih eder, eşanlamlı biçimde düşünür, benzer 

nitelikleri arar, Sezgiseldir, bütünseldir, kendiliğinden ve doğaldır. 

Sağ beyinin tüm özellikleri insanın durugörü yeteneklerini içeren kavramlara bağlıdır. Sezgiler, 

bilinmeyen alanların görülmesi onun işi gibi görülse de unutulmaması gereken bir şey vardır. 

Durugörüyü algılayan sağ beyin, sol beyinin işlevleri kullanılmadan durugörüyü ifade edemez… 

Zira bilgi aktarımı için çözümleme, tanım yaratma ve ifade etme aşaması sol beynin işidir. Çünkü dil 

ve konuşma sol beyine bağlıdır. Sürekli sağ beyin özellikleriyle yaşamak, kişinin eril maddi dünyada 

sıkıntı çekmesine ve gitgide yok olmasına sebep olabilir. 

Sol beyin, konuşma ve dilin merkezidir. Sebep sonuç ilişkilerini kullanır. Analitik düşünür. Ayrıntıcıdır. 

Mantıklı ve sistematiktir. Bilgiyi ardışık ve doğrusal işler. Sayısal işlemlerde üstündür. Ayrıca vücudun 

sağ tarafındaki duyu organlarını ve vücut hareketlerini kontrol eder. 

İşlevleri: Adlandırma, Matematiksel işlemler, Dili doğru kullanma, İnceleme, Parçayı görme, Sistemli 

analiz etme, Disiplinli, objektif sınıflandırma, Mantık yürütme, sıralamadır. Problemleri parçalayarak 

çözer. Mantıksaldır, 

İşitsel, görsel yollarla öğrenir, duyguları kontrol eder, isimleri hatırlar, az (kontrollü) risk alır, sözlü 

talimatlara uyar, yapısaldır, yazmayı ve konuşmayı tercih eder, rasyoneldir, matematiksel biçimde 

düşünür, farklılıkları arar, devamlıdır, zihinsel ağırlıklıdır. 

Sol beyin, egonun-benliğin koruyucu askeri gibidir. Dış etkilerle savaşmak onun işidir.  Ünlü 

sanatçıların, ressamların, müzisyenlerin çoğunun dünyasal, parasal ve ilişkisel sorunları olduğunu ve 

maddi dünyada başarısız olduklarını biliriz. Bunun nedeni, onların çoğunlukla yaratım gücü taşıyan 

sağ beyinle yaşamaları ve sol beyin eylemlerini aksatmalarıdır. Parasızlık ve yalnızlık içinde olmaları, 

ölümlerinden çok sonra ünlü olmaları, anlaşılamamış olmaları, üstün yaratımlarını ortaya koymak için 

kendi varlıklarının korunması kaidelerine uymamalarının sonucudur. Elbette eşsiz eserler 

yaratmalarının da bedeli budur genellikle. Bir yazar ya da ressam tüm varlığıyla eseri için uğraşırken, 

hayattan kopabilir ve ödeme, fatura, uyku, yemek, ilişki kurmak, sosyallik gibi eylemleri 

önemsemeyebilir. 

Yaratım ve sezgi sağ beyinden çıkıp, sol beyinle dışarıya fırlatılır. En iyi durugörücüler, her iki beyin 

lobunu da kontrollü ve sıralı olarak kullanabilme yeteneğine sahip olanlardır. Durugörü egzersizleri 

sırasında yapılması gereken şey, sol beyni bir süreliğine kontrol altında tutarak sağ beyin özellikleriyle 

bilgileri almak ve sonra yine sol beyin lobunu kullanılarak bunu aktarmaktır. 

NEFES 

Durugörü çalışmaları sırasında bu yüzden sağ ve sol beyin arasında geçiş yapma egzersizleri çok önem 

taşır. 

Bu geçişi kontrol etmeyi sağlayan önemli etkenlerden birisi de nefes teknikleri kullanmaktır. Nefes 

sırasında kullandığımız burun kanalları sağ-sol beyin geçişini sağlar. Sol burun kanalından nefes almak 
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sağ lobu, sağ burun kanalından nefes almak sol lobu aktifleştirir. Ayrıca Diyafram nefesi de sağ 

beyinle daha fazla ilişkilidir. Yani karın bölgesi üzerindeki kontrol, özellikle nefes ya da düşünsel 

imgeleme çalışmaları sağ beyini aktive eder. 

Nefes döngüsünün Al-Tut-Ver-Tut dörtlü döngüsünde, nefessiz bekleme kısmı olan son tutma 

döneminin zamansal olarak genişletilmesi, durugörü ve telepati yeteneğini arttırır… Dört döngülü 

senkronik nefes çalışmaları sırasında 8-16-8-24 ile başlayarak, nefes tutma süresini 8 in katlarıyla 

arttırabilirsiniz… 

 

SOL LOBU BASKIN OLANLAR SAĞ LOBU ÇALIŞTIRMAK İÇİN NE YAPMALI? 

•Görselleşmeli, hayal kurmalı 

•Örneklere bakmalı 

•Karşıtları incelemeli 

•Vücut dilini ve ses tonunu kullanmalı 

•Çocuğun sağ beynine mesaj vermeli 

•Empatik olmalı 

•Vücudunu hareketlendirmeli 

 

 

……………………………………………………………… 

 
 

 

Video                         https://www.youtube.com/watch?v=bGWobaY9Ca8 

https://indigodergisi.com/2012/06/tomatis-metodu-ile-isitme-terapisi/ 

http://isragunes.com/Tomatis_Y%C3%B6ntemi_ile_Sistemik_Dinleme_Terapisi-d-3.html 

 

 

Tomatis Metodu adını nereden almıştır? 

Prof. Alfred TomatisBu metodun mucidi Prof.Dr. Alfred Tomatis‘ten almıştır. (1 Ocak 1920- 25 
Aralık 2001) 

Antropolog, terapist ve klinik psikolog olan Tomatis Fransa’da doğmuş, Paris’te tıp fakültesini 

bitirmiş, kulak burun boğaz ve fonoloji alanlarında uzmanlaşmıştır 

https://www.youtube.com/watch?v=bGWobaY9Ca8
https://indigodergisi.com/2012/06/tomatis-metodu-ile-isitme-terapisi/
http://isragunes.com/Tomatis_Y%C3%B6ntemi_ile_Sistemik_Dinleme_Terapisi-d-3.html
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…… 

Bu metodun çıkış sebebini ve gelişimini  

Prof. Dr. Alfred Tomatis, çalışmalarına II. Dünya Savaşı’ndan sonra, seslerini kaybeden opera 

sanatçılarının ve işitme zorluğu çeken pilotları inceleyerek başlamış. Bu kişilerin bazı frekansları 

algılayamadığında iletişim bozuklukları, algılama zorluğu, dikkat eksikliği, stres ve enerji kaybı gibi 

sorunlar yaşadığını gözlemlemiştir. 

Bu araştırmalar, sırasıyla Paris’teki Tıp ve Fen Akademilerinde 1957 ve 1960 yıllarında yapılan 

çalışmalar ile somutlaşmıştır. 1958’de Brüksel’de gerçekleştirilen Dünya Fuarında Elektronik 

Kulağın resmi tanıtımı ile Alfred Tomatis Bilimsel Araştırma dalında altın madalya ile 

ödüllendirilmiştir. On dört kitabı ve iki bin makalesi bulunmaktadır. 

Birçoğumuz “kulağım duysun yeter” deriz.  Oysa Tomatis metodu duymanın yanı sıra, 

duyduklarımızı dinleyip doğru algılamamızın hayatımızda birçok şeyi değiştirebileceğini söylüyor, 

doğru mudur? 

Kesinlikle doğrudur. Eğer duyduklarımızın hepsini dinleyebilirsek daha iyi iletişim kurabiliriz 

dolayısıyla farkındalığımız artar. Bunun sonucunda; hatırlama, konsantrasyon ve öğrenme 

potansiyelimiz artmış olur. 

Dr. Tomatis, kulağın sadece ses duyma organı olmasının yanı sıra, denge merkezi ve beynin en 

önemli enerji kaynağı olduğunu söylemektedir. Kulağımızın duyma kalitesi azaldığında 

yorgunluktan depresyona, öğrenme zorluğundan iletişim bozukluğuna, dikkat eksikliği 

sendromundan kulak çınlamasına kadar birçok soruna neden olmaktadır. 

 

 Tomatis metodu, sağ ve sol kulağın dengeli çalışmasını ve iyi ses analizi yapabilmesini 

sağlıyor. Yönteminin diğer bir amacı ise;  sağ kulağın daha baskın olması hedeflenir. Sağ kulak 

sol beyine giden en kısa ve hızlı yoldur. Sol beyin analitiktir ve mantıkla yönetilir. 

 

 Sol kulak sağ beyine giden yolsa, daha duygusal, yaratıcı, sosyalliği çok yüksek, empati kuran 

kişileri temsil eder. 

 

 Sağ kulak duyduğunu sol beyindeki işitme merkezine gönderir. Böylece algılamamız işitmeyle 

aynı anda gerçekleşir. Hızlı ve doğru bir iletişim olmasını sağlar. 

 

Öğrenci iyi duyduğu ve duyduğunu doğru analiz edebildiği sürece derslerini dinlemekten zevk 

alır, kendine olan güveni yerine gelir dolayısıyla başarısı yükselir. 

………………… 
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Sistemik dinleme terapisi işitsel bir yöntemidir. Dinlemenin  beden ve ruh üzerindeki etkileri 

üzerine çalışır. 20. yüzyılın ikinci yarısında Fransız kulak , burun ve boğaz uzmanı Dr. Alfred 

Tomatis tarafından kurulan ve daha sonra çeşitli düzeylerde geliştirildi. 

Kulağımız dünyaya açılan bir kapı gibidir. 

Duyduğumuz sesler bizi bedensel ve ruhsal olarak etkiler. Konuşurken üslubu sert, bağıran bir 

kişinin sesi, matkap sesi, korna sesi bedensel gerginlik, olumsuz duygu, dinlemeyi red etme 

duygusu yaratabilir. Yumuşak, sevecen bir ses tonlusuyla konuşan bir kişinin, güzel müzikler 

bedeni rahatlatıp, vücudun kas tonunu gevşetip dinleme isteğini arttırır iletişime geçmesini 

sağlar. Kısacası aktif kişinin dış dünya ile bağlantı kurmasını sağlar ve yaşama kapı açar. 

Kulağın görevi sadece dinlemek değil; 

 Denge organımız, 

 Ritim duygumuzun, mekânsal farkındalık hissimizin ve koordinasyon duygumuzun ince ayarını 

da yapmaktır. 

 Kulak tarafından sağlanan duyusal bilgiler beyindeki korteksi uyarır, onu enerjiyle sarj eder, 

bedeni uyarır.  

Alfred Tomatis kulağın bu özelliğinden yola çıkarak doğru frekanslarla beyni uyarmayı 

hedeflemiştir. 

Kulağımız bizi uyandırıyor. 

Kulak dış ortamda olan sesleri sinirsel uyarımlara çevirerek işitmek ve dengemizi sağlamaktadır. 

Kulağımız hem orta kulaklardan ( havadan ) hem de iç kulaktan ( kemikten) dinlerler. Suya atılan 

bir taşın oluşturduğu dalgalar gibi havada da ses dalgaları mevcuttur. Bu ses dalgaları 

kulağımızdaki duyu almaçları ile algılanır. 

İç kulakta yarım daire kanalları vücudun dengesini sağlanmasında önemli rol oynar. Vücudun 

durumu değiştiğinde buradan beyne giden mesajlar sonucu beyin vücudun konumunu değiştirip 

denge sağlar 

Klasik tıp orta kulak kaslarının reflektör olarak çalıştığı söyler. Norobiyolojik bilimsel araştırmalar 

yapan Dr. Steven Porges ve Dr. Tomatis göre ortakulak kaslarını bilinçli kullanmak mümkün. 

Ortakulak kaslarımızı bilinçli kullandığımızda aktif dinleme yapmış oluyoruz.  
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Tomatis Yöntemi ile elektronik dinleme cihazı ile yapılan dinleme terapisi ortakulak kaslarının 

egzersizleri ve kalın-ince frekans arasındaki döngü yüze canlılık getiriyor. Kişinin aktif olarak 

dinlemesi sağlanıyor. Aktif dinleme bize ritim, beden kontrolü, postürde düzelme, ince motor 

becerilerinde artma, el-göz koordinasyonu, konsantrasyonu, odaklanmayı, daha enerjik olmayı, 

kaygı seviyesinde azalmayı, daha iyi kas tonunu, sakin ve rahat olmamızı, dikkatimizi uzun süre 

toplamamızı ve rahat iletişime geçebilme becerisini sağlıyor.   

Dinleme kürlerinde nasıl bir müzik dinleniyor? 

Özel filtrelenmiş müzik dinleniyor. Alfred Tomatis'e göre, kulağın erken gelişiminin nedeni; sinir 

sisteminin gelişimine enerji sağlamada oynadığı roldür. İşte bu ilksel yetkinlikten faydalanmak 

içindir ki Alfred Tomatis filtrelenmiş ses kullanmaya karar vermiş ve kulağın sesleri ayrıştırma 

görevini hafifletmenin yöntemini bulmuştur. 4000 hertz civarındaki filtreleme işlemi, beynin 

kendisini belli bölgelerinin akustik analizine yönlendirmesini sağlamaktadır. Yetişkinlerde 

genellikle Mozart kullanılıyor. Çünkü Mozart'ın müziği tüm frekansları içeriyor. 

 

EPİFİZ BEZİNİN GİZEMLERİ 

Dr. Swami Karmananda Saraswati, MB, BS (Syd), 

Bilim adamları yüzyıllardır epifiz bezi tarafından şaşırtıldılar. Beyin ve merkezi sinir sistemi ve 

endokrin sistemi anatomi uzmanları, fizyologlar ve biyokimyacılar tarafından artan bir şekilde 

çözülürken, epifiz bezi sırlarını vermeyi kararlılıkla reddetti. Son zamanlara kadar bilimsel topluluk 

epifiz bezini insanlarda işlevi olmayan bir şey, evrimin erken aşamalarından kalan işlevini kaybetmiş 

bir kalıntı olarak gördü. Ancak, son bir kaç yılda tamamıyla gizemli epifizin sırlarını ortaya çıkarmaya 

adanan, sayısı ondan az olmayan ulusal ve uluslararası konferanslar tüm dünyada yapılınca, bu beze 

ilgi doruğa ulaştı. 

Yeri ve Tanımı 

Fiziksel olarak, epifiz belki de bedenin en küçük organıdır. Bu kadar minik bir yapı nadiren bu kadar 

çok merak ve şamataya neden olmuştur. Epifiz yaklaşık6,35 mmgenişliğinde, yaklaşık 100 miligram 

ağırlığında, çam kozalağına benzeyen minik gri beyaz yapıdadır. Beyinde başın ve boynun birleştiği 

yerde, direkt olarak beyinde omurga kordonunun tepesinde bulunur. Kaşların arasındaki nokta ile 

direkt olarak aynı çizgide, beynin üçüncü karıncığının (akışkan dolu kanal) çatısına bağlıdır. Hipofiz 

bezi haricinde, iki taraflı simetrik olmayan, orta çizginin sağında bulunan beyindeki tek yapıdır. Bu, bu 
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iki bezin haricinde, beynin iki yarıküresinin önden arkaya tam ortadan kesildiğinde birbirinin ayna 

resimleri olduğu anlamına gelir, her bir yapı kopyalanmıştır. 

Epifiz bezinin psişik farkındalığı artırmak için güneş kadar serotonin hormonuna da ihtiyacı vardır. 

Serotonin de beyin uykudayken üretilen bir hormondur, dolayısı ile karanlık bir odada uyumanın 

da epifiz bezi için çok besleyici olacağını söyleyebiliriz. Serotonin üreten gıdalar ise badem, muz, 

acı biber, pirinç, patates ve börülcedir. Bunların tüketilmesi de epifiz bezi için besleyici olabilir 

Tarihi 

Epifiz bezinin tarihini günümüze dek izlemek ilginçtir. Kadim insanlar bu minik yapıya büyük önem 

verdiler. M.Ö. 4 ncü  yüzyılda Yunanlı anatomi uzmanı Herophilis bu beze ‘düşünce akışını düzenleyen 

büzücü kas’ adını verdi. Bu, onun epifizin zihinsel ve fiziksel alemler arasında bir güç çevirici 

(dönüştürücü) olarak işlev yaptığının çok iyi farkında olduğunu ileri sürüyor. Erken Latin anatomi 

uzmanları epifize ‘master bez’ adını verdiler, bu onların epifizin hipofiz dahil endokrin sistemi 

üzerinde yüksek bir kontrol uyguladığını bildiklerini gösteriyor. Çok yakın zamanlara kadar, modern 

endokrinologlar hipofizin bedenin tüm diğer endokrin bezlerini en fazla kontrol eden bez olduğunu 

düşünüyorlardı. Latinler ‘glandula inferior – alt seviyedeki bez’ adını verdikleri hipofiz ile ayırt etmek 

için epifize ‘glandula superior – üstün bez’ adını verdiler. 1958’e kadar modern araştırmacılar epifizin 

bez yapısında olduğunu kesin olarak kanıtlamak için epifizden melatonin ayırıncaya kadar o bez 

olarak düşünülmese de, Latinler epifizin açıkça ‘bez’ olduğunu belirlediler. 

1886’da iki mikro anatomi uzmanı, H.W. De Graff ve E. Baldwin Spencer, birbirlerinden bağımsız 

olarak epifizin, küresel bir lens ile dolu içsel bir odayı çevreleyen pigmentli retina hücreleri olan dışsal 

gözlerin tüm önemli özelliklerin e sahip olan dumura uğramış bir göz olduğunu keşfetti. Daha sonraki 

araştırma bezin aslında hem direkt olarak hem de dışsal gözden gelen sinir yolları vasıtasıyla çevresel 

ışığa tepkiler verdiğini kanıtladı. (*1) Hindistan’ın yoga metinlerinin ve çağlar boyunca mistik 

geleneklerin epifize değinirken ‘sezginin gözü’ ve ‘üçüncü göz’ olarak bahsetmeleri tesadüfün 

ötesindedir. 

Son yıllarda, iki hormon, melatonin ve serotonin epifizden ayırıldı. Melatonin hormonu (Yunanca 

karanlık, sıkıştıran) 1958’de Yale Tıp Okulunda (ABD) çalışan Amerikalı dermatolog Aaron B. Learner 

tarafından ayırıldı. Bu maddenin bazı kurbağaların ve balıkların değişen çevresel ışık şartlarına ve 

ayrıca öfke ve korku gibi duygusal hallerdeki değişimlere tepki olarak renk değiştirme 

yeteneklerinden sorumlu olduğu keşfedildi. Bunun ardından insan varlıklarında ergenlik başlangıcında 

ve devam eden cinsel gelişimde çok önemli rol oynadığı keşfedildi. Epifiz bezinin büyüklüğünün ve 

işlevsel kapasitesinin, çocuklar ergenliğe girerken azaldığı bulundu. Bezin cinsel gelişimin başlangıcını 
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geri tuttuğu görülüyor, epifiz tarafından bu kontrolün bırakılması hipofizin cinsel hormonları 

salıvermesi için uyarıcıdır, bu da erkek ve kadınlarda üreme sistemlerinin uyanışını getiriyor ve 

hayattaki cinsel rolün benimsenmesini hızlandırıyor. 

Epifizden ayırılan ikinci hormon serotonindir. Yale Üniversitesinde psikiyatr olan Daniel Freeman 

beyin dokularından bu maddeyi ayırdı, en büyük konsantrasyonu epifizde ve beynin orta kısmının 

çekirdeğinin rafe hücrelerinin yakınında buldu. Rafe hücreleri uzun uzantılar veya aksonlar vasıtasıyla 

beynin diğer bölgelerine hormon dağıtımından sorumlu iken, epifizin beynin serotonin rezaervuarı 

olduğu görülüyor. Bu aksonlar beynin bir çok bölgesine ulaşıyor ve o bölgelerdeki diğer hücrelerin 

ateşlenmesini kontrol ediyor. 

Epifiz bilmecesine bir sonraki katkı Ulusal Sağlık Enstitüsü’ndeki (ABD) iki çalışan Axelrod ve 

Weissbach, serotoninin melatoninin öncülü olduğunu keşfettikleri zaman geldi. Onlar epifiz bezinde 

basit bir kimyasal yolla melatoninin serotoninden üretildiğini buldular. *2 

Lysergic acid diethylamide (LSD -25)’in tesadüfen keşfinden kısa bir süre sonra, serotoninin merkezi 

rolü belirlendi. Bu maddenin çok az miktarının bilinçte derin değişimlere neden olduğu bulundu, bu 

değişimler derinden hissedilen dini ve mistik deneyimlerden paranoya ve şizofreniye kadar değişiyor. 

LSD-25 molekülünün yapısal olarak serotonin molekülüne çok benzer olduğu keşfedildi, öyle ki 

serotoninin normal şekilde davrandığı alıcı bölgeleri işgal ederek beyindeki serotonin eylemlerini 

kışkırtabiliyor veya bloke edebiliyor. Edinburg Üniversitesinden Gaddum, LSD-25 tarafından başlatılan 

bilinçteki değişimlerin o ilacın beyin dokularındaki direkt etkisinden dolayı olmadığını, LSD-25’in 

serotoninin eylem yaptığı bölgeleri bloke ederek beyni serotoninden yoksun bıraktığı için 

gerçekleştiğini keşfetti. 

Bu, beynin serotonin seviyelerinin akılcı düşünmeyi sürdürmekten sorumlu olduğu ve LSD-25 

tarafından başlatıldığı gibi beyindeki serotonin konsantrasyonunun ‘normal gerçekliğin’ 

menteşelerinin sökülmesinden sorumlu olduğu anlamına geliyor. 

Bu, epifiz bezinin bilincin değişmiş hallerinin kimyasını düzenleyen fiziksel ortam olduğu anlamına 

geliyor. Ayrıca, cinsel kimliğimizin ve bilinç durumumuzun birbirleriyle yakından ilişkili olduğu 

görünüyor. İnsanın dünyevi, günlük bilinç haline hapsolduğu açıktır. Zincirlerle bağlanmış veya demir 

parmaklıkların ardındaki mahpustan çok daha etkili kilitlenmiştir. Hapse atılmış bir mahkum sadece 

bedeninin mahpusluğunu deneyimler ve durumunun çok farkındadır. Ama, insan varlığı çok daha 

etkili şekilde sınırlı ve bağlıdır. Bilinci hapis tutulmaktadır. O kadar etkili koşum takılmıştır ki, yüksek 

farkındalığın ve deneyimin olasılığını bile algılayamaz. İçinde sonsuz olduğu gerçekliğin algılanmasını 

önleyen iplerin, kendi beyin dokularındaki serotonin seviyelerinde olduğu görülüyor! 
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ÇOCUKLAR 

Epifiz bezinin gerilemesinden önce ve bunun ardından ergenliğin başlamasından önce, çocuklar 

yetişkin insanlardan daha fazla bilinçli deneyimin çok daha çeşitli yelpazesine erişmeye hazırdırlar. 

Aslında, bir çok çocuk ajna çakranın uyanışı ile ilişkili olan psişik güçlerin çoğuna çabasızca sahiptir. 

Çocuklar çoğu zaman epeyce sezgiseldir, geleceği görebilirler veya anne babalarının düşündüğü şeyi 

bilebilirler. Görüntülerin ardındaki gerçekliği görme yeteneklerinde esrarengizdirler – o kadar ki bir 

çocuğu aldatmak veya ona yalan söylemek çok zordur. *Ajna çakrası: iki kaşın arasındaki çakra+ 

İsrailli psişik Uri Geller ‘düşünce gücüyle’ kaşıkları bükmek ve televizyon izleyicilerinin saatlerini 

durdurmak gibi psikokinetik yeteneklerini sergileyerek tüm dünyada ünlü olduğu zaman, çok sayıda 

anne baba alarma geçti, çünkü onların çocukları evde aynı becerileri gerçekleştirmeye başladılar. 

Çocuklar anne babalarının ulaşamadığı hayali dostlar ve hayali yerlerin çok boyutlu dünyasında 

oynarlar. Bunu yaparlar çünkü onların geniş işlevsel epifiz bezleri serotonini melatonine dönüştürür. 

Bunun etkisi iki katlıdır. Öncelikle, azalan serotonin seviyeleri onların farkındalığın diğer hallerine 

erişmelerini sağlar. İkinci olarak, yüksek konsantrasyonda melatonin ergenliğin başlamasını 

geciktirerek, köşeye sıkışmış hipofiz bezinin güçlü etkilerini zapt eder. Sonra yaklaşık yedi veya sekiz 

yaşlarında, epifizin işlevi azalmaya başlar ve hipofiz hormonları artan şekilde salıverilir, üreme 

sistemini olgunluğa geçirir. Üreme sisteminin bu uyanışı ile aynı zamanda, çocuğun psişesi yeni cinsel 

rolüne ayarlanırken büyük duygusal ve zihinsel karmaşaya maruz kalır. Melatoninin azalan üretimiyle, 

beynin serotonin konsantrasyonları giderek büyür ve çocuğun sezgisel algısının, hayal gücünün ve 

oyununun geniş dünyasına açılan kapılar kapanır. Trajik şekilde, bu kapılar çoğu zaman hayatının geri 

kalanı boyunca kapalı kalır ve içindeki çocuk nadiren tekrar bir anlığına görünür. 

Ancak, hiç de kendi beyin kimyamızın mahpusu olmak zorunda değiliz. Epifiz bezini yeniden aktive 

ederek, ajna çakrasını uyandırarak, üçüncü gözü açarak bilinç halimizi genişletebiliriz – bunların hepsi 

aynı işlemdir. Bu şekilde, yetişkin hayatının görevlerini ve sorumluluklarını gerçekleştirirken aynı 

zamanda içimizdeki çocuk ile yeniden temas kurabiliriz. O zaman iş bir oyun haline gelir ve hayat bir 

oyun olur, bugün bir çok insan için ciddi ve bunaltıcı bir iş olması yerine. 

KUNDALİNİ YOGA 

Bu, ajna çakranın yeniden uyanışına, epifiz bezinin yeniden aktive olmasına ve bedenin güçlü düzensiz 

endokrin bezleri üzerinde kontrol sağlamaya yol açan bilimdir. Endokrin bezlerinin hormonal 

salgılarında derin bir değişime yol açar ve beyin dokularındaki serotonin seviyelerini düşürür. 
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İsa Mesih havarilerine “Bir kez daha küçük çocuklar gibi olmadıkça cennetin krallığına yeniden 

giremezsiniz” demişti, sembolik olarak konuşmuyordu, kesinlikle bu işleme değiniyordu. Endokrin 

sistemini yenilemek, beyin biyokimyasında sonuçlanan değişim ile çocuk bilinç halini yeniden 

kazanmamızı sağlar. Bu, kundalini uyanışının anlamıdır – taç çakrası uyanıncaya kadar temel enerjinin 

bezlerin fonksiyonlarını değiştirerek çakralardan yukarı doğru yükselmesi. Bu yoganın amacıdır. Bu, 

kozmik bilinç veya ilahi olan ile birlik deneyimidir. Ergenliğin başlangıcı, cinsel kimliğin 

benimsenmesiyle dikkat odağı, bilinç makamı geniş işlevsel epifiz bezinden kayar. Bu bez kapanır ve 

üreme sistemi farkındalığın en güçlü nesnesi haline gelir. Sonra çocuklar bedenlerinde uyanan güçlü 

duygular ve güdüler ile başa çıkmaya kendilerini kaptırınca, onlar için erişilebilir olan yüksek bilincin 

kapısı kapanır. Bilinç ajna çakrasından kök çakrasına iner. 

Kundalini yoga bilimi enerjiyi artan şekilde yeniden kendi kaynağına yukarı doğru yeniden akıtır. Bilinç 

kök çakrasında olduğu zaman, yüksek farkındalık olasılığı unutulur ve yetişkin dünyasının farkındalık 

karakteristiklerinin dünyevi haline kilitli kalırız. Bu halde, elde edilebilir en yüksek vecd hali anlıktır ve 

cinsel birleşmedeki orgazmın doruğunda deneyimlenen kısa süreli kimlik kaybıdır. Bu, dünyevi bilinçte 

kilitli kalmış bir insan için en güçlü deneyimdir ve bu nedenle bu kadar değerlidir ve rağbet görür. 

Gerçekte, bu deneyim erkek ve kadına, aynı kundalini shakti, yoga sadhananın doruğunda tacı delip 

geçtiği zaman elde edilen hiç bitmeyen kozmik vecdin en geçici bakışını verir. Bu deneyim onun 

doğası ve yoğunluğu ile ilgili fikirler elde etmemiz için, tantralarda çok cinsel terimlerle tanımlanır. 

Orada Shiva ve Shakti’nin, bilinç ve enerjinin ebedi birliği olarak tanımlanır. Bu, yogilerin aradığı 

hedeftir. Bu, endokrin ve sinir sistemlerinin tam yeniden organizasyonu ve yoginin bedeninde ve 

psişesinde eril ve dişil unsurun hayata geçirilmesiyle eril veya dişil cinsel rolün giderek kaybolmasını 

kapsar. Bu, Hindistan’ın tantra sanatının arkasındaki sembolik anlamdır, bu sanatta Lord Shiva ve Lord 

Krishna yarı eril ve yarı dişil karakteristikler ile, çok güzel çocuksu bir şekilde betimlenir. Bu, bu 

gerçeği temsil etmenin sembolik aracıdır ve onların her zaman kozmik birlik içinde olduklarını 

sembolize eder. 

Sonuç 

Bunlar şu sıralardaki epifiz bezi araştırmasının sonuçlarıdır. Bilim adamlarının ve yogilerin sonunda 

buluştukları ve ajna çakra/epifiz bezi kompleksinin penceresinin her iki tarafında birbirlerini 

anladıkları görünüyor. 16 ncı  yüzyıl Fransız filozofu Rene Descartes’in ‘akılcı ruhun makamı’ adını 

verdiği bu bez, akılcı ve mistik düşüncenin bir kez daha bir araya geldiği ve birleştiği buluşma yeridir. 

Batıda beden – zihin ikiliğini yaratan Descartes idi. Ajna çakrası yüksek bilince giriş kapısıdır ve bilim 

adamları şimdi bu kapıyı açmayı gözetliyor.7 
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…………………….. 

http://www.ufukozcizme.com/post/epifiz-bezi-pineal-gland 

Tarih, Din ve Epifiz Bezi: 

Fransız düşünür, yazar Voltaire’in de beyin epifizin sırrını çözmek için bir çok otopsi yapmıştır. 

Epifiz bezinin deniz seviyesinde çok az, yüksekle de ise daha fazla hormon salgıladığı bilimsel bir 

gerçektir. Bu yüzden tarih boyunca tüm ibadethaneler olabildiğinde yükseğe yapılmıştır. Yani 

ibdaethanelerin yükseğe yapılmasının sebebi matematiksel olarak tanrıya yakın olmak değil ama bir 

nevi bu hormonun da yardımıyla üst bilinçlerle daha fazla iletişimde bulunmak. Tibet manastırları, 

hristiyan manastırları hatta tarih öncesi medeniyetlerin de ibadethanelerinin yüksek yerlere 

yapılmasının nedeni bu hormonun salgılanımını artırmaktır. Hz.Muhammed’in riyazete yüksek ve 

karanlık bir mağarada çekilmesi, ilk orada emir alması, Hz.Musa’nın Tanrıyla konuşmak için dağa 

çıkmasının da bu durum ile doğrudan ilişkilidir. 

Karanlık çok önemlidir, çünkü epifizin en önemli salgısı olan melatonin sadece karanlıkta salgılanıyor. 

Gece 11 ile sabah 5 arası en yüksek düzeyine ulaşıyor bu durum dinde sabaha karşı ya da gece 

ibadetinin önemine ciddi bir işarettir. Bu hormonun salgılanımı ne kadar yüksekse ruhsal alemlerle 

bağ o kadar güçleniyor. İbadet için bu yüzden gecenin en karanlık ve salgının en çok olduğu an 

seçiliyor. 

Melatonin hormonunun başka bir özelliği de çocukların 9 yaşından önce ergenliğe girmesini 

engellemesidir. 9 yaşından sonra salgılanma miktarında değişme olur, etkisinin azalmasıyla eşeysel 

organlar olgunlaşmaya başlar. Belki de farkındalığın artmasını engelleme çalışmalarının sonucunda 6-

7 yaşında ergenliğe girmiş çocukları seyrediyoruz haber bültenlerinde. Epifiz bezinin hormon 

salgılama mekanizması bozulmuş çocuklar... 

Melatonin hormonunun üretilebilmesi için uyuduğunuz ortamın tamamen karanlık olması gerekiyor. 

Yani gece lambası gibi şeyler yakılmamalı. Ya da ışığı kapatıp karanlıkta TV izlemek de hormonun 

üretimine katkıda bulunmuyor. Ayrıca en kaliteli uyku için 23:00 - 04:00 saatleri arasında uykuda 

olmak gerekiyor. Rem uykusu da denilen uyku bu saatler arasında gerçekleşiyor ve en çok bu 

aralıktaki rüyalar hatırda kalıyor. Bunu deneyebilirsiniz, sadece 5 saatlik bir uyku uyunmasına rağmen, 

tamamen dinç bir şekilde uyanıp güne başlayabiliyorsunuz. 

http://www.ufukozcizme.com/post/epifiz-bezi-pineal-gland
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EPİFİZ BEZİNİN KİREÇLENMESİ: 

Çoğunuzun bildiği nedenlerle insanlar epifiz bezlerinin kireçlenmesine eğilimlidir. Florür, epifiz bezinin 

kireçlenmesine neden olan sebeplerden sadece birisidir. Florür manyetik olarak epifiz bezine çekilir 

ve burada, bedenin herhangi bir noktasından daha fazla kalsiyum fosfat kristalleri oluşur. Epifiz bezi 

tüm sinir sistemimizin en önemli parçası olabilir. Esasen ruhsal bir antendir ve üçüncü gözün fiziksel 

karşılığıdır. Fiziksel bedende iken yüksek bilinç seviyelerine erişmek için önemlidir. Maalesef çoğu 

insanın epifiz bezi ağır şekilde kireçlenmiştir. Öyle ki MRI sırasında kalsiyum yığını şeklinde görülür. 

KİREÇLENMENİN BAŞLICA NEDENLERİ 

 Florür: Manyetik olarak epifiz bezine çekilir, burada kalsiyum fosfat kristalleri oluşturur. 

 Kalsiyum Destekleri: Kireçlenmenin en büyük nedenidir, Aslında çok ta işe yaramazlar 

 Klor ve Bromür gibi Halejonürler: Florür ile benzer etkiye sahiptirler. 

 Gıdalarda ki kalsiyum: Nerdeyse tüm işlenmiş gıdalar kalsiyum içerir. 

 Çeşme Suyu: Çeşme suyu kireçlenme yapıcı maddelerle doludur. Ülkemizde barajlarda florür 

katkısı görülmemektedir ancak klorlama işlemi yoğun bir şekilde kullanılıyor. 

 Kahve: İçeriğinde ki kafeinin uyku kaçırdığı yani melotonin salgısını engellediği düşünülmekte. 
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 Yüksek oranda cıva içeren balıklar, karbon bazlı içecekler, sudaki flor, diş macunları ve 

dumana maruz kalmamız epifiz bezini olumsuz yönde etkiler ve düzgün çalışmasını 

engelleyebilir. Et yediğimizde o hayvanın DNA’sını da sindirmiş oluruz, dolayısı ile hayvanın 

olumlu, olumsuz deneyimlerini de alırız. Bu da epifiz bezinin bireyin psişik mavikopya 

farkındalığının sürdürülebilirliğini engelleyebilir. Üçüncü göz aktif, canlı ve kuvvetli olmalı… 

kireçlenmenin giderilmesi işlemi bazen baş ağrılarını ve uykulu olmayı kapsar. Güneş 

patlamalarında da aynı etkiler olur. 

 

 



YÜKSEK ŞUUR BİLİMLERİ DERNEĞİ  2016
 

25 | P a g e  
 

 

http://yeniboyutlar.com/epifiz-bezi-ve-3-goz/ 

 

http://yeniboyutlar.com/epifiz-bezi-ve-3-goz/
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DOPAMİN 

Psikoloji Beyinde Nasıl Oluşur? 

Beyinde psikolojik durumu belirleyen 2 merkez vardır. Beyin ön bölgesi, olayları  akıl süzgecinden 

geçirerek mantıklı kararlar alınmasını sağlar. İnsan beyninin diğer canlılara göre en gelişmiş bölgesidir. 

Beynin giriş ve çıkış kapısı gibidir. Diğer beyin bölgelerinin çalışmasını kontrol altında tutar. 

Limbik sistem denen daha ilkel yapılarda, yaşanmış olayların duygusal kayıtları bulunur. Beyin ön 

bölgesinin çalışma özelliklerinde zayıflık ya da duyarlılık olmasıyla duygusal beynin etkinliği artar. 

 

Depresyonda beyin ön bölgesinin etkinliğinin azaldığı, limbik sistemde yer alan amigdalanın 

etkinliğinin arttığı bilinmektedir. 

Takıntılı durumlarda, beyin ön bölgesinin orta bölümünde belirgin etkinlik artışı, yan bölümlerinde ise 

etkinliğinde azalma olduğu görülür. Dikkatin yönlendirilmesi görevini sağlayan beyin ön bölgesinin 

orta bölümü, aşırı etkinlik nedeniyle dikkatin başka yöne yönlendirilmesini sağlayamaz. Takılır. 

Dopamin adlı hormon, beyin ön bölge çalışmasını, salgılandığı süre içinde düzelterek duyarlılıkları azaltır. 

Bağımlı olan insanlarda beyin ön bölge çalışma özelliklerinde belirgin duyarlılık vardır. Bağımlı oldukları 

madde ya da olaylarla dopamin salgılanmasını arttırarak beyin ön bölge çalışmasını geçici olarak 

düzeltirler. Örneğin dikkat eksikliği olan çocuk saatler boyunca bilgisayar oyunu oynayabilir. Heyecanla 



YÜKSEK ŞUUR BİLİMLERİ DERNEĞİ  2016
 

27 | P a g e  
 

salınan dopamin, oyun süresince beyin ön bölge duyarlılığını düzelttiğinden çocuk oyuna dikkatini 

verebilir. Benzer durum sigara, alkol, esrar vb. madde bağımlılıkları için de geçerlidir. 

Meyve dışında tüm şekerli besinler ve beyaz undan hazırlanan ürünler, beyin ön bölge duyarlılığını 

arttırırlar. 

Düzenli, günlük ve kişiye uygun eğzersiz programları beyin ön bölge duyarlılıklarının azaltılmasında çok 

yararlıdır. 

Kişiye özel diğer sağlık yöntemleri ile beyin ön bölge duyarlılığı azaltılarak yaşam kalitesi ve hastalıklara 

olan direnç arttırılabilir. 

AMİGDALA 

BEYNİMİZDE BUNU AKTİVİTE ETMEK İÇİN ÖNCELİKLE NE GEREKİYOR? 

Şöyle açıklayalım: önce istemek, karar vermek yani niyet etmek gerekli. Bunu sağlayan ve niyet ile 

başlatılan eylemde ilk devreye giren beyin bölgesi alnımızın olduğu kısımda yerleşmiş olan kısım 

(frontal bölge). 

Bu bölge mantıklı düşünmek, bizim için neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar vermek, en uygun 

eylemi kestirebilmek ve uygulayabilmek gibi faaliyetlerden sorumludur. Yani biz inandığımızda ve 

istediğimizde bu bölge aktif olup devreye girer ama inanmadan ya da yeterince ikna olmadan bir 

eylemi yaptığımızda zaten başlangıçta bir eksiklik söz konusudur. 

Sonraki aşama nedir? 

İstemek ve karar vermekten sonraki aşama dikkatin odaklanmasıdır. Bununla ilgili bölge (anterior 

singulat) dış uyaranlardan biraz kopmamızı ve daha çok içimizdeki duygulara odaklanmamızı sağlar, 

bunu yaparken bizim zaman ve mekan duygumuzu sürdüren beyin bölgesinin (pariyetal bölge)  

kanlanmasını biraz azaltır. 

Bu ne işe yarar? 

Bu bölgenin aktivitesinin biraz azalması o sırada kişinin zamandan ve mekandan uzaklaşması ve farklı 

bir boyutta hissetmesini ya da farklı bir boyutu hissedebilmesini sağlar. 

Bu his içsel algıların zenginleşmesi için gereklidir. Aynı zamanda bu bölge vücudumuzdan gelen ağrı, 

acı gibi duyuları da alır. Bu bölgenin kan akımının azalması yine ağrı ve acının daha az hissedilmesine 

imkan sağlar. 

Bazı insanların yoğun mistik yaşantı sırasında acı ya da ağrıya dayanıklı olabilmelerinin açıklaması da 

bu yolla mümkün olmaktadır. Odaklanma, farklı bir boyutta hissini engellememesi için ayrı bir beyin 

bölgesinin de faaliyetlerinin azalması gereklidir. 

O bölge nedir? 

 



YÜKSEK ŞUUR BİLİMLERİ DERNEĞİ  2016
 

28 | P a g e  
 

Bu bölge (amygdala) özellikle bizim tehlike anında korunmamız için ani ve çabuk tepkiler için işlevsel 

olan ancak bazen de yersiz endişe ve korkularla tetikleyebildiğimiz ve sanki tehlike durumu varmış 

gibi devreye giren bir yapıdır. Oysa dini aktiviteler sırasında kişinin endişeli değil oldukça rahat olması 

gerekir. Bu nedenle bu bölge aynen paryetal bölgede olduğu gibi aktivitesini azaltmalıdır. 

Örnek verebilir misiniz? 

Amygdala bizi korumaya yönelik olduğundan kendisi için tehlike sinyali olabilecek en ufak bir mesaji 

dahi ciddiye alır. Mesela bir köpek havlaması, ani bir fren sesi olduğu gibi kişinin kendi içinden eyvah, 

mahvoldum, hayatım karardı gibi ifadeleri de amygdalayı uyarır. Yani bizim korkularımız, 

evhamlarımız, endişelerimiz bu bölgeyi uyarırsa o elde etmeye çalıştığımız huzur halini bulamayız. 

Çünkü amygdalanın aktivitesi artınca hem dikkat merkezini(anterior singulat) hem de ön bölge 

(frontal bölge) kan akımı azalır. Yani hem dikkatimiz dağılır hem de uygun kararlar vermemiz ve irade 

ile işe başlamamız aksar. 

DUYGULARIMIZIN KARA KUTUSU ( AMİGDALA ) 

Amigdala Latince bir kelime, badem anlamına geliyor. 

Beyinde Limbik sistem içinde yer alan iki küçük badem şeklindeki bu yapı insan duygularının 

repertuarı olmak özelliğini gösteriyor. 

Düşünerek değil de bir tepki gibi dışarı verdiğimiz duyguların merkezi... 

Amigdala'da kayıtlı olan duygular öğrenilmemiştir, nesillerden nesillere genetik yollarla aktarılarak bu 

bölgede depolanmıştır. Öğrenilmemiş olan duygular "otantik duygulardır" ve bu duyguların keşfi 

kişinin kendini yönetmesi için büyük bir adımdır. 

Joseph E. LeDoux yaptığı araştırma ve çalışmalarının birinde amigdalayı keserek ayırmış ve 

amigdalasız bir insanın yaşamını incelemiştir. 

Bulgularına göre, amigdalası alınan insanın yaşamının, çarpıcı bir şekilde değiştiğini ve o insan için 

olayların duygusal anlamda işgörmezliğini, yetersizliğini tespit etmiştir. 

Yaşadığınız korkular, duygusal olaylar, kaygıya sebep olan olaylar amigdala tarafından değerlendirilir, 

saklanır ve sonra benzer durumla karşılaşırsanız, amigdala tüm bunları hatırlar, sentez eder ve siz de 

ona göre davranırsınız. 

Yapılan çalışmalar, sevgilisinin resmini gören kişinin amigdalasının deaktive olduğunu göstermiştir. 

Kısacası çalışmaz, felç olur. 

Aşk sırasında beynin frontal, pariyetal, orta temporal korteksi ve amigdala bölgelerinin birbiri ile 

etkileşim haline giriyor. 

Ödül merkezinden dopamin salınımı frontal, pariyetal, orta temporal korteks ve amigdala 

aktivasyonunu azaltır veya tümden durdurur ve Amigdalanın deaktivasyonunda korku azalır. 

Sonuç ; Aşk insanı cesur yapar. 

Bu sayede “gözüpek aşık” modeli, aşkın bir yan etkisi olarak, beyinde kendiliğinden ortaya çıkıveriyor. 
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Belki de bu yüzden “Aşkın gözü kördür" denilmektedir. 

Olaylar bununla da bitmez. Beynin ön bölgesi olan “frontal korteks” de baskılanır ve deaktive olur. 

“Frontal korteks” bizim değer yargılarımızı yöneten bölgedir. Moral değerler, aile ve bulunduğumuz 

sosyokültürel katman bağlamını oluşan değer yargılarımız, bu bölgede vücut bulur. 

Bu bölgenin çalışmaması tüm yargı-denetim mekanizmalarımızı ortadan kaldırır. Kortikal zonda yer 

alan ve negatif duyguları oluşturan bölgede deaktive olur. Salgılanan dopamin ve kortikal zonun işlev 

kaybı sonrası aşık olduğunuz anda açıklayamadığınız bir mutluluk hali söz konusudur. 

(Amigdala nucleus accumbensle ilişkilidir. Nucleus accumbens kimyasal dopaminin kullanarak 

haberleşen sinir uçlarıdır. 

Dopaminin sistemi hazzı kontrol etmektedir. Zevk aldığımız bir aktivitede nucleus accumbens-

dopaminin sistemi hücreleri aktiftir. Hemen hemen bütün bağımlılık yapan (kokain, amfetamin, eroin, 

afyon, tütün gibi) ilaçların dopaminin kullanan hücreler üzerinde etkisi vardır) 

DERİN MEDİTATİF AKTİVİTELER İLE AMİGDALANIN GELİŞTİRİLEBİLİRİLİĞİ 

Derin meditatif aktiviteler (transandans: Mistik, artistik yaşantılar, vecd hâlleri), birtakım özel 

teknikler ve sembolik-allegorik düşünce ile amigdala eğitilebilir. 

Dünyadaki binlerce dinî, mistik ve meditatif disiplinlerin hepsi de bu bölgeyi hedef alarak âdeta 

düzenleyen tatbiklerdir. 

Tefekkür etmek beyindeki frontal ve temporopariyetal bölgeleri, mistik ve artistik yaşantılar amigdala 

ve limbik sistemi sürekli olarak tembih etmektedir. 

Meditasyon yaparken hissedilen sakinlik, huzur veya “spiritüel hisler”, yine amygdaladan geliyor. 

Düşünsenize, herşeyin altında amygdala yatıyor! 

Meditasyon grupları ile ilgili araştırmalarda (Popular Science Türkiye Dergisi'nde bir araştırma 

haberine göre) beynin bu ilkel (vur ya da kaç) korku merkezi olan amigdala bölgesinin meditasyon 

yapanlarda küçülürken, hipokampus yani duygu ve hafıza merkezi büyüdüğü görülmüş. 

Massachusetts General Hospital araştırmacılarının oluşturduğu bir ekip, nöro görüntüleme 

tekniğiyle,meditasyon ile beyinin merkezini oluşturan gri maddede değişimler olduğunu 

kanıtladı.Miami Üniversitesinde nörobilimci olan Amishi Jha da çalışması benzer sonuca ulaştı. 

BD'deki Kaliforniya Üniversitesi'nin çalışmasına göre, öğreti beyindeki korku hafızası olarak bilinen 

amigdala bölgesini sakinleştiriyor, olumlu ruh haliyle ilintili bölgeleri daha aktif kılıyor. 

Araştırma, düzenli meditasyon yapan budistlerin diğer insanlarla karşılaştırıldığında, şaşkınlık, şok, 

öfke gibi duygulara daha az kapıldığını gösteriyor. 

Her ne kadar amigdaladaki bilgilere (kodlara veya kayıtlara) doğrudan ulaşılamıyorsa da, EMDR (Eye 

Movement Desensitization and Reprocessing) veya derin meditasyon sâyesinde, burası “terbiye 

edilebiliyor; bâzı ilâçlar da aynı işi görebiliyor. 
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Çünkü en temel, beynin daha üst yapılarından süzülmeyen savaş veya kaç veya donakal (fight or 

fright or freeze) cevapları buradan çıkıyor. 

Bu bölge düşmanı veya dostu, yenebilir olanla yenemez olanı ve eşleşilebilir olanla olamayanı tefrik 

etmekte en önemli merkez.Bu işlevini hayat boyunca da sessiz ve derinden sürdürüyor. 

Amigdala heyecanların bir deposu değil, heyecanların, duygu ve dürtülerin uygun hedefe 

yönlendirilmesi görevini yürüten karmaşık bir ağ sisteminin bir bileşeni. 

………………………… 

Dr. Richardson'a göre prefrontal korteks "Düşünen Beyin" , Amidala ise "Hisseden = Duygusal Beyin" 

Araştırmalar düzenli meditasyonun prefrontal kortekste kalınlaşmasına neden olduğunu göstermiştir. 

Meditasyon üzücü olaylarla aramızdaki bağları zayıflatmaya yardımcı olur,sakin olmamızı 

sağlar.Prefrontal korteks "Düşünen Beyin" ve Amigdala "Hisseden = Duygusal Beyin" arasındaki 

bağlantıyı güçlendirir. 

…………………………. 

Beynin hatırlama ile ilgili ana merkezlerinden hipokampus ile amigdala arasında bir ilişki vardır. 

Hipokampus kuru gerçekleri hatırlarken, amigdala ise bir takım bağlantılar kurarak hatırlama yoluna 

gider. 

Mesela bir insan ile karşılaştığınızda, o insanı daha önce tanıyıp tanımadığınızı Hipokampus yoluyla 

hatırlarsınız, o insandan hoşlandığınızı yada hoşlanmadığınızı ekleyen amigdaladır. 

Duygusal repertuvardan bir çeşniyi bilgiye katar. 

Amigdalanın en önemli görevi çevreyi durmaksızın tarayarak olası tehlikelere karşı beyni uyarmaktır. 

Normal şartlar altında bile endişe duyguları oluşturan bu organ, uyarıldığında süper ihtiyatlı bir 

duruma geçer. 

Kalp atışlarımız hızlanır, vücuttaki tüm sinirler aşırı uyarılır, göz bebekleri daha iyi görüş için genişler, 

daha hızlı tepki verebilmek için tüm kan kaslarda yoğunlaştığından deri sıcaklığı düşer. Sistem bir kere 

aktive edildiğinde kapatılması o kadar da kolay değildir. Bu durum modern insan için mutlulukla 

mutsuzluk arasındaki ince çizgiyi belirler. 

Ayrıca korkularınızın kaynağı da amigdaladır. Geçmişte yaşadığınız korku dolu bir anı tekrar 

yaşadığınızda aynı korku ve endişeyi hissetmeniz amigdalanın fonksiyonudur. 

Amygdalası çok çalışan insanlar ise herşeyden korkuyorlar. 

Amygdalası kaza yüzünden bozulmuş insanlar ise korku veren olaylardan hiç korku duymuyorlar. 

Science News'un haberine göre S. M. isimli bir kadında bulunan Urbach-Wiethe hastalığı sebebiyle 

amigdalasının tamamı iş göremeyecek biçimde hasarlıdır. Bu hasardan ötürü de bu kadın hiçbir korku 

duymamaktadır. 
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AMİGDALANIZIN AKTİVİTESİNİ AZALTMAYI ÖĞRENDİĞİNİZDE DUYGULARINIZI 

DA DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ 
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Beyni, kendisini tedavi etmek üzere eğitmek travmatik stresin üstesinden gelmek için son derece umut 

vericidir. Bu eğitimde, „sinirsel geribildirim‟(neurofeedback) denilen ve insanların kendi beyin 

aktivitelerini düzenlemelerinde yol gösterici olan aktiviteyle uyumlu işitsel ya da görsel bir sinyal 

kullanılır. 

Ama strese bağlı bozuklukları tedavi etmek için beynin duygusal merkezi olan amigdalaya ulaşmak 

gerekir. Amigdala beynin derin alanındadır ve tipik sinirsel geribildirim yöntemleriyle ulaşmak zordur. 

Bu yöntemde elektroensefalografi (EEG) kullanılarak amigdala aktivite seviyesinde güvenilir sinirsel 

geribildirim sağlanıyor ve insanların kendi duygusal tepkilerini değiştirmesi mümkün kılınıyor. 

Biyolojik Psikiyatri‟nin editörü John Krystal şöyle diyor: “Sinirsel geribildirim, meditasyon ve hatta 

plasebo etkileriyle bile amigdalanın aktivitesini azaltabileceğimizi çok uzun zamandır biliyoruz. 

Amigdalanın aktivite seviyesindeki direk geribildirimin kullanılarak insanların kendi duygusal tepkilerini 

kontrol edebilmelerini sağlamak çok heyecan verici bir fikir.” 
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Tanrıyı Beyinde Aramak … 
Acaba beyinde bir tanrı noktası var mıdır? 
 

”Nöroteoloji” ve ” Dinî Nörobilim” başlıklı yeni bilim dalı gibi ilahî gücün nöral bağlantılarını ortaya 

çıkarmak için yapılan çabalar; din ve bilimi yalnızca uzlaştırmakla kalmayıp, zevk veren diğer dünyevî  
duygulara da sahip olmayan insanları ortaya çıkarma yollarını işaret edebilir veya bu duygulara sahip 
olmayan insanlara yardımcı olabilir. 
 
1975‟de, Boston Deneyimliler Yönetim Hastanesi‟nden nörolojist Norman Geschwind, ilk olarak 

kulakların yukarısında oturan, beynin geniş kısımları olan temporal lobların içerisinde elektriksel olarak 

ateş alamayan alanı ve krize neden olan epilepsinin bir türünü kliniksel olarak tanımladı. 

 

Budist denekler kişisel-rapor verdikleri meditasyonlarının zirvelerine, yani “ayrı bireyler olarak 

varolduklarının fikrini kaybetme haline ulaştıklarında“, araştırmacılar kan tarafından aktif beyin 

alanlarına taşınan radyoaktif izotopları onlara enjekte ettiler. Araştırmacılar daha sonra izotopun dağılımını 

özel bir kamerayla, tek foton emisyonu hesaplanan tomografi denilen bir teknikle (SPECT) fotoğrafını 

çektiler.2001 tarihli yazıda da tanımlandığı gibi; derin düşüncelere dalma, kendinden geçme halinin zirvesi 

hem beynin üst arka kısmını kapsayan paryetal lobun bir kısmında yeralan aktivitedeki büyük düşüşle ve 

hem de alnın arkasında yeralan sağ prefrontal korteksdeki aktivitedeki artışla alakalıdır. Çünkü paryetal 

lobun etkilenmiş olan kısmı, normalde gezinim ve uzamsal yönlenme ile yardım almaktadır. 

Nörobilimadamları, meditasyon esnasındaki anormal sessizliğin, onun fiziksel sınırlarını algılanan ayrılma 

ve evrenle bir olma hissiyle altını çizdiğini tahmin ediyorlar. Diğer tarafta, prefrontal korteks, diğer 

görevlerin yanısıra dikkat ve planlamadan da sorumludur. 

 

……………………………………………………………… 

 

Yakın zamana kadar insanlar farkındalığın sadece beyinde oluştuğunu düşünmekteydiler. Fakat, son 

zamanlardaki bilimsel araştırmalar göstermiştir ki!..“Farkındalık” denilen şey,  beyin ve vücutta ki belirli 

organların işbirliği ile oluşmaktadır. İnsan beyni, bedenin diğer organlarındaki nöronlardan gelen data 

yüklü elektriksel sinyallerini alıp, o ana kadar oluşmuş beyindeki veri tabanı ile yorumlayarak algılamayı 

oluşturmaktadır.  

 

Burada aynı bilgisayarda olduğu gibi, hard disk (beyin) önemlidir. Fakat bilgisayarın çalışması için işlemciye 

ihtiyaç vardır. Çünkü işlemci olmadan bilgisayar çalışamaz. İnsan da işlemci görevi yapan organlar 

bulunmaktadır. Bunlar bağırsak ve kalp nöronlarıdır. Beyin kendi içinde barındırdığı yapısından dolayı çok 

önem arz ediyor da olsa, kalp ve bağırsak beyinin işlevinde önemli yer tutarlar. 

 

Çünkü, insanın algı dünyası oluşurken, bağırsak ve kalp bağlantılı iki ana kaynaktan gelen bilgi, beynin bu 

bölgelerle bağlantılı kısımlarınca değerlendirilerek, o doğrultuda bir çıktı oluşturur. 

Gerek bağırsak, gerek kalp kendilerinde açığa çıkan data yüklü frekans dalgalarını nöronlar vasıtası ile 

beyindeki kendi veri aktarım bölgelerine (amigdala veya epifiz) iletirler. 
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KOKU 

Meditasyon için Psişik Çay 

 2 tutam Lavanta 

2 tutam yasemin 

1 tutam pelin otu 

2 tutam tarçın çubuğu 

3 tutam yeşil çay 

1 tutam kediotu kökü 

2 tutam havlıcan kökü 

Öncelikle tarçın çubuğunu, kediotu kökünü ve havlıcan kökünü suya koyun ve kaynamaya 

bırakın. Kaynayınca bu otları koyup 10 dakika demleyin (fazla değil) ve ardından için. 

…………………….. 

Doğadaki her şey titreşir. Peki titreşim nedir? Vücudunuz ve etrafınızdaki her şey trilyonlarca 

minik hücrelerden oluşur. Bunlar sürekli kendi yörüngelerinde daireler çizerler ve hareket 

halindedirler. Bu esnada da etrafa bir titreşim enerjisi yayarlar. Enerjinin titreşimi her 

zamankinden daha sık atmaya başlarsa, frekansı da artar. 

Sesler bizi etkileyen titreşimlere sahiptir. Peki ya kokular? Yanınızdan hoş kokulu biri geçtiği 

zaman, bir tütsü yaktığınız zaman, buhur yaptığınızda, hoş kokulu bir şampuan ya da sabunla 

yıkandığınızda, hiçbir koku sürünmediği halde bebeğinizi kokladığınızda nasıl etkilendiğinizi 

düşünün. Ya da tam tersi, bir çöpün yanından geçerken, otobüste ayakta giderken 

yanınızdakinin tam da koltukaltına denk geldiğinizde, havasız bir ortamda, hele böyle bir 

ortamda biri acımasızca gaz çıkarmışsa bunun sizde nasıl negatif titreşimler yarattığını 

hatırlayın. 

Bitkisel yağların titreşimleri megahertz (MHz) olarak ölçülür. Saniyede bir milyon kez döngü 

yapar, ki bu elektrik hızından da fazladır. Aydınlanma, şifa ya da meditasyon çalışmalarında 

titreşimlerimizi artırmak için kokulardan faydalanabiliriz. 

Örneğin en güçlü kokulardan biri olan gül kokusunun 320 MHz frekansı vardır. Tüm kokular 

içinde en fazla titreşim yayan gül, sevgiyi, saflığı, sadeliği, BİR olmayı, beden-zihin-ruh 

bütünlüğünü simgeler. Evrende sevgiden daha güçlü bir şey yoktur. Sevginin frekansı en etkili 

şifa gücüne sahiptir. Bu yüzden sevgiyi temsil etmesi açısından insanlar birbirine gül almayı 

tercih ederler. 

İnsanların ve gıdaların biyo-frekanslarını ölçmek artık mümkün.  Bruce Tainio ve Gary 

Young adlı iki biliminsanı bunu gerçekleştiren bir alet icat ettiler ve bu sayede hastalıklarla 

frekanslar arasındaki bağlantıyı kurmayı başardılar. 
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Aynı şekilde Dr. Royal Rife tüm hastalıkların kendine has frekansı olduğunu 

ispatlayarak frekans jeneratörü adında bir alet icat etti. Belli bir frekans uygulandığında 

kanserli hücrelerin öleceğini ve organların ve hücrelerin olması gereken frekansa 

getirildiğinde tekrar iyileşeceğini savundu. 

Buna göre: 

Sağlıklı insan beyni: 71-90 MHz 

Sağlıklı insan bedeni: 62-68 MHz 

Üşütünce: 58 MHz 

Mantar enfeksiyonu: 55 MHz 

Kanser: 42 MHz 

Ölüm döşeği: 25 MHz 

İşlenmiş market gıdası:  0 MHz 

Taze ürün: 10-15 MHz 

Kurutulmuş bitkisel gıda: 12-22 MHz 

Taze bitkiler: 20-27 MHz 

Tedavi edici esanslar/bitkisel yağlar: 52-320 MHz 

  

Bütün yağlar aynı titreşim gücüne sahip değildir. Tedavi edici güce sahip en fazla titreşime 

sahip olan yağ 320 Mhz olarak ölçülmüştür. Yani saniyede 320 milyon döngü!  Frekanslar 3 

sahada incelenebilir: 

1. Düşük frekanslı yağlar – fiziksel değişim 

2. Orta frekanslı yağlar – duygusal değişim 

3. Yüksek frekanslı yağlar – ruhani gelişim ve farkındalık 

Peki ülkemizde mevcut olan bazı yağların frekanslarına bakalım: 

Gül: 320 MHz 

Altın Otu: 181 MHz 

Günlük/Buhur: 147 MHz 

Lavanta: 118 MHz 

Solucan otu: 105 MHz 
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Sarı papatya: 105 MHz 

Melisa: 102 MHz 

Ardıç: 98 MHz 

Turunçgiller: 91 MHz 

Melek otu: 85 MHz 

Nane: 78 MHz 

Fesleğen: 52 MHz 

Peki bunlar üzerinde nasıl çalışmalar yapılmış? Deneklerden birinin eline dumanı tüten kahve 

bardağı tutuşturulmuş ve deneğin frekansı 3 saniye içinde 58 MHz’e düşmüş. Elinden kahve 

alınıp bitkisel yağlardan biri tutuşturulduğunda ise frekansı 21 saniye içinde tekrar 66 MHz’e 

çıkmış. Başka bir denek ise kahveyi tutmakla kalmamış bir yudum da tadına bakmış. 3 saniye 

içinde onun da frekansı 52 MHz’e düşüvermiş. Bu deneğe hiçbir bitkisel yağ koklatılmamış ve 

deneğin normal yaşantısına devam ederek tekrar başlangıç noktası olan 66 MHz’e ulaşması 3 

gün sürmüş! 

Yağların titreşimsel gücü herhangi bir gıdanın ya da bitkinin titreşimsel gücünden çok daha 

fazladır. Ayak altına sürülen bitkisel bir yağın tüm vücudu dolanıp en tepeye ulaşması sadece 

1 dakika tutar. Bu yüzden kocakarı ilacı olarak ayak altına Vicks sürüp yatmak boşuna 

değildir. Yağların etkisi inanılmazdır. Bileğim çatladığında ve ayak bileğimin tendonları 

yırtıldığında aylarca alçı ve yürümeme yasağı getiren doktorlara inat sarı kantaron yağı ile 20 

günde kendi kendimi iyileştirdiğimi hatırlıyorum. 

Gül yağını ve lavanta yağını meditasyonlarda ve şifa seanslarında kullanıyorum. Hem şifayı 

uygulayan ben, hem de şifayı alan öğrencilerim çok çabuk alfa ve üzeri frekanslara ulaşıyoruz. 

Ellerimizin arasındaki Çi enerjisinin gücü daha da artıyor. Yağlardaki rahatlatıcı frekans 

beyindeki gereksiz çöpleri egale edip, rahatlamasına yardımcı oluyor ve odaklanmayı 

artırıyor. 

 

http://www.kuraldisi.com/wp-content/uploads/kokularin-frekansi-ii.jpg
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Ortalama frekansı organlarınızdaki frekansa yakın bir yağı kullandığınızda, hasta olan 

organınızı iyileştirme şansınız çok yüksek. Gülün frekansı organlarımızın frekanslarından çok 

daha fazladır. Titreşimlerin  Mucizevi Gücü  yazımızda bunları paylaşmıştık. 320 MHz 

ayarında çalışan bir organ olmadığı için gül, doğrudan beyni muhatap alıyor; çünkü beyin 70-

78 MHz arasında bir titreşime sahip. Dolayısıyla gül yağı doğrudan beyin hücrelerini 

iyileştiriyor ve beyin de ilgili organlara gerekli ayarı çekiyor. Nane yağının 78 MHz olması ise 

beynin titreşimlerine daha yakın olması açısından yine etkili bir sonuç sağlıyor. Lavantanın 59 

MHz’lik titreşimleri ise neredeyse tüm organlara hitap edebilecek oranda, bu yüzden 

kendisine “evrensel yağ” adı konulmuştur. Düzenli lavanta yağı koklamak yüksek tansiyon, 

endişe, stres, depresyon, panik atak, yağlı cilt, yanık, kulak ağrısı, vertigo, öksürük gibi 

rahatsızlıklarda çok etkili sonuç verir.  Nane yağı sinüzit, baş ağrısı, yorgunluk, astım 

tedavisinde; sedir ağacının yağı artrit, sistit, stres, saç kaybı, tüberküloz, bel soğukluğu, 

bronşit tedavilerinin yanı sıra böcek kaçırıcı olarak; günlük yağı yukarıdakilere ek olarak 

alejilerde, bağışıklığı güçlendirmede ve kanser tedavisinde kullanılmaktadır. 

 

Bitkisel yağların en güzel yanı, bedenimizdeki toksinlerden ve olumsuz duygulardan farklı 

titreşimlere sahip olup onlarla özdeşleşmemeleridir. Bu sayede toksinlerden ve olumsuz 

duygulardan çabucak kurtulmamıza yardımcı olurlar. Kimi zaman da bilinçaltında yatan gizli 

ve su yüzüne çıkmayı bekleyen travmalarla yüzleşmemizi sağlayarak onlardan kurtulmamızı 

sağlarlar. 

Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, artık marketlere kadar inmiş bitkisel yağlardır. 

Sentetik ve ekstratlardan yapay olarak üretilen yağların frekansları, doğal ve zahmetli yollarla 

üretilen yağların frekanslarına kıyasla yok denecek kadar azdır. 

Hoş kokulu, şifa dolu, bol titreşimli günler sizin olsun… 

Spiritüel olarak, ağacın sızan kanı olarak düşünülen reçineler yüzyıllar boyunca tütsü olarak 

kullanılmıştır; frankincense ve myrrha Hristiyan geleneğinde kiliselerde hala yakılmakta olup, 

benzoin daha çok Asya kıtasında, Hindistan ve Malezya’da kullanılmaktadır. 

Çiçek kokularının genellikle melek enerjilerini çektiğine inanılır, Yatarken yastığınıza 

damlatacağınız birkaç damla uçucu yağ, yatarken niyet ettiğiniz sorunun cevabını almanızı 

kolaylaştırır, dua ederken avuçlarımızın içerisine koyacağımız birkaç damla yağ niyetimize çok 

http://www.kuraldisi.com/titresimlerin-mucizevi-gucu/
http://www.kuraldisi.com/wp-content/uploads/kokularin-frekansi-i.jpg
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daha fazla konsantre olmamızı sağlayıp, bağlantımızı kuvvetlendirir, tepe çakramıza 

süreceğimiz tatlı badem yağıyla karıştırılmış frankincense (günlük) uçucu yağı bu çakranın 

dönüş hızını dengeye getirir, meditasyon yaparken kullanacağınız ladin veya defne uçucu yağı 

süreci hızlandırır. 

Bu bitkileri ateş elementiyle tütsü olarak yakıp kokusunun yapacağı etkiye kendinizi 

bırakabilir, uçucu yağlarını buhurdanlıkta yakabilir, koklayabilir, üzerinizde kokusunu taşıyan 

bir obje taşıyabilir, bir baz yağ ile karıştırıp vücudunuza sürüp kendinize bunu parfüm 

yapabilir ya da kalbinizden doğru olduğunu düşündüğünüz bambaşka bir yolla da 

kullanabiliriz… Ama ağza alınmadıklarını lütfen unutmayın. 

Söyle derin bir nefes alın, cennetinizin kokusunu içinize çekin ve şükredin. Sonra da kendinizi 

mucizelerinize bırakın. 

 

Hafıza ve koku 

Bu bilgileri tekrarladıktan sonra, şimdi de önemli ipuçları neler diye bakalım? Beyinde 

kokuları işleme koyan ve “koku alma soğanı” olarak adlandırılan bölge, beyin çıkıntısı 

(hipokampüs) ile yan yanadır. Denizatı şeklindeki bu soğan, beyin zarından (korteks) gelen 

tüm bilgilerin toplandığı yerdir. Nörologlar hipokampüsün yeni olaylar için hafıza yaratmada 

önemli bir işlevi olduğunu tespit etti. 

Beyninin bu bölgesi hasara uğrayan kişiler hatırlamada zorluk çeker. Bisiklet sürme gibi yeni 

becerileri ve kişilerin isimleri gibi yeni bilgileri öğrenseler de bunlara dair hafıza 

oluşturamazlar. Bu aralıklı “epizodik hafıza”, işte benim büyükannemin evine yaptığımız 

ziyareti hatırlarken söz konusu olan hafızanın ta kendisi. Koku alma soğanı, yani kokunun 

beyindeki yeri, bu tür hafızanın kaynağı olan hipokampüsün yanında olduğu için kokular bazı 

anıları çağrıştırıyor diyebiliriz. 

Derinlere dalmak 

Fakat bu ipucu ne kadar güçlü olsa da dolaylı ve duruma bağlıdır aslında. O yüzden ikinci bir 

ipucu sunmak gerekir. 

Duyular arasında kokunun özgün özelliği doğrudan beynin derinliklerine gitmesidir. Oysa 

örneğin görme ve işitme duyuları gözde ve kulakta, yani ilgili organlarda başlar ve beynin 

diğer bölgelerine geçmeden önce, aktarma merkezi işlevi gören talamusa, yani ara beynin 

orta bölümüne geçer. 

Koku alma duyusu ise talamusa uğramadan doğrudan koku alma soğanına gider. Talamusta 

duraklamanın diğer duyular açısından nasıl bir işlev gördüğünü bilmiyoruz; ama diğerlerinin 

oluşturduğu sinyallerin beyindeki işlem merkezinden “daha uzakta” olduğunu söyleyebiliriz. 

Kokuları kelimelere dökmenin zorluğu bundan kaynaklı olabilir mi? Ya da derinlerde saklı 

kalmış anıların canlanmasını tetikleyebilir mi? Araştırmalar, olay ve olguları kelimelerle ifade 

etmenin hafızaya yararı olduğunu gösteriyor; fakat bu aynı zamanda konuyla ilgili duyguların 
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azalmasına da yol açıyor. Anılarımızdan söz ederken olayı ve onun yarattığı deneyimi de 

hatırlamaya başlarız. 

Büyükannemin oyuncak dolabına dönersek… Çocuk burnumun koku alıcıları dolabın 

kokusunu almış. Hiç isim bulamadığım bu koku doğrudan beynime hareket edip deneyimleri 

kodlayan bölgenin yanına yerleşmiş. Orada, dolapla ilgili, kelimelere hiç dökülmemiş, bilinçli 

olarak hatırlaması güç ama yine de hafızamda yer etmiş diğer anılarla karışmış. Yıllar sonra 

bugün o kokuyu aldığımda o çocukluk günleri geri geliyor işte. 

 

“Tat Duyusunun Neredeyse Yüzde 75’i Burnumuzdaki Koku Algılayıcıları İle İlgili” 

Koku sadece koku ile ilgili değildir; tat duyusu dediğimiz duyunun neredeyse yüzde 75 kadarı 

burnumuzdaki koku algılayıcıları ile ilgilidir. Bu yüzden, burnumuzu ve üst solunum yollarımızı 

etkileyen hastalıklara tutulduğumuzda yemeklerimizin tadı tuzu kalmaz! Dilimizde bulunan 

tat reseptörleri genelde sadece beş tip tat duyusunu algılarlar: Tatlı, tuzlu, ekşi, acı ve 

“umami” denen yahut “et tadı” olarak niteleyebileceğimiz (glutamik asitin tadını alan 

reseptörlerden gelen) tatlardır bunlar. Fakat yemeklerden aldığımız karmaşık “lezzet” 

duyusu, tattan ziyade, burnumuzdaki koku algılayıcılarından beynimize giden sinyallerle 

oluşturulur ve koku burada lezzetin belirlenmesinde çok önemlidir. Dolayısıyla sanırım 

lisanımızda da tat ve lezzet arasında böyle bir ayrım yapmak lazım 

Feromon = ‘Aşk Hormonu’ 

Koku almada feromon adı verilen moleküller önemli rol oynuyor. Feromon zerrecikleri burun 

içinde bulunan koku merkezini uyararak uyarının cinsine göre beynin gerekli bölgelerine 

sinyal gönderilmesini sağlıyor. Henüz feromon ilişkileri, feromon moleküllerinin nasıl çalıştığı 

konusunda kesin bir bilgi sahibi değiliz. Ancak bazı böceklerin, arı ve güvelerin uzaktan karşı 

cinsi tespit ederek sinyal göndermeleri ve buluşmaları Feromon'lara bağlanıyor. Bu 

zerreciklerin aşkı bile kontrol ettiği düşünülüyor. Yapılan araştırmalara göre aşk vücutta 

feromon maddesinin salgılanmasıyla başlıyor. Aşkın kokusu olarak tanımlanan bu madde 

beynin ilgili bölümlerini uyarıyor ve aşk doğuyor. Her insanın parmak izi gibi kendine özgü bir 

kokusu var ve bu koku ile kendilerine en uygun eşi seçiyorlar. Feromon’a bu nedenle ‘aşk 

hormonu’ da deniyor. Bu zerrecikler sayesinde bireylerin kendilerine eş olarak genetik olarak 

kendilerinden en farklı kişiyi seçtikleri ve bu şekilde nesillerin daha iyiye gittiği düşünülüyor. 

 

Ancak insanlar kendi doğal koku sistemlerini yok ettikleri için kendilerine uygun insanı 

bulamıyorlar. İşte parfümlerle değişik kokularla kokular yapıyorlar ama kendi kokularını 

öldürüyorlar. Bir sivrisinek uzaklardan sokacağı insanı kokusundan takip edebiliyorsa, en 

gelişkin yaratık olan insan aşkını kokusundan niye tanımasın? Bu yüzden kişinin kendi 

kokusunu farkedebilmesi çok önemlidir. Ve farkettigi bu kokusunu diğer kokularla örtmemesi 

çok önemlidir. Dolayısı ile uygun koku doğru kişiye aşık olabilmek için de çok önemli. Yapılan 

bilimsel bir deneyde, kadınların erkek partnerlerini secmede kokunun önemli bir rol oynadığı 

gözlendi. 
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Esanslı yağların doğal gücü 

Esanslı yağların tıp ve sağlıkla ilgili konularda fayda sağladıkları genel olarak kabul 

görmektedir. 

%100 saf esanslı yağlar bitki özlerinden elde edilir. Dolayısıyla da bu bitkilere ait sağlık ve 

arındırıcı özellikleri taşırlar. 

Esanslı yağlar, sigara dumanı dahil kötü kokuları basitçe maskelemez, önlerler. 

Esanslı yağlar, havada çözülmüş mikro buğu olarak teneffüs edildiklerinde, vücudun bağışıklık 

sistemini kuvvetlendirirler. 

Bilimsel araştırmalar, esanslı yağların bakteriler, virüsler ve küfler gibi hava ile bulaşan 

mikroplarla savaşarak bunları önlediklerini doğrulamaktadır. 

İngiltere'de birçok hastanede enfeksiyonların yayılmasını önlemek amacıyla havaya çam yağı 

buğusu verilmektedir. 

Bitkiler ve Çiçekler 
 

Evinizi kokulandırmak için mevsim çiçeklerini kullanabilirsiniz. Çiçekler harika 

göründükleri gibi bir hatta iki odayı kokularıyla doldurabilirler. Kışın gül, sümbül, fulya, 

süsen, ıtırşahi, nergis ve yasemin; ilkbaharda gül, zambak, süsen, sümbül; yazın 

vouvardia, dalya, şakayık, lavanta, yabani gül; sonbaharda gardenya, sümbül, gül, nergis 

kullanabilirsiniz. 

NASA tarafından yapılan bir araştırmaya göre bazı bitkiler oda içindeki zararlı kimyasalları 

temizlemektedir. Bunlar arasında en etkilileri İngiliz sarmaşığı, örümcek bitkisi, aşk 

merdiveni, akzambak gibi çiçeklerdir. 

 

Evinizde Kullanabileceğiniz Şifalı Yağ Karışımları 

 

Aromaterapi uzmanı Jen Gallagher’in evinizde harika bir ruh hali yaratmak için önerdiği 

karışımlar. Uzman en iyi etkiyi almak için sıcak buharlaştırma yerine doğal soğuk 

buharlaştırmayı öneriyor (Örneğin bir kağıdın üzerine damlatıp odunun bir köşesine 

koymak gibi). 
 

İş Sonrası Rahatlama 
 

3 damla turunç 

3 damla portakal 

2 damla yasemin 
 

Sakinleştirici (kızgınlık/kıskançlık/öfke) 

 

3 damla günlük 

2 damla sedir ağacı 

2 damla alman papatyası 
 

Uyku Vakti (Yatağa gitmeden 30 dakika önce) 

2 damla lavanta 

2 damla mercanköşk 

2 damla alman papatyası 
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Sabah Uyanmak İçin 

 

2 damla nane 

2 damla limon 

2 damla yalancı melisa 

 

Anti depresan 

 

3 damla bergamot 

2 damla sardunya 

1 damla gül 

 

Çocukları Sakinleştirmek İçin 
 

2 damla güve otu 

2 damla sedirağacı 

2 damla lavanta 

 

TÜTSÜ YAPILABİLECEK OTLAR 

 
Şifalı bitkileri birçok şekilde kullanabiliyoruz, çayını demliyoruz, tentürünü içiyoruz, baharat 

olarak yemeklerimize koyuyor veya doğrudan yiyoruz... Pek alışık olmadığımız, ama diğerleri 

kadar şifalı olan bir kullanım alanı da bir araya getirdiğimiz kuru bitkileri tütsü şeklinde 

yakmak. Peki kadim zamanlardan beri bilinen hangi otun tütsüsü neye iyi geliyor? 
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Sedir (Thuja)  

Birçok kültürde kutsal kabul edilen bir ağaç olan sediri biz bugün daha çok bahçelerde, peyzaj 

düzenlemesi yapılan yerlere yerleştirilmiş olarak görüyoruz. Çamsı yapraklarından 

kuruttuğunuz parçaları yaktığınızda, hoş kokulu bir dumanla tütsüye dönüşen sedir, özellikle 

yeni taşınılan evlerdeki enerjiyi temizlemek için kullanılırdı. 

  

 

  

Adaçayı (Salvia)  

Bitki tütsüleri pek bilinmese de, en bilinenlerinden biri adaçayı tütsüsüdür. Ritüellerde, enerji 

temizliğinde ve meditasyon yapılan alanı arındırmada kullanılan adaçayı tütsüsü, ardında çok 

da hoş bir koku bırakır. Bir araya getirip bağladığınız adaçayını yaktığınızda hemen alev 

almayacak, yavaş yavaş tüterek ortalığı mis gibi kokutacaktır. 
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Tatlı ot (Hierochloe odorata) 

Bildiğimiz çimen gibi gözüken bu bitki de, püsküllü çiçekleri olan ve hoş kokulu bir ot çeşidi. 

Bazı kültürlerde saç örgüsü gibi örülerek bir araya getirilir, evi süslemede kullanılır. Amerika 

yerlilerinin inancına göre holy grass (kutsal çim) olarak da bilinen ot, yakılıp kokusu mekana 

dolduğunda pozitif enerjileri davet eden bir etki yaratıyor. 

 

  

Günlük ağacı (Boswellia) 

Meditasyon ve şifa çalışmalarında kullanılan günlük ağacı tütsüsü de birçok kültürde önemli 

bir yere sahip. Siz de günlük tütsüsü hazırlamak istiyorsanız, aktarlarda da satılan, damla 

sakızına benzeyen günlük ağacı sakızından bir kaseye koyup uygun bir şekilde yakabilirsiniz. 
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Mür (Commiphora myrrha) 

Günlük ağacına benzer bir ağaç olan Mür ağacı da ilginç bir sakız üretiyor. Ortadoğu 

kültüründe kutsal olduğu kabul edilen bu sakız tütsü gibi yakıldığında şifalı olduğu biliniyor. 

  

 

Gül (Rosa) 

Sadece bahçelerimizi ve evlerimizi süsleyecek değil ya! Bazı çeşitlerinin yapraklarından mis 

kokulu çaylar yapmak mümkün. Gül suyu, gül yağı da hem aromaterapide, hem de doğal 

kozmetikte sık kullanılan gül ürünleri. 

Kurutulmuş gül yapraklarını da tütsü olarak yaktığınızda, aşkı, sevgiyi kutlamış oluyorsunuz. 

Romantik bir akşamı gül tütsüsüyle başlatıp etkilerini denemek gerek! 
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Lavanta (Lavendula angustifolia) 

Kurutulmuş lavanta başlı başına harika bir koku zaten! Bir de bunları tütsü olacak şekilde bir 

araya getirip yaktığınızda geriye hafif, tatlı bir lavanta kokusu kalıyor. Genel olarak 

uykusuzluğa, yorgunluğa ve depresyona iyi geldiği bilinen lavanta kokusu, tütsü olarak 

kullanıldığında da etkisini gösterecektir. 
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Ardıç (Juniperus monosperma) 

Her daim yeşil olan bu çalının çamsı yaprakları da bir araya getirilip kurutulduğunda harika 

bir tütsü olabiliyorlar. Ardıç tütsüsünün eski kültürlerde, vücut ve zihin yorgunluğuna iyi 

geldiği ve hastalıklara karşı da koruma sağladığı biliniyordu. 

  

 

  

Pelin otu (Artemisia vulgaris) 

Alanı negatif enerjiden temizlemek için kullanılan tütsülerden biri de pelin otu. Ayrıca 

uyumadan önce yakıldığında, rüyaları da etkilediği biliniyor.  

 



YÜKSEK ŞUUR BİLİMLERİ DERNEĞİ  2016
 

47 | P a g e  
 

Palo Santo 

Güney Amerika’da yetişen bir ağaç olan Palo Santo, odunundan yaprağına her şeyiyle çok 

hoş kokan bir ağaç türü. Ayrıca kıtadaki şamanlar uzun zamandır bu ağacın kutsal olduğuna 

inanıyor ve küçük bir parça odununu tütsü olarak yaktıklarında bunun negatif enerjiyi 

temizleyen bir etki yarattığını söylüyorlar. Kelime anlamı bile buna işaret ediyor aslında, Palo 

– insanı ayakta tutan bir baston, Santo ise ilahi gücü ifade ediyor. Üzüntüyü, sıkıntıyı ve hatta 

depresyonu iyileştirici gücü olduğuna inanılan Palo Santo ağacından ülkemizde bulmak biraz 

zor, ama eğer bir parça bulursanız, bunun çok kıymetli bir tütsü olacağını aklınızdan 

çıkarmayın! 
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 Evlerde ve bürolarda kullanılan bilgisayarlar monitörlerinin arka kısımları 

yüksek değerde alan oluşturduklarından, sözkonusu monitörlerin arkası 

kullanılmayan alana yönlendirilmeli ve uzak durulmalıdır 

 Saç kurutma makinesinin manyetik alanı çok yüksektir ve hipofiz bezinden 

melatonin salgılanmasını etkiler. Sürekli kullanmak yerine aralıklarla kısa süreli 

kullanın. Uyku düzeninizin bozulmaması için yatmadan hemen önce 

kullanmamayı tercih edebilirsiniz. 

 Elektrikli aletleri kendinizden mümkün olduğunca uzakta çalıştırın. 

Elektromanyetik etki mesafe ile hızla azalacaktır. 

  Kullanmadığınız aletleri ya kapalı tutun ya da fişten çıkarın. "Stand by" 

konumunda kaldığı sürece elektromanyetik kirlilik yaratacaktır. 

 Düşük radyasyonlu bilgisayar ekranı kullanmaya özen gösterin ya da ekran 

filtresi kullanın. 

 Ekonomik (halojen ve flüoresan) lambaları mümkünse kullanmayın, 

kullanmıyorsanız kendinizden uzakta tutun; gece lambası ve okuma lambası 

olarak kullanmayın. Halojen lambalar yüksek akımlar kullanırlar. 

 Lap Top bilgisayarlar (LCD ekran) şarjlı kullanıldığında düşük EM alana sahiptir 

(uzakta şarj edilmelidir). 

 Elektrikli tıraş makinesi kullanmayın veya şarjlı kullanın veya jilet tercih edin 

 Çamaşır / bulaşık vs. makineleri çalışırken yakınında bulunmayın. 
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 Manyetik alanların duvarlardan (metal dahil) geçebileceğini göz önüne 

alınarak, yatak odalarımız veya uzun süre oturduğumuz yerlerin yakınında çok 

akım çeken aletleri bulundurmamalıyız. 

STATİK ELEKTRİKTEN KORUNMA YÖNTEMLERİ 

 Bileklikler: Bilekle birebir temas ederek, elimizdeki yükün toprağa deşarjını sağlar. 

 Topuk Bandı: Ayakkabının iletken zeminle teması sağlanarak, statik yük toprağa 

aktarılır. 

 Elbiseler ve Önlükler: Kişi üzerindeki statik yükün oluşma potansiyelinin minimalize 

edilmesi için kullanılır. 

 Zemin Uygulamaları: Anti statik-iletken kaplamalar, sürtünme etkisinden ya da 

elektronik cihazlardan kaynaklanan statik elektriği topraklama yoluyla azaltmak ya da 

ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan; iletkenliği düşük malzemelerdir. PVC, halı 

kaplama, boya seçenekleri mevcuttur. 

 Mobilya Grubu: Özel sandalyeler ve topraklanmış masalar kullanılarak statik yükün 

toprağa deşarjı sağlanır. ESD (antistatik) koltuklar (sandalyeler) ve ESD (antistatik) 

masalar kullanılarak statik yükün toprağa deşarjı sağlanır. Sandalyenin sırtından 

başlayarak tekerleklerine kadar devam eden antistatik yapı, sandalyenin ya da 

taburenin herhangi bir noktasında gerçekleşebilecek statik yük deşarjının toprağa 

aktarılması ile ortadan kaldırılmaktadır. Teknik servis masalarında kullanılan ESD 

laminant ve ESD boya ile masanın yüzeyinden veya rafından, ayaklarına veya teker-

leklerine kadar her noktadan statik yük deşarjı 1 mega ohm direnç üzerinden düşük 

bir akımla sağlanabilir. Masa üzerinde yer alan topraklama çıkışları aynı zamanda 

masa üzerinde bileklik gibi yine ESD koruma amaçlı kullanılan aparatlar vasıtasıyla 

deşarjlar için önemlidir. 

 Vücudun statik elektriğinin aşırısını dışarı atmanın iki yolu vardır. Ya çıplak el ve 

ayakla toprağı elleyerek bir nevi toprak hattı yapmak. Ya da su ile yıkanarak bu 

elektronları dışarı aktarmak 

……………………. 

 

 

 


