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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Birbirimize karþý çok anlayýþlý, hoþgörülü olmamýz gereken günler
içindeyiz ve bir müddet daha devam edecek gibi görünüyor bugünler.
Sinirler alabildiðine gergin, telâþ ve endiþe gönüllerde ve akýllarda
kol gezmekte. Zihinlerdeki ve anlayýþlardaki karþý karþýya kýyasýya
yapýlan mücadelenin, savaþ meydanýndaki kanýn gövdeyi götürdüðü
mücadeleden farký, kýlýçlar yerine sözlerin ve duygularýn kullanýlýyor
olmasý; ama ayný yoðunlukta ötekini yýkýma uðratma, yok etme isteði
ve hýrsý, hor görme, alçaltma isteði ve enerjisi ile dolu; diþler ve týrnaklar dýþarýda, yumruklar bir diðerine vurmak için sýkýlmýþ, hazýr
beklemekte. Felâketlerin ard arda gelmesinden hoþlanan, adeta
onlarý davet eden yapýdaki insanlar yangýna körükle gitmekteler.
Böyle zamanlar kendi gerçeðimizi ister istemez ele verdiðimiz
zamanlar, aslýnda hepimize ayna tutmakta, kendimizi tanýmada
yardýmcý olmada. Ýnsanlarý sýnýf sýnýf ayýrýyor muyum, kendimi ve
benim gibi olaný üstün tutup, karþýmda farzettiklerimi ezilecek
böcekler gibi mi görüyorum? Onlarýn düþüþleri beni sevindiriyor ve
rahalatýyor mu? Onlarýn mutsuzluklarý beni mutlu mu ediyor? Sevgi
ve sükûnet içinde varolmayý sürdürmek mi bana daha cazip geliyor
yoksa rüzgârlarýn ve girdaplarýn içinde sürüklenmekten mi hoþlanýyorum. Yaratan’ýn benden istediði gibi bir insan olmayý mý özlüyorum yoksa gönlümün istediði gibi yaþamayý mý? Sevgi ve birlik yolunda olanlar bilmeliyiz ki, nefis kontrolü çok gereklidir ve O bunu
yapanlarý makbul tutar. O’na olan inancýmýzý da sürekli kontrol
altýnda tutmalýyýz. Çünkü bir kere inandým deyince býrakýlývermiyoruz, sýnanýyoruz. Bu günler yolumuzu ve duruþumuzu belirleme, ona
göre kendimize þekil verip seçim yapma günleri. Belki ileride buna
fýrsat bulamayacak kadar zaman hýzlanabilir. Þimdi tam zamaný.
En Derin Sevgilerimizle
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Ulaþtýklarý þöhrete, mevkiiye
ve servete güvenerek
insanlara tepeden bakanlar,
onlarý küçük görüp hor
tutanlar vardýr.
Kýsa zamanda sevimsiz
olurlar, herkes yavaþ yavaþ
onlardan uzaklaþýr ve onlarý
yalnýz býrakýrlar,
iþte o zaman servetin,
þöhretin ve mevkiinin insaný
mutlu etmediðini anlarlar.
Ama çok geç olur

Dr. Refet Kayserilioðlu

bu anlamalarý.

Baþkasýný Hor Tutan
Kendini Alçaltandýr
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ÝFTÝRA, YALAN
VE DEDÝKODU ÝLE
ÝNSANLARI
KÜÇÜLTMEYE
ÇALIÞANLAR
Vaktiyle hayýrlý bir kiþi
tanýmýþtým. Ýþi ve kazancý
yerinde olan bu zat kendi
yaptýðý hayýrlarý yeterli
bulmayarak bir hayýr
cemiyetinin baþýna
geçmiþti. Arkadaþlarýnýn
yardým ve desteðiyle daha
büyük yardýmlar ve
hizmetler yapmayý
istemiþti. Çalýþkandý,
hizmet etmeyi ve vermeyi
seven sencil bir kiþiydi.
Onun hizmet ve yardým
ateþi pek çok iyilik seven
gönülü tutuþturdu. Fakirler
için aþ evleri ve okuyan
kimsesiz çocuklar için
yurtlar yaptýrýldý, el ve
gönül birliði ile. Hayýrlar
ve hizmetler büyüdükçe
herkesin gönlünde bir
sevgi ve bir hayranlýk
geliþmeye baþladý, bu iþi
yapanlara. Ama öncelikle
bu hayýr ateþini tutuþturan
baþtaki kiþiden bahsediliyordu. Herkes onu övüyor,
ona hayranlýðýný belirtiyordu. "Aþkolsun adama"
diyorlardý, "Kendi özel
iþlerini ihmal ederek bu
hayýr iþlerini ardý ardýna
gerçekleþtirdi."
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Ýnsanlarýn gönüllerinde
yatan iyilik özlemi, iyi
davranýþlarý görünce coþar
ve bir övgü halinde teneffüs etmeye baþlar. Ýyi
örnekler gönüllerde
uyuyan iyilik özlemini
uyandýrýr ve canlandýrýr.
Onlarýn içinde de ayný iyilikleri yapma özlemini
doðurur. Bu elbette en
güzel bir sonuçtur. Hayýrlý
kiþilerin, iyi örnek verenlerin sevaplarý ömürlerinden sonra da sürüp
gider.
Ama gönüllerindeki iyilik özlemi çok örtülü ve
çok kapalý bulunan zavallýlarsa, iyi örnekler
karþýsýnda hayranlýk duyamazlar. Onlar yalnýzca
haset ve kýskançlýk
duyarlar. Herkesin
övgüsünü ve sevgisini
kazanan kiþiler, onlarýn
gözünde ezilmesi, yok
edilmesi gereken birer
düþmandýr.
Ýyiler nasýl birbirini çekerse, kötüler de birbirini
çekerler, kolayca toplanýp
baþarýlý ve hayýrlý hizmet
yapanlara çelme takmak
için çeþitli düzenler kurarlar. Onlarýn elinde çok
etkili iki silâh vardýr. Ýftira
ve yalan. Ýftira ve yalan

silâhlarý, dedikodular
halinde piyasaya sürülür.
Kendilerine gizlice
yöneltilen bu çirkin silâhlardan en son haberdar
olan da ekseriya o hayýrlý
kiþilerdir. Haberdar olduklarý zaman kendilerini
savunmak için çýrpýnsalar
da, daha çok çamurlanýrlar. Hücuma geçmek isteseler o kötü silâhlarý kullanmaya onlarýn vicdanlarý
izin vermez. Çaresiz
susarlar.
Bu susma bazý hayýrlý
kiþileri kýrgýnlýða ve
küskünlüðe sürükler.
"Ýnsanlara hizmet edilmiyor, iyilik yapan kötülük
buluyor" derler ve köþelerine çekilirler. Bir hayýr
ocaðý sönmüþ, bir hayýrlý
kiþinin ümidi kýrýlmýþ, bir
iyi, yolundan alýkonulmuþ
olur böylece. Onun yerini
alanlar öncelikle kendi
çýkarlarýný düþündükleri
için, yapýlan hayýrlý iþlerin
arkasý kesilir. Zamanla
önceki yapýlanlar da yýkýlmaya baþlar.
Bu tarz yýkýcýlar için,
yalan ve iftira ile iyi yolda
gidenlere çelme takanlar
için Bizim Celselerimizde
bakýn ne söyleniyor:
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“Bu yol vuruculuk
daha ne zamana dek
sürecek? Bu kuþku,
bu korku, bu kin, bu
nefret, bu düþmanlýk,
bu gaflet! Bu mu
kalsýn elinizde?
Huzur, apaçýk bir nur
gibi dururken
yanýnýzda...”
Evet, yol vurucular, o
hayýrlý kiþiyi ve arkadaþlarýný da yýldýrmýþlardý.
Onlar kenara çekildiler,
kendi iþlerine döndüler.
Hayýrlý iþlerin baþý olan
kiþi, ondan sonra bir daha
hayýr derneklerinin iþiyle
ilgilenmeyeceðine yemin
ederek ve kendisine yapýlan çirkin iftiralara lânet
ederek herkese dert yanar
oldu. Yol vurucular, yalan
ve iftira silâhlarýný iyi kullanarak hedeflerine ulaþmýþlardý. Onlar iyi iþleri
maalesef devam ettiremediler, aksine çirkin iþlere
yöneldiler. Kýsa zamanda
herkes onlarýn ne mal
olduðunu anladý, önceki
iyilerin deðeri herkesin
gözünde arttý. Ama olan
olmuþtu bir kere. Gidenler
gitmiþ, bir daha da geri
dönmemiþlerdi.

Aslýnda hayýr yolunda
yürüyenlerin ve hayýrlý
iþler baþaranlarýn çok
sabýrlý ve dayanýklý
olmalarý gerekir. Her çeþit
iftira, yalan ve dedikoduya
dayanmalarý, onlarý fazla
önemsemeden, asla yýlgýnlýk göstermeden yollarýna
devam etmeleri gerekir.
Onlarýn sözle kendilerini
savunmalarýna ihtiyaçlarý
yoktur. Çünkü iþleri,
ortaya koyduklarý eserler
onlarýn sürekli savunucularýdýr. Fakat bu sabrý ve
dayanmayý göstermek hiç
de kolay deðildir, biliyoruz. Bunun için hayýr ve
hizmeti bir görev bilmeleri, görevi de kendi þeref
ve haysiyetlerinden daha
üstün tutmalarý gerekir.
Ama bunu bir kere
yapýverince onlar daha
üstün, daha güçlü kiþiler
olarak herkesin gözünde
yükselirler. Elbette onlar
herkesin yapamayacaðý
fedakârlýðý yapmýþ, sonra
da herkesin gösteremeyeceði sabýr ve tahammülü
göstermiþlerdir. Yalan ve
dedikodular sabun köpüðü
gibidirler, bir an için
hayýrlý kiþilerin yüzünü
örterler, ama ufak bir su
temasýyla akar ve giderler,
altlarýndan da tertemiz

aydýnlýk yüzler çýkýverir.
ÖÐRENCÝSÝNÝ
HOR TUTAN
ÖÐRETMEN
Ortaokulun son sýnýfýný
okutan bir matematik
öðretmeni vardý. Öðrencilerine çok kötü davranýr,
onlarla alay eder, pis
küfürlerle çaðýrýr, çirkin
adlar takardý. Arka sýralarda oturan uzun boylu,
biraz haylazca bir delikanlý vardý, öðretmen ona
"Deve" adýný takmýþtý.
"Gel deve, git deve,
gürültü etme deve, konuþma deve!..." diyordu
delikanlýya hep. Deve ismi
arkadaþlar arasýnda da tutmuþ, çocuðun ismi "deve"
kalmýþtý. Fakat delikanlý
buna çok kýzýyor, çok
üzülüyor, bir türlü bu ismi
hazmedemiyordu. Bir kaç
kere hocaya itiraz edecek
oldu. Hoca lafýyla daha
baskýn çýktý: "Sana deve
demeyelim mi deve!"
diyerek sýnýfý güldürdü.
Aradan bir süre geçti.
Bir gün hocanýn tavrýný ve
tutumunu birden deðiþmiþ
gördük. Delikanlýya
"deve" demiyordu artýk.
Aksine "efendi oðlum"
diyor, ismini hep "efendi"
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kelimesiyle birlikte söylüyordu. Bu ani deðiþiklik
hepimizi þaþýrttý. "Deve"
denen delikanlý da öðretmeni umursamaz, saygýsýz
bir hâl almýþtý, öðretmenin
kibarlýðý, alttan almasý delikanlýyý daha kasýntý, daha
kabadayý bir hale getiriyordu. Herkes meraklanmýþtý. Bu ani deðiþikliðin
sebebi neydi? Sonradan
öðrendik ki, delikanlý iki
arkadaþýyla bir olup
matematik öðretmenini bir
temiz dövmüþlerdi. Ayrýca
býçak da çekmiþler, eðer
kendilerini þikâyet ederse
öldüreceklerini söylemiþlerdi. Öðretmen bu olaydan çok korkmuþ, kimseye
bahsedememiþ ve sinmiþti.
Ondan sonra sýnýfta onu
kimse saymamýþtý. Deve
ve arkadaþlarý çalýþmadan
iyi notlar almýþlardý. Onlar
sýnýfta çýngar çýkaran,
hocanýn dersini rahat dinletmeyen, hayta çocuklar
olmuþlardý. Hoca da
onlarýn edepsizliklerine ve
çeþitli sataþmalarýna ses
çýkartamayarak
küçüldükçe küçülmüþtü.
Öðretmenin bir yanlýþ
hareketi, öðrencisini hor
tutmasý kaç çeþit zarara
yol açmýþtý. Bütün çocuk-
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larýn kafasýnda, edepsizlik
eden öðretmeni dövüp
haddini bildirmek gerektiði kanýsý doðmuþtu.
Çocuklarda serkeþliðin ve
kabadayýlýðýn geçerli bir
yol olduðu sanýsý hâsýl
olmuþtu. Öðretmen yönünden çok küçültücü ve alçaltýcý bir durum doðmuþtu. Deve ve arkadaþlarý
pekâlâ okuyabilecek
çocuklar olduklarý halde
ondan sonra maalesef
okumaya devam edememiþlerdi.
BAÞKALARINI
HOR TUTANLAR
Yanýnda çalýþtýrdýðý iþçilerine kötü davranan iþverenler vardýr, iþçiler öyle
kimseleri hiç sevmezler.
Aksine her fýrsatta iþi
aksatarak, eþyalara ve
makinelere zarar vererek
intikam almak isterler. Son
zamanlarda iþ kanununun
ve sendikalarýn saðladýðý
haklarla bu durumun tersi
de olmaya baþlamýþtýr,
iþvereni düþman gibi
gören, onun iyiliðini,
insancýl davranýþlarýný
hakmýþ gibi kabullenen,
iþverene kötü davranmayý
marifet sayan iþçi zümresi
de türemiþtir.

Ýþveren olmazsa iþçi olamaz, iþsizlik herkesin
canýna tak eder. Ýþçi
olmazsa da iþveren iþlerini
yürütemez. Dünyada
insanlar birbirine yardýmcý
ve destek olurlarsa her iþ
daha kolay ve herkes için
daha faydalý olur. Ýþveren
ve iþçi karþýlýklý sevgiyle
ve birbirlerine faydalý
olma kararýyla biraraya
gelirler ve çalýþýrlarsa her
iki taraf da kazançlý ve
mutlu olur. Taraflardan
birisi diðerini hor tutarsa
hem kendi deðerini azaltmýþ, hem de iþini aksatmýþ
olur.
Ulaþtýklarý þöhrete,
mevkiiye ve servete
güvenerek insanlara tepeden bakanlar, onlarý küçük
görüp hor tutanlar vardýr.
Kýsa zamanda sevimsiz
olurlar, herkes yavaþ yavaþ
onlardan uzaklaþýr ve
onlarý yalnýz býrakýrlar,
iþte o zaman servetin,
þöhretin ve mevkiinin
insaný mutlu etmediðini
anlarlar. Ama çok geç olur
bu anlamalarý.
Bu gerçek þu sözlerde ne
güzel dile getiriliyor
bakýnýz: "Yoksulluða
düþmekten korkmayýnýz.
Sevmemekten,
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sevilmemekten korkunuz.
Çünkü huzur sevginin
kardeþidir."
Hayatta herkesin ilk
arzuladýðý þey huzura ve
mutluluða ulaþmaktýr. Çok
kiþi þöhretin ve servetin
insana huzur ve mutluluðu
getireceðini sanýrlar. Onun
için servet, mevki ve þöhretlerine dört elle sarýlýrlar.
Bunlarý kaybedivermek
onlar için en büyük kâbustur. Bu düþüncede olanlar
baþkalarýný da ayný
ölçülerle deðerlendirirler.
Birinden bahsederken
"Kaç paralýk adam?" diye
sorarlar. Adamýn deðer
ölçüsü para mýdýr, mevki
ve þöhret midir? Ýnsanýn
gerçek deðeri, bilgisi,
kültürü, insanlýðý, yani
baþkalarýný sevmesi, korumasý baþkalarýna hizmet
etmesi iledir. Para, mevki
ve þöhret gelir geçer ama
bu insani deðerler her zaman insanla beraber gider,
öbür dünyaya götüreceðimiz sermayemiz de bilgimiz, sevgimiz, iyiliðimiz,
doðruluðumuz, çalýþkan ve
düzenli oluþumuzdur.
Para, þöhret ve mevki
elbette birer güçtür. Ama o
güçler hayýr yolunda kullanýlýrsa bir deðer kazanýr.

Yoksa yalnýz kendi çýkarýna kullanýlýrsa deðerinden
çok þey kaybeder, huzur
vermez olurlar. Hele
baþkalarýnýn zararýna kullanýlýrlarsa ve onlarý horlama, küçültme ve iþkence
vasýtasý olurlarsa çok deðersiz, hattâ zararlý güçler
olurlar. Onlarýn zararý hem
sahip olanadýr hem de
ezilenleredir elbette.
Her insan deðerlidir ve
insanlarýn birbirleri
üzerinde sürekli haklarý
vardýr. Çünkü dünyada
herkesin meydana
getirdiklerinden baþkalarý
faydalanýr, gýdalanýr ve
yücelir. Karþýlýðýnda
verdiklerimiz eðer aldýklarýmýz deðerinde deðilse
insanlara ve topluma
borçluyuz demektir.
Borçlu kalmak ve borçlu
gitmek çok kötüdür.
Rehber varlýk getirdiði bir
bilgide karþýlýklý haklarýmýzý açýkça belirtmiþtir: "Siz, karþýlýklý haklarla birbirinize baðlandýnýz. Ýyi günlerde
beraber, kötü günlerde ayrý
mý olacaksýnýz?"
Bizde olanlardan
baþkalarýný da nasiplendirmemiz gerekir.
Böyle yaparsak paramýz,

malýmýz, þöhretimiz,
mevkiimiz ve bilgimiz
gerçekten hem bize hayýrlý
olur, huzur ve mutluluk
getirir hem de baþkalarýna.
Bu gerçeði de yine rehber
varlýk bir tebliðinde ne
güzel bildiriyor:
"Yüreðinizde sýkýntý,
göðsünüzde daralma hâsýl
olunca, siz biliniz ki, size
gelenlerden baþkalarýný
nasiplendirmediniz. Siz
onu kendi malýnýz mý
sanacaksýnýz?"
Bizde olanlarýn gerçek
sahibi biz deðiliz, bizi
Sevgisinden Varedendir.
O'nun bize verdikleri hem
kendimizin faydalanmasý,
hem de insan kardeþlerimizi faydalandýrmamýz
içindir. Çünkü kardeþiz ve
karþýlýklý haklarla baðlýyýz.
Yunus Emre bu gerçeði
þöyle dile getirmiþtir:
"Mal sahibi, mülk sahibi
Hani bunun ilk sahibi.
Mal da yalan, mülk de
yalan.
Var biraz da sen oyalan."
Bizde olanlardan baþkalarýný nasiplendirecek yerde bir de onlarý hor tutarsak gerçekten kendimizi
çok alçaltmýþ olmaz
mýyýz?

Sen Varsýn ya...
Güneþ bir gün sönerse,
Aydýnlýðým, sen varsýn ya!
Her þey bir gün biterse,
Bütünlüðüm, sen varsýn ya!
Kuþlar bir gün dönmezse,
Gönül kuþum, sen varsýn ya!
Ben bir senin gözlerini,
Bir de Ýstanbul'u anlatamýyorum.
Olsun, sen varsýn ya!
Özcan Nardemir
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Tasarým Harikalarý
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

RUH VE MADDENÝN
MUHTEÞEM ÝÞBÝRLÝÐÝ
Yeryüzünde yaþamýn baþlamasý ve
geliþmesiyle ilgili dizi yazýmda "Evrim
Teorisi"nin genel prensiplerini onaylayan somut gerçekler üzerinde yeterince durmuþtum. Büyük Patlama ile
oluþmaya baþlayan evrenimizde, ilk
saniyelerden baþlayarak, maddenin
yaþamý
oluþturacak
özelliklerle
donatýldýðýnýn deðiþik bilimsel örneklerini de sizlerle paylaþmýþtým. Bu

nedenledir ki, soðumaya yüz tutmuþ
dünyamýzýn ilkel çorbasýnda kozmik
yüksek voltajlý ýþýnlarýn etkisiyle oluþan
en basit "Ýlkin Hücreler" okyanuslarýn
alt
tabakalarýný
doldurabilmiþti.
Onlardan, çekirdeksiz ve organelsiz
prokaryot hücrelerin meydana gelmesi
de, maddenin otomatik iþleyen özelliklerini hesaba katarsak, pekâla imkân
dâhilinde görülüyordu. Ne var ki, onlardan, çekirdekli ve organelli ökaryot
hücrelerin kendiliðinden nasýl oluþtuðu,
en Darwinist biyologlar için bile bugün

SEVGÝ DÜNYASI

büyük bir problem. Arada hiçbir geçiþ
formlarý da bulunmadýðý için "Evrimsel
Sýçrama" gibi bir tamlamanýn arkasýna
sýðýnmak zorunda kalýyorlar. Genlerdeki plastik, deðiþebilir, yenilenebilir özelliklerden dolayý, türlerden türlere geçiþ
bilimsel olarak mümkün olsa da her
türün sýrf kendine özgü, öncekilerde
bulunmayan, özel organlarý ve aygýtlarýnýn bir zekâ bir tasarým iþe karýþmadan "Doðal Seçilim" ve "Mutasyonlar"la kendiliðinden nasýl oluþabileceði
üzerindeki yorumlar akýllarý tatmin
etmiyor. Hele gelecek sayýmýzda üzerinde duracaðým, sadece o türe ait karmaþýk içgüdüleri de hesaba katarsak
zorluk daha da katmerleniyor.
Parapsikolojinin deneysel sonuçlarýndan biliyoruz ki, evrende etkin olan yalnýzca madde ve onun kanunlarý deðildir.
Onlarý, yani o kanunlarý bir plan ve
tasarým dâhilinde uygulayan zekâ, bilgi
ve hünere sahip tinsel varlýklar da
evrende etkin bir þekilde görev baþýndalar. Canlý türlerinin geliþmesinde
"Doðal Seçilim", "Gen Varyasyonlarý",
"Mutasyonlar"ýn yanýsýra bu bilinçli tinsel etkilerin de varlýðýný kanýtlamak
için, aylar boyunca sizlere canlýlardaki
sýrf o türe özgü muhteþem organ ve
düzeneklerden örnekler sunmuþtum.
Hatýrlayacaksýnýz, bu örnekleri de en
tanýnmýþ Darwinist biyologlarýn eserlerinden aktarmýþtým. Bu yazýmda son
olarak yine birkaç örneði daha sizlerle
paylaþacaðým. Gelecek yazýmda vereceðim matematikçileri bile þaþýrtan,
muhteþem içgüdü örneklerinden sonra,
hepsini kuþbakýþý hýzlýca bir daha göz-
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den geçirip, evrende ruh ve maddenin
ikili etkisinin zarureti üzerinde biraz
daha duracaðým. Sonra da sýra biz insanlarýn dünyamýzý nasýl þereflendirmiþ
olduðuna gelecek…
OLTASIYLA
BALIK AVLAYAN BALIK
Biz insanlar gibi oltayla balýk avlayan
bir balýk türü var. Hem de kendi vücudunda oluþmuþ, yani gövdesinin bir
uzantýsý olan oltasýyla. Dahasý da var:
oltasýndaki yapay yem bir de ýþýklý
olduðu için ona "Fener Balýðý" adýný
yakýþtýrmýþlar.
Bu harika avcýdan, koyu Darwinist
biyolog Richard Dawkins "Gökkuþaðýný
Çözmek" kitabýnýn 202. sayfasýnda
þöyle söz eder: "Fener Balýðýnýn, doðal
seçilimin komutasýnda asýl yeri olan ön
sýrt yüzgecinden baþkalaþarak geliþmiþ
bir omurgadan evrilmiþ, uzun bir olta
çubuðu vardýr. Fener Balýðý oldukça iyi
kamufle olur ve denizin tabanýnda
kayalar ile otlar arasýnda karýþarak,
saatlerce hareketsiz bekleyebilir.
Dýþarýdan göze çarpan tek kýsmý, olta
çubuðunun öteki ucunda bir kurtçuða,
karidese ya da küçük bir balýða benzeyen yemidir. Bazý derin deniz türlerinde yem ýþýk saçar. Yem nasýl olursa
olsun, Fener Balýðý oltasýný salladýðýnda,
ucu sanki yenmeye deðer bir þey gibi
titreþir. Olasý bir av balýðý, diyelim bir
kayabalýðý yemi görür. Fener Balýðý
avýný iyice baðlamak için, dikkatini
çekmeye devam eder ve avýyla bir
süre daha oynar. Sonra da oltayý
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hâlâ gizli olan aðzýnýn önüne
doðru, ama avýn
þüphelen-

meyeceði bir bölgeye doðru
salýndýrýr. Ve genellikle küçük balýk da
bunu yutar. Birden önünde devasa bir
aðýz belirir. Kocaman bir þekilde açýlýr.
Ýçeri þiddetli bir su akýþýnýn baþlamasýyla aðýz, yakýnýndaki her yüzen nesneyi
yutar ve küçük balýk da hayatýnýn son
kurtçuðunu kovalamýþ olur."
Dawkins; bu harika avcýdan böyle
bahis ettikten sonra, sözü Fener
Balýðýnýn kurbaný olan zavallýya getirir.
Yaþamda risklerden sinip, korkup,
hareketsiz atýl beklemenin hüner
olmadýðýný gözü pek bir atýlganlýðýn her
zaman öne alýnmasý gerektiðini vurgulayan þu devam satýrlarýndan da hepimizin edineceði dersler var:
"(Kurtçuðu gerçek sanýp) yakalanan
kayabalýðýnýn açýsýndan bakýldýðýnda,
her kurtçuk gözardý da edilebilir,
görülebilir de. Kurtçuk hedefe
alýndýðýnda, bu gerçek bir kurtçuk da
olabilir, fener balýðýnýn oltasý da. Ve
talihsiz balýk bir ikilem ile karþý karþýya
kalýr. Yanlýþ pozitif hata gerçek bir yem
olup olmadýðýný keþfetmek üzere
kurtçuða saldýrmak olacaktýr. Tekrar
etmeliyim ki, gerçek dünyada her
zaman doðruyu yapmak imkânsýzdýr.
Risk almaktan kaçan bir balýk açlýktan
ölecektir. Çünkü kurtçuklara hiç saldýr-

mayacaktýr. Gözü kara bir balýk, açlýktan ölmeyecektir ama baþkasýna yem de
olabilir. Þu olasý ki, Fener Balýðý aslýnda
çok nadir rastlanan bir balýktýr. Bu yüzden doðal seçilim, görünen tüm
kurtçuklara saldýrma stratejisinden yana
olabilir. Filozof ve psikolog William
James'in avlanma hakkýndaki þu
sözüne hayraným:
"Dünyada kancalarýn ucuna takýlmýþ
kurtçuklardan çok daha fazla gerçek
kurtçuk vardýr. Bu yüzden doða, balýklara: 'her þeye raðmen siz her kurtçuðu
ýsýrýn ve riske girin' der."
Amerika'nýn en ünlü Darwinist biyoloðu Stephen Jay Gould (19412002)de
"Pandanýn Baþparmaðý"
kitabýnýn 29-34. sayfalarýnda Fener
Balýðýndan özetle þöyle söz eder:
"Darwin ve Sonrasý" adlý bir önceki
kitabýma aldýðým denemelerden birinde
tatlý su midyesi Lampsilis'in öyküsünü
anlatmýþtým. Bu midye sýrtýnýn arka
bölümünde balýk biçimde bir zoka taþýr.
Bu olaðanüstü balýðýn biçimli bir
gövdesi, yüzgeci ve kuyruðu andýran
kanatçýklarýyla, etkiyi bütünleyen göz
deliði vardýr. Hatta kanatçýklar yüzüyormuþ duygusunu vermek üzere düzenli
biçimde dalgalanýrlar. Gövdesi bir
kuluçka keseciðinden, yüzgeç ve
kuyruðu, midyenin dýþa taþan derisinden meydana getirilen bu taklit balýk
gerçek balýklarý kendine çeker. Ve anne
midyenin kuluçka keseciðindeki larvalarýnýn, olanlardan habersiz bu balýða
fýþkýrtýlmasýný saðlar. Lampsilis'in larvalarý yalnýzca bir balýðýn solun-
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gaçlarýnda asalak olarak büyüyebileceði
için bu zoka gerçekten yararlý bir araçtýr.
Lampsilis'in yalnýz olmadýðýný, yakýnlarda öðrendiðimde þaþtým kaldým.
Fener Balýðý, zokasýný larvasýna taþýyýcý
bulmak için deðil, akþam yemeðini
kendine çekmek için kullanýr. Burnunun
ucunda, oldukça deðiþime uðramýþ bir
sýrt yüzgeci dikeni bulunur. Bu dikenin
ucuna uygun bir zoka kondurmuþtur.
Yüzeyden ýþýðýn ulaþamadýðý karanlýk
bir dünyada yaþayan kimi derin deniz
türleri, avlarýný kendi ýþýk kaynaklarýnýn
yardýmýyla
tutarlar.
Zokalarýnýn
üzerinde fosfor ýþýðý yayan bakteriler
biriktirirler. Sýð su türlerinin rengârenk,
yamru yumru gövdeleri vardýr. Týpký
sünger ve su yosunlarýndan kabuk
baðlamýþ kayalar gibi görünürler. Suyun
dibinde
kýpýrdamadan
dururlar.
Aðýzlarýnýn yakýnýndaki göz alýcý
zokalarýný sallar ya da oynatýrlar.
Yemleri türden türe deðiþir. Fakat çoðu
aralarýnda solucanlar ve kabuklularýn da
olduðu çeþitli omurgasýzlarý, mükemmel biçimde olmasa da andýrýr.
"Balýk ve midyedeki bu birbirinin
neredeyse týpatýp benzeri kurnazlýk ilk
bakýþta, Darwinci evrim için dosyayý
kapatmýþ görünüyor. Eðer doðal seçilim
bunu iki kez yapabiliyorsa, kuþkusuz
yapamayacaðý
þey
yoktur…
Kusursuzluk, evrimcinin iþine yaradýðý
denli, yaratýlýþçýnýn da iþine yarar.
Ýlâhiler Kitabýnda þöyle denmemiþ
miydi: 'Gökler Tanrýnýn ululuðunu
anlatýr, gök kubbe el iþçiliðini sergiler'.
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"Kusursuzluktan daha zor açýklanabilen tek þey, birbirinden çok farklý hayvanlarda tekrarlanan kusursuzluktur. Bir
midyenin arka bölümüne oturttuðu
balýk; bu yetmezmiþ gibi bir fener
balýðýnýn burnunun ucuna oturttuðu
olta, zorluðu ikiye katlamaya yetip
artýyor bile…"
ET YÝYEN BÝTKÝNÝN
TASARIMVÂRÝ (!) ÇANAÐI
Türkçe dilbilgisi sýnavlarýnda ünlü bir
soru çeþidi vardýr: Noktalama iþaretleri
kullanýlmadan verilen bir edebiyat metninin altýna, bir takým noktalama iþaretleri sýralandýktan sonra öðrencilere
sorulur: Bu iþaretleri metnin uygun yerlerine yerleþtiriniz. Öðrenciler bu soru
çeþidinden öylesine bezmiþler ki,
nesilden nesile aktarýlan bir fýkra bile
uydurmuþlar: Kendini hiç de zora sokmaktan hoþlanmayan ama pratik zekâsý
süper olan öðrenci, hemen en kolay,
zahmetsiz ve garantili cevabý anýnda
bulmuþ. Noktalama iþaretlerinin sýralandýðý satýrý daire içine alýp, altýna da
bir askeri komutan edasýyla yazýlý emrini koyuvermiþ:
"Marþ, marþ, herkes yerine!"
Birkaç noktalama iþaretinin yerli yerine yerleþtirilmesi bile bilgi ve hüner
istediðindendir ki öðrenciler zorlanýp bu
tür fýkralara sýðýnýyorlar. Ya bir de canlýlardaki her türün kendine özgü harika
organlarýný ve içgüdülerini, bir zekâ ve
hüner iþe karýþmadan sadece doða
kanunlarýyla açýklamak için kýrk dereden su getirmeye, çok zorlanýldýðý yer-
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lerde de "tasarým" dememek için
"tasarýmvâri" gibi bir sözcüðün arkasýna
sýðýnmaya ne demeli?...
Þeysel Adalarýnda "Nepenthes pervillei" isimli et yiyen bir bitki türü var.
Önce yiyeceði böceklere tuzak kurup,
içinde sindirmek için kendine güzel bir
çanak yapýyor. Çanaðýn içini böcekleri
boðarak öldürmek ve sindirmek için bir
sývý ile dolduruyor. Ama sindirimi tamamlamak için bu yeterli deðil. Suyun
içindeki kurtçuk ve diðer baþka canlýlardan oluþan koloniyle ancak sindirim
tamamlanýyor. Ve o koloninin ihtiyacý
olan oksijen rüþvetini de doðaldýr ki
bitkimiz onlara saðlýyor. Ne harika bir
oluþum ve iþbirliði deðil mi? Aþaðýda
Richard Dawkins'in "Olasýlýksýzlýk
Daðýna Týrmanmak" kitabýnýn 27-29.
sayfalarýndan aktaracaðým bu harika
oluþumda, aslýnda baþka hünerlerin de
mevcut olduðunu okuyacaksýnýz.
Dawkins materyalist görüþüyle ters
düþmemek için kendini zorlayýp tasarým
diyemiyor, tasarýmvâri diyor. Bu da bize
yeter deyip kararý okuyucuya býrakýp
aktarmaya
baþlamak en
iyisi:
"Þimdi de
dikkatimizi
tasarýmvâri
nesnelere,
yani tasarlanmýþ gibi görünen, ama
aslýnda tamamen farklý bir

süreç aracýlýðýyla biraraya getirilmiþ
olan canlýlara çekelim. Tasarýmvâri
çanaklarla baþlayalým. Bu çanak, sadece
suyu içerisinde tutmak için deðil, ayný
zamanda böcekleri boðmak ve onlarý
sindirmek için de bir þekilde tasarlandýðýna dair her türlü görünüme sahiptir. Böceklerin karþý koyamadýðý etkili
bir koku üretir. Koku, baþtan çýkarýcý bir
renk deseni ile birlikte avý, bitkinin üst
kýsmýna çeker. Burada böcekler kendilerini aldatýcý kayganlýðý tesadüfün
ötesinde olan, dik bir kaydýrakta bulurlar. Son çabalarýný engellemek için iyi
bir konumda konuþlanmýþ olan, aþaðý
doðru inen tüylerle iþe baþlanýr. Neredeyse her zaman bitkinin karanlýk midesine düþtüklerinde içerisinde boðulacaklarý sudan daha fazlasýný bulurlar…
Bu bitkinin böcekleri sindirecek çenesi, kaslarý ve diþleri bulunmamaktadýr.
Fakat pratikte daha kolay bir çözümleri
var. Et yiyen bitkinin içinde bulunan su,
kurtçuk ve diðer canlýlardan oluþan
geniþ bir topluluða ev sahipliði yapmaktadýr. Bu canlýlar et yiyen bitkiler
tarafýndan oluþturulmuþ kapalý havuzcuklar dýþýnda baþka hiçbir yerde
yaþayamamaktadýrlar. Et yiyen bitkinin
içinde boðulan böceklerin ölü bedenleri;
suç ortaklýðý yapan kurtçuklarýn aðýz
kýsýmlarýndaki yapýlar ve sindirici su
tarafýndan silip süpürülmekte ve
ayrýþtýrýlmaktadýr. Bitkinin kendisi de
emdiði kýrýntý malzemeler ve vücut
dýþkýsýyla geçinmektedir. "Et yiyen
bitki, özel havuzcuðuna bir þekilde
düþmüþ bulunan kurtçuklarýn hizmetini
pasif olarak öylece kabul etmekle

SEVGÝ DÜNYASI

kalmaz. Bitki kurtçuklara karþýlýðýnda,
ihtiyaç duyacaklarý hizmeti de aktif bir
þekilde sunar. Et yiyen bitkilerin içindeki suyu incelediðimizde, tek bir gerçek
bulacaksýnýz. Böyle koþullar altýnda
duran bir sudan beklenileceði gibi,
iðrenç kokulu bir su deðil, ilginç bir
þekilde oksijen bakýmýndan zengin bir
suyla karþýlaþýyoruz. Bu oksijen olmadan, içinde hayati öneme sahip olan
kurtçuklar çoðalamaz. Ama bu oksijen
nereden geliyor? Bu et yiyen bitkinin
kendisi tarafýndan üretilmektedir. Bitkinin suyu oksitlendirmek için özel olarak
tasarlandýðý görülmektedir. Bitkinin
sürahi biçimindeki yapýsýný oluþturan iç
hücreler, oksijen üretmekte kullanýlan
klorofil bakýmýndan, güneþi ve havayý
gören dýþ hücrelerden daha zengindir.
Saðduyunun bu þaþýrtýcý zýtlýðý açýklanabilir: Ýç hücreler oksijeni doðrudan bitkinin içindeki suya salgýlama konusunda uzmanlaþmýþlardýr. Et yiyen bitki
kendisine ait olmayan bu kurtçuklarý
sadece ödünç almakla býrakmaz bunlarý
kiralar, karþýlýðýný oksijen olarak öder.
TASARIM ,
HEM DE NE TASARIM!...
1970-1980'lerin ünlü kadýn doðum
profesörü Kâzým Arýsan'ýn, aslýnda
bütün geliþmiþ canlýlarda bulunan þu
çok karmaþýk tasarým hakkýndaki sözlerini sizlere yeniden aktararak örneklerimi noktalamak istiyorum: "Ýnsan
vücudundaki hücrelerin nasýl akýl almaz
bir iþbölümü ile çalýþtýklarýný þu örnek
daha güzel anlatacak ve vücudu yöneten
manevi bir zekânýn varlýðý daha net
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görülecek. Vücudumuzun bütün hücrelerinin çekirdeklerindeki kromozom ve
genlerinin her bakýmdan birbirinin
tamamen ayný olduðunu biliyoruz.
Gözümüzdeki hücre ile karaciðerimizdeki hücrede bu yönden hiçbir fark
yoktur. Buna raðmen her biri nasýl
deðiþik vazifeler görüyorlar? Ýþte milyarlarca birbirinin ayný hücreyi kendi
görevlerine uygun hale getirecek öyle
bir düzenek iþe karýþýyor ki, bu düzen ve
ustalýk karþýsýnda sadece seyredip sessiz
kalmak galiba en iyisi. Mesela karaciðerdeki bir hücreyi ele alalým. Bu hücre
belli bir görevi yapacak hale þöyle getiriliyor. Histon denen bir madde ile o
hücrenin gen gruplarý adeta bir kablo ile
sarýlýrmýþ gibi kuþatýlýyor. Sadece o
hücreye görevini yaptýracak olan gen
açýk býrakýlýyor. Ve o karaciðer hücresi
ancak açýk kalan genden gelen emirleri
yerine getirdiðinden belirli bir fonksiyon yapýyor. Vücudumuzdaki milyarlarca hücrenin genlerinin yapacaðý iþe göre
Histon maddesi ile böyle sarýlmasý ne
demektir? Bu tesadüflerle olabilecek bir
þey midir? ASLA! Mutlaka bilgili ve bilinçli manevi bir yöneticisi var bedenimizin. Bunu kabul etmek zorundayýz."
"Bütün organlarýmýz harikulade vazife
görecek bir tarzdadýr. Geçmiþ dönemlerde anlamsýz gibi görünen organlarýn
varlýðýndan söz edilmiþti: Bademcik ve
apandisit. Fakat bugün onlarýn da yararlý ve gerekli olduðu anlaþýlmýþtýr. Ben
bugün vücudumuzda lüzumsuz hiç bir
þey görmüyorum. Böyle lüzumsuz bir
organdan bahis edilirse bunu bilgimizin
eksikliðine yorarým."
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Bilenlerin Sorumluluðu
Güngör Özyiðit, Psikolog

Reislik
bilgidedir;
baþarý
bilgiye itaatte...
Bizim Celselerimiz

K

iþi, bilmediðine düþman kesilir.
Yeniyi öðrenmek için çaba
gösterecek yerde, alýþýlmýþa sýrtýný
dayayarak kolaya kaçar ve eskinin savunmasýný yapar. Hele eskinin saltanatýný süren
egemen çevreler için, bu kural daha da
geçerlidir. Yeni bir bilgi karþýsýnda, ister
dinsel ister siyasal olsun, kendi yetkisini ve
saygýnlýðýný yitirmekten korkan herhangi
bir otorite, genellikle baský ve zorbalýða
giriþir. Bu ters tutum, onun yýkýlýþýný çabuklaþtýrdýðý gibi, karþý koyduðu düþüncenin de

o ölçüde geniþleyip yayýlmasýna yol açar.
Yani bilgisizliðin tepkisi oranýnda bilgi
büyür. Çünkü evrim, ileriye doðru yürür,
geriye adým atmaz. Ve vakti gelmiþ bir
düþünceyi hiç bir güç durduramaz.
Her zamanýn bir bilgisi ve o bilgiyi yayacak görevlileri vardýr. Bilgi, kendine eþ bir
sorumluluk yükler insana. Ve bilgililer,
aldýklarý bilgi emanetini doðru bir þekilde
yerine vardýrmakla yükümlüdürler.
Baþlangýçta bilenlerin sorumluluðu yalnýzca
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gerçeði görüp göstermek ve doðru bildiðini
söylemekti.
Ýlkçað Atina'sýnda Sokrat, bilgeliði ve
bilgi yayýcýlýðýný iþ edinmiþti kendine. Bilir
geçinen ileri gelenlerin bilgisizliðine ayna
tutarak, onlarý yeniden doðruyu bulmaya
zorluyordu. Ýnsanlara erdemi, kendini
bilmeyi ve her þeyden önce bilmediðini
bilmeyi öðretiyordu. En iyi yönetimin ne
olmasý gerektiði konusunda onlarý
düþündürüyordu. Kendini at sineðine benzeten bilge, sineðin ata musallat oluþu gibi,
o da Atinalý yurttaþlarýnýn peþini býrakmýyor, onlarý yakaladýðý yerde sorguluyor ve
âdeta düþünmeleri için dürtüklüyordu.
Sonunda sitenin yöneticileri onu rahat
kaçýrýcý, huzur bozucu ve baþtan çýkarýcý
olarak görmeye baþladýlar. Ve bilindiði gibi,
ölümle cezalandýrdýlar. Taraftarlarý ona
kaçma fýrsatý saðladýlar. Buna yanaþmadý.
Böyle bir þeyin, Atina'nýn yasalarýna
saygýsýzlýk olacaðýný söyledi. Son ana kadar
soðukkanlýlýðýný yitirmedi. Ölüme bilinçli
olarak gitti. Ýnancý uðruna ölmenin örneðini
verdi. Ölümünün yaþamýndan daha etkili
olacaðýný sanki bildi. Öylece ölerek ölümsüzler arasýna girdi.
Daha sonra Aristo, benzer bir durumda
ölmektense, Atina'dan kaçmayý yeðledi. Ve
gerekçe olarak "Atinalýlarý ikinci bir yanlýþa
düþmekten korudum" dedi. Artýk kendini mi
korudu, Atinalýlarý mý orasýný Tanrý bilir!
Ortaçað, özgür düþüncenin üzerine dinin,
özellikle kilisenin bir karabasan gibi çöktüðü çað. O zamanýn din büyüklerinin
astronomi bilgisine göre dünya, göklerin
ortasýnda hareketsiz durur ve bütün öteki
yýldýzlar onun etrafýnda dolanýr. O arada
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matematiðe, geometriye düþkün bir Kopernik çýkar, bugün ilkokul çocuklarýnýn bile
bildiði bir þeyi, dünyanýn ve diðer gezegenlerin Güneþin etrafýnda döndüðünü ileri
sürer. Ve bunu ölümünden az önce yayýnlar.
Neyse ki, pek fazla kimse duymaz.
Derken Giordano Bruno, Kopernik'in sistemini benimser, buna Epikür'ün "evrenin
sonsuzluðu" düþüncesini de ekleyerek, bundan duraðan yýldýzlarýn birer güneþ olduklarýný ve onlarýn da uydularýnýn bulunduðu
tezini ortaya atar. Ve filozofun bu düþünceleri toplumda yanký bulur. Onun üzerine
kilise, Bruno'yu dinsizlikle suçlar. Bruno
engizisyonun eline düþer. "Sözünü geri al"
derler. "Doðru bildiðim sözden dönmem"
der. Sekiz yýl hapiste çürür. Ve ölümüne
karar verilir. Son söz olarak yargýçlara:
"Ölüm kararýmý dinlerken ürktüðümden
çok, sizler bu kararý verirken korkuyordunuz" der. Ve Bruno, Roma'da Saint Pierre
Kilisesinin ortasýndaki meydanda bir odun
yýðýný üzerinde diri diri yakýlýr. Üç yüz yýl
sonra da, ayný meydana heykeli dikilir!..
Ayný çaðda Galile, Kopernik'in görüþünü
bilimsel yoldan, gözlem ve deneyle doðrular. Kilise onun da üstüne hýþýmla gider.
Galile, dünyanýn Güneþin etrafýnda
döndüðünü bilimsel olarak savunmaya
çalýþýr ve "Bence fiziksel sorunlarýn tartýþmasýnda, Kutsal Kitaba dayanmamalý,
gözlem ve gerekli deneylerden iþe baþlamalýyýz. Tanrý, Ýncil'in kutsal sözleri kadar,
doðadaki hareketlerde de en etkin biçimde
kendini belirtir" der. Ama kilise bu sözleri
duymaz. Engizisyon, 70 yaþýndaki Galile'yi
"Sözlerini geri al, yoksa fena olur" diye
sýkýþtýrýr. Böylece Galile, herkesin önünde
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diz çöküp Engizisyon'un hazýrladýðý metni
okuyarak: "Ben yetmiþ yaþýndaki Galile,
bütün iþlediðim yanlýþlardan dönüyorum,
bütün dinsizce davranýþlarý lânetliyorum.
Gelecekte yazý ya da sözle, üzerine böyle
bir þüphe çekecek hiç bir düþünce ileri
sürmeyeceðime de söz veriyorum" der ve
Kutsal Kitaba el basarak kendisinin de bu
öðretiden vazgeçtiðine and içer. Galile'nin
bunu okuduktan sonra, ne çare dercesine
"Ama dünya gene de dönüyor" dediði doðru deðildir. Bunu onun adýna insanlýk söyledi. Ve yýllar sonra onun da heykeli dikildi.
Yeniçaðda "endüstri devrimi" ile birlikte,
bilimin geliþmesi ve bilimin teknik olarak
pratikte kullanýlmaya baþlamasý, yeni bir
sorumluluk anlayýþýnýn doðmasýna yol açtý.
Buluþlarýn, baþka ellerde, insanlýðýn zararýna kullanýlmasýný önleme sorumluluðu,
bilim adamlarýný düþündürmeye baþladý.
Bunun ilk öncüsü, Alfred Nobel oldu.
1866'da dinamiti bulmasý ve bu buluþundan
dolayý baþta kardeþi olmak üzere birçok
kiþinin canýný yitirmesi yüzünden büyük
üzüntü duydu. Ve bundan böyle buluþunun
kazandýrdýðý bütün paralarýn her yýl bilim,
sanat alanýnda baþarý gösterenlere ve özellikle dünya barýþý için çalýþanlara daðýtýlmasýný saðlamak üzere adýyla anýlan Nobel
Armaðanýný kurdu.
Çaðýmýzda atom ve nükleer gücün ortaya
çýkmasýyla, bu sorumluluk büsbütün artmýþ
ve bilim adamlarý için kaygý verici bir
durum almýþtýr. Bugün bilimin geliþmesi
sayesinde yaþam alabildiðine kolaylaþmýþ,
insan ömrü uzatýlmýþ, mesafeler kýsaltýlmýþ,
hayat düzeyi yükselmiþ ama yine bilimin
saðladýðý güçler sayesinde insanlýðý toptan
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yok etme olanaðý yöneticilerin eline geçmiþtir. Ve bundan birinci derecede sorumlu
olan da bilim adamlarýdýr. Bilimsel bilginin
geliþmesi, onlarý kullanacak kiþilerde, özellikle yöneticilerde, buna paralel bir olgunluðu getirmediðinden, insanlýk bir açmaza
düþmüþtür. Doðaya tutsak olmaktan bilim
yoluyla kurtulanlar, üstünlük duygusuyla
sarhoþ bir halde, güç tutkusuna kapýldýlar
ve güzelim bilimi bir kabadayý silâhý gibi
kullanmaya baþladýlar. Bu tutumu
deðiþtirmek, bilimi insanýn hizmetine vermek ve insanýn en iyi, en soylu yönlerine
saygý duyacak bir görüþü, baþta yöneticiler
olmak üzere herkese kabul ettirmek gerek.
Russell, Einstein, uluslar üstü bir kurul
kurulsun, bütün güç onun yönetiminde ve
denetiminde olsun diyor. Bilim adamlarýnýn
yöneticilerce kullanýlmasýna karþý çýkýyor.
Nobel alan ünlü Sovyet fizikçisi Saharov,
barýþ içinde yaþamayý, iyi niyete dayalý
uluslararasý iþbirliðini öneriyor. Ve "Ya
hemen bir þeyler yapmak zorundayýz ya da
yok olup gitmek" diyor. Ama hepsi de,
yöneticilerin tutkularýnýn ve güçlerinin,
bilim adamlarýnýn aklýndan daha ilerde gittiðini biliyor ve çaresizlik içinde kývranýyor.
Hani, bütün insanca olanaklarý tükettikten
sonra, artýk "iþimiz Allah'a kaldý" denir ya.
Bu kere galiba, gerçekten iþimiz Allah'a
kaldý. Neyse ki, yine insanlýða Tanrýsal bir
el uzandý. Ve iþte uçan daireler, böyle bir
nükleer savaþa karþý, öyle bir çýlgýnlýðý
önlemek üzere dünyaya gönderildiler.
Geceleyin baþýnýzý gökyüzüne
çevirdiðinizde, semâda hareket eden ýþýklý
cisimler görürseniz, bilin ki, onlar
günümüzün güvencesi ve geleceðimizin
müjdecisidirler.

SEVGÝ DÜNYASI

17

Kehânet ve Kâhinlik - III

Uyuyan
Peygamber - 2
Derleyen ve Çeviren: Zuhal Voigt

Rusya'ya Özgürlük Gelecek
Geçen sayýmýzda, yirminci yüzyýlýn
büyük mistiklerinden olan Edgar
Cayce'in yaþamýndan ve þifacý yönünden
kesitler aktarmýþtýk. Bu yazýda ilgimizi,
Cayce'in kâhinlik yönüne yönelteceðiz.
Cayce gelecekle ilgili söylemlerini,
kiþilerle ilgili seanslarý (Readings)
çerçevesinde, bu kiþilerin saðlýk problemlerini ve çözümlerini irdelerken ve
dolayýsýyla onlarýn geçmiþ ve gelecekleri
ile ilgili bilgiler verirken, adeta dipnot
olarak ortaya koymuþtur.

1945 senesinin Ocak ayý baþýnda
dünyamýzdan ayrýlmýþ olan Cayce'in en
önemli kehânetlerinden biri, en sonuncu
kehâneti olmuþtu. Ölümüne birkaç ay
kala, Sovyet Rusya'nýn sonunu þu sözlerle haber veriyordu:
"Dünyaya Rusya'dan umut yayýlacak.
Ama komünizm veya Bolþevizm diye
tanýmlanan idare þekliyle deðil. Her þeyden önce özgürlük, özgürlük gelecek.
Ýnsanlar birbirini sevecekler ve bu prensip oradan dünyaya yayýlacak. Bunun
gerçekleþmesi yýllar alacak ama dünyaya
yeniden umut oradan gelecek."
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Müttefiklerle birlikte Almanya ve
Japonya'yý dize getirmiþ bir Kýzýl
Ordu'nun sahibi, baþýnda Komünist
Diktatör Stalin bulunan o günlerin Sovyet
Rusya'sý için hayâl gibi görünen bu
söylem, herkesin bildiði gibi, 31 Aralýk
1991'de Alma Ata anlaþmasý sonucu
Sovyet Rusya'nýn ve demir perdenin
çöküþüyle resmen gerçekleþmiþ oldu. Bu
tarihte demir perdenin ortadan kalkmasýyla, Sovyet Rusya'nýn kendisine ve
ona baðlý olan birçok devlete, takriben
yarým yüzyýl önce Cayce'in aynen haber
verdiði gibi, özgürlük gelmiþ oldu.
Günümüzde halen kehânetin umutla ilgili
ikinci bölümü henüz tam gerçekleþmiþ
deðil ama Sovyet Rusya'nýn kansýz bir
devrimle çeþitli özgür ve baðýmsýz
ülkelere bölünmüþ olmasý, bugünün
Rusya'sýnýn dünya ülkelerine partner tarzý
yaklaþýmý göz önüne alýnýrsa, kehânetin
ikinci bölümü artýk o kadar olanaksýz bir
þey gibi görünmemekte. Belki
önümüzdeki zamanlar bu açýdan birçok
þeye gebedir.
Cayce, kendi memleketi için de þimdiden gerçekleþmiþ kehânetlerde bulundu.
Bunlardan en önemlisi, 1939 senesinde,
ABD'de iki baþkanýn görev süreleri
içinde öleceðini ve bunu ülkede karýþýklýklar ve ýrk kavgalarý çýkaracaðýný haber
veriþidir. Bu söylemlerden ilki, Nisan
1945'de Roosevelt'in ölümüyle ve peþinden ülkede baþ gösteren kargaþa ile
gerçekleþti. Ýkincisi ise 1963'de öldürülen
Kennedy olayý oldu.
Almanya ve Avusturya Birleþecek,
Savaþ 1945'e kadar sürecek
Cayce ortaya çýkýþýndan önce, Ýkinci
Dünya Savaþý ile ilgili birçok þeyler de
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söyledi. 1935 senesinde, daha dünya
devletlerinin böyle bir þeyden þüphesi
bile yokken, Almanya ve Avusturya'nýn
birleþeceðini haber verdi ve Japonlarýn da
onlara katýlacaðýný bildirdi. O zamanlar
Japonya hâlâ, her yerde ABD'ye olan
yakýnlýðýný dile getirmekteydi.
1941 senesi Aðustos ayýnda, Japonlarýn
Pearl Harbor'u bombalayarak ABD'nin
savaþa katýlmasýna sebep olmasýndan dört
ay önce, Cayce'e genç bir Amerikalý
gelerek, kara kuvvetlerine mi yoksa deniz
kuvvetlerine mi katýlmasýnýn uygun olacaðýný ve ne kadar süre askerlik yapmasý
gerektiðini sordu, bu savaþ durumlarýnýn
daha ne kadar süreceðini bilmek istiyordu. Cayce'in cevabý: "En az 1945'e kadar
sürecek" oldu.
Yine savaþýn sonu konusunda, baþka bir
seferde, 1941 Aðustos ayýnda, bir firma
yöneticisi ona iþlerin ne þekilde geliþeceðini sordu. Cayce cevabýnda: "Sivil
çalýþmalar savaþ sýrasýnda engellenmiþ
olacak ama sonra yükseliþ baþlayacak.
Çünkü 1945-1946 yýllarýnda, dünyada
yeniden barýþ hüküm sürdüðü zaman,
varlýðýn (sorunun sahibi) uðraþmalarý ile
çok þey elde edilebilecek" diyerek, burada da savaþýn bitiþ zamanýný kesinlikle
belirtmiþ oldu. Ýkinci Dünya Savaþýnýn
baþlamasýndan önce de, olacaklarý þöyle
bir kehânetle ortaya koymuþtu: "Faþizm
ve ýrkçýlýða karþý duracak bir kuvvet
ortaya çýkmasý lâzýmdýr. Böyle bir güç
zamanla öfke ve nefret geliþtirecektir.
Þayet insanlýkla ilgili olaylarda her
zaman olduðu gibi, olaðanüstü güçler ve
etkiler araya girmezse; güç ve topraklarýný geniþletme hevesinde olan askeri
gruplar ve halklar tarafýndan tüm dünya
ateþe verilecektir."
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Cayce'in belki de korkarak gördüðü bu
vizyon ne yazýk ki neticede gerçekleþti,
belki de geri çeviremediði bir kaderi
olarak hemen tüm dünya ateþe düþtü ve
takriben 50 milyon insan yaþamýný kaybetti, insanlar yerlerinden, yurtlarýndan
ve sevdiklerinden mahrum kaldý, sað
kalan milyonlarýn da sonsuz acýlar çektiði
son dünya savaþý böylece yaþanmýþ oldu.
Savaþ esnasýnda, Almanya henüz her
yerde zaferlerle ilerlemekte ve birbiri
ardýna Avrupa ülkelerini zapt etmekte
iken, kendisine Hitler ile ilgili olarak
yöneltilen "Hitler'in kaderinde ne var,
nereye varacak?" sorusuna verdiði kýsa
ve net cevap da, Cayce'in geleceði ne
derece net olarak gördüðünün bir
kanýtýdýr: "O ölecek."
Cayce'in Ýkinci Dünya Savaþý ile ilgili
kehânetleri arasýnda, savaþýn kaderini
deðiþtirecek olan en önemli dönüm noktasý konusunda söyledikleri de son derecede ilginçtir. 20 Haziran 1943 deki bir
seansýnda, barýþ hususunda þöyle bir þey
söylemiþti: "Gelecek cuma günü, barýþýn
ne zaman gerçekleþeceði, bunun için
daha ne kadar, ne olmasý gerektiði
konusunu belirlemek üzere, garip þeyler
olacak." Cayce'in söylediklerini araþtýranlar, bu arada o günlere þahit olan
"Uyuyan Peygamber" kitabýnýn yazarý
Jess Stearn, o günlerde bu sözlerin ne
anlama geldiðini kestiremediler. Yýllar
sonra Jess Stearn, Ýngiliz yazar Alan
Clark'ýn Rusya ve Almanya arasýndaki
cephede olanlarý anlatan "Barbarossa"
isimli kitabýna rastladý: Yazar kitapta,
Kursk cephesinde Ruslarla karþý karþýya
gelen Almanlarýn Hoths kumandasýndaki
4.Tank Ordusunun, o ana kadar bir
kumandan emrine verilmiþ en kuvvetli
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güç olduðunu ve karþýdaki Rus cephesinde de, Rusya'nýn en güçlü kahramanlarýnýn yönettiði Rus güçlerinin bulunduðunu izah ettikten sonra þunlarý yazýyordu: "Almanlarýn karþýsýnda yer alan
Rus silahlý kuvvetlerinden baþka, hangi
açýdan bakýlýrsa bakýlsýn, Alman kuvvetlerinin savaþ alanýndaki Haziran 1943'ün
son günlerindeki yerleþimi, korkutucu bir
görünüþteydi. Lâkin tam da bu günlerde,
Alman tank birliklerini, kendine güven
duygusundan ziyade bir çeþit "kötümserlik" denebilecek garip bir duygu
kaplamýþtý. Etraflarýna topladýklarý bu
korkunç güçle Ruslarý yenmeye muvaffak
olamazlarsa, artýk Ruslarý yenmeyi hiçbir
kuvvetin baþaramayacaðý düþüncesindeydiler." Stearn, yazarýn Cayce'in kehânetinde kullandýðý "garip" kelimesini kullandýðýný da hayretle tespit etmiþti. Ayrýca
bu savaþta, Almanlarýn hücumundan önce
Hitler bizzat askerlere hitap ederek, bu
cephedeki karþýlaþmanýn, tüm savaþýn kaderini tayin edecek olduðunu belirtmiþti.
Gerçekten de, Almanlarýn yenilgisi ve
geri çekilmeye baþlamasý ile sonuçlanan
Kursk'taki bu karþýlaþmanýn, Rusya'daki
savaþýn sonucunu ve Almanlarýn Rusya
yenilgisinin de, Ýkinci Dünya Savaþý'nýn
sonucunu belirleyen dönüm noktasý
olduðunu, sonradan tüm otoriteler kabul
ettiler. Böylece Cayce, büyük savaþýn
dönüm noktasýný, yaþandýðý günlerde
görüp anýnda bildirmiþ oldu.
Cayce, yalnýzca savaþ ve barýþ konularýný deðil, büyük toplumsal olaylarý da
önceden görerek haber verdi. 1920'li yýllarýn sonlarýnda Virginia Beach'in
kuzeyinde arsa fiyatlarýnýn artacaðýndan
söz ettiðinden, o bölgede toprak satýn
almaya koþan hemþerileri birden çok zen-
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gin insanlar haline geldiler. Bunun tersi
de oldu, 1929'daki borsa felâketinden
önce, Wall Street'deki tanýdýklarýna,
ellerindeki tüm hisse senetlerini satmalarýný önerdi. Ama o zamana kadar
borsadan büyük para kazanmýþ olan
insanlar onu dinlemeye yanaþmadýlar ve
bir anda tüm servetlerinin bir hiç haline
geliþini seyretmek zorunda kaldýlar.
Gelecekte Saklý Kehânetler
Edgar Cayce'in, insanlýðýn ve dünyanýn
geleceði ile ilgili birtakým kehânetleri
daha var ki, bugüne kadar henüz gerçekleþmemiþ ya da kýsmi ortaya çýkmýþ
olduðu söylenebilir. Örneðin Cayce
çeþitli seanslarýnda, Kuzey Avrupa'nýn
coðrafyasýnýn kýsa bir zaman içinde
deðiþeceðinden, Amerika kýtasýnýn doðu
kýyýlarý önünde ve Pasifik'te yeni kýtalar
belireceðinden, Amerika'nýn doðu ve batý
kýyýlarýndaki þehirlerin, aralarýnda New
York, Carolina ve Georgia'nýn bulunduðu
bölgelerin tahrip olacaðýndan,
Japonya'nýn bazý bölümlerinin sular altýnda kalacaðýndan, Vezüv ve Pelée gibi
volkanlarýn yeniden faaliyete geçeceðinden, bunu depremlerin takip edeceðinden,
birçok kýyýlarýn sular altýnda kalacaðýndan, dünyada kutuplarýn yer deðiþtirmesi
olayýnýn gerçekleþeceðinden söz ediyor.
Bütün bunlar için bir tarih vermiyor ve
her þeyin zamanla, yavaþ yavaþ olacaðýný
söylüyor, yalnýzca Kuzey Avrupa'daki
deðiþikliklerin ve kutuplarýn deðiþmesinin bir anda olacaðýný haber veriyor.
Cayce bunlarý söylerken, bütün bunlardan haberdar olunmasý ama umudun
kaybedilmemesi ve korkulmamasý gerektiðini de ilave ediyor. “Kutuplarýn yer
deðiþtirmesi olayýnda hayatta kalmak

mümkündür, birçoklarý da hayatta kalacak ama dünyanýn bazý bölgeleri tehlikeli
yerler haline gelecek. Benim meditasyonlarým ve rüyalarým, þimdiye kadar
defalarca meydana gelmiþ olan bu olayýn
tekrar olacaðýný teyid ediyor.” 1945 yýlýna
kadar yapýlmýþ olan bu söylemler içinden, örneðin Japonya'daki Mart 2011'de
meydana gelen Tsunami ve sular altýnda
kalan atom reaktörü olayýnýn, belki bu
kehânetin bir bölümü olduðunu söyleyebiliriz. Yine Cayce zamanýnda bilinmeyen bir konu olan, küresel ýsýnma ve
kýyýlarýn her geçen sene biraz daha sulara
gömülmesi konusu da, günümüzde her
geçen gün biraz daha önem kazanmaktadýr.
Atlantis'ten Haberler
Bugün mevcut olmayan ama geçmiþteki varlýðýndan söz edilen Atlantis kýtasýndan ilk defa bahseden, bundan takriben
2500 sene önce, Yunanlý Filozof Eflatun
(Platon) olmuþtu. Cayce ise, ilk defa
Atlantis'i konu ettiði bir seansýndan
uyandýðýnda, o güne kadar hiç duymadýðý
bu konu hakkýnda þaþkýnlýkla "Nereden
çýktý bu konu, acaba gerçek yönü var
mý?" diyerek hayretini dile getirmiþti.
1923 yýlýnda gerçekleþen bu seans
esnasýnda, Cayce "Reading" verdiði bir
kiþinin, önceki yaþamýnda Alta veya
Poseidia (Atlantisin bölündüðü büyük üç
adadan biri) isimli, o zamana kadar
yeryüzünün gördüðü en yüksek kültüre
ve bilgiye sahip güzel bir ülkede
yaþadýðýný ve bunun Hz. Ýsa'nýn geliþinden takriben on bin yýl kadar önce
olduðunu söylemiþti.
M.Ö. 427-347 yýllarý arasýnda yaþamýþ
olan Eflatun, Timaios adlý eserinde,
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gelen büyük bir
deprem ve onu
takip eden su
baskýnlarý sonucu, o zamanki
Atina tahrip oldu
ve battý ama ayný
zamanda Atlantis
de batýp denizde
kayboldu.

Atlantis'i anlatýr. Bu eserde, anlatýcý
Kritias, büyükbabasýndan duymuþ olduðu
bu hikâyeyi nakleder. Büyükbabasý da
hikâyeyi, kendi babasýnýn akrabasý, M.Ö.
640-560 yýllarý arasýnda yaþamýþ olan
devlet adamý ve þair Atinalý Solon'dan
öðrenmiþtir. Solon'un ise bu anlatýlanlarý,
Mýsýr'a bizzat yaptýðý bir seyahatte
Mýsýrlýlardan öðrenip memleketine
getirdiði anlatýlmaktadýr.
Eflatun'a göre, Atina'nýn bulunduðu
yerde nesiller önce baþka bir Yunan
medeniyeti bulunmaktaydý. Bu
Yunanlýlar, o zamanlar, Atlantik
denizinde bulunan ve Küçük Asya ve
Avrupa üzerine istilâ seferleri yapan çok
geliþmiþ bir baþka medeniyete karþý
müdafaa halindeydi. Bu çatýþma baþlamadan önce, Atinalýlar Atlantik'te bulunan bu topraklara gemi ile ulaþabiliyor,
hattâ onun üzerinden geçip diðer taraftaki
kýtaya (Amerika) bile geçebiliyorlardý.
Bu topraklar üzerindeki Atlantis
medeniyeti, Libya ve Mýsýr'a kadar olan
Akdeniz topraklarýný ve diðer taraftaki
kýtanýn kýyýlarýný da kendi hâkimiyeti altýna almýþtý. Ama Atinalýlar þehirlerini
koruyabildiler. Daha sonra meydana

Eflatun, Atlantis'i þu sözlerle anlatýyor: " Su
kanallarý yanýnda çeþitli Tanrýlara yapýlan
tapýnaklar, bahçeler ve insanlarýn bedensel eðitimleri için düzenlenmiþ spor alanlarý, en büyük adanýn üzerinde kocaman
bir hipodrom vardý. Bunlarýn çevresinde
insanlarýn oturduðu evlerin yer aldýðý
uydu þehirler bulunuyordu. Kale içindeki
kral sarayýný çeviren duvarlar çevresinde
de, en güvendeki evler yer alýyordu."
Eflatun, Atlantislilerin yaþamýný ve
medeniyetlerinin sonuçta yok olmasýný da
þöyle naklediyor: "Ýçlerinde Tanrýsal güç
etkin olduðu müddetçe, kanunlara uydular. Erdemi her þeyden üstün tuttular ve
sahip olduklarý serveti, altýnlarý, mal ve
mülkü gözlerinde büyütmeyip zenginlik
sarhoþluðuna düþmediler. Ellerindeki her
þeyin ancak birlik ve dostluk içinde bir
anlamý olduðunun bilincindeydiler. Ama
içlerindeki tanrýsal güç, ölümlü yanlarýna
yenik düþtükçe, sahip olduklarý zenginliði
idare edemez hale geldiler ve dejenere
olmaya baþladýlar. Bu durumu fark edebilenler, asýl yüceltmeleri gereken þeyleri
mahvettiklerini anladýlar ama fark edemeyenler ise bol miktarda haksýz kazanç
ve güç elde ettiklerinde mutluluk ve
görkeme ulaþtýklarýný zannettiler."
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Eflatun'un anlattýklarýndan,
Atlantislilerin bu yaþam tarzýyla Tanrýlarý
kýzdýrdýðý iddiasýyla aniden bittiði ve
öykünün geri kalanýnýn kaybolduðu tahmin ediliyor.
Cayce'e göre Atlantis, Atlantik'te
Sargossa denizinden (ABD'nin doðu
kýyýlarý) Azor adalarýna kadar uzanan
bölgede bulunmaktaydý. Kýtanýn yok
olmasý üç aþamada gerçekleþti. M.Ö.
15.600 civarýnda gerçekleþen ilk iki
seferde, kýta adalara bölündü ve M.Ö.
10.000 civarýnda meydana gelen son patlamada, üç ana ada ve birçok küçük
adalar birlikte, bir seferde okyanusa
gömüldüler. Son batýþ gerçekleþmeden
önce, birçok Atlantisli Mýsýr, Peru, Orta
Amerika, Yeni Meksika ve Colorado gibi
civar ülkelere kaçmayý baþarabildiler.
Daha sonralarý bu bölgelerde oluþmuþ
çeþitli medeniyetlerin birbirleriyle olan
benzerlikleri, kaynaklarýnýn ayný oluþu
konusundaki düþünceleri desteklemektedir. Örneðin Peru yerlilerinde ve eski
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Mýsýr'da kullanýlan mumyalama biçimleri
birbirinin aynýdýr ve Güney Amerika
piramitleri ile Mýsýr piramitleri de ayný
tarz yapýlardýr. Ayrýca Ýspanya'nýn
kuzeyinde yaþayan Basklarýn ne karakterleri ne de dilleri, ülkenin geri kalan halkýna benzemez.
Cayce, Atlantis'in batma nedeni olarak,
Eflatun'da olduðu gibi, insanlarýn yaþam
tarzlarý ile Tanrýlarý kýzdýrmasýný göstermiyor. Ona göre Atlantisliler bizzat kendi
geliþtirdikleri yüksek teknolojinin kurbaný olmuþlar. Ancak yine de bu toplu
yok olmanýn temelinde yatan sebep,
insanlarýn gerçek deðerleri unutup, kendilerini hýrs ve hedonizme (hazcýlýk) kaptýrmýþ olmalarý. "Ýnsanoðlu, Tanrýnýn çocuklarý için geçerli olan kanunlara uygun
davrananlarý aþaðýlamasý sonucu, doðal
gazlarla elektrik gücünü baðlayan yok
edici unsurlarý harekete geçirmiþ oldu.
Bunlar, yeryüzünün yavaþ yavaþ soðumakta olan merkezinde ilk patlamalara
yol açtýlar ve ilk önce Sargasso denizi
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üzerindeki bölgeler çöktü." Bugüne kadar
Atlantis üzerinde çeþitli araþtýrmalar
yapýldý ve adý geçen bölgede gerçekten
de binlerce yýl önce böyle bir kýta yer
almýþ olabileceðine dair çeþitli iþaret ve
ipuçlarý bulundu.
Örneðin 1969 yýlýnda, Massachusetts'te
bulunan Woods Hole Oþinografi Enstitüsü Bilimcileri, Kuzey Atlantik'in dibinde,
yumuþak iniþli bir ova keþfettiler. Bu bölgenin tahminen 20.000 yýl önceki bir yerleþim bölgesinin artýðý olduðunu düþünen
bilim adamlarý, nedense burasýnýn kayýp
kýta Atlantis'ten deðil de, Kuzey
Amerika'daki ilk yerleþmelerden kalmýþ
olabileceðini ileri sürdüler.
Orta ve Kuzey Amerika halklarýnýn
hemen her birinde kulaktan kulaða
anlatýlan, tufanlar, sel felâketleri ve doðudan gelen insanlarla ilgili kadim hikâyeler mevcuttur. Örneðin Meksika'da
anlatýlan bir efsanede, Aztlan (Atlantis'in
eski adý olabilir) isimli bir ülkeden gemilerle gelen insanlardan söz edilir.
Missouri'de yaþayan Mandan
Kýzýlderilileri, büyük bir sel felâketi üzerine, atalarýný þimdiki topraklarýna getirmiþ olan büyük bir gemiyi her sene anma
törenleriyle kutsarlar. Ayrýca Hz. Ýsa'nýn
zamanýndan beri, Akdeniz bölgesindeki
bazý yer isimleriyle, Orta Amerika'daki
bazý yer isimleri tamamen benzerler.
Chol ve Cholula, Cholima ve Colima
gibi. Orta Amerika'daki bu isimler, ilk
Avrupalýlar oraya ayak bastýklarýnda
yerliler tarafýndan kullanýlýyorlardý.
Meksiko City'nin güneyindeki Pueblo
vadisinde, Meksikalý Antropolog Juan
Armenia Camacho, çeþitli þekillerle incelikle iþlenmiþ, 30.000 sene öncesine ait
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kemikler buldu. Bu bulguya göre, bu yörede bilinen tarihin çok öncesinde medeni
insanlar yaþamýþtý. Yine Meksika'da uzun
zamanlar önce doðudan ülkeye defalarca
çok yetenekli bir halkýn geldiði anlatýlýr.
O yüzden Aztekler hep “Beyaz Tanrýlar”ýn yeniden gelmesini beklediler ve belki
de o yüzden Ýspanyol istilacýlar Hernando
Cortez yönetiminde ülkelerini yaðmaya
geldiklerinde, onlarý iyi karþýladýlar.
Atlantik'in iki kýyýsýnda kullanýlan takvim yüzyýllar boyunca, Avrupalýlarýnkinden çok daha doðru olan hemen hemen
birbirinin ayný takvimdi. Matematik, mimari ve astronomideki titizlik de Mýsýr'da
ve eski Maya kültürlerinde aynýydý.
Atlantis'in bir kalýntýsý olduðu tahmin
edilen bugünkü Azor adalarý halen durgun bir yapýya kavuþmuþ deðildir. 1957'den itibaren yeniden depremler, volkan
patlamalarý ile sarsýlan adalarda, denizden birden yükselen volkanlarýn, yeniden
sulara batýp kaybolduðu da görülmüþtür.
1964'de adalar yeniden deprem ve
Tsunami'ye maruz kalmýþtýr. 1963'de Rus
araþtýrmacýlar, Azor adalarý yakýnlarýnda
denizin 2000 metre derinliðinden
çýkardýklarý taþlarýn milattan takriben
15.000 sene önce atmosfer etkisine
maruz kalmýþ olduklarýný tespit ettiler.
1945 senesinde yapýlan araþtýrmalarda
ise, Gulf Stream akýntýsýnýn altýndaki
okyanus zemininde, deniz seviyesinden
700 metre derinlikte, Florida caddesi
denilen bölgede, esrarengiz yükseltiler
görüldü. Bu yükseltilerin her biri birer ev
büyüklüðünde idiler.
Cayce Atlantis'in yok oluþunu,
insanoðlunun o zaman eriþtiði teknoloji
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ile doða güçlerinin birleþiminden doðan
yýkýcý kuvvetlerin gerçekleþtirdiðini
söylüyor. Cayce'e göre Atlantisliler enerji
üretiminde Güneþi kullanýyorlardý. Bunun
için de Lazer ýþýnlarýna benzeyen bir güce
sahip bir çeþit çakmak taþý aracýlýk ediyordu. "Bu taþ silindir þeklinde olup
çeþitli fasetleri vardý ve Güneþ ýþýnlarý
etkisiyle faaliyete geçiyordu. Prizmalarla
kuvvetlendirilen bu ýþýnlar, trene gemiye
benzer çeþitli taþýt araçlarýný harekete
geçiren gereçleri etkiliyordu. Iþýnlar þeklindeki bu enerji gözle görülmüyordu
ama gazla çalýþan uçaklarý veya yere
deðmeden havada kayan diðer taþýt
araçlarýný veya su altý araçlarýný hareket
ettiriyordu."

olan bir diðer ýþýn da, 1960 yýlýnda
Theodore Maiman tarafýndan yakut taþý
kullanýlarak Güneþ ýþýnlarýnýn
kuvvetlendirilmesiyle meydana getirilmiþ
olan Lazer ýþýnlarýdýr. Her iki buluþ da,
Cayce tarafýndan verilen tarihe aþaðý
yukarý uyan bir tarihte gerçekleþmiþ
bulunuyor. Cayce, bugünün insanlarýndan
birçoðunun, Atlantis'te yaþamýþ olan varlýklarýn reenkarnasyonlarý olduðunu da
belirtti. Ayrýca, Karayipler'de, Atlantis'ten
kalma olan þifalý güce sahip mavi bir taþ
bulunacaðýný da haber verdi. Gerçekten
de 1974'de Dominik Cumhuriyetinde
deniz mavisi bir Pektolith taþý bulundu ve
bugün spiritüel çevrelerde bu taþýn þifacý
gücüne inanýlmakta.

Bütün Atlantis'te bu enerjiyi üreten
istasyonlar kurulmuþtu. "Bu istasyonlar
sonuçta yanlýþlýkla çok yükseðe ayarlandý
ve bu yýkýcý kuvvetleri harekete geçirdi."

Cayce'in 1998'lerde baþlayacak olan
yeni karýþýklýklar ve çalkantýlarla ilgili ve
o tarihlerde baþlayacak olan deðiþikliklerle ilgili baþka kehânetleri de var. Bunlar
arasýnda, Libya, Mýsýr, Ankara ve
Suriye'ye ve Basra körfezi, Hint
Okyanusu ve Avustralya'ya uzanan deniz
yollarýna dikkat edilmesi gerektiðini de
söylemiþ. Bunlarýn, son senelerde Libya,
Mýsýr, Suriye'de olup bitenlerden daha
baþka ne anlamlara geldiðini de, belki
gelecek zamanlarda anlayacaðýz. Yine
büyük yeni karýþýklýklarýn baþlangýcý
olarak, Atlantis'e ait karalarýn yeniden su
yüzüne çýkýp okyanus üzerinde görünür
olacaðý zamanlarý da iþaret ediyor.

Cayce 1932 senesinde, bu ýþýnlarýn
gelecek 25 sene içinde yeniden keþfedileceðini de söylemiþti. 1958 senesinde
Encyclopaedia Brittanica, bir sene önce
yani 1957'de California Devlet Üniversitesinde antinötron üretilmiþ olduðunu
yazýyordu. Bu durumda, antinötronlarýn,
antiprotonlarla birliðe giderek, anti
madde meydana getirmelerinin ve anti
madde de bilinen madde ile birleþtiðinde
ise, her ikisinin kitlesinin de þimdiye
kadar görülmemiþ büyüklükte saf enerjiye dönüþmesinin yolu açýlmýþ oluyordu.
Ve atom çekirdeðinin parçalanmasýnda
ortaya çýkan enerji, bu enerjinin yanýnda
küçük bir parça olarak kalacaktý. Acaba
Cayce'in sözünü ettiði yýkýcý kuvvet bu
muydu?
Cayce'in bahsettiði ýþýnlara çok benzer

Cayce'in verdiði bilgiler çok geniþ kapsamlý ve biz her konuyu buraya alamasak
da, reenkarnasyon konusunda olanlarýnýn
bir kýsmýný, çeþitli örnek olaylar
(Readings) üzerinden gelecek sayýmýzda
incelemeye çalýþacaðýz.
Alýntýlar: Der Schlafende Prophet/Jess Stearn
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Aþkýn Ýnsan
Bireysellikten Evrenselliðe
Derleyen: Nihal Gürsoy

R

ichard M. Bucke adlý Kanadalý
bir psikiyatrist 1872'de 35
yaþýndayken olaðanüstü bir
aydýnlanma hali yaþadý ve bunun üzerine yaþamýný daha iyiye doðru
deðiþtiren bu fenomeni derinden
incelemeye kendini adadý.
Araþtýrmalarý neticesinde insanlýk tarihi
boyunca bireysel bilinç halinden,
kozmik bilinç haline eriþme yetisine
sahip olmuþ ve sergilemiþ bir düzineden çok insan örneði buldu ve onlarýn
ortak yönlerini tanýmlamaya çalýþtý.
Bucke'a göre aydýnlanmanýn da çeþitli

safhalarý vardý ve bunlar arasýnda tam
kozmik bilince ulaþmýþ olanlar yani
tamamen aydýnlanmýþ olanlar þunlardýr.
Buda, Kriþna, Ýsa, Pavlus, Platinos,
Dante, Juan de la Cruz, William Blake,
Walt Whitman, Madam Guyon ve Hz.
Muhammed.
Bucke kozmik bilince eriþme
konusunda erkek ve kadýn ayrýmý olamayacaðýnýn altýný çizerken örneklerinde kadýnlara az rastlanmasýnýn,
kayýtlý tarihin daha çok erkeklerin tarihi olmasýndan kaynaklandýðýný belirtir.
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AYDINLANMANIN VE
AYDINLANMIÞ ÝNSANLARIN
ORTAK ÖZELLÝKLERÝ
NELERDÝR?
1. Aydýnlanma, kozmik bilinç
dediðimiz yeni yeti, hâl ya da durum,
rastlantý sonucu þu ya da bu insanda
durup dururken ortaya çýkývermez.
Ortaya çýkmasý için, ruhen dünyada
eriþilebilecek olgunluk düzeyine ve
ahlâki geliþime ulaþmýþ olmak gereklidir. Olmazsa olmaz önkoþul bu
mükemmelliði yakalamaktýr. Ayrýcý
örneklerin çoðunda bu iç güzelliðin
dýþa yansýmasý, sýradýþý yumuþak huyluluk ve anlayýþ olarak kendini gösterir.
Eylem ve sözlere sevgi hâkimdir.
2. Aydýnlanmýþ ya da evrensel veya
kozmik bilince ulaþmýþ olan kiþiler bu
hali deðiþik sözlerle ama ayný biçimde
tanýmlamýþlardýr. Öz olarak eski kiþiliðin, yeninin doðuþu ile birlikte
görevini tamamlayarak yerini baþka bir
varoluþ algýsýna býraktýðý þeklinde
yorumlamýþlardýr. Budha bu yeni durumu "Nirvana" diye adlandýrýr.
"Nirvana" sözcüðü, Budist azizin en
yüksek amacýdýr ve en yüksek iyi
olarak ulaþmayý arzulayacaðý hâl diye
tanýmlanýr. Ýsa yeni durumu: "Tanrýnýn
Krallýðý" olarak adlandýrýrken, Pavlus
"Tanrýnýn Tin'i" ya da "Christ" dedi.
Dante ona: "Beatrice" (Mutlu Kýlan)
dedi. Whitman, kozmik bilince:
"Ruhum" dedi. Balzac bu yeni insaný
"Uzman" yeni durumu da "Uzmanlýk"
olarak adlandýrdý.
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3. Bu yetinin ortaya çýkýþý, farklýlýklarla birlikte tam olgunluktan yaþlýlýða
doðru geri saymaya baþlamadan önceki
yaþlarda olmaktadýr. Yani, 30'lu
yaþlarýn sonlarýyla 40'lý yaþlarda daha
sýk görülmekle birlikte, zamanýn ve
þartlarýn kuþaklara etkisi nedeniyle
belki gelecekte çok daha farklý evrelerde ortaya çýkabileceði yine Richard
M. Bucke tarafýndan belirtilmiþtir.
Richard M. Bucke araþtýrmalarý neticesinde, yaþamýn ve insanýn evriminin
geçmiþin birikimleriyle giderek
hýzlanacaðýný öngörmüþ ve þöyle bir
varsayýmda bulunmuþtur. "Kuþaklar
sonra, aydýnlanma çok daha alýþýldýk
olacak hattâ insanlýk için bir amaca
dönüþecek ve insanlýk aydýnlanarak
kendisini dönüþtürecektir" demiþtir.
4. Tüm aydýnlanmýþ insan örneklerinin ayný düzeyde olmadýklarý
açýktýr. Sýradan bilinç düzeyindeki
insanla tekâmül ederek aydýnlanmýþ
insan bilinci arasýnda nasýl seviye
farký varsa aydýnlanmanýn da kendi
içinde kademeleri vardýr.
5. Aydýnlanma yoluna girmiþ her
insanda bu durumun anlaþýlmasý ilkin
az veya çok endiþe yaratýr. Hz. Muhammed bunun en güzel örneklerinden
biridir. Cebrail ile ilk temasýndan sonra
yaþadýðý durumun olaðanüstülüðü,
onun kendisinden kuþku duymasýna,
yaþananlardan korkuya kapýlmasýna
neden olmuþtur. Bu yeni duyguyu
deneyimleyen herkesin kendine sorduðu ilk soru þudur: "Gördüðüm ve
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duyumsadýðým þey gerçekliði mi temsil
ediyor yoksa bir vehimden dolayý acý
mý çekiyorum?" Bu durumda, yeni
olgunun bir vehim ya da delilikle ilintili olup olmadýðýný nasýl bilebiliriz?
Söz konusu durumun eðilimleri zihinsel yabancýlaþmalardan bütünüyle farklýdýr, hattâ onlarýn karþýtýdýr.
Aydýnlanmaya eriþen insan yüksek
ölçüde ahlâkidir, kiþinin ego denetimi
ve hâkimiyeti otomatik hale gelmiþtir.
Düþünce ve davranýþlar uyum
içerisinde ve yol gösterici niteliktedirler. Kozmik bilince ulaþmýþ insanlarýn bize aktardýklarý bilgi ve davranýþ
biçimi özsel olarak birbirine benzer
niteliktedir. Ayný deneyimi yaþamýþ bir
baþkasýnýn öðretisini yadsýyan ya da
tartýþan aydýnlanmýþ bir kiþi örneði
yoktur. Aydýnlanmýþ insanda, ben bilinci yerine, insanlýðýn ve varoluþun birliði ve bütünlüðünü derinden kavramýþ,
kendisini de bütünün bir parçasý olarak
algýlayan ve bu yolda her türlü hizmet
ve fedakârlýðý görev bilen bir kozmik
bilinç oluþmuþtur.
6. Bir insanýn kozmik bilinç haline
ulaþabilmesi için, kendi bilincinin en
üst düzeyinde olmasý lüzumludur.
Olaðanüstü bir aklýnýn olmasýna gerek
yoktur ama elbette bu bakýmdan da
eksik olmamalýdýr. Bugünün dünyasýnda yükseltilen akýl ile gerçeði görebilen
akýl arasýndaki farký anlayabilmek
düþüncelerimize ýþýk tutacaktýr. Üstün
bir ahlâka sahip olmasý, sýcak bir kalbi,
güçlü duygudaþlýðý, yürekliliði, merhameti, tevazuu ve paylaþmayý
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bilmesinin yanýnda güçlü ve samimi bir
inanca da sahip olmasý gerekmektedir.
Tüm bunlarý kendi bünyesinde toplayabilen kiþi, yaþamýnýn ve tecrübelerinin
olgunluk noktasýna ulaþtýðýnda aydýnlanmayý yaþayabilir. Unutmamak
gerekir ki gerçek her insan için farklý
þekillerde ortaya çýkabilir. Ancak
sonuçlarý itibariyle kiþinin tekâmül
seviyesine göre benzer tezahürler gösterir.
7. Kiþi, hiçbir uyarý olmaksýzýn, bir
alevin ya da renkli bir bulutun içine
girdiðini veya böyle bir pus ve bulut ile
dolduðu duygusunu yaþayabilir.
8. Ayný anda sevinç, özgüven, zafer,
kurtuluþ duygusuyla yýkanýr. Buradaki
kurtuluþ duygusu bireysel olarak
algýlanmamalýdýr. Dünyanýn kurulu
olduðu düzenin kendisi bunun için
tamamen yeterlidir.
9. Yukarýdaki duyu ve duygu deneyimleri yaþandýðýnda kiþi, akýlsal ve
ruhsal bir aydýnlanmayla karþýlaþýr.
Evrenin aslýnda dipdiri bir varlýk
olduðuna inanmakla kalmaz bunu
görür ve bilir. Ýnsanýn ve tüm yaþamýn
ebedi olduðunu, evrenin her þeyin
iyiliði ve hayrý için çalýþmak üzere
kurulup, düzenlenmiþ olduðunu ve
dünyanýn temel ilkesinin sevgi
olduðunu, her bireyin mutluluðunun
uzun vadede mutlak olduðunu görür.
Geniþ bir bütün kavramý elde eder ve
yýllarca deneyimleyerek ve inceleyerek
öðrenebileceðinden çok fazlasýný bir
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anda kavrayýverir. Daha öncesinde elde
ettiði tüm birikim sadece onu yeni varlýðýna taþýyan bir basamak olarak kalýr.
Tüm gizemlerin kökünü, tüm zýtlýk ve
uyumsuz gibi gözüken ilkelerin, sertlik
ve yumuþaklýðýn, sevinç ve acýnýn,
sevgi ve nefretin, þiddet ve merhametin
kendisinden çýktýðý NEDENSÝZ ya da
ÝLK NEDENÝ görür.
10. Aydýnlanma ile birlikte insanýn
yakasýný yaþamlar boyu býrakmayan
ölüm korkusu, eskimiþ bir pelerin gibi
düþer. Bu aklýn yol göstermesiyle deðil,
kendiliðinden yok olur. Tamamen farklý
bir idrak ve ebedilik duygusu yerleþir.
11. Geçmiþ ve gelecek endiþeleri
kaybolur. Güven ve huzur ile anda
yaþamanýn rahatlýðý kiþiyi özgür kýlar.
12. Kozmik bilince ulaþmýþ bir kimsenin büyüsel bir cazibe ve çekim
merkezi oluþturmasý kaçýnýlmazdýr.
Bunun nedeni eklenen yeni bilinç ve
onun kazandýrdýðý yetidir. Bu yeti herhangi bir öðrenme süreci olmadan onu
bilgilendirir. Ayný zamanda eyleme
giriþme gücü olaðanüstü derecede artar.
Kiþi, bildiklerini aktarma yolunda da
yüksek beceri kazanýr.
13. Aydýnlanmýþ kiþi dingin fakat
canlý, sevgi doludur.
14. Aydýnlanmanýn bir an içinde
olmasý onun en çarpýcý özelliklerindendir. Karanlýk bir gecede gizlenmiþ manzaranýn apaçýk görülmesine
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yol açan göz kamaþtýrýcý bir ýþýk çakmasýna benzer. Dante'nin "Mutlu
Kýlan" üzerine yani kozmik bilinç ve
aydýnlanmayý kastederek yazdýklarýna
bir bakalým: "Görmekte olduðum þey
bana evrenin gülüþü gibi geliyordu,
çünkü sarhoþluðum iþitme ve görme
gücümü etkiliyordu. Ey sevinç! Ey
söze dökülmez mutluluk! Ey eksiksiz,
sevgi ve huzur yaþamý! Ey özlemini
çekmeden gelen zenginlik!"
"Walt Whitman'ýn tanýklýðý ise þöyle
dile gelmiþtir: "Doydum. Görüyor, dans
ediyor, gülüyor, þarký söylüyorum.
Kendi hafifliðimden ve neþemden
þaþkýnlýða düþmüþ dolanýyorum…
Sevinçle dolu okyanus, tümüyle sevinç
olan hal! Özgürlükte, tapýnmada,
sevgide sevinç, sevinç! Yaþam esrimesinde sevinç! Yalnýzca varolmak yeter!
Soluk almak yeter! Sevinç, sevinç, yine
sevinç! Peki, ama bu insanlar eðer bu
kadar olaðanüstü bir hali görüyor ve
biliyorlarsa niçin bunlarý anlaþýlýr bir
biçimde söyleyerek dünyayý bundan
yararlandýrmýyorlar?" Whitman ile
yapýlan bir konuþmada þöyle
söylemiþtir: "Walt yeterince biliyorsun,
öyleyse niçin açýklamýyorsun?" Ama o
bize þunlarý söyler:
"En iyisini söylemeye giriþtiðimde
Yapamayacaðýmý anlýyorum,
Dilim kendi baðlantý noktalarý
üzerinde etkisiz,
Soluðum, organlarýmýn sözünü dinlemiyor,
Dilsiz bir adam oluyorum."
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Ýsa'nýn "Göklerin Krallýðý" üzerine
özlü sözlerine dikkat edersek, insanýn
oraya ulaþabilmek için, elindeki her
þeyi fedâ edebileceðini söylediðini
görürüz. Kýsaca söylemek gerekirse
evrende her þey tam olarak olmasý
gerektiði yerdedir. Varolan her þey bir
eritme potasýnda gibidir, bir sürecin
ortasýnda ve doðru anda, önceden tasarlanmýþ bir kalýba dökülmüþ olarak
ortaya çýkacaklardýr. Evrendeki tüm
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ikilikler, tüm karþýtlýklar geçici oluþumlardýr. Kötülük duygusu, adaletsizlikler,
acý… v.s. insanýn tekâmülü için
gereklidirler ama ben duygusu aþýldýktan sonra orada olmayacaklardýr.
Bunlar insanýn çok fazla önem verme
eðiliminde olduðu geçici fenomenlerdir. Bu geçici fenomenlerin
varoluþu, her yerde varolan gerçekliðin
tanýnmasý sürecinde kalýcý olarak engel
oluþturamazlar.

RÝCHARD MAURÝCE BUCKE
KÝMDÝR
(1837-1902)
Kanadalý bir doktor ve psikologdur.
1872'de 35 yaþýndayken kendiliðinden
yaþadýðý bir kozmik bilinç deneyimi,
onun aydýnlanmanýn doðasýný anlamasýný saðladý. Sonrasýnda konuyla
ilgili araþtýrmalar yaptý ve etkin ve
üretken bir meslek yaþamý sürdürdü.
Bir akýl hastanesinin yöneticisi ve
Ontario'daki Western Üniversitesinde
Zihinsel ve Sinirsel Hastalýklar
Profesörü, British Medical
Association'da Psikoloji Bölümü'nün
Baþkaný ve American MedicoPsychological Association'ýn baþkaný
olarak hizmet verdi. 1879'da yayýnlanan kitabý "Man's Moral Nature"
sempatik sinir sistemi ile ahlâk arasýndaki iliþkiyi inceliyordu. Evrimleþen
insan zihni üzerine klasik inceleme olan 1901 tarihli "Cosmic Consciousness"ýn da yazarýdýr. Bu kitap, bilinç araþtýrmalarý ve kiþilik ötesi psikolojiyi
derinden etkilemiþtir.
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DNA ile Ýlgili Yeni Buluþ:
DNA’mýz Sözcüklerden ve Frekanslardan
Etkilenerek Yeniden Programlanabilir.
Bu makaledeki tüm bilgiler Grazyna Fosar ve Franz Bludorf
isimli kiþiler tarafýndan yazýlan ve numarasý ISBN
3930243237 olan "Vernetzte Intelligenz"
(Baðlantý Halindeki Zekâ) isimli kitaptan alýnmýþ ve Baerbel
tarafýndan özetlenmiþ ve yorumlanmýþtýr. Kitap þimdilik
maalesef sadece Almanca olarak satýþa sunulmuþtur.
Yazarlara www.fosar-bludorf.com adresinden ulaþabilirsiniz.
Çeviren: Necati Tarýman

nsan DNA'sý bir biyolojik internettir ve yapay olanýna göre de
birçok yönden üstünlüðü vardýr.
Rusya'da gerçekleþtirilen bilimsel araþtýrmalarda durugörü (clairvoyance), sezgi, ani ve uzaktan þifa
verme, kendi kendine þifa verme, onaylama teknikleri, insanlarýn (esas olarak
ruhsal üstatlar) çevrelerinde görülen
sýradýþý ýþýklar, aura, zihnin iklim
üzerindeki etkileri ve benzerleri gibi
fenomenler doðrudan veya dolaylý
olarak açýklanmaktadýr. Buna ek olarak
tek tek genlerin kesilip alýndýktan sonra
baþka yere taþýnmasýna (implantasyon)

Ý

gerek kalmaksýzýn DNA'nýn etkilenmesini ve yeniden programlanmasýný
mümkün kýlan yepyeni bir ilaç tipinin
ortaya çýkabileceðine dair kanýtlar
görülmektedir.
DNA'nýn sadece yüzde 10'u protein
inþasý için kullanýlmaktadýr. Batýlý
araþtýrmacýlar DNA'nýn iþte bu %
10'luk bölümü ile ilgilenmekte ve bu
bölüm incelenip kategorize edilmektedir. Geri kalan yüzde 90'lýk bölüm ise
"çöp DNA" olarak nitelendirilmektedir.
Ancak, tabiatýn hiç de aptal olmadýðýndan emin olan Rus araþtýrmacýlar adý
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geçen yüzde 90'lýk bölümü
incelemek üzere gruplar oluþturdular ve bu gruplara dil
bilimcileri ve genetikçileri de
dâhil ettiler. Bunlarýn elde
ettikleri sonuçlar ve bulgular
gerçek anlamda devrimsel
olarak tanýmlanabilir. Burada
elde edilen sonuçlara göre
DNA'mýz sadece bedenimizin
yapýlandýrýlmasýndan sorumlu
olmakla kalmýyor, ayrýca veri
depolama ve iletiþim hizmetleri için de kullanýlýyor. Rus
dil bilimcileri genetik
þifrenin, özellikle görünüþte
yararsýz olan yüzde 90'lýk
bölümde, tüm dillerde geçerli
olan kurallara uyduðunu
tespit ettiler. Dil bilimciler bu
amaçla sözdizimi (sentaks)
[kelimelerin sözcük gruplarý
ve cümleler oluþturmak üzere
biraraya getirilmesi] ve
anlambilim (semantik) [dil
formlarýnda anlam üzerinde
çalýþma] kurallarý ile temel
gramer kurallarýný karþýlaþtýrdýlar ve
DNA'mýzýn alkalinlerinin düzenli bir
gramere ve aynen dilimizde olduðu
gibi kurallar dizisine sahip olduðunu
buldular. Dolayýsýyla dünyadaki dillerin
tesadüflere baðlý olarak oluþmadýklarý
ve doðamýzda var olan DNA'nýn yansýmalarý olduklarý ortaya çýktý.
Rus biyofizikçi ve moleküler biyolog
Pjotr Garjajev ve iþ arkadaþlarý ayrýca
DNA'nýn titreþimsel davranýþýný incelediler. Elde ettikleri sonuç þu þekilde
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özetlenebilir: "Yaþayan kromozomlar
aynen endojen DNA lazer radyasyonu
kullanan solitonik/halografik bilgisayarlar gibi iþlev görmektedir."
Bu grup örneðin belirli bir frekans
modelini bir lazer ýþýný üzerine modüle
etmeyi baþardý ve böylece DNA
frekansýný ve bunun sonucu olarak da
genetik bilginin bizzat kendisini
etkileyebildi. DNA alkalin çiftlerinin
ve dilin temel yapýsý ayný olduðuna
göre, DNA þifresinin kýrýlmasýna gerek
de yoktur.
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Basitçe herhangi bir dildeki
kelimelerin ve cümlelerin kullanýlmasý
yeterli olmaktadýr. Bu da deneysel
olarak kanýtlanmýþtýr! Yaþayan DNA
maddesi (yaþayan doku, yapay çevredeki deðil) her zaman dil ile modüle
edilmiþ lazer ýþýnlarýna ve eðer uygun
frekanslar kullanýlýyorsa, hattâ radyo
dalgalarýna tepki verecektir.
Böylece nihai ve bilimsel olarak
onaylamalarýn, otojen eðitimin, hipnozun ve benzerlerinin insanlar ve
onlarýn bedenleri üzerinde neden bu
kadar güçlü bir etkiye sahip olduklarýný
açýklamaktadýr. DNA'mýzýn dile tepki
vermesi tümü ile normal ve doðaldýr.
Batýlý araþtýrmacýlar DNA dizinlerinden
münferit genleri kesip baþka yere yerleþtirirken, Ruslar hücresel metabolizmalarýný uygun olarak modüle edilmiþ
radyo ve ýþýk frekanslarý ile etkileyebilen ve dolayýsýyla genetik hatalarý
düzeltebilen cihazlar üzerinde þevk ile
çalýþmaya devam ettiler ve sonuç
aldýlar.
Garjajev'in araþtýrma grubu bu yöntemi kullanarak örneðin röntgen ýþýnlarý
tarafýndan hasara uðratýlmýþ olan kromozomlarýn tamir edilebileceðini gösterdi. Hattâ belirli bir DNA'nýn bilgi
kalýbýný yakaladýlar ve bunu baþka bir
DNA'ya aktardýlar ve böylece hücreleri
baþka bir genom olmak üzere yeniden
programladýlar. Örneðin, sadece DNA
bilgi kalýbýný aktarmak suretiyle kurbaða embriyolarýný semender embriyolarýna dönüþtürmeyi baþardýlar! Bu

SEVGÝ DÜNYASI

yolla tüm bilgi DNA'lardan ayrý genlerin kesilip çýkarýldýktan sonra baþka
yere taþýnmasý sýrasýnda ortaya çýkan
yan etkiler ve uyumsuzluklarla
karþýlaþmaya gerek kalmaksýzýn
aktarýlabildi. Bu gerçekten inanýlmaz
ve dünyayý deðiþtiren bir devrim ve
sansasyon olarak kabul edilmelidir. Her
þey çok eski kesme biçme iþlemlerini
kullanmak yerine basitçe titreþimi ve
dili uygulayarak baþarýldý. Bu deney
dalga genetiðinin çok büyük gücüne
iþaret etmektedir ve dalga genetiðinin
organizmalarýn oluþumu üzerindeki
etkisinin, alkalin dizilerinin
biyokimyasal süreçlerinin etkisine göre
çok daha fazla olduðu açýkça
görülmektedir.
Ezoterik (batýni) ve ruhsal öðretmenler çaðlardan beri bedenimizin dil,
kelimeler ve düþünce ile yeniden
programlanabileceðini bilmektedirler.
Ýþte bu olgu þimdi bilimsel olarak ispat
edilmiþ ve açýklanmýþtýr. Gayet tabii ki,
bu iþlem sýrasýnda frekans doðru
olmalýdýr. Zaten bu da neden herkesin
eþit þekilde baþarýlý olamadýðýný veya
her zaman ayný güçle yapamadýðýný
göstermektedir. DNA ile bilinçli bir
iletiþim saðlayabilmek için insanlar
bireysel olarak iç süreçler ve olgunluk
üzerinde çalýþmak zorundadýr. Rus
araþtýrmacýlarý doðru frekansýn kullanýlmasý durumunda bu faktörlere
baðlý olmaktan kurtulan ve her zaman
baþarýlý olan bir yöntem üzerinde çalýþmaktadýr.
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Ancak, bireyin bilinci ne kadar
geliþmiþse, herhangi bir cihaz kullanma
gereksinimi de o kadar azalmaktadýr!
Ýnsan bu sonuçlarý kendi baþýna elde
edebilir ve bilim eninde sonunda bu tip
fikirlere gülüp alay etmekten vazgeçip
bu sonuçlarý doðrulayýp, açýklayacaktýr.
Ve bu iþ orada bitip sona ermeyecektir.
Rus bilim insanlarý ayrýca DNA'nýn
vakum (boþluk) içinde rahatsýz edici
kalýplarýn oluþmasýna neden olabileceðini ve böylece manyetize olmuþ
solucan deliklerin meydana gelmesine
yol açabileceðini buldular. Solucan
delikleri Kara Deliklerin (kendi içine
çöken büyük yýldýzlarýn neden olduklarý fenomen) civarýnda ortaya çýkan
Einstein-Rosen köprülerinin
mikroskopik eþdeðerleridir. Bunlar
evrendeki tümüyle farklý bölgeler
arasýndaki tünel baðlantýlarýdýr ve bilgi
bu tünellerden zaman ve uzay dýþýnda
aktarýlabilmektedir. DNA bu bilgi bitlerini çekmekte ve onlarý bilincimize
aktarmaktadýr. Bu hiper iletiþim süreci
en çok rahatlama durumunda etkili
olmaktadýr. Stres, kaygý veya bir hiperaktif zihin gücü, bir hiper iletiþimin
gerçekleþmesini engellemekte veya söz
konusu olan bilgiyi tümüyle çarpýtmakta ve kullanýlamaz hale getirmektedir.
Doðada hiper iletiþim milyonlarca
yýldan beri baþarý ile uygulanmaktadýr.
Böcek topluluklarýndaki organize
yaþam akýþý bunu dramatik biçimde
ispat etmektedir. Modern insan ise
bunu sadece daha derin bir düzeyde ve
sezgi olarak bilmektedir. Ama bizler de
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bunu tüm yönleri ile kullanabilir hale
gelebiliriz. Doðadan bir örnek: Bir
kraliçe arý kolonisinden mekânsal
olarak ayrýldýðýnda iþçi arýlar inþa iþine
ayný coþkunlukla ve plana uygun
olarak devam etmektedirler. Ancak,
eðer kraliçe arý öldürülürse, kolonideki
tüm iþler durmaktadýr. Arýlarýn hiçbiri
ne yapacaðýný bilememektedir.
Anlaþýlan kraliçe arý inþa planlarýný
sürüsünün grup bilinci aracýlýðýyla
uzaktan da gönderebilmektedir. Ne
kadar uzakta olursa olsun, yaþadýðý
süre boyunca iþler aynen devam
ettirilebilmektedir. Ýnsanlarda hiper
iletiþime en fazla bir kiþinin aniden,
kendi bilgi dairesinin dýþýnda kalan bilgiye ulaþým saðlamasý sonucunda rastlanmaktadýr. Böylesine bir hiper
iletiþim o anda ilham, vahiy veya sezgi
olarak deneyimlenmektedir. Örneðin,
Ýtalyan besteci Giuseppe Tartini
rüyasýnda yanýnda bir þeytanýn oturmakta olduðunu ve keman çaldýðýný
gördü. Ertesi sabah Tartini parçanýn
notalarýný bütünüyle ve aksama olmaksýzýn hafýzasýndan yazabildi ve parçaya
da "Þeytan'nýn Ses Titremesi" (Trill
Sonatý) adýný verdi.
42 yaþýndaki bir erkek hastabakýcý
belirli bir çeþit bir bilgi CD-ROM'una
baðlanmýþ olduðu bir durumla ilgili
rüyalar görmeye baþladý. Bu rüyalar
sýrasýnda hayal edilebilecek her türlü
alanla ilgili doðrulanabilir bilgi kendisine aktarýlýyordu ve ertesi sabah o
bunlarý hatýrlayabiliyordu. O kadar çok
bilgi oluyordu ki, sanki gece boyunca
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koca bir ansiklopedi aktarýlmýþ gibi
oluyordu. Aktarýlan bilgilerin büyük bir
çoðunluðu tümüyle onun kiþisel bilgi
daðarcýðýnýn dýþýnda oluyordu ve hattâ
onun hiçbir bilgi sahibi olmadýðý alanlarla ilgili teknik bilgi de aktarýlýyordu.
Hiper iletiþim meydana geldiðinde
hem DNA'da, hem de insanda özel
fenomenler gözlemlenebilmektedir.
Rus bilim insanlarý lazer ýþýnýyla örnekler üzerine ýþýn saçtýlar. Ekranda tipik
bir dalga kalýbý (patern) oluþtu. DNA
örneði kaldýrýldýðýnda, dalga kalýbý
örnekle birlikte kaybolmadý ve kaldý.
Yapýlan birçok kontrol deneyinde
kalýbýn kaldýrýlmýþ olan DNA örneðine
ait olduðu gösterildi ancak buna raðmen (DNA örneði kaldýrýlmýþ olmasýna
raðmen) örneðin enerji alaný besbelli ki
varlýðýný korumaya devam etmiþti. Bu
etki þimdilerde fantom (hayalet) DNA
etkisi olarak adlandýrýlmaktadýr.
DNA'nýn kaldýrýlmasýndan sonra uzay
ve zaman dýþýndan gelmekte olan enerjinin önceden aktive edilmiþ olan solucan deliðinden akmaya devam ettiði
sanýlmaktadýr. Hiper iletiþim sýrasýnda
insanlarda da en fazla rastlanýlan yan
etki, ilgili kiþilerin çevresinde ortaya
çýkan açýklanamayan elektromanyetik
alanlardýr. CD çalarlar ve benzerleri
gibi elektronik cihazlar böyle durumlarda menfi þekilde etkilenmekte ve
saatlerce çalýþamamaktadýr.
Elektromanyetik alan yavaþça kaybolduðunda cihazlar yeniden iþlev
görmeye baþlamaktadýr. Pek çok þifacý
ve medyum, iþlerini yaparken bu etkilerle karþýlaþmaktadýr. Atmosfer ve
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enerji ne kadar iyi olursa olsun, tam o
anda cihazlarýn çalýþmasýnýn ve kayýt
yapmasýnýn durmasý o kadar can sýkýcý
olmaktadýr. Üstelik celseden sonra
cihazlarýn defalarca açýlýp kapatýlmasý
da cihazlarýn çalýþmaya baþlamasý için
yeterli olmamakta ve cihazlar ancak
ertesi gün yeniden normal çalýþmalarýna dönmektedir. Bunu okuyanlar içinde
bu tip olaylar baþlarýna geldiði için
kendilerini teknik açýdan yeteneksiz ve
beceriksiz olarak kabul edenler varsa,
bu söylenilen onlar için bir teselli olabilir çünkü böylece onlarýn hiper
iletiþim konusunda iyi olduklarý ortaya
çýkmaktadýr.
Yazmýþ olduklarý "Vernetzte
Intelligenz" (Birbirine Baðlanmýþ
Zekâ) isimli kitapta Grazyna Gosar ve
Franz Bludorf bu baðlantýlarý kesin ve
açýk bir þekilde açýklamaktadýrlar.
Yazarlar ayrýca kadim dönemlerde
insanlarýn, aynen hayvanlarda olduðu
gibi, grup bilinci ile kuvvetli bir bað
içinde olduklarýný ve grup olarak
davrandýklarýný varsayan kaynaklardan
alýntý yapmaktadýrlar. Ancak, biz insanlar bireyselliðimizi geliþtirmek ve
deneyimleyebilmek amacý ile hiper
iletiþimi neredeyse tümü ile unutmak
zorunda kaldýk. Ama artýk bireysel bilincimiz açýsýndan oldukça istikrarlý bir
duruma geldiðimize göre, yeni bir grup
bilinci oluþturmaya baþlayabiliriz. Bu
öyle bir grup bilinci olur ki, grup bilinciyle bilgiyi elde ettikten sonra yapmamýz gerekenler baðlamýnda uzaktan
kumandaya veya bu yönde zorlamaya
tabi olmaksýzýn DNA aracýlýðý ile her
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türlü bilgiye eriþim saðlayabiliriz.
Þimdi artýk biliyoruz ki, aynen internette olduðu gibi DNA'mýz uygun verileri aða aktarabilir, aðdan veri alabilir
ve aðda kayýtlý bulunanlarla temas
saðlayabilir. Böylece uzaktan þifa,
telepati veya örneðin akrabalarýn veya
yakýnlarýn durumunu hissetme ve benzerleri açýklanabilir hale gelmiþtir.
Bazý hayvanlar sahiplerinin daha uzaktan eve dönme planý yaptýklarýný hissetmektedirler. Bu durum artýk yukarýda sözü edilenler ýþýðýnda yeniden
yorumlanabilir ve grup bilinci ve hiper
iletiþim kavramlarý aracýlýðýyla açýklanabilir. Herhangi bir toplu bilinçlilik
belirgin bir bireysellik olmadan belirli
bir süre boyunca makul þekilde kullanýlamaz. Aksi halde, bizler ilkel bir
sürü içgüdüsüne geri döneriz ve bu da
kolayca manipüle edilebilir.
Yeni binyýlda hiper iletiþimin çok
farklý bir anlamý vardýr. Araþtýrmacýlar
insanlarýn tam bireysellik kazanmýþ
olarak grup bilincini yeniden elde
etmeleri halinde, dünya üzerinde her
þeyi yaratma, deðiþtirme ve þekillendirme konusunda Tanrý'ya benzer
güçlere sahip olacaklarýný düþünmektedir. Ve de insanlýk toplu olarak yeni bir
çeþit grup bilinci yönünde hareket
etmektedirler. Bugünkü çocuklarýn %
50'si okula baþlamalarý ile birlikte
problemli çocuk durumuna gelecektir.
Sistem herkesi ayný kefeye koymakta
ve onlardan uyum saðlamalarýný, kendilerini bu duruma göre ayarlamalarýný
beklemektedir. Oysa bugünün çocuk-
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larýnda öylesine geliþmiþ bir bireysellik
vardýr ki, böyle bir ayarlamayý ve kendilerine özgü özelliklerden vazgeçmeyi
kesinlikle reddetmektedirler.
Ayný zamanda daha fazla durugörü
sahibi çocuk doðmaktadýr (Paul Dong
tarafýndan yazýlmýþ olan "China's
Indigo Children" (Çin'in Ýndigo Çocuklarý) isimli kitabýna veya benim "Nutze
die Täglichen Wunder" (Günlük
Mucizelerden Yararlanýn) kitabýmýn
ilgili bölümüne bakabilirsiniz. Bu
çocuklardaki bir þey onlarý giderek
daha fazla yeni çeþit grup bilincine
doðru yönlendirmektedir ve bu her
neyse daha fazla baský altýnda tutulamaz. Kuraldan söz ediyor olsaydýk,
örneðin iklimin bir birey tarafýndan
etkilenmesinin oldukça zor olduðunu
söylerdik. Oysa iklim grup bilinci
tarafýndan çok daha rahatlýkla etkilenebilir (yaðmur danslarý veya duasý
yapan kabileler açýsýndan yeni haber
olduðu söylenemez).
Schumann frekanslarý olarak
adlandýrýlan dünya rezonans frekanslarý
iklimi güçlü þekilde etkilemektedir.
Ama ayný frekanslar bizim beyinlerimiz tarafýndan da üretilmektedir ve çok
sayýda insan düþüncelerini senkronize
ederlerse veya bireyler (örneðin üstatlar) düþüncelerini lazer gibi yönlendirerek odaklayabilirlerse, o zaman onlarýn
iklimi etkileyebiliyor olmalarý bilimsel
açýdan hiç de þaþýrtýcý olmayacaktýr.
Grup bilinci üzerinde çalýþan araþtýrmacýlar Tip I Uygarlýk Teorisini for-
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müle etmiþlerdir. Yeni tip bir bilinç
geliþtiren insanlýðýn ne çevresel sorunlar, ne de enerji kýtlýðý ile uðraþmasý
gerekmeyecektir. Zira bu insanlarýn birlik oluþturmuþ bir uygarlýk olarak
zihinsel güçlerini kullanabilmeleri
durumunda, bunun doðal sonucu gezegendeki mevcut olan tüm enerjilerin
kontrol altýna alýnmasý olacaktýr. Ve
tabii ki buna tüm doðal afetler de
dâhildir! Teorik bir Tip II Uygarlýðý
aslýnda Galaksideki tüm enerjiyi bile
kontrol altýna alabilir. "Günlük
Mucizeleri Kullan" isimli kitabýmda
bununla ilgili bir örneði yazmýþtým:
Her ne zaman çok sayýda insan dikkatlerini veya bilinçlerini, Noel zamaný,
Dünya Futbol Þampiyonasý veya Ýngiltere'nin Leydi Diana'sýnýn cenazesi gibi
olaylara odaklarsa, bilgisayarlarda rastgele sayýdaki jeneratör rastgele sayýlar
yerine düzenli sayýlarý çýkarmaya
baþlamaktadýr. Düzenli bir grup bilinci
tüm çevresinde düzen oluþturmaktadýr!
Çok sayýda insan birbirlerine çok
yakýn dururlarsa, þiddet potansiyelleri
ortadan kalkmaktadýr. Burada da sanki
tüm insanlýða ait bir insani bilinç
yaratýlmýþ gibi görünmektedir (Küresel
Bilinç Projesi).
DNA'ya geri gidersek: Görünüþe göre
DNA ayný zamanda normal beden
ýsýsýnda çalýþabilen bir organik süper
iletken oluyor. Yapay süper iletkenler
ancak -200 ile -1400C arasýndaki aþýrý
düþük ýsýlarda çalýþabiliyorlar. Son
zamanlarda elde edilen bilgilere göre
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süper iletkenler ýþýðý ve dolayýsýyla bilgiyi depo edebiliyorlar. Bu da DNA'nýn
nasýl olup da bilgi depolayabildiðiyle
ilgili baþka bir açýklama olmaktadýr.
DNA ve solucan delikleri ile baðlantýlý
olan baþka bir fenomen de vardýr.
Normal koþullarda bu süper ufak solucan delikleri çok istikrarsýzdýr ve varlýklarýný ancak saniyenin çok çok ufak
bir kesiri boyunca sürdürmektedirler.
Belirli koþullarda istikrarlý solucan
delikleri kendilerini organize edebilirler
ve bu durumlarda belirgin vakum bölgeleri oluþtururlar ki, bu bölgede
örneðin çekim gücü elektrik gücüne
dönüþtürülebilir.
Vakum bölgeleri önemli miktarda
enerji içeren ve kendi baþýna ýþýldayan
iyonize gaz toplarýdýr. Rusya'da böylesine ýþýldayan toplarýn çok sýk
görüldüðü bölgeler vardýr. Bunun tespit
edilmesinden sonra oluþan ilk kargaþayý müteakip Ruslar çok yoðun
araþtýrma programlarý baþlattýlar ve
bunlarýn sonucunda da yukarýda adý
geçen keþifler yapýldý. Pek çok insan
gökteki vakum bölgelerini ýþýldayan
toplar olarak görmektedir. Bir þekilde
bu fenomene dikkat eden kiþiler hayret
içinde bunlara bakýp bunlarýn ne olabileceðini düþünmektedir. Ben bir
keresinde bu fenomeni gözlemlediðimde içimden, "Merhaba yukarýdakiler. Eðer siz bir UFO iseniz, üçgen
biçiminde uçun" demiþtim. Ve birdenbire ýþýk toplarý üçgen biçimi alarak
hareket etmeye baþladýlar. Veya buz
hokeyinde kullanýlan toplar gibi gökte
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hýzla hareket ettiler. Bir taraftan zarif
bir þekilde gökte hareket ederken,
inanýlmaz bir ivmeyle sýfýrdan çok
büyük hýzlara ulaþtýlar. Böyle bir gösteriyi gören kiþinin aðzý açýk kalýr ve
ben de, diðer birçoklarý gibi, bunlarýn
UFO olduklarýný zannettim. Sadece
beni memnun etmek için üçgen þeklinde uçmayý kabul ettiklerine göre
belli ki, dost varlýk olmalarý gerekiyordu tabii. Son zamanda Ruslar bu
vakum bölgelerinin sýklýkla görüldüðü
ve ýþýk toplarýnýn yerden göðün üst
kýsýmlarýna doðru uçtuklarý alanlarda
bu toplarýn düþünce aracýlýðýyla yönlendirilebileceðini fark ettiler. Vakum
bölgelerinin bizim beyinlerimizde de
üretilen düþük frekanslý dalgalar yayýnladýklarý keþfedildi.
Ýþte hem beyinlerimizde, hem de bu
alanlarda üretilip yayýnlanan bu dalgalarýn benzerlikleri nedeniyle bu ýþýk
toplarý bizim düþüncelerimize tepki
vermektedirler. Bunlardan birinin yer
seviyesinde görülmesi durumunda
heyecanla buna doðru koþmak ise pek
de iyi bir fikir olmayabilir çünkü bu
ýþýk toplarý çok büyük miktarda enerji
içermektedir ve bu enerji genlerimizde
mutasyona yol açabilir. Burada mutlaka
böyle olmasý gerekmez ve böyle olabilir demek gerekir. Zira pek çok ruhsal
öðretmen derin meditasyon esnasýnda
veya enerji çalýþmasý sýrasýnda bu tip
ýþýk toplarý veya sütunlarý üretmektedirler. Bunlar çok hoþ duygulara yol
açmakta ve kesinlikle hasara neden
olmamaktadýr. Anlaþýlan bu bir çeþit iç
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düzene ve vakum bölgesinin kalitesi ile
kaynaðýna da baðlýdýr. Bazý ruhsal
öðretmenlerde, örneðin genç Ýngiliz
Ananda'da olduðu gibi, ilk baþta herhangi bir þey görünmemektedir. Ama
bu öðretmenlerin hiper iletiþim
halindeyken oturup konuþtuklarý veya
meditasyon yaptýklarý sýrada
fotoðraflarýnýn çekilmesi halinde,
fotoðrafta sadece bir sandalye üzerinde
beyaz bir bulut görülmektedir. Bazý
dünya þifa projelerinde de bu tip ýþýk
efektleri fotoðraflarda görülmektedir.
Basitçe ifade etmek gerekirse, bu
fenomenler kitapta ayrýntýlý olarak tarif
edilmiþ olan gravitasyon (çekim, yer
çekimi) ve antigravitasyon güçleri ve
ayrýca giderek sayýlarý artan istikrarlý
solucan delikleri ve hiper iletiþim ve
dolayýsýyla bizim zamanýmýz ve uzay
yapýmýz dýþýndan gelen enerjilerle ilgilidir.
Bu tip hiper iletiþim deneyimleri ve
görünen vakum bölgeleri ile temas kurmuþ olan önceki nesiller bir meleðin
önlerine gelip onlarla temas kurmuþ
olduðundan hiç þüphe etmezlerdi. Ve
bizler de hiper iletiþimi kullanýrken ne
tip bilinç biçimlerine eriþim
saðladýðýmýzdan pek emin olamayýz.
Bunlarýn var olduklarýna dair bilimsel
kanýtýmýzýn olmamasý (böylesine tecrübeleri yaþamýþ olan herkesin sanrý
gördüðü iddia edilemez) bunun
metafiziksel bir temelinin olmadýðý
anlamýna gelmez. Bizler sadece kendi
gerçekliðimizi anlama yolunda dev bir
adým atmýþ oluyoruz böylece.
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Eleþtirmek ve Yargýlamak
Kaynak: Andy Bokarski (www.dimensionalbliss.com )
Aþaðýda eleþtirmek ve yargýlamak üzerine yüksek benliðimden kanallama
çalýþmasýyla aldýðým bilgileri bulacaksýnýz. Bunlarýn herkese uyacaðýna
inanýyorum. Umarým yardýmcý olur ve herkeste ayný týnýyý oluþturur.
Derleyen: Nelda Bayraktar

“B

ir baþka ruhu eleþtirdiðinizde
veya yargýladýðýnýzda, yükselme yolunuzda ilerlemiyor,
kendinizi topraða çakýyorsunuz. Ayrýca
gereksiz negatif karmalarla yükleniyorsunuz. Bir baþka ruhu eleþtirmek ve
yargýlamak aslýnda kendinizi eleþtirmek
ve yargýlamaktýr, çünkü hepimiz tek bir
bilinciz. Yeryüzündeki her ruh deneyimler yaþamak, geliþmek ve öðrenmek
için buradadýr. Hepimiz, gerçekte kim
olduðumuzu bulmak, sonunda
içimizdeki o Tanrýsal ýþýkla bir olmak

ve yükselmek amacýyla ayný hedefe
doðru ilerlemekteyiz. Bununla birlikte,
oraya nasýl varacaðýmýz, yolumuzda
hangi dersleri öðreneceðimiz her ruh
için farklýdýr. Öyleyse lütfen her ruhu,
bu bireysel yolculuðunda onurlandýrýn.
Bir þehirden diðerine yolculuk yaptýðýnýzý, örneðin Los Angeles'tan New
York'a arabayla bir seyahat yaptýðýnýzý
imgeleyin. Nereye gitmeniz gerektiðini
biliyorsunuz, New York. New York'a
vardýðýnýzda kim olduðunuzu bulaca-
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ðýnýzý, içinizdeki Tanrýsal ýþýkla bir
olup yükseleceðinizi biliyorsunuz. Bu
sizin hedefinizdir. Ama ayný zamanda
oraya mutlaka belli bir tarihte varmanýz
gerekmediðini de imgeleyin. Oraya
kendi hýzýnýzla gidiyorsunuz. Bazý ruhlar oraya en kestirme yollardan ve hýzlý
bir þekilde gitmek isteyeceklerdir.
Bunda hiçbir yanlýþ yoktur. Diðerleri
ise New York'a kadar manzaralý yollarý
tercih ederek diðer eyaletleri de ziyaret
edeceklerdir. Bir ruhun ne zaman ve
nasýl New York'a vardýðý önemli deðildir. Önemli olan, onun eninde sonunda
oraya varmasýdýr. Ve herkes buraya
kutsal bir dakiklik içinde, tüm yerleri
gördükten, buralardan öðreneceklerini
öðrendikten ve yüklerinden arýndýktan
sonra, yani hazýr olduðunda varacaktýr.
Her ruhun bu özel yolculuðundan,
yani uðradýðý her yerden farklý ve güzel
þeyler öðrenmesine izin verin. Bazý
eyaletlerde çiçekler, bazýlarýnda kar,
bazýlarýnda güzel parklar ve bazýlarýnda
da kasýrgalar vardýr. Belki siz bu
eyaletlerde bulunmuþtunuz ve belki
bunlarýn size sunduðu deneyimleri
yaþamýþtýnýz. Belki de diðer ruhlar bunlarý ilk kez deneyimliyorlar. Belki siz
Arizona eyaletini görmüþtünüz ve
Büyük Kanyona en tepeden bakmayý
yeðlemiþtiniz. Ama diðer ruh
Kanyonun göbeðine yürüyerek gitmeye
karar vermiþtir ve onun deneyimi
sizinkinden farklý olacaktýr.
Gördüðünüz gibi her ruh birbirinden
farklý deneyimler yaþar. Hiçbir deneyim birbirine benzemez. Öyleyse lütfen
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hiçbir ruhu yaptýklarýnýn yanlýþ veya
doðru olmadýðýný düþünerek
eleþtirmeyin veya yargýlamayýn. Bu
onlar için tam anlamýyla doðru ve
eksiksiz olabilir, çünkü onlar bundan
öðreniyor ve tecrübe ediniyor olabilirler. Baþkalarýnýn çarýðýný giymiyorsunuz. Onlarý davranýþlarýndan dolayý
(bunlarýn yanlýþ olduðunu hissetseniz
bile) eleþtirmeyin ve yargýlamayýn.
Bunlar size yanlýþ gelebilir ama onlarýn
geliþmesi, büyümesi ve deneyim
kazanmasý için mükemmeldir. Herkes
kendi hýzýnda büyür ve öðrenir. Dünya
hepimiz için bir okuldur. Hepimizin
öðreneceði dersler farklýdýr. Öyleyse
her öðrenciyi aldýðý derslerden dolayý
onurlandýrýn ve saygýyla karþýlayýn.
Baþkalarýna sarf ettiðiniz sözlere
özen gösterin. Sözcüklerin fiziksel
aðrýlardan daha fazla incitici olduklarýný unutmayýn. Sözcükler kalplerimizde kalýr ve ruhumuzun çekirdeðine
kadar iþleyebilir. Karþýnýzdaki kiþiye
dürüst olmak adýna eleþtiride bulunduðunuzda, size bunlarý anlatamayabilir ve derinden incinebilir. Öyleyse
insanlara bir þey söylemeden önce
onun duygularýný ve düþüncelerini
dikkate alýn. Onlarýn çarýðýný giyerek
kendinize: "Ayný þeyi bana söyleseydi,
ben nasýl bir tepki gösterirdim? Ýncitici
olur muydum? Kýzar mýydým? Üzülür
müydüm?" deyin. Sizden doðrudan
talep edilmedikçe kimseye tavsiyede
bulunmayýn. Ve eðer isterlerse, bunu en
þefkatli ve en sevgi dolu biçimde,
içinde en ufak bir eleþtiri ve yargýlama
olmadan yapýn.
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Buna ilaveten eleþtirel ve yargýlayýcý
düþüncelerden sakýnýn. Bu tarz
düþünceler, onlarý dillendirmek kadar
kötüdür çünkü onlarý düþündüðümüz
anda kâinata yayýlýrlar ve biz farkýnda
olmasak bile eleþtirdiðimiz ve
yargýladýðýmýz ruha geri dönerler.
Söyleyecek hiçbir iyi þeyiniz yoksa
hiçbir þey konuþmamak ve kötü bir þey
düþünmemek en iyisidir. Evet, bunun
zor olduðunu biliyorum ama zihninizi
daima mutlu düþüncelerle doldurmaya
ve baþkalarýný eleþtirmemeye ve
yargýlamamaya çalýþýn.
Ayrýca þunu unutmayýn ki, bir baþka
ruhu eleþtirdiðinize ve yargýladýðýnýzda
aslýnda ona yaptýðýnýn yanlýþ olduðunu
kendi zihninizde anlatýyorsunuz
demektir. Bu ise, birisinin doðru
diðerinin yanlýþ, birisinin daha iyi
diðerinin ise olmadýðý, þeklinde bir
ayrýlýk yaratýr. Aslýnda hepimiz biriz.
Birimiz diðerinden daha iyi deðildir.
Tanrý hepimizi eþ sevgiyle sever.
Buna ilaveten bir baþkasýný
eleþtirdiðinizde ve yargýladýðýnýzda
kendiniz için de olumsuz karma
yaratýrsýnýz ki sonunda bu karmanýn da dengelenmesi gerekir.
Öyleyse incitici olabilecek bir
sözcük sarf etmeden önce iki
kere düþünün.
Örneðin, fazla kilolu birisini
gördüðünüzde, hemen onun
hakkýnda: "Ne kadar obez birisi"
diye düþünmeyin. Bu düþünce o
kiþinin ruhuna ulaþacak ve onu
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incitecektir aslýnda. Bu da ruhsal yolculuðunuzun bir yerinde kendi karmanýzý dengelemenizi gerektirecek bir
eylem olacaktýr sizin için. Bunun yerine o kiþiyi seçmiþ olduðu derslerden,
yaþadýklarý tecrübelerden ve duygularýndan dolayý onurlandýrýn ve varlýðýna þükredin. Eðer o kiþi kilolarýndan
dolayý baþkalarý tarafýndan sürekli
olarak alaya alýnýyorsa ve aþaðýlanýyorsa bu ruh eleþtirilmeyi ve yargýlanmayý
spiritüel yönden diðer insanlara
nazaran daha hýzlý bir þekilde kabul
etmeyi öðreniyor demektir. Bu ruh
incinmenin, alay edilmenin ve
aþaðýlanmanýn nasýl bir þey olduðunu
tecrübe ediyordur. Öyleyse bu kiþi
yeryüzünde daha zor bir dersi, daha zor
bir konuyu seçmiþtir. Onlarý bu seçimlerinden dolayý da onurlandýrýn. Tekrar
söylemek gerekirse diðerlerine ne
söylemeniz gerektiðine, onlar hakkýndaki düþüncelerinize gerçekten özen
gösterin. Bu tarz bir zihin yapýsý New
York'a herkesten daha hýzlý varmanýzý
saðlayacak ve yolculuðunuz daha
yumuþak geçecektir."
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Gaia’nýn Zaman Kapsülleri
Canlý Kryon Celsesi,
9 Þubat 2013 Salt Lake City, Utah
Lee Carroll kanallýðý ile verilmiþtir.
Çeviren: Necati Tarýman

S

Selâmlar sevgili varlýklar, ben
manyetik hizmetten Kryon. Bu
akþam vereceðim mesaj son haftalarda (Boulder, Colarado ve Phoenix,
Arizona'da) verilmiþ olan bilgilerin devamý
niteliðindedir.
Yaþlý ruh, bilmeye gereksinim duyduðun
bilgilerin tekrarlanmasý bazen zorunlu
olmaktadýr. Ve bu nedenle ilk önce bundan
öncekileri biraz gözden geçireceðiz.
Odanýn içinde bulunan ve canlandýrýcý
olan bir gerçek var. Burada yenilik,
yenilenme ve her þeyin yeniden ayarlanma
durumu var. 2012 yýlý enerjisini geçip
geride býrakmýþ olmanýn önemi sizin
kavrayýþýnýzýn ötesindedir. Çok uzaklarda

pek çok varlýk kuantum durumda burayý
izlemekte ve kutlamaktadýr. Yapmýþ
olduðunuz þeyleri geri alamazsýnýz ve bunlarla ilgili düþüncenizi etkileyecek, bazý
aksiyomlarý (önermeleri) sizlere hatýrlatmak isterim. Ama þimdi bir an için bazý
þeyleri gözden geçirelim.
Partnerim 23 yýl önce uyandýðýnda, bu
iþlem yavaþ þekilde gerçekleþtirilmiþti ve
bunu zaten daha önce de söylemiþtik. Onun
korkmasýný önlemek için ona gayet yavaþ
ve ihtiyatla yaklaþtýk. Ýnanýlýrlýðý saðlamak
için ona bilgileri tedricen ve basit þekilde
verdik. Ama o zamanlar bile sadece potansiyel kapýsýný açmýþtýk ve ben de sizlerin
yapmýþ olduklarýnýz nedeniyle gelmiþtim.
Yaþlý ruh, o zamanlar bazýlarýnýz gençtiniz,
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bazýlarýnýz deðildiniz. Ancak, hepiniz belli
bir amaçla buraya gelmiþtiniz.
Son 23 yýlda sadece yaþamýnýzý idame
ettirmeye çalýþtýnýz. Son 23 yýldýr sizlere
beklemeniz gereken þeyleri ve önünüzde
duran çok önemli potansiyelleri söylemekteyim. Karþýlaþacaðýnýz bazý enerjileri size
söylemiþtim ve gerçekten böyle de oldu.
Bunlarýn hepsi eski enerji ile savaþma ve
sürekli olarak meydan okunan ve birlikte
çalýþýlan dualite metaforu çerçevesi içinde
söylenmiþti. Ama artýk iþler deðiþti. Artýk
çalýþma baþlýyor.
Yaþlý ruh þimdi, "Bekle Kryon, ben çok
uzun zamandýr çalýþmaktaydým. Þimdi
baþladýðýný nasýl söyleyebilirsin?" diyecektir. Gerçekten de çok çalýþmak zorunda
kaldýnýz ve eski enerjinin katranýndan kurtulmak için mücadele ettiniz. Ama bu,
sadece yaþamýnýzý devam ettirmek içindi.
Siz bilgiye sahip olan yaþlý ruhsunuz ve bir
noktada bir uyanýþ gerçekleþeceðini ve o
bilginin bu aþamada kullanýlacaðýný
biliyordunuz. Þimdi o katran uzaklaþmaya
baþlýyor ve uyanýþ baþlýyor.
2012 Ýþaretleyicisi
Bir önceki celsede söylenmiþ olan bazý
þeyleri yeniden gözden geçirelim. Kendini
ekinokslarýn devinimine (presesyonuna)
hizalayan Gaia tarafýndan insanlýðýn üstüne
yüklenmiþ olan bir zaman iþaretleyicisi
vardý. Atalarýnýz tarafýndan bir son veya bir
baþlangýç olarak verilen ve görülen 26.000
yýllýk bir zaman döngüsü vardý. Eðer bunun
ötesine geçmeyi baþarýrsanýz artýk buradan
geriye dönüþ olamazdý.
Þimdi, "Eskiden beri alýþýk olduðumuz

þeylere ne zaman döneceðiz? Ben yeniden
normal olmak istiyorum" diyen birçok
insan var. Sevgili varlýklar, bu yarýþa
doðumunuzla birlikte baþladýnýz ve maraton koþtunuz. Sizin insan deneyimi
dediðiniz o yarýþ pistinde kilometrelerce
koþmak zorunda kaldýnýz. Tam bu yarýþý
kazanýrken gerçekten de iþin baþýna veya
ortasýna geri döndürüleceðinize inanýyor
musunuz? Buna cevabým: "Hayýr"dýr.
Belki de etrafta oturup, dolaþýp her þeyin
yeniden normale dönmesini bekleyen yaþlý
ruhlar vardýr ama siz normalin ne olduðunu
bilmiyorsunuz. Siz her zaman eski enerji
ile mücadele ettiniz, hem de yaþamlar
boyunca sürdürdünüz bu mücadeleyi.
Dualiteyi anladýðýnýzdan beri her zaman
tetikte olmak zorunda kaldýnýz. Ýþte bu normal deðildir.
Size yeni normalin ne olduðunu tanýmlayayým. Normal, yaþlý bir ruh olarak sahip
olduðunuz fikirlerin liyakat ve deðer
olduðu, enerjinin geçiþ dönemine girmiþ
olan bir dünya, bir gezegen olmasýdýr.
Sanki karanlýk bir bölgede aniden Güneþ
ortaya çýkmýþtýr ve o zamana kadar iþ
görmeyen birçok þey iþ görmeye
baþlamýþtýr. Ýþte yeni normal budur. Bundan
sonra normal, uyanmak ve o karmaþanýn
içinden geçmek zorunda kalmamanýz olacaktýr.
Olanlarý Hatýrlatma
Gözden geçirmeye devam ediyoruz ve
yeni Yaþlý Ruh âlet kutusunda bulunan
sabýr âletini kullanmanýzý öneriyoruz.
Ýþlerin yeteri kadar hýzlý gitmediði
konusunda sabit fikre saplanýp kalmayýn.
Bunun yerine biraz dinlenin. Hep
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söylediðimiz gibi, birkaç derin nefes alýn,
geriye yaslanýn ve dinlenin. Neler olduðuna
bir bakýn ve sizi buralara getirmiþ atalarýnýza teþekkür edin. Onlarýn yaþýyor ve
ölmüþ olmalarýndan, burada konuþulanlara
inanýyor olup olmamalarýndan ve size karþý
iyi olup olmamalarýndan baðýmsýz olarak,
annenizi ve babanýzý onurlandýrmak için bir
an içinize dönün. Sizi buraya getirmiþ
olduklarý için onlara teþekkür edin çünkü
perdenin öbür tarafýnda iken ve henüz
buraya gelmemiþken, onlar ne yaptýklarýný
biliyorlardý. Onlarýn biraraya gelmeleri ve
yaþlý ruh olarak sizi bu gezegene getirme
potansiyeli daha o zaman mevcuttu.
Gezegenin enerjisinin, atalarla olduðu
gibi sizinle uyum içine girmeye baþlamakta
olduðu, bu yere sizi getirdiði için Gaia'ya
teþekkür etmek amacýyla bir an içinize
dönün çünkü gezegenin topraðýnýn
uyanýþýný görmeye baþlayacaksýnýz. Bu
modern zamanda bile mevcut olan ittifaký
anlayýn ve Dünyaya teþekkürlerinizi sunun
çünkü sizin geldiðiniz yer orasýdýr. Sabýrlý
olun. Size bundan sonra söyleyeceklerimden dolayý sabýrlý olmanýz da gerekecek
zaten.
Çýlgýnlarýn Zamaný
Karanlýk daðýlmaya baþladýðýnda tuhaf,
huzursuz eden bir enerji ortaya çýkar çünkü
kendinizi bildiðinizden beri onunla
mücadele ettiniz ve þimdi onun eksikliðini
hissetmeye baþlýyorsunuz. Bazýlarýnýz buna
gerçekten de alýþtýnýz. Bazýlarýnýz ise bir
anlamda ona baðýmlýsýnýz çünkü siz onu
iterken, o da sizi itmektedir. Siz bunu bir
denge olarak kabul edersiniz. Eðer beklediðiniz gibi o sizi geri itmezse, kendinizi
rahatsýz ve dengesi bozulmuþ hissedersiniz.
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Bu nedenle, yaþlý ruhun içinde bile huzursuz eden bir enerji var. Gerçekten neler
olup bittiðini tam olarak bilmiyorsunuz.
Onun için rahatlayýn, derin nefes alýn,
sabýrlý olun ve sizi eskisi gibi ayný güçle
geri itmeyen yeni enerjiye uyum saðlamaya
baþlayýn ve böylece bu yeni enerji içinde
nasýl iþ göreceðinizi öðrenmeye baþlayýn.
Sevgili varlýklar, son zamanlarda bazý
insanlarýn yaptýklarý ile ilgili olarak
olaðandýþý bir þeyler gördünüz mü? Bazý
bunu haberlerde dinlersiniz ama her zaman
deðil. Bu tam ekinokstan, gündönümünden
hemen önce baþladý. Haberlere bakýp
nelerin olduðunu görebilirsiniz.
Bazý insanlarýn çýlgýnlýða tutsak düþmüþ
olduðu gibi bir görüntü vardýr ve bunlardan
bir kýsmý iþi baþka insanlarýn çocuklarýný
öldürmeye kadar vardýrdýlar. Bazýlarý ise
öfke nöbetlerine girip tümüyle anlamsýz
iþler yapmaktalar ve sizleri insanlýðýn
nereye doðru yol aldýðýný ve gerçekte neler
olduðunu düþünmeye ve merak etmeye
sevk etmektedirler. Tüm bunlar sizlerin her
ay dolunay sýrasýnda gördüklerinizden farklý deðilmiþ gibi görünmektedir. Sizler dolunayýn ne olduðunu, ne anlama geldiðini
herhalde biliyorsunuz. Bu oldukça
olaðandýþý bir zamandýr ve bu süreçte dolunay bazý insanlarda dengesizlik yaratýr.
Zaten sýnýra yakýn olanlar bu zamanlarda
çizginin ötesine geçerler ve dolunayýn
olmadýðý zamanlarda asla yapmayacaklarý
þeyleri yapmaya baþlarlar. Þimdi size pek
de hoþ olmayan bir þey söyleyeceðim. Tam
bir yýl sürecek olan dolunay enerjisi için
kendinizi hazýrlayýn. Ýþte sizin önünüzde
olan enerji böyle bir þeydir.
Bazýlarý tüm bunlara bakmakta, kendile-
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rine göre sonuçlar çýkarmakta ve beyanlarda bulunmaktadýr. Bazýlarý dünyanýn hastalýklý bir duruma, döneme doðru gitmekte
olduðunu söylemektedir, kehanetlerde hep
bunlarýn söylenmiþ olduðunu ve insanlarýn
dengesiz hale gelmeye baþladýklarýný iddia
etmektedir. Bu insanlara ne söylemeyi
düþünüyorsunuz? Hayýr, böyle bir olmuyor
diyerek karþý mý çýkacaksýnýz? Aslýnda
gerçekten de öyle bir görüntü vardýr.
Gerçekte olan ise eski enerjinin debelenip
durmakta olduðudur çünkü o sizin kazanmýþ olduðunuza inanamamaktadýr. Ve siz
gerçekten de kazandýnýz.
Eski Enerji Savaþý Kaybetti
Bir dengesizlik enerjisi hissediyor
musunuz? Bu nedenle kendinizi tuhaf
hissediyor musunuz? Bir de var olmak için
eski enerjiye baðýmlý olanlarýn halini
düþünün. Bir an için açgözlülük üstatlarýný,
yaþamlarýný baþkalarýný kandýrarak
kazananlarý bir düþünün. Bu insanlar insan
bilinci o kadar iyi tanýdýklarýný sanýyorlar
ki, sadece parmaklarýný belirli bir þekilde
oynatmak sureti ile neredeyse herkesi
kandýrabileceklerini düþünüyorlar. Bu
insanlar alavere dalavere ve üçkâðýtçýlýkla
yaþamýn üstesinden geleceklerini sanýyorlar. Ama artýk bundan böyle bunlarýn iþe
yaramayacaðýný biliyor musunuz? Þimdi bu
tip insanlar size ne hissediyorlardýr? Bu
doðrudan onlarýn varlýk nedenleri ile ilgilidir ve varlýklarý tehlikeye girmiþtir.
Eski usuller artýk iþ görmediðine göre bu
insanlar baþka yollar deneyeceklerdir.
Benim sözünü ettiðim þey budur ve sizler
birçok karanlýk þeyin daha karanlýk hâle
geldiðini göreceksiniz. Çünkü bunlara
yatýrým yapanlar eskiden yapmýþ olduklarý
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þeylerin artýk iþe yaramadýðýný anlamaya
baþlýyorlar. Bunu çok kýsa süre içinde göreceksiniz ve ekonominizde de bunu göreceksiniz. Çünkü yeni enerjiden dürüstlüðe
sahip olan bir sistem geliþtirilene kadar,
dürüstlük dýþýnda üretilen her þey daha
kötüye gidecektir.
Bunu politikada da görmeye baþlayacaksýnýz. Bunu siyasetçilerin seçim kampanyalarýnda kullandýklarý yöntemlerde de
göreceksiniz. Ýnsanlarýn yeni enerjide
nelere tahammül(tolerans) ve hoþgörü
göstereceklerini ve nelere göstermeyeceklerini göreceksiniz ve bunlarýn hepsi
deðiþim ile ilgilidir. Bu gözden geçirme bir
süre bazý çýlgýnlarý tolere etmek zorunda
olacaðýnýzý belirtmek için yapýlmaktadýr.
Bunlardan bazýlarý size yakýnken, bazýlarý o
kadar yakýn olmayacak. Bunlarla
karþýlaþtýðýnýzda bu celseyi hatýrlamanýzý
istiyorum. Bu dolunay enerjisi ile dolu bir
yýldýr veya en azýndan sizler bu þekilde
hissedeceksiniz. Garip ve dengesiz liderleri
de izleyin.
Her þey biraz dengesizmiþ gibi
görünebilir ve sizler enerjinin nereye yerleþtiðini hâlâ bilmeyeceksiniz. Bundan
sonra ne yapmanýz gerektiði konusunda
gerçekten belirsizlik var ve ben tüm bunlarýn arasýnda size kendinizi rahat býrakmanýzý, tatil yapmanýzý, gevþemenizi ve
sabýrlý olmanýzý söylüyorum. Yaþlý ruh, bu
deðiþime kadar gelmek için çok yol kat
ettin ve dolayýsýyla artýk endiþelere yenik
düþmen olmayacak bir þeydir.
Buraya gelirken yanýnýzda getirdiðiniz
bilgeliði kullanmaya baþlamanýzý istiyorum. Aranýzda çocuk yetiþtirmiþ olanlarýn,
bu süreç içinde, onlarýn belli büyüme aþa-
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malarýnda neler olduðunu hatýrlamanýzý
istiyorum. Çocuklarýnýz öðrenme eðrisi
içinde nelerden geçtiler? Sizden hoþlanmadýklarý zamanlar ve daha sonra tekrar
hoþlandýklarý zamanlar oldu mu? Duygusal
deðiþim dalgalarý arasýnda bocaladýklarý
oldu mu? Gezegenin enerjisi böyle bir
süreçten geçmektedir ve bu neredeyse bir
yeniden doðumdur.
Fikirler ve Ýcatlar Rastgele Deðil
Þimdi bu konuya yeniden dönmek istiyorum çünkü daha önce hiç söz etmediðim,
konuþmak istediðim bir konuda konuþacaðýz. Ýnanýlmaz gibi geliyor ama fikirler
ve icatlar ancak dünya bunlara hazýr
olduðu zamanlarda ortaya çýkarlar, daha
önce deðil. Daha önce de söylediðimiz
gibi, insanlýk "her þeyi düþünebilecek kapasitesi olduðuna" inanýr. Aydýnlar yaratýcýlýkta sýnýr olmadýðýný düþünürler. Buna
karþýlýk, çok önemli fikirlerin ve icatlarýn
her zaman en son dakikada ortaya çýkmýþ
olmasý sizce ilginç deðil mi? Ýnsanlýða baktýðýnýzda ve ne kadar uzun süredir burada
olduklarýný ve ne kadar zamandan beri zeki
insanlarýn dünyada olduklarýný düþünürseniz, tüm modern icat ve keþiflerin
neredeyse tamamýnýn son zamanlarda
gerçekleþtirilmiþ olmasýnýn nedenini bulmak gerekir.
Binlerce yýl boyunca bakterinin ne
olduðunu anlamaksýzýn veya mikroplarýn
olduðuna inanmaksýzýn veya elektrik
olmaksýzýn yaþamýþ olduðunuzu bir
düþünün. Bunlar hakkýnda düþündüðünüzde
ve bunlarýn hangi sýralama içinde ortaya
çýktýklarý hakkýnda kafa yorduðunuzda,
ilginç sonuçlara ulaþýrsýnýz. Ayný icat
üzerinde ayný zaman dilimi içinde birçok
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insan çalýþmýþtýr ama birbirlerinden haberdar olmamýþlardýr. Aniden radyo icat edildi,
ardýndan hava içinde seyahat eden resimler
ve sonra uçak. Bunlarýn hepsi sanki son
anda olmuþ gibi görünmektedir. Ýþlerin
nasýl yürüdüðü baðlamýnda bunun mantýklý
olup olmadýðýný sorgulamanýz gerekir, öyle
deðil mi? Ýnsanlarýn akýllanmalarý için tarih
içinde belli noktaya gelinmiþ olmasý mý
gerekmektedir? Yoksa iþin içinde baþka
þeyler mi var? Bunun cevabý iþin içinde
baþka þeyler olduðu yönündedir. Sanki bu
fikirlerin ayný zamanda dünyaya "teslim
edilmiþ" olduðu ve birçoklarýnýn birdenbire
bunlarý anlamaya baþlamýþ olduklarý gibi
bir sonuca varýlmaktadýr.
Zaman Kapsülleri
Olaylar þu þekilde gerçekleþmiþtir: Gaia
içinde Kristal Izgara (Að) bulunmaktadýr.
Bu Kristal Izgara Pleiadesliler tarafýndan
oraya yerleþtirilen her þeyin hafýzasýdýr.
Kristal Izgara Pleiadesliler tarafýndan bu
amaç için yaratýlmýþtýr. Durum uygun
olduðunda ve insanlýðýn bilinci belli bir
noktaya ulaþtýðýnda, bu fikirler salýverilir.
Bu, icadýn zaman kapsülüdür. Bu dünyanýn
dýþýndan ve büyük merkezi Güneþ tarafýndan deðil, dünyanýn içinden kaynaklanýr.
2000'li yýllarýn baþýnda Shasta Daðýnda
(California) otururken sizlere dað içindeki
Lemuryalýlardan söz etmiþtik. Size o
zaman, zaman kapsülünden bahsetmiþtik ve
þimdi de açýklamayý yapmýþ bulunuyoruz.
O daðdakiler dýþarý çýkýp kendilerini tanýtýp
herkesin elini filan sýkmayacaklardýr.
Zaman kapsülü bilgi ve fikirler ile ilgilidir.
Kapsüller sizin zaman içinde keþfedeceðiniz, bilimin ve yaþamýn kuantum özellikleri ile ilgilidir. Dolunay çýlgýnlýðý sona
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erdiði zaman - ki bu çýlgýnlýk mutlaka sona
erecektir - yeni enerji içine geçebilmek için
üretmek durumunda olduðunuz yeni fikirler söz konusudur. Zaman kapsülleri onlarý
hissedebilenler açýsýndan canlý gibidirler ve
ezoterik "görücüler" ise onlarýn içinde
faaliyet görmektedir.
Bunlarý hiç biraraya getirdiniz mi?
Uygarlýðýn ne kadar zamandýr Dünyada var
olduðunu hiç düþündünüz mü? Siz þu anda
Amerika Birleþik Devletleri denilen bir
ülkede bulunuyorsunuz ama bu ülkenin
kurucu babalarýnýn daha önce asla
düþünülmemiþ, tümüyle ve kesinlikle
özgün olan bir þeyi ortaya çýkarmýþ olduklarýnýn farkýnda mýsýnýz? Onlarýn zihinlerinde insan haklarý en büyük önceliði
almaktaydý. Bu fikirlerin nereden geldiðini,
nereden kaynaklandýðýný zannediyorsunuz?
Size söyleyeyim - topraðýn içinden!
(Kristal Izgara)
Ýnsanlýðýn bunu düþünmesi için ne kadar
süre gerekirdi? Bu apaçýk olan bir sistemdir, öz ve açýk olarak düzenlenmiþtir ve
böylece genç ve diðer ülkelere göre çok
daha ileride olan yeni bir ülke yaratýlmýþtýr.
O kadar ileride olan bir ülkeydi ki, yeni ve
farklý bir sistem olarak 100 yýldan daha
uzun bir süre standart oluþturmuþtur. Bu
olay neden 1000 yýl önce olmamýþtýr?
Þimdi mantýklý olup olmadýðýný kendinize
sormalýsýnýz. Yeniden soruyorum: Ýnsanlýk
binlerce yýl boyunca böyle bir sistemin
oluþturulabileceðinin hiç farkýnda olmamýþ
mýdýr? Daha yüksek düþünce ve icatlar için
neden mantýklý fikirler yoktu?
Tesla Adýnda Bir Adam
Zamanýn belirli bir noktasýnda insanlýk
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neredeyse tökezlemiþtir. O zamanlar elektrik ile ilgili büyük sorunlar vardý. Derken
zamanýnýn çok ilerisinde olan ve adý Nikola
Tesla olan bir adam ortaya çýktý. O insanlýða "alternatif akým" diye anýlan prensibi
hediye etti. Sevgili varlýklar, sizi bu prensibi anlamaya davet ediyorum, aslýnda bu
baðlamda size meydan okuyorum.
Çoðunuz bunu anlayamayacaktýr çünkü üç
boyutlu deðildir. Öznitelikleri bugün hâlâ
"dehâ düzeyinde düþünce" olarak kabul
edilmektedir. Bugün kullanmakta
olduðunuz elektrik ile ilgili fikrin tamamý
bu adamýn kuantum zihninden çýkmýþtýr.
Onun bunu yapmasýna izin verildi.
Tesla'nýn kendisi doðru zamanda teslim
edilmiþ bir tür zaman kapsülüydü. O daha
fazlasýna sahipti, ama o zaman Dünyaya
sadece alternatif akým sunulmasýna izin
verilmiþti. Gerçi Tesla daha baþka þeyler de
yapmak için çaba harcadý. Çünkü baþka
þeylerin de olduðunu biliyordu ama baþka
bir þeyi geliþtirmesi mümkün olmadý. Size
onun baþka neleri keþfettiðini söylesem,
sizin bunun hiç farkýnda olmadýðýnýz ortaya
çýkabilir, çünkü onun kutunun dýþýna çýkmasýna izin verilmedi. Dünya henüz buna
hazýr deðildi.
Tesla kütlesiz nesneler keþfetti. Manyetik
tasarým kullanarak atomik yapýnýn kütlesini
deðiþtirebiliyordu ama bunu kontrollü
olarak yapamýyordu. Tezgâhýn üstünde
bulunan objeler yer çekiminden kurtulup
tavana yapýþýyordu ama olayý ne tekrarlayabiliyor, ne de kontrol edebiliyordu.
Henüz zamaný deðildi. Baþka neyi bildiðini
biliyor musunuz? Görünüþte elektriðin
aktarýmýnda baþarýsýzlýða uðramýþ gibi
görünüyordu. Ancak, aslýnda hiç de
baþarýsýz olmamýþtý.
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Bunlar onun yapmýþ olduðu kulenin
resimleri, ama bir insan ne zaman bir kule
görse, bir þeyin havadan aktarýlacaðý þeklinde bir peþin hükme varýr. Oysa Tesla
elektriði havadan deðil, topraðýn içinden
aktarmayý becermiþti. Bu iþlem için
kulelere ihtiyaç duyulur. Çünkü elektriðin
topraðýn içinden aktarýlýp, gezegenin
manyetik ýzgarasýnýn düðüm noktalarýndan
yeniden toplanmasý için kulelerin topraðýn
içindeki manyetik kuvveti belli bir þekilde
almasý gerekir. Bunun hakkýnda önceden de
konuþmuþtuk. Tesla aslýnda topraðýn içinde
bulunan gezegenin ýzgarasýný kullanýyordu.
Aslýnda gezegenin tüm aðýndan manyetik
olarak yararlanarak elektriði toprak içinden
kablo kullanmaksýzýn aktarýp istediði herhangi bir noktada toplayýp güvenli bir
þekilde kullanacak bir sistem geliþtirmenin
eþiðine gelmiþti. Ama dünya böyle bir keþif
için henüz hazýr deðildi.
Tesla kalbi kýrýk bir adam olarak öldü,
çünkü dünyaya barýþ getirecek pek çok
fikir geliþtirmiþti ama bunlarý insanlýðýn
kullanýmýna sunmasýna izin verilmedi.
Þimdi size neden durdurulduðunu ilk kez
söyleyeceðim sevgili varlýklar. Ýzin verilmedi çünkü bu keþifler kolaylýkla silâh
haline getirilebilirdi ve insanlýk henüz buna
hazýr deðildi. Þu anda sizler kütlesiz
objeler için de hazýr deðilsiniz çünkü bu
da kolaylýkla silâha dönüþtürülebilir.
Þimdi siz, "Öyleyse biz bunlar için ne
zaman hazýr hale geleceðiz?" diyebilirsiniz.
Bence bunun cevabýný zaten biliyorsunuz,
deðil mi? Ýnsan bilincinin belirli bir noktaya ulaþtýðý, ayrýlýk deðil birliðin olduðu
zamanda bunlar olacaktýr. Bu noktada artýk
fetih ve güç kullanma arzu edilebilir fikirler olmaktan çýkmýþ olacaktýr. Böyle bir
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noktaya ulaþan insanlýk ülkelerin gücünü
ekonomik büyüme ile deðil insanlarýnýn ne
kadar saðlýklý olduðu ile ölçecektir. O noktada komþunuz ile biraraya gelmek sosyal
bilincin temel amacý olacak, komþunun
fethi veya ortadan kaldýrýlmasý amaç ve
yöntem olmaktan çýkacaktýr. Yavaþ yavaþ
bu noktaya doðru geliyoruz sevgili varlýklar. Gerçi henüz o noktaya ulaþmak için
epey bir mesafe var ama gidiþ o yönedir.
Þu anda gezegenin durumuna bir bakýn.
Eski enerji liderleri açýkça belli olmaktadýr,
öyle deðil mi? Bu insanlar, onlarý aþýp
giden bir düþünce dünyasýnda eskinin
kalýntýlarý gibiler.
Zaman Kapsüllerinin Açýlmasý
Sizin Gaia adýný verdiðiniz ve
Pleiadesliler tarafýndan uzun zaman önce
yerleþtirilmiþ olan bu zaman kapsülleri
içinde, gelecekteki bilgi ve fikirlerin deposu bulunmaktadýr. Bu zaman kapsülleri
keþif ve icatlar ile açýlmadan önce, birlik
ve barýþ hakkýnda yeni fikirler ile açýlacaktýr. Ýnsanlýk, icatlarýn size doðru gelmesinden önce, öncelikle yumuþamalýdýr ve bundan sonraki 18 yýllýk dönem içinde benim
ne demek istediðimi anlayacaksýnýz. Bunlar
Kristal Izgaranýn düðümleri þeklinde olan,
ayaklarýnýzýn altýndaki zaman kapsülleridir,
aslýnda ve bunlarýn size, ne kadar hýzlý
serbest býrakýlacaðý tümden ve tamamen
sizin bir sonra yapacaklarýnýza baðlýdýr.
Sonra Ne Yapmalý?
Þimdi bundan sonra nelerin yapýlacaðýný
tartýþalým. Ben sizin bir tatile çýkmanýzý ve
kendinizi sevmeyi öðrenmenizi istiyorum.
Bu 2013 için en önemli iþiniz olmalýdýr.
Korkularý ve endiþeleri elinizin tersi ile itin
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ve onlarý bir süre için mecazî olarak bir
kavanoz içine yerleþtirin. Zaman zaman o
kavanozu dýþarý çýkarýp kaygýlanabilirsiniz
ama bunun üzerine odaklanmaktan kaçýnýn.
Odaklanacaðýnýz þey: Sizin kim olduðunuz,
buraya niye geldiðiniz, gezegen için bundan sonra sýrada neyin olduðu ve yalnýz
olmadýðýnýzýn kesin olarak bilinmesi olacaktýr.
23 yýldýr "Yalnýz deðilsiniz" diyoruz.
Þimdi buradan dýþarý çýkýp arabanýza
binebilirsiniz. Arabayý çalýþtýrýp ýsýtabilirsiniz, arabanýn ýsýnmasýný beklerken,
yanýnýzdaki boþ koltuða dönüp "Benimle
birlikte olmanýz çok hoþ" demenizi istiyorum. Bu gittiðiniz her yerde size eþlik eden
yüksek benliðinizin ve Tanrý sevgisinin
kabul edilmesidir. Ýçinizde neler olduðunun
farkýnda mýsýnýz? Ýçinizdeki kutsallýðý
geliþtirmeye baþlamak için, içinizdeki bilgi
motorunun tamamýna ve kuantum haline
ihtiyaç duyacaksýnýz. Bir sonraki adýmý atabilmek için senin açýndan bu gerçek
olmalýdýr sevgili yaþlý ruh.
Kiþisel Zaman Kapsülü
Þimdi bu sizin kiþisel zaman kapsülünüzdür ve gerçekten konuþmak istediðimiz konu aslýnda buydu. Üç tür zaman
kapsülü vardýr. Bunlardan biri hakkýnda
þimdilik konuþmayacaðýz. Dünyanýn içinde
diðer bir tür ve sizin DNA'nýz içinde bir
baþka tür zaman kapsülü vardýr. Buraya
gelirken yanýnýzda getirdiðiniz ruhsal
mirastýr ve bu nilüfer (lotus) gibi açmaya
hazýrdýr. Açýldýðýnda yeni bir farkýndalýk
olacaktýr. Huzur gelecektir, görüntüsü illâ
huzurlu olmasa da. Sabýr gelecektir, görüntüsü illâ sabýrlý olmasa da. Ýþte o an sizin
kendinizi deðiþtireceðiniz zamandýr. Çünkü

bu yeni enerjide kendisini göstermeye
baþlayan ama içinizde hep varolmuþ olan
fikirler, duygular ve bilinç serbest kalacaktýr. Olacaklarý bekleyin ve þok olmayýn.
Býrakýn insanlýk dolunayda saða sola sallansýn. Býrakýn çýlgýnlar çýkýp yapacaklarýný
yapsýnlar. Etkilenenlere yardýmcý olmaya
çalýþýn. Ellerinin tutulmasýna gereksinimi
olanlarýn ellerini tutun. Ama bunun geçici
olduðunu anlayýn, çünkü büyük savaþý siz
kazandýnýz sevgililer. Size veya sizin temsil
ettiðiniz þeylere inanmayan büyük bir enerji kümesi var. Bu gerçektir. Onlar sizin
içinizdeki ýþýðý göremiyorlar ama kendilerinde eksik olan bir þeyler olduðunu
hissediyorlar.
Bu mesajlarý size vermek için çok uzun
zamandan beri bekliyorduk. Artýk iþe baþlama zamaný gelmiþtir. Bu çalýþma belki de
gerçekten tam olarak hazýrlýklý olmadýðýnýz
þekillerde sizinle baþlamalýdýr. Bu yapmakla ilgili deðil, olmakla ilgilidir.
Bu anlarda ve gelecek aylarda kim
olduðunun farkýnda olmaný istiyorum yaþlý
ruh. Buraya belli bir nedenle geldin.
Sistemle kavga etmiyorsun ve sistemin
maðduru da deðilsin. Bunun yerine yavaþ
yavaþ sistemin kendisi haline geliyorsun.
Seni rahatsýz eden her þeyi sýyýr at. Aklýnda
ve bedeninde onlara güç vermeyi reddet.
Onlara senin arkana geçmelerini söyle.
Senin yapacak iþin var ve bugünün gerçeði
budur. Güzel ve hazýr durumdaki zaman
kapsülleri gezegende aktive ediliyor.
Onlarýn içinde nelerin olduðunu görmen
gerekir. Bazýlarýnýz bunu görecek.
Ve öyledir.
Kryon
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