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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
“Sevgili varlýklar, ezoterik toplumda önderler olacaðý
doðrudur ama bunlar ruhsal diktatörler deðil, bilgelik
baðlamýnda danýþmanlar olacaktýr. Onlar sizlerin hayatýnýzý
nasýl yaþayacaðýnýz ile ilgili bilgiler ve kurallarý dikte ederek
deðil, sevgi ve þefkat ile önderlik edeceklerdir. Býrakýn, onlar
neyi nasýl yapacaðýnýzla ilgili kurallar vaaz ederek veya herkes
için ayný olan bir doktrin ortaya koyarak deðil, sizin ne kadar
güçlü olduðunuzu göstermek suretiyle örnek olsunlar.”
Geleceðin dünyasýnýn insanlarýyla onlarý yönlendirenlerin
arasýndaki iliþkiyi, alýþveriþi ne güzel ortaya koymuþ Kryon.
Zaten bir süredir kurtarýcýlar, kahramanlar beklemeyi bir kenara
býrakmýþtý akýllý insanlar. Ama yine de güzel örneklerle gönüllerin coþmasý, ýþýðý yayan bir kiþinin peþinden ýþýðýn kaynaðýna
doðru gitme ihtiyacý olduðu gibi duruyor herkeste. Çünkü yükseliþ ve salâha ermek yalnýz baþýna üstlenilebilecek bir süreç
deðildir. Herkesin herkese ihtiyacý vardýr. Ama artýk bizlere daha
iyi hizmet versin diye yetkilendirdiðimiz insanlarýn, hayatýmýzý
nasýl yaþayacaðýmýz konusunda bizler yerine kararlar alýp zorla
uygulatmaya çalýþmalarýnýn, kendi küçük ve dar dünyalarýnýn
kalýplarýný bizlere de dayatmaya çalýþmalarýnýn sonu gelmektedir. Onlara kýzgýnlýk duymadan, sýnýr çizgilerini hatýrlatarak ve
gülümseyerek bay bay demesini bilmeliyiz. Direnecekler mi?
Elbette. Ama doðrular ve doðruluk kazanacaktýr. Çünkü hakký
olmadýðý bir þeye sahip olanlar, bunu sürdürebilmek için doðruluktan ayrýlýp yalana sarýlýrlar ve orada baþlar karanlýk sonlarý
örülmeye. Biraz sabýr ve kararlýlýk, gerekeni gerektiði yerde
yapma cesareti ister iyiler için. Çünkü “Yalan ipine sarýlmak
çaresizliktir. Çünkü yalan ipi çürüktür. Saðlam olan gerçeðin
ve doðrunun kendisidir.”
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Ruhsal olay,
Ruh dediðimiz etkenin
oluþturduðu olaydýr.
Ruh aslýnda "BEN"
dediðimiz yönümüzdür.
Beden ruhun dünyada
kullandýðý otomobili, yani
aracýdýr. Ruhun esas dili
mânâ alýþveriþidir.
Yani telepati ve ruhsal
görme (Klervoyans) gibi
olaylar ruhun öz anlaþým
yollarýdýr.
Ruhun beden üstü ve
beden dýþý davranýþlarýnýn
bilinmesi ve onlarýn
geliþtirilmesi insanlara çok
þeyler kazandýracaktýr.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Ruhsal Olaylarýn
Ýnsan Yaþamýna Etkileri
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RUHSAL OLAY
NEDÝR?
Asýl adý Michel de
Notre-Dame olan
Nostradamus.1503 yýlýnda Fransa'da küçük bir
kasabada doðmuþtu.
Önceleri baþarýlý bir
hekim olmuþtur. Sonra
manzum dörtlükler halinde kehanetler yazmaya
baþlamýþtýr. Bu kehanetlerinde olacak olaylarý
sembolik bir üslupta
anlatmaya baþlamýþtýr.
Bildirdiði olaylar aynen
gerçekleþmeye baþlayýnca, ünü çabucak
yayýlmýþtýr. Ýlk kez 1555
de Yüzlükler (Centuries)
adýyla bu kehanetleri basýldý. Herkes onun evine
danýþmak için gelmeye
ve krallar onu saraylarýna
çaðýrmaya baþladýlar. O
sýrada Fransa'nýn kralý
olan II. Henri'nin karýsý
Katherine de Medici de
dört oðlunun geleceðini
öðrenmek arzusuyla onu
Paris'e çaðýrdý. Merakla
onun söyleyeceklerini
bekliyordu.
NOSTRADAMUS'un
söyledikleri þaþýrtýcýydý
ve inanýlacak gibi deðildi. "Günü gelince üçü
de ayný tahta oturacak"
demiþti.
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Kehanet hemen o yýl
gerçekleþmeye
baþlamýþtý. Kral II. Henri
kýz kardeþinin düðünü
þerefine düzenlenen
yarýþmalarda genç Ýngiliz
Montgomery Kontuyla
mýzrak vuruþmasý yapmak istedi. Karþýlaþma
sýrasýnda korkunç bir
kaza oldu. Ýngiliz kontunun mýzraðý, altýn miðferinin önündeki kafesi
delerek gözüne saplandý.
Kral bu yaradan dayanýlmaz acýlar çekerek ölüp
gitti. Henüz 40 yaþýnda
idi, bu beklenmedik
ölüm anýnda. Sonra
sýrayla Kralýn üç oðlu
tahta oturdu. Tabii biri
ölüp sonra ikincisi o da
ölüp üçüncüsü tahta
geçtiler. Nostradamus,
II. Henri'nin ölümünü
de yazdýðý bir dörtlükte
önceden þöyle
bildirmiþti: "Genç aslan,
çayýrlar üstünde teke tek
dövüþte, yaþlýsýný
yenecek. Altýndan bir
kafes içindeki gözünü
delecek. Onun acýlý bir
can çekiþmesiyle ölmesi
için iki yara açacak."
Nostradamus'un
kehanetleri, yaþadýðý
devirden 2000 yýlýna
kadar devam ediyor.

Yalnýz þair hekim büyük
karýþýklýklara yol açtýðýný
gördüðü kehanetlerinin
anlaþýlmasýný güçleþtirmek için, asýrlar hakkýndaki kehanetlerinin tarihlerini karýþtýrdý. Ama
onun kehanetlerini çözebilen uzmanlar türedi ve
söylediklerinin gerçekleþtiðini tespit ettiler. Bu
kehanetlerde XVI. Louis
ile karýsý Marie
Antoinette'in kaderini,
büyük Fransýz devrimini,
Napolyonun 14 yýl saltanat süreceðini ve ikinci
Dünya Savaþýnýn 1939 da
çýkacaðýný, daha bir çok
olaylarý haber verdi.
Bu olaylarýn ve
kehanetlerin nasýl
olduðunu ve anlamýný
açýklamaya çalýþmadan
önce enteresan ve doðruluðu tesbit edilmiþ baþka
bir olaya geçelim.
Emanuel Swedenborg,
çeþitli bilimsel araþtýrmalarý ve teknik buluþlarý
olan Ýsveçli bir bilgindir.
Fakat günün birinde
þaþýrtýcý görüntüler
görmeye baþladý. Baþka
þehirlerde olan olaylarý
olduðu gibi görüyor ve
gördüklerinin doðruluðu
anlaþýlýyordu. Sevilen,
saygýdeðer ve ünlü bir

SEVGÝ DÜNYASI

4

düþürdü. Çeþitli bilim
adamlarý, bu arada
meþhur Kant da olayý
inceleyenler arasýndaydý.
Hepsi doðruluðunu kabul
ettikleri bu olayý izah
etmek olanaðýný bulamadýlar.

Emanuel Swedenborg

kiþinin böyle biliþleri ve
telepatik duyuþlarý çok
kiþiyi þaþýrtýyor, ama bir
açýklamasýný da yapamýyorlardý. Swedenborg bir
seferinde, Ýsveç'in baþkenti Stokholm'den 500
km. uzaklýktaki Göteborg
þehrinde bulunuyordu.
Bulutsuz gökyüzünde
korkunç bir manzaranýn
hayalini görmeye
baþladý. Gözleri fal taþý
gibi açýlmýþ olarak
gördüðü manzarayý
dehþet duyarak ve heyecanla anlatmaya baþladý:
"Burasý Stokholm,
Stokholm yanýyor,
alevler hýzla yayýlýyor,
önleyemiyorlar,
uðraþýlarý boþuna oluyor,
ah koca þehir kül oluyor..." Þehrin hangi semt-

leri yanýyor, yangýn nereden baþlamýþ, nerelere
yayýlýyor, ve saatler
sonra da yangýnýn nasýl
söndüðünü söylüyor.
Etrafýnda onu dinleyenler
ve halini görenler hemen
saati saatine anlattýklarýný
kaydediyorlar. Tekin
olmadýðý, söylediklerinin
gerçekleþtiði de bilindiði
için onun izlenimlerine
ve bildirdiklerine daha
çok önem veriliyor. Olayýn olduðu yýl 1756. O
tarihte ne telefon, ne de
telgraf henüz icat edilmiþ
deðildi. Bir kaç gün
sonra Swedenborg'un
görüp anlattýðý olaylarýn
en küçük ayrýntýsýna
kadar gerçeðe uyduðu
görüldü. Bu olay bütün
Avrupa'yý heyecana

Bu anlatacaðým olay da
benim þahidi olduðum
bir olaydýr. Yýl 1957. Bir
haber alýyoruz. Amerikalý
medyum Keith Milton
Rheinhard Türkiye'ye
geliyor. O sýrada
Metapsiþik Cemiyetinin
baþkanýydým ve ayrýca
Dr. Bedri Ruhselman’la
da evinde özel çalýþmalarýmýz ve celselerimiz oluyordu. Medyumu
heyecanla karþýladýk.
Önce cemiyetin
lokalinde, sonra tanýnmýþ
ruhçu dostlarýmýzdan Dr.
Sevil Akay’ýn
Niþantaþý'ndaki evinde,
daha sonra da Eminönü
öðrenci lokalinde herkese
açýk birer toplantý düzenledik. Medyum o zaman
20-22 yaþlarýnda ince
uzun boylu bir delikanlý
idi. Oturduðu Þehir olan
Seattle'de (ABD'nin
batýsýnda, Kaliforniya
eyaletinin kuzeyindedir.)
bir Spirit Birliðinin
baþkanýydý. Komple bir
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Keith Milton Rheinhard (1 Nisan 1936, 30 Nisan 1999)

medyum olan Rheinhard
celselerde kendilerine
bilgiler veren rehber varlýðýnýn talimatýna uyarak
dünyayý dolaþýyordu.
Rheinhard ilk yaptýðý
denemede telepati ve
ruhsal görü, gösterileri
yaptý. Kiþilerin
düþündüklerini, o esnada
onlarý en çok nelerin
meþgul ettiðini söyledi.
Sonra kartlara (Telepati
ve poker kartlarý) kiþiler
dikkatle bakarlarken,
onlarýn baktýklarý kartlarý
bildi. Bu esnada gözleri
bir bezle kapalý idi. Bazý
kiþilerin geleceði hakkýnda bilgiler verdi. Ýkinci
akþam Dr. Sevil Akay'ýn
evinde aracýsýz ses seansý

yaptý. Aracýsýz ses,
medyumun aðzýný kullanmadan, gelen ruhlarýn bir
borudan konuþmalarýna
deniyor. Gerçekten
medyum aðzýna su aldý,
sonra aðzý plasterle iyice
yapýþtýrýldý. 5 santim
geniþliðindeki plâsterin
yanaklarýna yapýþan
uçlarýna bir tanýnmýþ kiþi
imzalarýný attý. Plaster
yerinden oynamýþsa
imzanýn yeri deðiþirdi.
Sonra medyum bir
köþeye gerilmiþ beyaz
çarþaftan bir perdenin
arkasýnda bir sandalyeye
oturdu. Medyumun elleri
ve bacaklarý sandalyeye
baðlandý. Bu halde
medyum hiç bir hareket

yapamazdý. Ama biraz
sonra içi boþ megafon
tarzýndaki deney borusunun içinden sesler gelmeye baþladý. Konuþulanlar
Ýngilizce idi. Boru sallana sallana havalandý,
perdenin üstüne kadar
çýktý. Ve orada sallanýyordu. Gelen ruhlar
celsede bulunanlarýn
yakýnlarý idi. Hepimizin
arkadaþý olan merhum
Rifat Özdoruk geldi.
Sevgilerini söyledi.
Medyumun rehber varlýðý
Özdoruk hakkýnda bilgiler verdi. Bu celsede
tanýnmýþ birçok kiþiler
vardý. Üçüncü tecrübe
Eminönü öðrenci Lokalinde (eski halkevi) oldu.
500 kiþiden fazla bir
topluluðun önünde salonda bulunanlarýn ölmüþ
yakýnlarýndan mesajlar
getirdi. Haber alan kiþiler
verilen bilgilerin doðru
olduðunu, karþýlarýndakinin ölmüþ yakýnlarý
olduðunu söylediler.
Herkes heyecanlandý.
RUHSAL OLAYLAR
NASIL OLUÞUR
Ruhsal olaylarýn pek
çok çeþidi var. Bunlarýn
hepsini bir yazý içinde
anlatmak imkânsýzdýr.
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Yalnýz bizim için önemli
olan bu olaylarýn nasýl
oluþtuðunu bilmektir.
Yaðmur yaðmasý, güneþ
doðmasý, gece olmasý,
rüzgâr esmesi maddi
olaylarýn bir kýsmýdýr.
Çiçek açmasý, aðaçlarýn
meyve vermesi, hayvanlarýn ve insanlarýn yavrulamasý, midenin, kalbin
ve bütün organlarýmýzýn
çalýþmasý baþka cins
maddi olaylardýr. Ama
üzüntü, neþe, düþünce ve
tahayyül beyni ve ruhu
ilgilendiren olaylardýr.
Yalnýz beyni deðil, ruh
olmadan beyin kendi
baþýna çalýþamaz. Ölüm
olayý bunun açýk misalidir. Kalp durmasýndan
olan bir ölümde beyin
hücreleri sapasaðlam
olduðu halde, suni kalple
beyne kan da göndersek
beyin kendi kendine
çalýþamaz. Beyinin çalýþmasýný yöneten ve
düzenleyen ruhtan gelen
tesirlerdir.
Ruh nedir? Düþünce
sahibi, kendiliðindenlik
özelliði bulunan þuurlu
bir etken güç diyebiliriz.
Ruh aslýnda "BEN"
dediðimiz yönümüzdür.
BEN, yani ruhumuz
bedenimize baðlý

deðildir, aksine bedene
hükmedendir. Beden
ruhun dünyada kullandýðý otomobili veya
giyindiði elbisesidir.
Beden bozulur ve ruhumuzun etkilerini alamayacak hale gelirse,
beden otosunu terk eden
ruh bizim göremediðimiz
baþka bir âlemde
yaþamýna devam eder.
Ruhun esas dili mânâ
alýþveriþidir. Yani telepati
ve klervoyans (Ruhsal
görme) dediðimiz olaylar
ruhun öz anlaþým
araçlarýdýr. Ruhlar
dünyasýnda aralarýndaki
anlaþma bu yolla olmaktadýr. Ruh bedene
baðlanýnca çevresindekilerle beynin algýlamalarýyla anlaþmaya
alýþýyor. Telepatik yollarý
ancak uykuda kullanýyor.
Ama medyum dediðimiz
kiþilerde bu yollar açýk
kalýyor ve onlar ruhsal
alýþlarýný öylece
sürdürüyorlar. Çocuklarda telepatik ve diðer ruhsal yeteneklerin daha
belirgin oluþlarýndaki
esas neden onlarýn ruhsal
alma yollarýnýn tam
kapanmamýþ, yani beyin
kanalýyla alýþa tam alýþmamýþ olmalarýndan
dolayýdýr.

Ruhsal duyma ve ruhsal görme gibi olaylar
da gelen anlamlarý ve
imajlarý alan önce ruh
yönümüzdür. Ruh
yönümüz alýp idrak
ettiði bu þeyleri daha
sonra beyne aktarýyor.
Halbuki normal insanda
idrak ve alýþ bunun ters
yolundan oluyor. Yani
önce duyu organlarýndan
gelen algýlar beyinde
toplanýyor. Beyinde
toplanan bu bilgileri ruh
idrak ediyordu. Ruhsal
olaylarýn oluþumunda
ruh ilk etkendir. Ruh bu
etkilemelerinde kendi
varolan yeteneklerini
kullanýyor. Elbette bu
yetenekler geliþmiþ ruhlarda daha büyük ve daha
çeþitli olacaktýr.
Nostradamus,
Swedenborg ve K. M.
Rheinhard gibi medyumlarda hem telepati, hem
ruhsal görme, hem ilerde
olacak olaylar hakkýnda
daha üst ruhlardan bilgi
alýp onlarý insanlara
iletme gibi yetenekler ve
daha bir çoklarý birarada
bulunabilmektedir.
Ruhsal olaylar bugün
bütün dünyada
Parapsikoloji ilmi adý
altýnda, öncelikle ABD
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de ve Rusya'da inceleniyor. Oluþ þekilleri araþtýrýlýyor. Bu araþtýrmalarýn
bir eksik yönü, yalnýz
insanlarýn ve medyum
durumundaki hassas kiþilerin incelenmesidir.
Oysa bu olaylarýn oluþumunda bedensiz ruhlarýn
da etkisi var. Onlarýn
ilerlemiþ olanlarýnýn bu
konudaki bilgileri daha
fazladýr. Bu sebeple
onlarýn yardýmlarýnýn da
alýnmasý olaylarýn çok
yönlü olarak incelenmesi
gerekir. Ýnsanlýk, asýrlar
boyu tek gerçek olarak
maddeyi görmüþ
olmasýnýn etkisinden bir
türlü kurtulamamaktadýr.
Ama eski realiteler hýzla
deðiþmeye baþlamýþtýr.
Maddeyi ve ruhu ayný
önemle ele alma dönemi
baþlamýþ bulunmaktadýr.
Zamanla eksikler süratle
giderilecektir.
RUHSAL
OLAYLARIN
ETKÝLERÝ
Beden içinde, bedene
tabi olmayan bir ruh
yönümüz varsa, onun
bedene baðýmlý olmayan
davranýþlarý da var
demektir. Bunlarýn var
olduðunu hipnotizma,
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ekminezi, telepati, klervoyans gibi olaylarýn
incelenmesi apaçýk
göstermektedir. Ruhun
bu beden ötesi
davranýþlarýnýn bilinmesi ve öðrenilmesi ve
onlarý geliþtirme yollarýnýn bulunmasý,
þüphesiz insanlara çok
büyük güçler kazandýracaktýr. Bu yöne eðilinmesi ve tam olarak
sarýlýnmasý ilimde büyük
deðiþiklikleri meydana
getirecek demektir.
Ayrýca bedenden sonra
yaþayan bir ruh
yönümüz varsa, dünya
hayatýmýz ve bu hayattaki her çeþit davranýþýmýz, dünya ötesi hayatýmýzý etkileyecek ve
þekillendirecek demektir.
Öyleyse ölüm ötesi
hayatýmýzdaki huzurumuzu ve mutluluðumuzu
dünyadaki davranýþ ve
düþüncelerimizle hazýrlamaktayýz. Ýnsan bunlarý
bilirse kendine daha bir
çeki düzen verir.
Varacaðýmýz bir önemli
sonuç da dünyaya
geliþimizin, gidiþimizin
ve yaþayýþýmýzýn belli bir
gayesi ve hedefi olduðu
gerçeðidir. Ýþte yaþam
bilgisinin en önemli bir

bölümünü bu konu oluþturmaktadýr.
Dinler ve insanlýða yol
gösteren öncüler yaþam
bilgisinin bu bölümüne
çok önem vermiþler ve
bu yönde insanlarý aydýnlatmaya ve eðitmeye
büyük önem vermiþlerdir. Parapsikoloji
ilmi, dinlerde bildirilen
gerçeklerin bir yönünün
laboratuar deneyleri
olmaktadýr. Bu deneyler
ve bu konudaki bilgiler
arttýkça daha insanca,
daha hakça ve daha sevgi
dolu yaþamanýn ne kadar
büyük zorunluluk olduðunu apaçýk göreceðiz.
Dünyada bulunuþumuz bilgilerle güçlenmek, kendimizin dýþýna
taþmak, kendimizden
baþkalarýný da kendimiz
gibi görmek ve kendimiz
gibi sevmek içindir.
O'nun Sevgisinden ve
bilgisinden varolanlar
için sevgi ve bilgi esastýr
ve varlýklarýnýn temel
taþýdýr. Varlýklarýný sevgi
ve bilgiyle geliþtirenler
daha büyük kudretlerle
bezenip daha mutlu ve
daha üstün seviyelere
geçmeye hak kazanabilirler.
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Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog
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CANLANDI VE
KATÝLÝNÝ BÝLDÝRDÝ
Kuranda hayatýndan en çok söz edilen
peygamber Musa'dýr. Doðumundan
baþlayarak her dönemde yaþadýklarý o
kadar çok ibretlerle doludur ki, yazý dizimizde aylar boyunca onlarý dile
getirdik haklý olarak. Ve þimdi en
sonunda, öldürülmüþ fakat katili belli
olmayan birinin, herkesin gözü önünde
canlandýrlmasý üzerinde duracaðýz.
Olay çok boyutluydu. Musa önce onlardan kurban edilmek için bir inek
getirmelerini istedi. Yüzyýllar boyunca
Mýsýr esaretinde kavmi efendilerine
hayrandý. Onlarýn kutsal bilip taptýklarý
ineðin kurban edilmesine gönülleri hiç
razý olmadý. Biliyorsunuz daha sonralarý
Musa Rabbi ile söyleþmek için daðda 40
gün geçirirken kavminin çoðu, yapma
bir altýn buzaðýya tapmaya baþlamýþlardý. Yani ineðin kutsallýðý
neredeyse gönüllerine nakþ olmuþtu.
Bu nedenle Musa'nýn inek kurban
etmesini engellemek için kýrk dereden
su getirdiler. Ýneðin hangi renkte, hangi
þekilde, hangi yaþta olacaðý gibi soru
üzerine soru sýralayarak her defasýnda
Musa'nýn Rabbinden getireceði cevaplar
için onu oyalayýp durdular. Kuran'da
Bakara suresi 67. âyetten itibaren bundan söz edilir. Önceden onlara bu kurbanla ne yapýlacaðýndan hiç söz
edilmemiþti. Fakat oyalamak için ne
sorarlarsa sorsunlar Musa Rabbinden
aldýðý bilgilerle onlara cevaplar
yetiþtiriyordu. Bu oyalamalardan bir
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kýsmýný ve
okuyalým:

sonrasýný

Kuran'dan

** Þöyle dediler: "Söyle Rabbine
bizim için, neymiþ onun rengi açýklasýn
bize" Cevap verdi: " O diyor ki bahsettiðim sarý rengi parlak bir inektir, seyredenlere mutluluk verir." Þöyle dediler:
"Dua et Rabbine, açýklasýn bize neymiþ
o? Çünkü bu inek bizim gözümüzde
baþkalarýyla karýþtý. Ve biz Allah dilerse
doðruya ve güzele elbette gideceðiz."
Cevap verdi Musa: "Allah diyor ki, bahsettiðim boyunduruk yememiþ bir inektir, topraðý sürmez, ekini sulamaz,
salma hayvandýr. Alaca yoktur onda."
Dediler ki: "Ýþte þimdi gerçeði getirdin"
Ve ardýndan onu boðazladýlar. Az kalsýn
yapmayacaklardý. Siz bir adam öldürmüþtünüz de, onunla ilgili olarak çekiþip duruyordunuz. Oysa ki Allah sizin
sakladýklarýnýzý ortaya çýkaracaktýr.
Þöyle dedik: "Kesilen ineðin bir
parçasýyla öldürülen adama vurun!"
Ýþte böyle diriltir Allah ölüleri. Size
âyetlerini gösteriyor ki, aklýnýzý iþletebilesiniz. (Bakara 69/73)
Bu yaþadýklarý olayda Ýsrailoðullarý
için büyük ibretler vardý. Ýneðin kutsallýðýna inançlarý Rablerince onaylanmamýþtý. Ama daha da önemlisi gözleri
önünde bir ölünün dirilmesi ve katilinden söz etmesiydi. Musa'nýn ve
Rablerinin gücü bu mucizeyle bir kez
daha ispat ediliyordu. Ve en önemlisi
eðer derin düþünürlerse ruhun ölümsüzlüðü, hayatýn ebedliði konusunda
inançlarýný pekiþtiriyordu.

SEVGÝ DÜNYASI
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Ölünün diriltilmesi konusunda bu
ibretlerden çok daha önemlisi insanlarý
bekliyor. Çünkü ileride topluca yaþanacak çok büyük bir sýnavda bu, herkes
için hayati bir önem kazanacak.

Bu nedenle üzerinde uzunca
duracaðým. Ama önce yukarýdaki
olayý ve yaþanacak büyük sýnav için
uyarýlarý
Bizim
Celselerimizden
okuyalým:

** Biliyor muydunuz, size eskiden bildirilen ve buldurulanlar arasýnda
bir tane, sizin için en hayýrlý ya da sizin için en kötü olandýr. Onu kötüye
de, iyiye de kullanmak elinizdedir. Ve þimdi bildiriliyor, farkediniz, dikkat
ediniz diye...
Biliyor muydunuz, hani bir zaman, bir yerde kimsenin bulamadýðý, kimsenin çýkaramadýðý bir hadise oldu...
Biliyor muydunuz, bir zaman, bir yerde bir þaþýlacak iþ oldu. Bir ölü, bir
sarý ineðin kýzýl kanýndan canlandý da, öncesini söyledi olanlarýn... Þimdi
bildiriliyor, hatýrlayýnýz da, þaþmayýnýz diye...

Dikkat ederseniz celsede önce bize
bildirilen ve buldurulanlardan bir tanesinin en hayýrlý ya da en kötü olduðuna
dikkatimiz çekiliyor. Sonra da Musa

zamanýnda yaþanan ölünün diriltilmesi
olayý bizlere tekrar hatýrlatýlýyor. Bir
baþka celsede gelecekte yaþayacaklarýmýz için ayný uyarý tekrarlanýr:

** Bir vakitte, sizin elinize bir gerçek teslim edildi, hayýr için. O yalnýz,
yolda olanlarýn elinde hayýrdadýr. Bir gün yoldan çýkanlar çoðalýrsa, iþte o
zaman o dönecek, sizi mahvedecektir... Ýþte o günde, o Gülyüzlüler sizin
için titreyecekler... Ýþte o güne, o Gülyüzlülere inanmayanlar, sonlarýndan
korksunlar.

Kuþkusuz ki Ýsrailoðullarýndan aklýný
derin düþünmek için kullananlar bu
dirilme olayýna tanýk olduktan sonra
Musa'nýn öðretisine daha da önem verip
inançlarýný pekiþtirmiþlerdi.

ÇAMURDAN KUÞLARIN
CANLANMASI
Diriltilme olayýndan söz etmiþken hiç
Ýsa'nýn yaptýklarýndan bahsetmemek

SEVGÝ DÜNYASI

olur mu? Biliyorsunuz tüm halkýn huzurunda Ýsa'nýn ölüyü diriltmesi olayýna
tanýk olanlar arasýnda derin düþünüp,
onun öðretisine baðlý olanlar sonradan
ne kadar hayýrlý iþler yapmýþlardý.
Ýsa'nýn hayatý doðumundan itibaren
mucizelerle doluydu. Kuran'da Ýsa'nýn
çamurdan kuþlar yapýp onlarý dirilttiðinden þöyle bahsedilir:
** "..... Þu bir gerçek ki, ben size
Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben
çamurdan kuþlara bir þey yapar ona
üflerim de Allahýn izniyle canlandýrýrým... Ölüleri Allah'ýn izni ile
diriltirim." (3/49)
Yeri gelmiþken bu âyetle ilgili bir
anýmý sizlerle tekrar paylaþmak isterim.
Çünkü O'nun katýndan gelen kutsal bilgilerin her çaðda nasýl ayný gerçekleri
dile getirip, birbirlerini doðruladýklarýnýn bir kanýtý daha var burada.
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Yýllar öncesi idi... Ýncilleri ve islâm
dinini çok iyi bilen bir hýristiyan
arkadaþým: "Kuran'da Hz. Ýsa'nýn
çamurdan kuþlar yaparak onlarý dirilttiðinden bahsediliyor. Ama Ýncillerde
böyle birþey yok" diye þüphesini belirtmiþti.
Hz. Muhammed'den 300 sene kadar
önce o zaman mevcut olan 23 Ýncil'den
4'ü kabul edilmiþ, diðerleri ortadan
kaldýrýlmýþtý. Ortadan kaldýrýlan 19
Ýncil'e "apokrif" diyorlar. Türkiyede
bulamayýp Almanya'dan getirttiðim
Thomas Ýncilinde þöyle bir olay
anlatýlýyordu: "Ýsa 5 yaþýnda küçük bir
çocukken, Yahudilerin çalýþmasýnýn
yasak olduðu bir sebt (cumartesi)
gününde çamurdan kuþlar yapýyor.
Babalýðý kýzýp da kuþlarýn üzerine
yürüyünce küçük Ýsa'nýn "kaçýn sizleri
parçalayacak" demesi üzerine, çamurdan kuþlar canlanýp uçuyorlar."
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KAPKARA BÝR EL;
ÖLÜYÜ DÝRÝLTÝRSE...
Musa'nýn ve Ýsa'nýn gerçekleþtirdiði
ölüyü diriltme olayýnda insanlarý
kötüye, þerre götürecek bir þey yok
kuþkusuz. Tam tersine, aklýný inancý için
çalýþtýran kiþilere sadece hayýr getirmiþtir o tanýklýklarý. Çünkü bu mucize
sadece en hayýrlý eller tarafýndan
gerçekleþtirilmiþtir ve o tanýklar bizlerin
yaþayacaðý din günü sürecinin ve o
büyük hesap gününün çok uzaðýnda
yaþamýþlardý. Ama tüm insanlýk olarak
dünyada yaþayacaðýmýz o din günü, o
çetin hesap günü öncesindeki yýllarda
hem hayýr hem de þer düzeni alabildiðine devrede olacaktýr. Çünkü
O'nun düzeninde düalite kanunu var ve
bundan vazgeçilemez. Evet, Musa'nýn
yanýnda Firavun; Ýsa'nýn yanýnda baðnaz
hahamlar, Muhammed'in yanýnda Ebu
Cehil hep varolageldiler.
Rabbimizin çok önceden kutsal
metinlerde defalarca müjdelediði yol
göstericiler tekrar aramýza gelecekler.
O'nun doðru yolunu, hayýr yolunu
bizlere yeniden duyuracaklar. Ama
sadece bu kadar deðil. Þer düzeni de
bütün hünerlerini sergilemekten geri
kalmayacaktýr. Öyle ki, geçmiþte sedece
en hayýrlý eller tarafýndan gerçekleþtirilen ölüyü diriltme hüneri, bu defa doðruluktan, dürüstlükten çok uzakta binbir
kötülükle dolu þer için yaratýlmýþ kudretli biri tarafýndan gerçekleþtirilecektir.
Yýllar önce mucizelerin anlamý ve doðru
deðerlendirilmesi üzerine yazdýðým bir
yazýdan alýntýlar yaparak yaþayacaðýmýz
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bu büyük sýnav sürecini sizlerle paylaþarak yazýmý noktalýyorum:
Sadece mucizelerle, kerametlerle
inanmak isteyen düþünce tembelleri
büyük tehlikelerle karþý karþýyadýrlar.
Yüce Yaradan eðer böyle kolayýndan
inancý isteseydi, bunu saðlamak O'nun
için ne kadar basitti. Ama O, düþünüp
taþýnmadan, bir kafa çabasý göstermeden inananlarý Kuran'da "Onlarýn imaný
henüz kalplerine inmemiþtir" diye
tanýmlamaktadýr.
Namazýn her rekatýnda tekrarlanan
Fatiha suresinde âlemlerin Rabbinin din
gününün sahibi olduðu söylenir.
Kýyametten önce dünyada topluca
yaþayacaðýmýz ve bizlere çok yklaþmýþ
olan o hesap gününe þimdiden çok
hazýrlýklý olmamýz gerekir. Hz.
Muhammed'in sahih hadislerinde din
gününden önce ortaya çýkarak insanlarý
þaþýrtacak ve doðru yoldan çýkartacak
olan Deccal'ýn "ölüleri diriltmek" hünerine sahip olacaðý açýkca ifade edilmektedir. Ve Deccal: "Ben Allahým" diye de
söyleyecektir. Onun bu harikalarýna
bakarak bir insanýn Allah olamýyacaðýný
düþünüp taþýnmadan hemencecik onun
peþinden koþarak elbette belâlar çukuruna düþecek olanlardýr. Nitekim Ýsa
Ýncil'de dünyanýn bu son devresinde bir
çok yalancý yol göstericinin ortaya
çýkarak harikalar sergileyeceðini;
onlarýn doðrusunu eðrisinden ayýrmak
gerektiðini anlattýktan sonra: "Siz onlarý
meyvelerinden tanýyacaksýnýz" diyerek
ölçünün ne olacaðýný apaçýk iþaret
etmektedir.

SEVGÝ DÜNYASI
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Gerçek Önder
Güngör Özyiðit, Psikolog

A

tatürk çok düþünen, çok
okuyan, pek çok dinleyen;
okuduklarý ve dinledikleri
üzerinde düþünerek en doðru sonuçlara
kýsa zamanda varabilen bir önderdir.
Zaten bir önderde de aranacak en
önemli özellikler bunlar olsa gerek.
Ulusçuluðu evrenselliðe dönüktür.
Barýþa, baðýmsýzlýða, insan kardeþliðine
tutkundur. Türk olmanýn onurunu

insanlýða daha çok hizmet etmekte
bulur. Ýki ülküsü vardý: 1-Türk ulusunun baðsýz koþulsuz tam baðýmsýzlýðý,
ki bunu yaþarken baþarmýþtýr. 2-Türk
ulusunun çaðdaþ uygarlýk düzeyinin
üzerine çýkacaðýna içtenlikle inanmýþ
olmasý, ki bunun için de yolu açmýþ ve
ülkeyi emanet ettiði gençliðe "çalýþ"
parolasýný vermiþ, gideceði yolu göstermiþtir.

SEVGÝ DÜNYASI
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Atatürk'ü böylesine çaðdaþ ve
eskimez yapan, dünyanýn gidiþini,
zamanýn yayýnlarýný titizlikle izlemesi,
yanýnda daima bir entelektüel çevre
bulundurmasý ve düþünce alýþveriþinde
en büyük zevki bulmasýdýr. Onun gezileri olsun, hemen her akþam yinelenen
masa baþý toplantýlarý olsun, katýlanlar
için üniversite deðerinde bir kültür
ziyafeti olmuþtur.
Atatürk'ün her gününü bir kitap veya
konu doldurmuþtur. Gündüzleri genellikle özel kitaplýðýnda çalýþýr. Belli bir
konu üzerinde ilgili kiþilerle konuþur.
Akþam yemeklerine o gün çalýþtýðý
konu da bilgi sahibi kiþileri çaðýrarak,
o konunun uzmanlar düzeyinde de
tartýþmasýný yapmýþ olur. Geriye en
doðru kararý vermek kalýr ki, bu da
onun keskin zekâsýnýn ve önder
yaratýlýþýnýn doðasý gereðidir.
19 Mayýs 1919 yirminci yüzyýlýn en
büyük devrimi, ezilen uluslarýn baðýmsýzlýða ve özgürlüðe açýlýþýnýn müjdesidir. O gün Samsun'a ayak basan
Mustafa Kemal'in þahsýnda bütün bir
Türk ulusu þaha kalkar. Ve çaðýna
baðýmsýzlýðýn silinmez, onurlu
damgasýný basar.
Atatürk, o günkü ülkenin düþtüðü
durumu ve sonra elde edilen baþarýyý
ne kadar özlü bir þekilde özetler:
"Uçurumun kenarýnda yýkýk bir
ülke... Türlü düþmanlarla kanlý boðuþmalar... Yýllarca süren savaþ... Ondan
sonra içeride ve dýþarýda saygý ile taný-

nan yeni vatan, yeni sosyete, yeni
devlet ve bunlarý baþarmak için gerekli
devrimler... Ýþte Türk umumi devriminin kýsa ifadesi."
ATATÜRK VE HÜKÜMET
Atatürk'ün hükümetin nasýl olmasýyla
ilgili görüþü gayet kýsa ve kesin:
"Arkadaþlar! Bir hükümet iyi midir,
kötü müdür? Hangi hükümetin iyi veya
kötü olduðunu anlamak için, hükümette
gaye nedir, bunu düþünmek gerektir.
Hükümetin iki gayesi vardýr. Biri milletin korunmasý, diðeri milletin refahýný
saðlamaktýr. Bu iki þeyi temin eden
hükümet iyi, edemeyen ise kötüdür."
KADININ DEÐERÝ
Atatürk kadýna gerçek deðerini verir,
onu ulusun anasý sayar. Þu sözler ne
kadar gerçek ve güzel:
"Milletin kaynaðý, toplum hayatýnýn
esasý olan kadýn ancak erdemli olursa
görevini yerine getirebilir. Burada
Fikret merhumun herkesçe bilinen bir
sözünü hatýrlatýrým: Elbet sefil olursa
kadýn, alçalýr beþer (insanlýk)."
Annelerin ayný zamanda çocuklarýn
ilk öðretmenleri olduðunu da
belirterek, sözlerine þunu da ekler:
"Kadýnlarýmýz erkeklerden daha çok
aydýn, daha çok verimli, daha çok bilgili olmak zorunluluðundadýrlar.
Gerçekten ulusun anasý olmak istiyorlarsa böyle olmalýdýrlar."

SEVGÝ DÜNYASI
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olanlarýn utanmasý lâzýmdýr."
Uygarlýk yolunda eðitimin
ve öðretimin ne
denli önemli
olduðuna deðinerek öðretmenleri yüceltir:

ATATÜRK VE UYGARLIK
Atatürk'ün en büyük dileði, özünde
büyük yeteneklerin varlýðýna inandýðý
Türk ulusunun çaðdaþ uygarlýk
düzeyine ulaþmasý ve giderek onun
üstüne çýkmasýdýr. Bu nedenle Kurtuluþ
Savaþýndan hemen sonra devrimleri
yapmaya giriþir. Ýlkin devletin þeklini
deðiþtirir. Cumhuriyeti ilan eder.
Eskimiþ, köhne kurumlarý yýkarak,
yerine yenilerini getirir. Dili deðiþtirir.
Eski Arap harflerini býrakarak, yerine
öðrenilmesi daha kolay olan Türk
harflerini geçirir. Ve herkese bunun
öðretilmesini emrederek bir eðitim ve
öðretim seferberliði açarak þöyle der:
"Yeni Türk harflerini çabuk
öðrenmelidir. Vatandaþa, kadýna,
erkeðe, hamala, sandalcýya öðretiniz.
Bu vazifeyi yaparken düþününüz ki,
bir milletin yüzde onu okuma yazma
bilir, gerisi bilmezse, bundan insan

"Uluslarý kurtaranlar yalnýz
ve ancak öðretmenlerdir. Öðretmenden ve
eðitimden yoksun bir ulus, daha ulus
adýný almak yeteneðini kazanmamýþtýr.
Ona sýradan kitle denir, ulus denemez.
Bir kitle ulus olabilmek için ne olursa
olsun öðretmenlere, eðitmenlere gereklilik gösterir. Öyleyse öðretmenler!
Yeni kuþak sizin eseriniz olacaktýr."
DÜNYA BÝRLÝÐÝ
Atatürk, olaðanüstü tarih bilinciyle,
tarihin akýþýný doðru bir þekilde deðerlendirir:
"Dünya birliðe doðru yürümektedir.
Birliðe doðru yürüyüþ, barýþa doðru
yürüyüþ demektir."
Birliðin gerekliliðini de þu sözleri ile
dile getirir: "Dünya milletlerinin mutluluðuna çalýþmak, kendi huzur ve mutluluðunu saðlamaya çalýþmak demektir.
Ýnsanlýðý bir vücut ve milleti de bu
vücudun bir uzvu (organý) kabul etmek

16
gerekir. Bir vücudun parmaðýnýn ucundaki acýdan bütün uzuvlar etkilenir."
Bunun için tüm insanlara birliðe ve
barýþ içinde birlikte yaþamaya yönelik,
bencillikten uzak bir eðitim verilmelidir:
"Dünya vatandaþlarý haset, açgözlülük ve kinden uzaklaþacak þekilde
eðitilmelidirler. Dünyanýn herhangi bir
yerinde rahatsýzlýk varsa, bundan bana
ne dememeliyiz. Týpký kendi içimizde
olmuþ gibi onunla ilgilenmeliyiz. Olay
ne kadar uzakta olursa olsun bu esastan
þaþmamalýyýz. Ýþte bu esas insanlarý,
milletleri ve hükümetleri bencillikten
kurtarýr. Bencillik kiþisel olsun, ulusal
olsun daima kötüdür."
Birlik binasýnýn harcýnýn sevgi
olduðunu net bir biçimde bildirir:
"Ýnsanlarý mutlu edecek tek yol,
onlarý birbirine yaklaþtýrmaktýr.
Birbirlerini sevdirmek, karþýlýklý maddi
ve manevi ihtiyaçlarýný saðlayacak olan
hareket ve enerjidir. Dünya barýþý
içinde insanlýðýn gerçek mutluluðu
ancak bu yüksek ideal yolcularýnýn
çoðalmasý ve baþarýya ulaþmasý ile
mümkün olacaktýr."
Atatürk bu büyük misyonu öncelikle
Türk ulusunun hak ettiðini belirterek,
ulusunu görevini yapmaya çaðýrýr:
"Ey Türk ulusu, sen yalnýz yiðitlik ve
savaþçýlýkta deðil, fikirde ve uygarlýkta
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da insanlýðýn þerefisin. Belleðindeki
binlerce ve binlerce yýlýn anýsýný
taþýyan tarih, uygarlýk safýnda layýk
olduðun yeri sana parmaðý ile gösteriyor. Oraya yürü ve yüksel. Bu senin
için hem bir hak, hem de bir görevdir."
Þimdi de bir önderin ulusu için
söyleyeceði sözlerin en güzelini, yani
onuncu yýl nutkunun bir bölümünü birlikte okuyalým:
"Büyük Türk milleti; On beþ yýldan
beri giriþtiðim iþlerde baþarý vaat eden
çok sözlerimi iþittin. Bahtiyarým ki, bu
sözlerimin hiç birinde milletimin
hakkýmdaki güvenini sarsacak bir isabetsizliðe uðramadým. Bugün ayný inan
ve katiyetle söylüyorum ki, milli
ülküye tam bir bütünlükle yürümekte
olan Türk milletinin büyük millet
olduðunu, bütün medeni âlem az
zamanda bir kere daha tanýyacaktýr.
Asla þüphem yoktur ki, Türklüðün
unutulmuþ büyük medeni özelliði ve
büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki geliþmesi ile çaðdaþ uygarlýk
düzeyinin üzerine çýkacak ve geleceðin
yüksek medeniyet ufkunda yeni bir
güneþ gibi doðacaktýr."
Atatürk bu sözlerinin kendinden
sonra gerçekleþeceðini sezer ve þöyle
der:
"Bu sözlerimin gerçekleþtiði gün milletimden ve bütün insanlýktan ricam:
Beni hatýrlayýnýz!"
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Dua ve Önemi
Nihal Gürsoy

A

rapça bir kelime olup; çaðýrmak, seslenmek, istemek,
talep etmek gibi anlamlarý
içermektedir. Dua, Allah'ýn yüceliði
karþýsýnda insanýn küçüklüðünü ve
acizliðini ifade etmesi, sevgi ve saygýyla O'nun yardýmýný ve merhametini rica
etmesidir.

Dua, insanla sonsuz kudret ve merhamet sahibi Allah arasýnda bir köprü
ve diyalogdur.
Dua, inancýn göstergesi olup Allah'ý
ve O'na ait olan düzeni, hakimiyeti
tanýmak ve saygý duyarak kabul etmektir. Hayatýn gayesini idrak ederek,
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yaþayýþýný ona göre programlama,
toparlanma ve eksiklerini giderme
yolunda bir baþlangýçtýr. Bu nedenle
dua; inanç, aksiyon, çaba ve uyanýþýn
iþaretidir bir anlamda.
DUA BÝR ÝHTÝYAÇ MIDIR?
Hayat zor olmakla birlikte umutla
desteklenmiþtir. Ýnsanýn umut ve beklentileri kendine güvenerek gayret ve
sabýrla, canla baþla çalýþarak ve
mücadele ederek gerçekleþebilse de,
gücünü aþan durumlar olabilmektedir.
Bu zorlanma insana Rabbini hatýrlatýr.
Rabbini hatýrlayan insan O'ndan
yardým dilemeye baþlar. Bunun en
güzel yolu dua etmektir. O nedenledir
ki en zorda olduðumuz, bir aþýlmazýn
önünde çaresiz kaldýðýmýzý sandýðýmýz
zamanlarda aslýnda en güzel yerdeyizdir. Yoðun tecrübe ortamlarý ve zorluklar aklýmýzýn ve gönlümüzün sýký bir
alýþveriþ içine girerek çalýþmasýna ve
hýzla tekamül etmemize neden olduklarý gibi sýkça O'na yönelmemize,O'nun
yardýmýný ve yol göstermesini dilememize de neden olurlar.
Dualar; inançla, samimiyetle ve
O'nun hayrýna sýðýnarak yapýldýðýnda
Allah, mutlaka cevap vereceðini
Kur'an-ý Kerim'de þöyle müjdelemiþtir.
"Bana dua ettiði zaman dua edenin
çaðrýsýna cevap veririm" Bakara:186
Çeþitli ihtiyaçlar ve zorluklar içinde
olan insanýn bu âlemde tek baþýna
býrakýlmamýþ olduðu, yaratýlýþý gereði
Allah'ý bilip, O'na yönelme ihtiyacý
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içinde olduðu Kur'an-ý Kerim âyetlerinde þu þekilde vurgulanmýþtýr.
"Gözler O'nu idrak edemez, O ise
bütün gözleri idrak eder.'' Mücadele:
58/17
Bir baþka âyette; "Yemin olsun ki,
insaný Biz yarattýk, nefsinin ona neler
fýsýldadýðýný da biliriz. Biz ona þah
damarýndan daha yakýnýz." Kaf: 50/16
Antropolojik araþtýrmalar tarih
boyunca küçük büyük her toplumun
çeþitli ibadet þekillerine sahip olduklarýný göstermektedir. Hattâ sadece
inanç sahibi insanlarýn deðil, bir
yaratýcýnýn varlýðýna inanmayanlarýn
ya da inanmadýklarýný beyan edenlerin
bile, zorluk ve sýkýntý zamanlarýnda
sýðýnacak bir yer aradýklarýný göstermektedir. Bu durum, insana yaratýlýþýndan kodlanmýþ bulunan inanma, sýðýnma ve dua etme ihtiyacýnýn göstergesidir.
Dua, insanda fýtri ( yaratýlýþtan ) bir
olgudur. Bu sebeptendir ki tüm dinlerde ve inanç sistemlerinde önemine
deðinilmiþtir. Üstün bir varlýðýn
olduðuna inanan her insan farklý
þekillerde de olsa dua eder.
Kur'an da 200 kadar âyette duadan ve
öneminden söz edilir. Dua ve ibadet
öncelikle kul olduðumuzu idrak etmek
ve içinde bulunduðumuz düzenin
farkýna vararak bizi yaratan ve bu
düzeni kuran Yücelikle irtibata geçmek
için bir vasýtadýr. O'na olan inancýmýzýn
ifadesi ve göstergesidir.
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Dünya bir tekamül ortamý olmasý
nedeniyle çeþitli imtihanlarla doludur.
Bu sýnamalarý zulüm gibi görmemeli
bilakis gerçeðe çabuk ulaþmak ve
doðruyu bulmak için atlanmasý gereken
basamaklar olarak algýlamalýyýz. Her
ne durumda olursak olalým, O'nun
sevgisinden, merhametinden ve lûtfundan emin olarak, O'na yönelmeyi ve
O'ndan yardým dilemeyi unutmamalýyýz. Sadece zorda olduðumuz
zamanlarda deðil, hemen her anýmýzda
O'nun yanýmýzda olduðunu, sevgisi ve
merhametiyle bizi kuþatmaya , yardým
etmeye ve baðýþlamaya hazýr olduðunu
bilmek insan için büyük bir güçtür. O,
bizi sevgisinden vareden, koruyan,
veren ve baðýþlayandýr.
Ýnsanýn Allah'a muhtaç olmadýðý tek
bir an bile yoktur aslýnda. Bu
yaratýlýþýmýzýn gereði ve gerçeðidir.
Ýnsanýn sadece zorda kaldýðýnda O'na
yönelmesine Kur'an da da iþaret
edilmiþ ve þöyle ifade edilmiþtir:
"Ýnsanlara zorluk dokunduðu zaman;
yan yatarken, otururken, ayaktayken
bize yalvarýr. Ama sýkýntýsýný
çözdüðümüzde, kendisine dokunan bir
zorluk yüzünden Bize hiç yalvarmamýþ
gibi çekip gider." Yunus: 10/12
Bizler genellikle istediðimiz þeyler
gerçekleþmediðinde, kendi kýsýtlý
görüþümüzle hüzünlenir, umutsuzluða
düþer ve dualarýmýzýn kabul görmediði
kanaatine varýrýz. Oysa, bizim için
gerçek hayrýn ne olduðunu sadece
Allah bilebilir. Sahip olduðumuz sýnýrlý
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bakýþ açýsýyla bütünü göremediðimizden, dua ederken hayrýmýza olaný dilemek ve olaný gönül rýzasýyla kabullenmek teslimiyetimizin ve O'na olan
güvenimizin delilidir. Kur'an da bu
durumu þöyle açýklamýþtýr:
"Bir þey sizin için hayýrlý olduðu
halde siz ondan tiksinebilirsiniz. Ve bir
þey sizin için þer olduðu halde siz onu
sevebilirsiniz. Allah bilir, siz
bilmezsiniz." Bakara: 2/16
Ýnsan isteklerinin olup olmamasý ile
baðlantýlý olarak deðil, kul olduðunun
idraki ve bilgisi ile ve O'na olan saygý
ve sevgisinin, inancýnýn gereði olarak
dua ve ibadetinde süreklilik göstermelidir. Duada Allah ile kul arasýnda bir
vasýta yoktur. Ýnsan Yaradan'ýna halini
arz eder, niyazda bulunur. Gönülden
iman etmiþ bir insan, kendisini yaratan
Rabbinin kendisini en iyi bilen
olduðunu ve yakarýþlarýna en güzel
þekilde cevap vereceðini bilir.
Dualarýmýzý tüm yüreðimizle,
umudumuzu, sevincimizi ve sevgimizi
katarak, samimi bir inançla bir
sevgiliye seslenir gibi yalvarýp
yakararak, O'nun her ihtiyacýmýzý,
derdimizi, bizden iyi görüp bildiðini
bilerek, hayrýmýza olana razý olduðumuzu dile getirerek yapmak önemlidir.
Çünkü, sevgi ve inanç Allah ile kul
arasýndaki en önemli baðdýr.
Dualarýmýzda Allah'tan dünyevi
olarak bizi zorlayan durumlar karþýsýnda isteklerde bulunmak gayet doðaldýr.
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Ancak, dünyada O'nun buyruklarýna
uygun yaþayabilmeyi, hayýrlara vesile
olabilmeyi, gerçek bir inanç ve teslimiyete ulaþabilmeyi istemek elbette
ki çok deðerlidir. Tabii ki istediðimiz
her þey için gösterdiðimiz kiþisel çaba
ve gayretler onlarý hak etmemizin ön
þartýdýr. Hiçbir gayret göstermeden istemek haksýz bir talep olur. Unutmamak
gerekir ki, elde edeceðimiz her hayýr
mutlak doðru bir çabanýn sonucudur.
Asýrlar boyunca çeþitli din ve inanç
sistemleri insanlýðýn geliþimine büyük
katkýda bulunmuþlardýr.Yaradan her
zaman insanlýðýn o günkü ihtiyacýna ve
seviyesine uygun doðru yaþama
esaslarýný göndererek insanýn yoluna
ýþýk tutmuþ, içinde bulunduðu düzenin
iþleyiþiyle ilgili bilgilendirerek bütünü
algýlamasý konusunda yardýmcý olmuþtur. Bu insan için büyük bir lûtuftur.
Kendi kýsýtlý idrakiyle elde edemeyeceði pek çok gerçeðe O'nun el uzatmasýyla göz açmýþtýr.
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Ýnsana düþen aldýðý bilgileri
içselleþtirerek onlara uygun yaþamaya
çalýþmaktýr. Böyle olduðunda Tanrý'nýn
ve insanýn dileði bir olur aslýnda. O'nun
buyruklarý, gerek ahlâki bildirimleri
gerekse dua ve ibadet þekilleriyle
insanýn ve insanlýðýn ruhsal yönden
ilkelliðinden kurtularak olgunlaþýp,
yücelmesini saðlar. Aldýðý bilgileri
içselleþtirerek yaþamýna geçiren insan,
kendi varlýðýný,Yaradan'ýn varlýðýný,
içinde bulunduðu düzeni anlamlandýrmaya baþlar. Anlam arayýþý, insanýn en
temel ihtiyacýdýr.
Ýnanç yönünden kýsýr olan insanlarýn
hayatý anlamlandýrmalarý da oldukça
zordur. Bu anlamsýzlýk, onlarýn inançlý
insanlara nazaran ruhsal açýdan daha
büyük zorluklar yaþamalarýný kaçýnýlmaz kýlar. Hayatý anlamlandýramamak,
olaylarýn dilini çözememek giderek
hayattan zevk almamaya, tatminsiz bir
yaþam sürmeye, ne istediðini bilememeye varan sonuçlar doðurur. Doðru
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yaþama esaslarýna uygun yaþamayan
insanlar ruhsal olarak gerçek
ihtiyaçlarýnýn farkýna varmadýklarý için
sürekli bir arayýþ içinde olurlar.
Nefislerinin isteklerini yerine getirdikleri halde bir türlü tam olarak tatmin
olmazlar. Nitekim Kur'an âyetleri
onlarýn bu haline çok anlamlý bir
þekilde dikkat çekmektedir:
"Kalpler, ancak Allah'ýn zikriyle tatmin bulur." Rad: 13/28
Yine Cuma Suresi: 62/10
"Allah'ý çok anýn ki kurtuluþa erebilesiniz" denmiþtir.
Allah'ý çok anmanýn öncelikle, O'nun
esaslarýný içselleþtirerek yaþamak olduðunu söylemiþtik. Ýnancýmýzý, kendimizi kontrol eder gibi sürekli kontrol
etmek, kendimiz için istediklerimizi
diðer insan kardeþlerimiz için de istemek, bütün iyilikler ve doðruluklarla
yanmak olduðunu da unutmamak
gerekir. O' nu anmak; O'nunla, insan
kardeþlerimizle ve içinde yaþam bulduðumuz düzenle baðlarýmýzý saðlam
temeller üzerine oturtmakla olur ki,
bunun yolu bize bildirilmiþtir.
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lerin onlar gibi olmamasý istenerek
açýkça þöyle buyurulmuþtur. "De ki:
Duanýz olmazsa Rabbim size ne diye
deðer versin ki?''
Canlý, cansýz diye bildiðimiz tüm varlýðýn Allah ile iliþki içinde olduðu ve
her varlýðýn kendi yaratýlýþ biçimine
uygun olarak Allah'ýn buyruklarýna
uyduðu , O'na olan teslimiyetini
bildirdiði Kuran'da þöyle tasvir edilir.
"Yedi gök, yerküre ve bunlarýn içindekiler O'nu tesbih ederler. Hiçbir þey
yoktur ki, O'nu överek tesbih etmesin;
fakat siz onlarýn tesbihlerini fark edemezsiniz.'' Ýsra: 7/44
Rad Suresi:13/15 de ise, "Göklerde
ve yerde kim varsa gölgeleriyle birlikte
ister istemez ve sabah akþam Allah'a
secde eder."
O'nun kurduðu düzenin nasýl þaþmadan iþlediði ve O'nun emrinde
olduðu bu âyetlerle çok güzel ifade
edilmiþtir. Ýnsana düþen bu muhteþem
düzene kendi aklý ve iradesiyle uyarak
hýzlýca O'na doðru yol almaktýr.
DÝN PSÝKOLOJÝSÝNE GÖRE DUA

Dua, ibadetin özü, kulluðun
gereðidir. Dua Allah'ýn kullarýndan
istediði en güzel iþlerden olup, insaný
Tevhid inancýna vardýrýr. Dua'ya ihtiyacý olan insandýr. Ancak Allah bizim
O'ndan istememizi sever. Çünkü bu
bizim O'na olan inancýmýzý gösterir.
Kur'an-ý Kerim Furkan Suresi: 25/77
de dua etmeyenlere hitaben, mümin-

Din psikolojiþi üzerine yapýlan çalýþmalarda gerek bireysel gerekse topluluk halinde yapýlan dua ve ibadetlerin
kiþiler üzerindeki olumlu etkilerinden
söz edilmektedir. Ýbadet, bir görev
olarak algýlandýðýnda ve düzenli olarak
yerine getirildiðinde kiþilerin, dengeli
bir kiþilik kazanmasýna ve ruh saðlýðýný
korumasýna yardýmcý olur.
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Dua ve ibadet eden kiþi, bunu
samimiyet ve içtenlikle yapýyorsa,
baþkalarýna zarar vermekten, aþýrýlýklardan kaçýnýr. Mal, mülk, para, þan,
þöhret, þehvet gibi deðerlere düþkünlük
göstermez. Bunun yanýnda sevgi, merhamet, hoþgörü, sabýr, dürüstlük ,
baðýþlama gibi olumlu özellikleri
geliþmeye baþlar.
Ýnsanýn bir yaratýcýsý olduðunu bilmesi ve O'ndan yardým dilemesi baþlý
baþýna bir mutluluk kaynaðýdýr. Ýnanç,
dua ve ibadet yaþamý da ölümü de
anlamlandýrarak insanýn temel sorularýna cevap teþkil ederler. Ýnsan manevi
yönüyle diðer canlýlardan farklýdýr.
Ýçinde dua ve ibadet olmayan bir hayat
ise manevi yönden eksikli bir hayattýr.
Ýnandýðý gerçeklere uygun yaþayan
insanýn hayatý düzene girer huzurlu ve
mutlu olur. Günahkârlýk ve suçluluk
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duygularýndan kurtulur. (Hüseyin
Peker- Din Psikolojisi)
TOPLU YAPILAN DUALAR
Tek baþýna yapýlan dualardan farklý
olarak birlikte ve topluca yapýlan
dualarýn öneminden de kýsaca söz
etmek gerekirse, buna en güzel örnek
yaðmur dualarýdýr. Uzun süre yaðmur
yaðmadýðýnda insanlarýn toplu olarak
yaðmur yaðmasý için yaptýklarý dua,
çoðu zaman yaðmurun yaðmasýyla
sonuçlanýr.
Bunun nedeni, birlikte ve gönül
gönüle verilerek yapýlan dualarýn oluþturduðu yüksek enerji ve çekim
gücüdür. Birlik ve bütünlük büyük bir
güçtür. Bu gücü hayýr ve iyilik için kullandýðýmýzda ve yürekten istediðimizde
O'nun yardýmlarýný üzerimize çekebiliriz. O nedenle
ihtiyaç ve zorluk
zamanlarýnda
topluca dua
etmenin önemi
büyüktür.
Hz. Muhammed :
"Dua, ibadetin
özüdür" diyerek,
duanýn anlam ve
önemini
özetlemiþtir.
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Bitkilerle iletiþim
Nilgün Arýt

Þ

amanizm, insanlýk tarihinin
bilinen ilk ruhsal inancýdýr.
Doðanýn kutsandýðý, doðadaki
tüm varlýklarýn tek bir ruha
sahip olduðuna, her þeyin bir bütün ve
birbiriyle iliþkili olduðuna inanýlan bir
yaþam felsefesidir. Temel amacý,
doðanýn ve canlýlarýn vasýtasýyla
Tanrý'yý anlamaktýr. Þaman inancýnda
evren, titreþimlerden oluþan bir enerji
aðýnýn bütünlüðü içerisinde algýlanýr.
Hangi çaðda olursa olsun, þamanik

çalýþmalar kiþiyi evrenin gizemlerine
karþý artan bir farkýndalýða yönlendirir.
Þaman'ýn inancýnda fiziksel yeryüzü
ve gökyüzünün ötesinde bir de çýplak
gözle görülmeyen kozmik bir âlem
vardýr. Bu olaðandýþý dünyayý keþfetmenin ve orada hareket edebilmenin
temel tekniðine olan "þamanik yolculuk" larda esas olan, bilinç halinde bir
deðiþim yaratarak mevcut "uzayzaman" alanýnýn dýþýna çýkabilmek,
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günümüz insanýnýn ancak mitolojik
anlatýlarda veya rüyalarýnda karþýlaþtýðý
bir dünyaya dahil olmaktýr.
Aslýnda tüm insanlar içlerinde arkaik
olarak kayýtlý þamanik vasýflar taþýr.
Tüm dinler, göz kamaþtýrýcý ve ruhu
yüceltici Yaradan aþkýný öðretirler;
sevgi, tüm varoluþun temelidir. Tüm
kitaplar, varolan her þeyin tanrýsal bir
sevgiyle ve ortak bir ruhla yaratýldýðýný
paylaþýr. Ancak Þamanizm'de doða
ruhunu daha içselleþtirmesi, daha
yakýndan tanýmasý gerekir. Sadece
ulaþýlamaz bir semâdaki yüce varlýklarý
deðil, yeryüzünde ve gökyüzündeki
tüm varlýklarýn, fark gözetmeksizin tüm
insanlarýn, tüm hayvanlarýn, tüm bitkilerin, yýldýzlarýn, güneþlerin, topraðýn,
elementlerin, hattâ mevsimlerin bilinç
enerjisi taþýyan varlýklar olduðuna,
evrendeki her þeyin iletiþime açýk ortak
ruhsal özlere sahip olduðu anlayýþýna
açýk olmasý gerekir.
Modern insan, evrenin bu tanýmýna
aþina deðildir. Çaðýmýz insaný, doðanýn
döngülerinden kopuk olduðunu sanarak
yaþamaktadýr. Pek çok
psikolojik ve fiziksel
hastalýðýn nedeni doða ritminden ve bilincinden kopmuþluktur. Þamanlar'ýn en
temel görevi olan þifacýlýk
da, kiþinin bu bütüncül dengesini yeniden tesis etmektir;
doðanýn döngüleriyle bütünleþtirici çalýþmalarla günlük
hayatýna yeniden uyum ve
denge getirmektir.
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Bu yazýda bitkilerden bahsetmek
isterim... Bitkilerin dünya deneyimi,
insan ve hayvanlarýn dünyayý deneyimlemelerinden çok farklýdýr. Bitkiler
kökleriyle topraða baðlý olduklarýndan
yer deðiþtirici hareket özelliðinden
mahrumdur. Bu mahrumiyet, engin ve
derin bir kabullenme hali içerisinde ve
kendileriyle barýþýk varoluþu yaratýr.
Korku, nefret, kýskançlýk benzeri
duygular bitkilerin asla bilmediði, tatmadýðý hislerdir; zaten bir iþe yaramayacak duygulardýr. Öte yandan, bitkilerin deneyimleyebildiði çok daha
geniþ yelpazede yüksek duygularý
insanlar ve hayvanlar deðil kavramak,
tasavvur dahi edemezler. Öte yandan,
bitkilerin sevgi, acý, mutluluk, susama
ve benzeri bazý hisleri insan ve hayvanlarla ortak duygulardýr. Bizlerin bitkilerle iletiþim kurabilmemize imkân
veren duygular böyle ortak paydada
buluþtuklarýmýzdýr.
Bitkilerle duyusal iliþkileri paylaþmak baþka insanlarla paylaþmaktan çok
da farklý deðildir. Örneðin, bize son
derecede öfkeli birisinin yanýna yak-
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larla iliþkilerde de, bitkilerle iliþki
kurarken de, taþkýn biçimde üstlerine akmak, sarýp sarmalayýp daraltmak, istenen sonucu vermez.
Sadece duygularýnýn kendi duygularýmýz kadar gerçek ve önemli
olduðu varlýklar olduklarýný kabul
etmektir aslolan.

laþtýðýmýzda, bizi de o kiþiye karþý þiddetli bir kýzgýnlýk dalgasý kaplar;
aramýzda öfke ve korkunun egemen
olduðu bir enerji dalgasý ikimizi birlikte sarar. Bir bebek bize gülümsediðinde içimizi kaplayan mutlulukla biz de
ona gülerek yaklaþýrýz. Ancak genelde
baþka insanlarla olan etkileþimlerimizde bu türden enerji baðlarý ya da bu
tarzda ani geliþen duygusal yakýnlýklar
oluþmamaktadýr. Konuþtuðumuz kiþiyle
enerji iliþkisi kurmak bir yana, çoðu
zaman gözlerine bile bakmayabiliriz.
Ýnsanlar günümüzde daha kuþkucu ve
daha ketum. Kendini saklamanýn kendini koruma olarak algýlandýðýný görüyoruz ve iliþkilerin olabildiðince
duygulardan arýnmýþ, verimsiz, steril
bir hal aldýðýný fark ediyoruz.
Bitkilerle iletiþim kurabilmenin ilk
adýmlarý, insanlarla olduðu gibi onlarýn
varlýklarýný kendi varlýklarýmýzla eþit
görmektir. Bitkilerle iletiþim, insanlarla
iletiþimden daha kolaydýr. Doðal
olarak, bitkilerin bizlerdeki gibi kendini koruma dürtüleri, kendilerini
önemseme gibi zaaflarý yoktur. Ýnsan-

Bitkilerle iletiþimi öðrenme sürecini, öncelikle ayný ve tek bir bitki
seçerek ve onunla aksatmadan her
gün iliþki kurarak baþlatmak yararlý
olacaktýr. Ýdeal olaný, evden dýþarý
çýkýlmasý, mümkünse yalnýz olunmasý,
her gün ayný aðacýn ya da baþka bir
bitkinin yanýnda en azýndan birkaç
dakika geçirilmesidir. Bu yapýlamayacaksa, evde ya da bahçede bitki de
yetiþtirilebilir. Ancak iletiþimin en
kolay baþlangýcý aðaçlarla olandýr.
Bunun sebebi, þaman inancýnda, insanlarla aðaçlarýn duygusal öz varlýklarýnýn çok benzer olmasýdýr. Gerek
insanlarýn, gerekse aðaçlarýn auralarýný
oluþturan ýþýk aðlarýnýn konfigürasyonu
çok benzer yapýdadýr. Oysa, böceklerle
insanlarýn aura konfigürasyonlarý birbirinden oldukça farklýdýr. Ýnsan ve
aðaç kolayca iliþki kurabilirken insan
da, aðaç da, böceklerle iletiþimi daha
zor gerçekleþtirecektir.
Psiþik özellikleri en zayýf insan bile
büyük bir aðacýn yanýna gittiðinde o
aðacýn kiþiliði ve ruhu hakkýnda ufacýk
bir his alabilir. Aðacýn kendisini nasýl
hissettirdiðine dikkat edecek olsa mutluluk mu, huzur mu, hüzün mü hissettiðini, kendisini hafiflemiþ mi, yoksa
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biraz aðýrlaþmýþ mý duyumsadýðýný fark
edecektir. Bazý kiþiler aðacýn enerjisinin eril mi, diþil mi olduðunu,
yaþýnýn genç, duygularýnýn canlý mý,
yoksa yaþlý ve yorgun mu olduðunu
hemen hissedebilirler.
Ýnsan, duygularýný geliþtirmeye yürekten niyet ettiðinde bulutlarý seyrederken resmettikleri þekilleri görebilir;
bu hiç de zor deðildir. Tek fark, bulutlarda þekiller bulmak zihinsel bir
faaliyetken aðaçlarý hissediþte zihinsel
kontrol yoktur; bedenin gevþetildiði ve
tüm duyularýn serbestçe akýþýna izin
verildiði bir doða teslimiyeti vardýr.
Bitkilerin duygularýný yakalamak için
bir baþka güzel zaman onlarýn salýndýklarý, hareketli olduklarý anlardýr.
Hareketli olduklarý zamanlar bitkilerin
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en mutlu olduklarý zamanlardýr. Rüzgâr
ya da yaðmur onlarý hareketlendirir.
Eðer aðaçlar ve bitkiler salýnýyorlarsa,
bizlere el salladýklarýný hissederek
onlara el sallayýn. Rüzgârda nasýl dans
ettiklerini fark edin. Yollarý gölgeleyen, kaldýrýmlarý bahçeleri süsleyen
aðaçlarýn altlarýndan geçenlere nasýl bir
sevgi enerjisi akýttýklarýný duyumsayýn.
Aðaçlarýn yeni filizlenmiþ ya da yeni
uzayan yapraklarý, yaþlý ve yumuþamýþ,
koyulmuþ yapraklara oranla daha canlý,
daha saðlýklý ve naif biçimde daha
coþkulu bir enerji saçar. Bitkilerin
farkýndalýðýnýn farkýnda olun; aðaçlýk
bir alanda ya da çayýr ve otlaklarda
yürürken, insan kalabalýðýnda yürüyor
ve hattâ onlar da size bakýyor gibi hissetmek bir niyet iþidir.
Aðaçlarla duygusal bað kurmayý
öðrenmek için uygun bir zaman dilimi
de, eðer ölmek üzerelerse yanlarýna gitmektir. Bir aðaç kesildiðinde durun,
düþüncelerinizi susturun, ona dikkat ve
özenle bakýn. Devrilmeden ya da son
nefesini vermeden önce hissettiði þiddetli ýstýrabý hissetmek zor olmayacaktýr, çünkü aðaçlar ve tüm canlýlar ölüm
anlarýnda büyük bir enerjiyle dolarlar
ve çevrelerindeki insanlar hassas kiþilerse bundan etkilenmemeleri, hissetmemeleri olanaksýzdýr. Amerika'da
aðaç kesiciler her aðaç yýkýldýðýnda
muzaffer biçimde kereste anlamýnda
"Timber!" diye baðýrýrlar. Bence kendi
utançlarýný ve doðayla kopukluklarýný
örtmeye çalýþmaktýr, bu baðrýþlarý.
Ölüm anýndaki aðacýn sorumluluðundan kaçýþ haykýrýþýdýr.
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Farkýndalýðýn
Farkýnda Olmak

Farkýndalýk dediðimiz olgu
resmin bütününü mü kavramaktýr yoksa resmin içine mi
girmektir sizce?
Yýllar önce makro ve mikro kozmosu
anlatan harika bir video izlemiþtim.
Uzaydan bakýnca önce mavi dünyamýz
bütün ihtiþamýyla görünüyordu. Derken

Nelda Ýnan

dünyaya biraz daha yaklaþýyorduk.
Kýtalarý ve okyanuslarý görüyorduk.
Sonra ülkeleri, sonra ülkelere ait
coðrafi özellikleri, ormanlarý, nehirleri
ve en sonunda da bir parkta yatan
adamý... Video burada bitmiyordu elbet
ki. Adamýn elinden, elinin üstündeki
deri hücrelerinden, bedeninin içindeki
mikro kozmosa dalýyorduk. Bu da en
az makro kozmos kadar önemli ve
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deðerliydi. Saniyeler ilerledikçe, bu
kez hücrelerin de derinlerine giriyor ve
oradaki fraktal geometrinin aslýnda
bütünlex bütünün diðer parçalarýyla nasýl özdeþ olduðunu görmenin þaþkýnlýðýný, olaðanüstü sevincini yaþýyorduk.
Japonlarýn 500 yýllýk gizli ajan
yetiþtirme geleneðinden yetiþmiþ olan
Ninjalara baktýðýmýzda ise bir insanýn
dayanmakta zorluk çektiði þartlarda
sýký eðitimlerden geçirildiklerini, öyle
ki bu eðitimlerin sonunda herkesin
gözü önünde bir anda kendilerini yok
edebilecek hünere eriþtiklerini, bir
mum alevine belki de günlerce, aylarca
yoðunlaþmayý öðrenerek, adeta alevin
içine girebildiklerini ve kendilerini
onunla özdeþ hale getirebildiklerini,
yan odanýn tabanýna düþürülen bir
toplu iðnenin sesini bile ayný sýký
eðitimlerden geçerek duyabilir hale
geldiklerini biliyoruz.
O halde, bir þeyi fark etmek tüm
duyularýmýzla onun içine girmek, bilinmeyenleri kavramak, duyumsamak
mýdýr? Bu baðlamda düþününce, var
olan ama henüz bizim bilinç havuzumuza düþmemiþ þeyler veya konularla
ilgili farkýndalýk geliþtirmemiz de
tümüyle bize býrakýlmýþ oluyor. Ancak
bu konular önce birilerinin üzerinde bu
konularý bulmasý, diðer insanlarý
uyandýrmasý, bilinç havuzlarýna yeni
bilgiler ve sorumluluklar damlatmasýyla baþlýyor. Böylece toplumda belirli
bir farkýndalýk seviyesi oluþturulmaya
çalýþýlýyor. Örneðin çocuk yetiþtirme,
otizm, cinsiyet ayrýmcýlýðý, ruh-beden
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saðlýðý, sorumlu yurttaþlýk, ekolojik
sürdürülebilirlik, karbon ayak izi,
toplum gönüllüðü ve benzeri konularý
birbiri ardýnca sýralayabiliriz. Kiþiler
bunlar üzerine akýl ve gönül birlikteliði
saðlayýnca daha da düþünmeye ve
çalýþmaya ve hizmet etmeye karar
veriyorlar. Farkýndalýk bu çerçevede
toplumun aydýnlatýlmasýyla pek çok
konudaki cehaletin karþýsýnda zafer
kazanmamýza da neden oluyor.
Peki ya insanýn kendisiyle, ruhunun
özüyle ilgili farkýndalýðý nasýl bir
farkýndalýktýr? Bu da týpký yukarýdaki
video gibi katman katman derine
inerek, oradan da baþka bir derinliðe
varmak mýdýr? Buna gerçek farkýndalýk
diyebilir miyiz? Gerçek farkýndalýðýn
sonu var mýdýr? 5 duyumuz ile farkýna
vardýklarýmýzýn ötesine geçmemiz
mümkün müdür?
Gerçek þudur ki, farkýndalýk hem dýþa
hem de içe bakýþý ayný anda içerir. Her
ikisi için de yardýma ihtiyaç duyarýz,
yani bir çeþit yol rehberine veya prospektüse. Resmin bütününü de, parçalarýný da bize bahþedilen düþünebilme,
baðlantýlarý kurabilme, zekâ ve yoðunlaþma becerimizle, içselleþtirerek
kavrayabiliriz. Bu baðlamda farkýndalýk bir þeyin gerçeðini, doðrusunu ve
esasýný öðrenmeye çalýþarak yükselmek, bütündeki yerimizin ne
olduðunu anlamaktýr. Daha geniþ, daha
engin, daha derin bilginin yalýnlýkla
farkýna varmaktýr. Bunu da sevinerek,
þaþýrarak, merak ederek, dahasýný
bilmek isteyerek, varedene þükrederek,
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ruh-tecrübe-akýl-ruh döngüsünü sonsuza kadar geniþleterek yapmaktýr.
Ýnsanýn tekâmülü yönünden en önemli sýçramasý farkýndalýk merkezli bir
farkýndalýða varmasýdýr. Çünkü insana
nesnel ve fiziksel dünyayla ilgili kimliklere sahip olduðu söylenmiþtir hep.
Bu görüþe göre, fiziksel evrenin içinde
fiziksel bir beden olduðumuz, fiziksel
beynimizin düþüncelerimize sebebiyet
verdiði, düþüncelerimizin de bize bilinçlilik kazandýrdýðý öðretilmiþtir.
Ýnsanýn gerçekte nasýl bir varlýk olduðunu öðrenebilmesi için büyük resmi
kavrayabilmesi, ilahi düzeni anlayabilmesi ve kendi prospektüsünü okuyabilmesi gerekir. Daha da ilerisi, beþ
duyusunun ötesine geçebilmesi
elzemdir.
Farkýndalýk merkezli bir farkýndalýða
varabilmek için de ismine, kariyerine,
iliþkilerine, kiþiliðine, alýþkanlýklarýna
baðladýðý kimliðinin daha derininde
yataný kavrayabilmesi önemlidir.
Çünkü zaman içinde bunlar deðiþebilir
ve kendimizi on yýl önceki halimizle
kýyasladýðýmýzda bile ayný iþi yapmadýðýmýz, ayný þeyleri yemediðimiz,
ayný þehirde yaþamadýðýmýz, ayný
arkadaþ çevresinde bulunmadýðýmýz ve
hatta ayný þeyleri düþünmediðimizde
bile içimizdeki yine ayný "Ben"dir.
Ýnsan bedene sahip bir ruhtur aslýnda.
Yani bir avatardýr diðer bir deyiþle. Ve
bu avatar, farkýndalýkla yeni tecrübeler
yaþamamýzý saðlar. Farkýndalýðýmýz ise
belli bir zamana sýðmaz. Bedenlerimiz
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ölümlüdür ama farkýndalýðýmýz sonsuza
dek geliþebilir. Bunun için de çalýþmanýn baþtacý edildiði iyiliði, doðruluðu, bilgiyi ve sevgiyi en ince ayrýntýsýna kadar özümsemek ve uygulamaya çalýþmak çok önemlidir. Büyük
düzenin iþleyiþ esaslarýný kavradýðýmýzda, kendi düzenimizin de farkýna
varýrýz. Buna önem vermek bizi "Mýþ"
gibi farkýndalýklardan da koruyabilir.
Çünkü ruhun özgürlüðü insana
olaðanüstü bir farkýndalýk seviyesi diye
sunulmakta bunun için pek çok yol
önerilmektedir. Bu baðlamda bir
zamanlar sigara içmek pek çok reklam
filmiyle birlikte özgürlük duygusuyla
özdeþleþtirilmekteydi. Týpký bunun gibi
bireycilik ve tüketim de özgürlük duygusunun farkýndalýðýyla yükselmek
anlamýna geliyordu.
Gerçek farkýndalýk bilincin ve ruhun
öz ve saf bilgiyle açýlmasý, geniþlemesi
ve bunlarla yeni ve üstün tecrübeler
yaratmasýdýr. Bunun için de sýkça
kýyaslamalar, analojiler yapýlabilmesi,
zihnin temizlenmesi, meditasyona
önem verilmesi, gönlün arýtýlmasý (akýl
ile gönlün yýkanmasý) önemlidir.
Daha üstün farkýndalýklara varmak
için sürekli öðrenmeye çalýþmak, bilgimizi artýrmak, keþfetmek, içimize ve
kendimize dönmek, daha öteye bakabilmek gerekir. Çünkü bir daðýn eteðinden sadece önümüzü görebiliriz.
Düþüncenin ve bilginin zirvesine çýkabilirsek eðer bir okyanusun enginliðini
keþfedebilir ve yapacaklarýmýzýn çokluðunu görebiliriz.
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Bilge Ve
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Bilgelik

Erol Yurderi

G

ünlük dilde bilge kelimesi,
dünya ile uyumlu, kendi
kendine yeterli, bilinçli
yaþayan ve eylemlerini düþünerek
yapan insan anlamýna gelir. Eþ anlamlýsý da, akýllý ve bilgili insandýr.
Bilge, her þey hakkýnda doðru ve akla
uygun karar verebilen bir kimsedir.
Bilge, iç çalkantýlardan ve ihtiraslardan
arýnmasýný bilen akýllý bir kiþidir.
Bilgenin en büyük özelliði, her konuda
ölçülü olmasýdýr. Bilgelik ise, bilge
kiþinin özelliðidir. Genel olarak insanýn
bilinçli yaþamasý anlamýna gelmektedir.
Kiþi bilgi edinerek bilge olamaz; ancak
bilgiyi iyi uygulayabilir ve hayata
geçirebilirse bilgelik yoluna girebilir.
Bilge, çok iyi derecede bilen, kendine
hakim, bildiðini kendisi ve baþkalarý
için faydalý olacak þekilde kullanabilen
Resim: Epictetos, Giuseppe Rossi

kiþiye denir. En önemli özelliði erdemli
oluþudur. Çok iyi muhakeme etme ve
yargýlama gücüne sahiptir. Çünkü
bilge, öðrendiklerini kendi özü ile irtibatlandýrýr. Karþýlaþýlan büyük sorunlar
karþýsýnda insanlarý ferahlandýrýr. Bu
özellikleri ile bilge, bilginden farklýdýr.
Genel olarak kendi dýþýndaki nesnelerin, insanlarýn ve olaylarýn bilgisine
sahip olana bilgin, kendini bilene de
bilge denir. Bir takým bilgileri hafýzaya
yerleþtirmek, kiþiyi bilgelik yoluna
götürmez; hattâ öyle bilgiler vardýr ki
kiþiyi bilge yapmasý bir yana, onun için
bir yüktür. Bu yüzden bilge kendine
faydasý dokunmayacak bilginin peþinden koþmaz. Ayný olaya bilge ile bilgin
farklý þekilde bakarlar. Bilgin, bazen
olaylara olumsuz anlam yükleyebilir ve
sonuç iyi olmayabilir. Oysa bilge, her
olaydan ders alýr ve olaylarý kendi
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bilincini arttýran bir araç olarak görür.
Bilgeye göre her insan ve her olay,
herkes için bir öðretmendir. Bilge,
olaylara mümkün mertebe tarafsýz bir
þekilde yaklaþýr. Genellikle hiçbir þeye
itiraz etmez. Her þeyin kendisine ve
insanlýða vereceði katkýyý düþünür.
Bilgelik her þeyden önce yüksek
þuurluluk halidir. Bu haldeki insan, her
þeyin insanýn tekâmülü için olduðunu
fark eder. Kötü olarak nitelenen olaylardan bile ders alýr. Bilgenin kötü
olaylardan aldýðý ders, sýradan insanýn
iyi olaylardan aldýðý dersten fazladýr.
Her olay, farklý realitedeki insanlara
farklý ders verir. Aklýný kullanamayan,
olaylardan çok az ders alýr. Bilge ise,
olaylarý kendini geliþtirme fýrsatýna
dönüþtürür. Hiçbir þeyi önemsiz diye
atlamaz. Bu þekildeki bakýþý ile bulunduðu ortama yüksek bilinç getirir.
Onun bulunduðu ortam çok yüksek ýþýk
veren bir ampulle aydýnlatýlmýþ gibidir.
Aydýnlanmýþ ortamda bulunan bütün
insanlar da aydýnlanmýþ olur. Bu yönü
ile bilge, iþ olsun diye deðil, kendisine
ve diðer insanlara faydalý olan bilgileri
taþýr. Bilgeliðe yönelmiþ bir kiþi her
düþünce ve eylemi iyi yanýndan ele alýr.
O evrendeki mükemmelliði fark
etmiþtir. Bu bilinçle evreni daha da
iyileþtirmeye çalýþýr. Öncelikle iyi bir
insan olmanýn yollarýný arar.
Bilgelik, bilincin yükselmesi ile
baþlar. Bu bilinç yükselmesi ile kiþi,
hayatýn bir savaþ alaný olmadýðýný, bir
geliþim süreci olduðunu fark etmeye
baþlar. Bu süreçte baþkalarýna anlayýþ
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gösterir, onlarla her þeyi paylaþmaya
çalýþýr. Böylece dostluk ve arkadaþlýða
her gün biraz daha fazla önem verir.
Sevginin alýnýp verilmesi de bilgeliðin baþladýðýna iþaret eder; çünkü sevgi
ile beraber kiþinin anlayýþ yeteneði geliþir. Bu yeteneðin geliþmesi ile birlikte
kiþinin zihninde "kim ve ne" olduðuna
dair bir merak uyanýr. Ýþte bu merak
tüm potansiyel güçleri, harekete
geçirmek üzere yerinden oynatýr.
Potansiyel güçlerin uyanmasý,
kiþisel geliþmeyi hýzlandýrýr. Bilgelik
yolunu seçen insan, hayatýnýn kontrolünü eline almýþ demektir. O, artýk
kendi hayatýnýn efendisi olmuþtur.
Ýþlerini de mümkün olduðu kadar oluruna býrakýr. Oluruna býrakmak, kiþinin
kendi içinde olduðu durumu fark
etmesi ve bu fark ettiklerine uyum
saðlamasýdýr. Bu süreçte kendini zorlama yoktur. Kendini geliþtiren birey, her
zaman "olmakta olan" kiþidir.
Her insan bilgelik kapasitesine sahiptir. Ancak bu yüksek bilinç seviyesine
ulaþmak belli bir zaman ve enerji harcanmasýný gerekli kýlar. Çaba sarf
edilmezse kiþinin içinde bulunan bu
gizli ýþýk söner. Iþýðý söndürmemek için
insanýn yapýsýnda bulunan ve biraraya
geldiklerinde bir güç oluþturan sevgi,
dostluk ve yardýmlaþma gibi insanî
özelliklerin geliþtirilmesi þart. Bilgelik,
kiþiyi üretken olmaya teþvik eder. Bu
bakýmdan toplumlar için bilgeliðin
önemi büyüktür. Bir toplumda bilge
insanlarýn sayýsýnýn artmasý, o toplumun her alanda geliþmesini saðlar.
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Nasýl Konuþalým ki,
Ýnsanlar Bizi Dinlemek Ýstesin?
Konuþmacý: Julian Treasure (TEDGlobal 2013)

Ý

nsan sesi: Hepimizin çaldýðý bir
enstrüman. Muhtemelen
dünyadaki en kuvvetli ses. Ayný
zamanda savaþ baþlatabilen veya "Seni
seviyorum" diyebilen tek ses. Ama
birçok insan konuþtuklarý zaman insanlarýn onlarý dinlemediðini tecrübe
etmiþtir. Peki, bu neden? Nasýl dünyayý
deðiþtirecek güçte konuþabiliriz?

bu yedisi, bence hepimizin içine düþebileceði alýþkanlýklar.

Size önereceðim þey, deðiþtirmemiz
gereken birkaç alýþkanlýðýn olduðu.
Sizin için, konuþmanýn yedi ölümcül
günahýný getirdim. Ayrýntýlý bir
listeymiþ gibi davranmayacaðým ama

Ýkincisi yargýlamak. Bu konuþmadaki
gibi insanlar biliyoruz ve eðer yargýlandýðýnýzý düþünüyorsanýz ve ayný
anda suçlu bulunuyorsanýz birini dinlemek çok zordur.

Ýlk olarak, dedikodu, orada olmayan
biri hakkýnda kötü konuþmak. Ýyi bir
alýþkanlýk deðil ve gayet iyi biliyoruz
ki... Bizle dedikodu yapan kiþi beþ
dakika sonra bizim hakkýmýzda dedikodu yapacak.
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Üçüncüsü, olumsuzluk. Buna düþebilirsiniz. Annem hayatýnýn son 3 senesinde çok ama çok olumsuz olmuþtu
ve dinlemesi çok zordu. Bir gün ona
þöyle dediðimi hatýrlýyorum, "Bugün 1
Kasým." ve o da dedi ki, "Evet biliyorum, çok korkunç deðil mi?"
(Gülüþmeler) Birisi böylesine olumsuzsa onu dinlemek zordur.
Ve olumsuzluðun bir baþka türü,
þikâyet etmek. Pekala, bu Birleþik
Krallýðýn ulusal sanatý. Bizim ulusal
sporumuz. Hava hakkýnda þikâyet
ederiz, spor hakkýnda þikâyet ederiz,
politika hakkýnda, her þey hakkýnda.
Aslýnda þikâyet etmek bulaþýcý bir
ýstýrap. Iþýk saçan bir güneþ deðil
ve dünyaya hafiflik vermiyor.
Mazeretler. Hepimiz bu arkadaþla
tanýþmýþýzdýr. Belki hepimiz bu adam
olduk. Bazý insanlarýn alev saçan
kuleleri var. Onlar bunu diðer herkese
paslarlar ve hareketleri için sorumluluk
almazlar ve yine böyle insanlarý dinlemek zordur.
Sondan bir önceki, yedinin altýncýsý,
uydurmak, abartma. Aslýnda bunlar
bazen dilimizin þeytanlarýdýr. Örneðin,
eðer gerçekten harika bir þey görürsem,
onu nasýl anlatýrým? (Gülüþmeler)
Sonra tabii ki de abartma yalana
dönüþüyor ve bize yalan söylediðini
bildiðimiz birini dinlemek istemeyiz.
Ve son olarak dogmalar, fikirlerin
gerçekler ile karýþtýrýlmasý. Bu iki taraf
birleþtiði zaman, rüzgârýn sesini dinliyorsunuz demektir. Bilirsiniz biri sizi
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fikirleri ile bombalýyor, sanki onlar
doðruymuþ gibi. Bunu dinlemek zordur.
Ýþte buradalar, konuþmanýn yedi
ölümcül günahý. Bunlar sanýrým uzak
durmamýz gereken þeyler. Ama bunun
hakkýnda olumlu düþünmenin bir yolu
var mý? Evet. Var. Size þu çok güçlü 4
köþe taþýný, temeli önermek istiyorum
ki eðer dünyayý deðiþtirecek güçte bir
konuþma yapabilmek istiyorsak bunlarýn üzerinde durabiliriz. Þansa
bakýn ki, bunlar þu kelime ile telaffuz
ediliyor. Kelime "selâm"(hail) ve tam
olarak doðru tanýmlama. Gökten düþüp
kafanýza çarpan þeylerden bahsetmiyorum. (hail dolu anlamýna da gelir) Ben
sýcak coþkulu heyecanlý bir selâmlamadan bahsediyorum ki eðer bu dört
temel üzerinde durursanýz söylediðimiz
sözcükler anlaþýlacaktýr.
Pekâlâ, neye dayanýyorlar? Tahmin
edip edemeyeceðinizi görelim. H,
Honesty - dürüstlük, tabi ki, dediklerinizin doðru, açýk ve net olmasý. A,
Authenticity - özgünlük, sadece kendiniz olmak. Bir arkadaþým bunu kendi
doðrularýna dayanmak olarak tarif
ediyor, ki bence oldukça hoþ bir taným.
I, Integrity - doðruluk, sözünün eri
olmak, dediðini yapmak ve insanlarýn
güvenebileceði bir insan olmak. Ve L,
Love - sevgi. Romantik sevgiyi, aþký
kast etmiyorum insanlarýn iyi olmalarýný temenni eden sevgiden bahsediyorum. Ýki sebeple... Ýlk olarak, sanýrým
dürüstlük tam olarak istediðimiz þey
olmayabilir. Demek istediðim, Tanrým,
bu sabah çok çirkin gözüküyorsun.
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Belki bu gerekli deðildir. Sevgi ile
karýþan dürüstlük tabi ki harika bir þey.
Ama tabi ki, birinin gerçekten iyi
olmasýný istiyorsanýz, onu yargýlamak
da o kadar zorlaþýr. Bu ikisini ayný
anda yapabileceðinizden emin deðilim.
Öyleyse, selâm (hail).
Þimdi söylediðiniz þey de bu, ve eski
bir þarký gibi, bu hem söylediðiniz þey,
ayný zamanda söyleme þekliniz. Harika
bir âlet çantanýz var. Bu çalgý âleti
inanýlmaz ama âlet çantasýný þimdiye
kadar çok az insan açtý. Burada sizinle
beraber ufak bir araþtýrma yapmak
istiyorum, birkaç âleti çantadan
çýkarýrsak belki onlarla oynayarak
konuþmanýzýn gücünü artýrabilirsiniz.
Ses perdesi, örneðin. Þimdi falseto
(tiz erkek sesi) çoðu zaman pek kullanýþlý olmayabilir, ama aralarýnda bir
ses perdesi var. Sizin gibi ses koçlarýna
iþin bu kadar tekniðine girmeyeceðim.
Ancak sesinizi yönetebilirsiniz. Eðer
buradan burnumdan konuþursam farký
duyabilirsiniz. Gýrtlaðýma doðru
inersem ki çoðu zaman çoðumuz böyle
konuþuruz. Ama eðer aðýrlýk istiyorsanýz, Aþaðý göðsünüze inmeniz gerek.
Farký duydunuz mu? Biz düþük sesli
politikacýlara oy atarýz, bu doðru,
çünkü derinliði güç ve otorite ile baðdaþtýrýrýz. Ses perdesi bu.
Sonra týný var. Bu, sesinizin nasýl hissettiði demek. Tekrardan araþtýrmalar
gösteriyor ki bizler zengin, yumuþak,
sýcak çikolata gibi olan sesleri tercih
ederiz. Eðer bu sizde yoksa dünyanýn
sonu deðil, çünkü kendinizi eðite-
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bilirsiniz. Gidin ve bir ses koçu edinin.
Ve sesinizle tavýrlarýnýzla ve egzersizlerle ses týnýnýzý geliþtirmek için
inanýlmaz sesler yapabilirsiniz.
Sonra ölçü. Ölçüyü severim. Bu
sefer ki þarký söylemek, anlam vermek
amacýyla kullandýðýmýz meta-dil.
Konuþmalarda anlamanýn köküdür.
Hep tek notada konuþan insanlarý dinlemek gerçekten oldukça zordur hele
bir de ölçüler-vezinleri yoksa. Bu
dünyanýn monotonluðuna sebebiyet
veren þey, veya sýradanlýk, tekdüzelik.
Ayný zamanda sonunda soru varmýþ
gibi biten fakat soru olmayan cümleler
tekrarlayan ölçünün geldiði yerler.
(Gülüþmeler) Eðer ayný þeyi tekrar
ve tekrar söylüyorsanýz aslýnda iletiþim
kurma yeteneðinizi ölçü kaybý sebebiyle sýnýrlýyorsunuz ki bence bu utanç
verici, öyle ise hadi bu alýþkanlýðý
kýralým.
Hýz. Böyle gerçekten hýzlý bir þey
söyleyerek çok heyecanlanýyorum.
Veya yavaþ yavaþ altlarýný çizip vurgulayýp ve sonunda bu eski dostumuzla
da sonlandýrabilirim sessizlik. Konuþmada bir parça sesliðin olmasýnda bir
sýkýntý yok, deðil mi? Hýmm ve ummlarla bu boþluklarý doldurmak zorunda
deðiliz. Gerçekten güçlü olabilir.
Tabi ki, derecelendirme çoðunlukla
uyarýlmayý belirtmek için hýzla birlikte
gider ama bunu sadece derecelendirme
ile yapabilirsiniz. Anahtarlarýmý nereye
býraktýn? Anahtarlarýmý nereye býraktýn? Bu iki söyleyiþ birbirinden biraz
farklý algýlanýr.
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Ve son olarak, ses. Sesin þiddetiyle
gerçekten heyecanlanabilirim. Eðer
þaþýrttýysam affedersiniz. Veya sessizleþerek gerçekten dikkatinizi çekebilirim. Bazý insanlar her zaman bangýr
bangýr. Bunu yapmamaya çalýþsýn. Buna hoparlörden yayýn deniyor, sesinizi
düþüncesizce ve dikkatsizce çevredeki
insanlara dayatmak. Hoþ deðil.

gidiyorsunuz. Ve sonra, yuvarlayarak
R. Rrrrr. Bu diliniz için bir þampanya
gibi. Son olarak eðer bir tane yapabilirsem, profesyoneller buna siren
diyor. Oldukça yararlýdýr. "Vi" sesiyle
baþlýyor ve "av" ile devam ediyor.
Yükselirken "vi" ve iniþte "av". Öyle
ise yapýyoruz, viiiiiiaavvvvv, viiiiiiaavvv.

Tabi ki, çoðunlukla bunlarý uygulamaya koyacaðýmýz zamanlar gerçekten
önemli bir þeyler olduðu zamanlardýr.
Belki bunun gibi sahneye çýkmak ve
insanlara konuþma yapmak olabilir.
Belki evlilik teklifi, zam istemek,
düðün konuþmasý. Her ne olursa olsun,
eðer gerçekten önemli ise sahip olduðunuz bu âlet çantasýna bakmalýsýnýz
ve üzerinde çalýþacaðý motora, ancak
hiç bir motor ýsýnmadan verimli bir
þekilde çalýþamaz. Sesinizi ýsýtýn.

Harika. Kendinize bir alkýþ yapýn.
Teþekkür ederim, oturun. (Alkýþlar) Bir
dahaki sefere konuþacaðýnýz zaman,
önce bunlarý yapýn.

Aslýna bakarsanýz, hadi size bunun
nasýl olduðunu göstereyim. Bir dakika
için ayaða kalkar mýsýnýz? Size her
konuþmamadan önce yaptýðým altý ses
egzersizi göstereceðim. Ne zaman
önemli biriyle konuþacak olursanýz
bunlarý yapýn. Önce, kollar yukarý,
derin nefes alýn ve dýþarý býrakýn,
ahhhh, iþte böyle. Bir kez daha.
Ahhhh, çok güzel. Þimdi dudaklarýmýzý
ýsýndýracaðýz ve ba, ba, ba, ba, ba diyeceðiz, ba, ba, ba, ba. Çok güzel. Ve
þimdi, brrrrrrrr, ayný çocukken yaptýðýnýz gibi. Brrr. Þimdi dudaklarýmýz
canlanýyor olmalý. Sýrada dilimizi
abartýlý bir þekilde la, la, la, la, la, la,
la, la, la. Güzel. Bunda gerçekten iyi

Þimdi bu konuda biraz daha derinleþmeme izin verin. Burasý ciddi bir
nokta. Þu an geldiðimiz nokta bu deðil
mi? Kötü akustiðe sahip ve gürültülü
yerlerde bizi özünde dinlemeyen insanlarla iyi konuþamayýz. Bunun hakkýnda
bu sahnede deðiþik dönemlerde konuþtum. Amacýna gerçekten uygun ortamlarda, bizi bilinçli bir þekilde dinleyen
insanlara etkin bir biçimde konuþuyor
olsaydýk dünya nasýl bir yer olurdu?
Veya bunu biraz daha büyütelim, Eðer
sesi bilinçli bir þekilde yaratýyor ve
yine sesi bilinçli bir þekilde tüketiyor
olsaydýk ve çevreyi tümüyle ses için
bilinçli bir þekilde tasarlasaydýk dünya
nasýl bir yer olurdu? Bu, kulaða hoþ
gelen ve anlayýþýn bir ilke olduðu bir
dünya olurdu. ve iþte bu yaymaya
deðer bir fikir.
(TedGlobal'de yapýlan bu konuþma
Ýlkel Gül tarafýndan dilimize çevrilmiþ,
Ali Maralcan tarafýndan da gözden
geçirilmiþtir.)
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Bu
Babanýzýn Yeniçaðý Deðil
Kryon Celsesi,
Medyum: Lee Carroll,
Çeviren: Necati Tarýman
14 Þubat 2015, Atlanta, Georgia

elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon. 25
yýl önce sizlerle bugün olanlarý
tartýþmýþtým. O zamanlar sadece bir
potansiyelden söz ediyordum ama
þimdi artýk sizin gerçekliðiniz oldu. O
zaman size Mahþer günü veya Üçüncü
Dünya Savaþý çýkmayacak dediðimde,
bu kehanet deðil, güçlü bir potansiyeldi. Benim burada olmamýn ve partnerimin uyanmasýnýn asýl nedeni sizin
yapmýþ olduklarýnýzdýr. Bunun içinde
bulunan zafer yaþlý ruhun kucaðýna
düþmektedir. Çünkü hepsinin zamanlamasýnýn bilincini kontrol eden yaþlý
ruhtur.

S

O günden bugüne kadar olan her þey
aslýnda gerçekleþmiþ olan potansiyeldir.
Bu sözler ile ifade etmek istediðimiz
husus þudur. Biz sizlerin yapabileceðiniz þeylerin potansiyellerini görür
ve bunlarý bildirmekle yetiniriz. Bizim
þu aþamada gördüðümüz þeylerin çoðu
kýsa süre içinde gerçekleþmektedir.
Size 2012 yýlýnda yeni bir Papa olacaðýný söyledik ve gerçekten de 13 ay
sonra yeni bir Papa seçildi. O zaman
bu bir kehanet deðil, daha çok potansiyelin ifade edilmesiydi. Çok geniþ bir
açýdan bakabildiðimiz için bunun
gelmekte olduðunu görmüþtük. O
zaman bir taraftan o günkü Papanýn
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endiþelerini, diðer taraftan onun saðlýk
durumunu göz önüne almýþ ve ayrýca
seçim olmasý halinde, Güney Amerika
kökenli bir kiþinin papa seçilmesinin
kuvvetle muhtemel olduðunu da görmüþtük. Bunlarýn hepsi sizler için
"noktalarý birleþtirme" olmalýdýr. Þimdi
yine buradayým ve söyleyeceklerim var
ama bu söylenenler kehanet olmayýp,
potansiyellerle baðlantýlý tebrik
mahiyetinde bilgilerdir.
Gerçek Bir
"Yeni Enerji" Var Burada
25 yýl önce sizlere bugün dile
getirdiklerimi söyleyebilmeyi çok
isterdim ama sizler o zamanlar buna
hazýr deðildiniz. Þimdi bizim o zaman
tahmin ettiðimiz enerji içindesiniz ve
olanlarýn hem farkýndasýnýz, hem de
anlayabiliyorsunuz. Eðer þu anda
insanýn duygularýný yaratýcý kaynaða
izafe etseydiniz, bunlar keyif ve
pohpohlama, hattâ belki de gurur
duyma olarak ortaya çýkardý. Sevgili
insanlar, bu sizin babanýzýn yeniçaðý
deðil artýk. Sizleri, zaman içinde bu
yere gelebilmiþ olmanýzdan dolayý
kutluyoruz.
Þimdi kritik öneme sahip olan bilgiler veriyoruz çünkü buradaki grup
içinde bulunanlarla dinlemekte ve okumakta olanlar da ýþýk savaþçýlarý ve
yaþlý ruhlardýr. Bu terimler tarih boyunca varlýðýný sürdürmüþ ve pek çok
yaþam boyunca ezoterik inancý kucaklamýþ olan bir insaný tanýmlamaktadýr.
Pek çoðunuz bu yaþamda ruhsallýðýn
içsel bilgeliðine uyandýnýz. Birçok kez
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ýþýk iþçileri olarak eski enerjiyle savaþa
girdiniz ve bu süre içinde eski enerjide
iþlerin yürütülme þekline iyice alýþtýnýz.
Binlerce yýldan beri bu gezegen fazla
deðiþmemiþ olduðu için sizler pek çok
kez karanlýk ile aydýnlýk arasýndaki
savaþlar içinde yer almýþ olabilirsiniz
ve bu yüzden de bizim deyimimizle
"var olmanýn kurallarý" Akaþýnýza
kazýnmýþ olabilir. Ancak, bu "kurallar"
artýk deðiþmeye baþladýlar. Dolayýsýyla,
bu mesaj yaþlý ruhlara ve ýþýk iþçilerine
hitap etmektedir ve içinde bizim önceden üzerinde konuþmuþ olduðumuz
bazý özelliklerle birlikte birkaç yeni
özellik de yer almaktadýr. Bu akþam
sizlere bu enerjide bilmeniz gereken
bazý olumlu þeylerle birlikte yeni enerjide nasýl iþ yapýlmasý gerektiðiyle ilgili
(bazýlarýna göre) tembihatta bulunacaðýz.
Bu sohbete geçen hafta sizin Austin
(Teksas) olarak adlandýrdýðýnýz kentte
baþlamýþtýk. Öyleyse baþlangýç olarak
orayý alalým isterseniz. Sevgili varlýklar, yeni enerji ifadesini yýllardan beri
duymaktasýnýz. Sizlere "Yeniçað geldi
ve yeni enerji de geliyor." dendi.
Sevgili varlýklar, aslýnda yeni enerji de
geldi! Yeni enerji artýk tohumlarýný
ekmektedir ve onun özellikleri sizlerin
bekleme aþamasýnda deneyimlemiþ
olduklarýnýzdan çok farklýdýr. Þu anda
dinlemekte ve okumakta olan yaþlý ruhlarýn içinde olan þaman enerjilerinin
bunlarýn bazýlarýný zor olarak ve hattâ
tartýþmalý veya ihtilaflý olarak niteleyeceklerini bilmelisiniz. Bunun nedeni
bunlarýn geçmiþte yaþanmýþ ve birçoklarýnýn iþine yaramýþ, dolayýsýyla doðru
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ve uygun olan ruhsal alýþkanlýklara ters
düþmesidir. Þimdi isterseniz býraktýðýmýz yerden baþlayalým.
Sevgili varlýklar, bir enerji düzeyinden baþka düzeye geçmek üzere mezun
olduðunuzda derslerin öðrenilmiþ
olduðunu ve ardýndan süreçlerin
deðiþtirildiðini ve yeni düzeye uyacak
þekilde geliþtirildiðini bilin ve kabul
edin. Geçmiþteki tecrübelerinizden
öðrenmiþ olduðunuz eski dersleri
yeniden geleceðe taþýmanýn akýllýca bir
hareket olmadýðý apaçýk ortadadýr. Ama
yine de birçoklarý tam da bunu yapmaya çalýþýyor.
Austin Bilgilerinin
Gözden Geçirilmesi
Birinci husus gözden geçirmedir.
Size farkýndalýðýnýz ve akýllý bilinciniz
için bir mecazi anlatým tarzýný tercih
ederek ýþýk kesirinizin daha önce hiç
olmadýðý kadar yüksek ve aydýnlýk
enerjide olduðunu söylemiþtik. Bunun
mümkün olmasýnýn nedeni de basýlmýþ
Kryon kitaplarýnda gelmekte olduðunu
söylediðimiz manyetik aðýn ve gezegenin diðer ezoterik aðlarýnýn yeniden
uyumlanmasý da dahil olmak üzere,
tahmin edilen olumlu enerjilerdir.
Yepyeni olan pek çok âlet elinizde ve
ayrýca bu bulmacanýn çözülmesi için
kullanýlabilecek yeni yollar da
keþfedilmeyi beklemektedir.
Sevgili varlýklar, eðer bu yeni enerjilere eski usulleri kullanarak girerseniz, hayal kýrýklýðýna uðrayacaðýnýz
kesindir. Geçen hafta Austin'de bir
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öncül ortaya atmýþ ve bu aþamada artýk
çok miktarda ýþýk taþýmakta olduðunuz
için eski usulleri kullanarak olumsuz
enerjiyle baþa çýkmaya çalýþmaktan
vazgeçebileceðinizi söylemiþtik. Artýk
çalýþmakta olduðunuz odada veya
etrafýnýzda bulunan "karanlýk enerjileri"
dikkate almak ve temizlemek zorunda
deðilsiniz. Bu sizler için kabulü
oldukça zor olan bir þeydir zira
birçoðunuz bunu otomatik olarak yapmaya devam ediyorsunuz. Ýsterseniz
size eski enerjide nelerin yapýlmasý
gerektiðini hatýrlatayým. Bir toplantýdan
veya meditasyon yapmadan önce
mekândaki olumsuzluk enerjisinin
temizlenmesi gerekirdi. Mekânda dua
eder ve oraya ýþýk yerleþtirirdiniz. Eðer
olumsuzluk yaydýðýný ve dolayýsýyla
sevginin saflýðýný bozduðunu
düþündüðünüz bir kiþi veya baþka herhangi bir þey dikkatinizi çekerse, çalýþmayý durdurup sessizce ilk önce bu
olumsuzluðu ortadan kaldýrmayý seçerdiniz. Gereksinim duyduðunuz ve
orada olduðunu bildiðiniz karanlýðý
ortadan kaldýracak olan ýþýðý kendi
yönteminizi kullanarak yaratma yoluna
giderdiniz. Þimdi artýk bunlarý deðiþtirmenizi söylüyoruz. Neden mi? Bunun
nedenini hissedemiyor musunuz? Ýþte
asýl soru budur. Her þeyin farklý hale
geldiðinin farkýnda deðil misiniz?
Güneþ açtýktan sonra hâlâ þemsiye kullanmaya gerek yoktur. Çevrenizde olan
her þeyin enerjisini deðiþtirmiþ
olduðunuzu anlayýn.
Bu yeni enerjide sizler öylesine çok
ýþýk taþýyorsunuz ki, sizin bir odadaki
varlýðýnýz orada karanlýk olmasýna izin
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vermeyecektir. Nokta! Nihayet sizin
kim olduðunuzu bilen enerji gelmiþtir.
Sadece sizin varlýðýnýz temizleme iþi
için yeterlidir. Bunu düþünün. Iþýðýnýz
o kadar fazla ki, her þeye nüfuz edecektir. Bunun hissedemiyor musunuz?
Bu yenidir ve onun için de yeniçaðýn
ezoterik insanýnýn eylemleri
çerçevesinde duymanýz gerekmektedir.
Karanlýk sizden kaçacaktýr.
Bazýlarýnýz temizleme iþine benzeyen
törenleri uygulamayý pek seviyor. O
zaman bunlarý yapmaya devam edin
ama temizlik için buna gerek
olmadýðýný bilin zira siz oradasýnýz ve
sadece sizin varlýðýnýz bunu gerçekleþtirmiþtir. Bu nedenle bunu þablon
çýkarma (örüntüleme) olarak düþünmektense, olumsuzluðu temizlemektense, odanýn içine yaratmak istediðiniz yeni enerjinin örüntüsünü yerleþtirirsiniz. Bunun tartýþmalý bir husus
olduðunu yeniden söylüyorum çünkü
siz þimdi, "Böyle bir yerde olumsuzluk
enerjisi yayabilecek pek çok insan olabilir. Bundan önce bu ve benzeri yerlerde yapýlmýþ olabilecek tüm o toplantýlarý düþünün. Bu bölgeye yerleþip
kalmýþ olan tüm o enerjilerin temizlenmesi gerekir." diyebilirsiniz. Biz de
buna karþýlýk "Hayýr, temizliðe hiç
gerek yok. Artýk gerek yok." diyoruz.
Eðer bir üstat bu odaya girseydi, olumsuzluklarý temizlemeyi düþünür müydünüz? Bu sorunun cevabý hayýrdýr. O
temizliði üstadýn kendisi yapar. Bunu
anlayabiliyor musunuz? Bu size ait
olan ve þimdiye dek uðruna çalýþma
yaptýðýnýz mirastýr. Bunu talep edin ve
olayýn üzerine gidin. Temizlik yap-
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manýza gerek yoktur. Bir hafta önce
Austin kentinde söylediðimiz buydu.
Þifacýlar Ýçin - Yeni Enerjiler
Ýki numaralý husus: Bu akþam
þifacýnýn akþamý olacaktýr. Þu anda
benim sesimi dinleyen ve daha sonraki
tarihte bunlarý okuyan pek çok insan
var. Þifacý, senin alýþýk olduðun süreç
nedir? Masada oturan veya sandalyede
oturan kiþinin yanýnda senin olman tüm
olumsuzluðu kovalamak için yeterlidir.
Sandalyede oturan kiþi korkuyor olabilir ama bu seni artýk etkileyemez.
Kendini müþterilerinden korumak
amacý ile herhangi bir tür zýrh kuþanmana artýk gerek kalmamýþtýr. Ýþte bu
yenidir. Sizde öylesine büyük, güzel ve
saf bir yüz ifadesi var ki, olumsuz olan
hiçbir þey onu delip geçemez. Ben
sadece bunu bilmenizi istedim. Þimdi
yeniden soruyorum. Yaþadýklarý
dönemde üstatlar mucizeleri gerçekleþtirmeden önce temizlik seremonileri
mi yapýyorlardý? Hayýr, yapmýyorlardý.
Müþterilerinizin kendi olumsuzluklarýný, kendi inançsýzlýklarýný ve kendi
korkularýný yaratmalarý gayet
normaldir. Bunda herhangi bir deðiþiklik olmayacaktýr ama bunun sizin
üzerinizdeki etkisi baðlamýnda deðiþiklik vardýr. Þimdiye dek hiç söylemediðimiz bir þey söylemek istiyoruz.
Ýnsanýn bilinciyle ilgili olarak bir
geliþim süreci yürümektedir ve bu
süreç birçok insaný sizin hiç farkýnda
olmadýðýnýz þekilde etkilemektedir.
Ýçsellik hakkýnda daha önce konuþmuþtuk. Ýçsellik ruhsal zeki bedendir ve
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bununla iletiþim kurmak için sizler
adale testini yaparsýnýz.
Eðer insan kendi özgür iradesi ile
içselliðe giden bilinçli bir köprü kurmamaya karar vermiþse ve bunun
hakkýnda hiçbir þey bilmiyorsa, bu o
insanýn kendi meselesidir. Bununla birlikte, içsellik bundan baðýmsýz olarak
yalnýz ýþýk iþçilerinde deðil, tüm insanlarda deðiþmektedir. Bunun anlamý ruhsal farkýndalýðýn, insanýn bunu arzu
etmesi durumunda, anýnda yüksek
titreþime çýkacaðýdýr. Ýnsanlar tüm
yaþamlarýný içselliði bilmeden ve kabul
etmeksizin sürdürebilirler ve bu
tümüyle onlarýn özgür seçim hakký
içine girer. Ancak, içselliðe giden
köprüyü aramalarý veya onu inþa etmeye çalýþmalarý durumunda, enerji daha
yüksek olacaktýr. Bunun tümüyle özgür
iradeye baðlý olduðunu yeniden ifade
ediyorum ama giderek daha fazla insan
doðal yolla varlýklarýný sorgulamaya
doðru yönlendirilmektedir.
Þimdi size bunun ne anlama geldiðini ve neyi aramanýz gerektiðini
söylemek istiyorum. Sevgili þifacýlar,
müþterinizin önünde ayakta duruyor ve
oturuyor olabilirsiniz ve o müþteri olabilecek en inançsýz kiþi olabilir ama
onun bunu bilmemesi durumunda bile
ve buna raðmen onun içselliði yine de
aktif olacaktýr. Sizin Tanrý vergisi
yeteneðiniz "kendi kendini iyileþtirme"
enerjisinin ortaya çýkmasýna yardýmcý
olmak, bunu kolaylaþtýrmaktýr. Hattâ
bu bile deðiþmeye baþlamýþtýr çünkü
siz artýk onlarý kendi içsellikleri ile
temasa geçmeleri için konumlandýrý-

SEVGÝ DÜNYASI

yorsunuz ve kendilerine þifa vermek
açýsýndan onlar için en büyük yardým
da budur. Bundan böyle þimdiye dek
görememiþ olduðunuz þeyleri
neredeyse anýnda görmeye baþlayacaksýnýz. Bunlardan biri olan yaþamýn ezoterik yaný ile ilgilenme, "Ben kimim?"
sorusunun baþlangýcý olarak tezahür
edecektir.
Bu sürecin daha da hýzlanmasýný
saðlamak amacý ile size birçoðunuzun
sezgisel olarak zaten uzunca bir süredir
kullanmakta olduðu usulü anlatacaðým.
Þifa vereceðiniz kiþiyi masaya veya
sandalyeye oturtmanýzý, bir an için gözlerini kapattýrmanýzý ve bu durumdayken onlara soracaðýnýz soruya
cevap almanýzý istiyorum. Bu sorunun
cevabýnýn yüksek sesle verilmesini
isteyin. Bazýlarýnýz soruyu zaten biliyor. "Þifa için izin veriyor musun?"
Cevap sesli olarak verilmelidir ve baþýn
sallanmasý yeterli olmayacaktýr. Eðer o
kiþi kendisini "akýntýya býrakmak" yerine gerçekten saf niyetle cevap verirse,
içselliðe sizinle konuþma izni verilmiþ
olacaktýr. Ýþte tam bu noktadan itibaren
saðlam iyileþme baþlayabilecektir. Bu
sürecin yeni enerjide ne kadar güzel
çalýþýp iyi sonuçlar verdiðine ve kendi
þifa verme yeteneðinizin nasýl arttýðýna
tanýk olunca þaþkýnlýk yaþayacaðýnýzý
söyleyebilirim. Sevgili insanlar, sizin
ýþýðýnýz bu oturumlarda olumsuzluðun
ortaya çýkmasýna izin vermeyecektir.
Kendinizi korumak zorunda olduðunuz
fikrini unutun artýk. Iþýðýnýz artýk öylesine dýþarý fýþkýrmaktadýr ki, temizlik
gibi iþlemlere gerek kalmamýþtýr. Bu
söylediklerim þifacýlar için, þifa ile
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ilgili her türlü çalýþmayý yapan herkes
için geçerlidir. Oturumlar sýrasýnda bu
soruyu sorup cevabýný istemeyi unutmayýn.
Yeni "Dinleyen" Beden
Üç numaralý husus: Bedenin sizlerin
söylediklerinizi nasýl dinlediðiyle ilgili
olarak insanlýk tarihinde bundan böyle
þimdiki kadar önemli bir zaman dilimi
olmayacaktýr. Bedendeki hücrelerin
patronun - yani siz - istedikleri ve
söylediklerini dinleyip gereðini yapmak bakýmýndan hazýr olduðu bir süreç
her zaman olmuþtur ve bu þimdi de
geçerlidir. Yýllardan beri sizlere
bedeninizle, hücresel yapýnýzla konuþmanýzý söyleyip durduk. Þimdi de size
bedeninizin, sizin otomatik olarak
söylediklerinizin farkýnda olmadýðýnýz
zamanlar da dahil olmak üzere, sürekli
olarak sizi dinlediðini söylüyoruz.
Bedeniniz siz artýk 7/24 dinlemektedir
ama soru sizin ona neler söylediðinizde
düðümlenmektedir.
Ýçinde bulunduðunuz zaman dilimi
olumsuz diyaloðun sizin üzerinizde
kiþisel olarak bundan öncesine göre
daha fazla etkisinin olduðu bir süreçtir.
Sosyal yaþantýnýzý sürdürürken aðzýnýzdan çýkan sözleri tartmanýzda yarar var.
Bu sözleri söylerken tavrýnýz nedir ve
bunlarý ne kadar sýklýkla söylüyorsunuz? Bedeniniz sizi dinliyor. Sevgili
ýþýk iþçileri, ruhsal geliþiminizin bir
parçasý olarak bedeniniz, içselliðiniz
her þeyin farkýndadýr. Þimdi tabii, "Bu
güzel haber," diyebilirsiniz. Bu aslýnda
güzelden ötedir ve harika olarak nite-
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lendirilebilir. Eðer bu söylediklerimi
anlamaz ve dinlemezseniz, þimdiye
kadar olduðu gibi yaþlanmaya devam
edeceksiniz. Ýþte bu nedenle olumlamalar hakkýnda daha öncesine göre çok
daha fazla konuþuyoruz. Bu aslýnda
sadece olumlu düþüncenin ötesine
geçmektedir. Bir þeyler söylemek üzere
aðzýnýzý her açýþýnýzda bedeninize talimat verme potansiyeli ortadadýr ve
onunla konuþtuðunuzda bedeniniz sizi
dinler. Ancak, maalesef sizler
bedeninize pek çok þeye layýk
olmadýðýnýzý, hak etmediðinizi söylemek gibi bir alýþkanlýða sahipsiniz.
Söyleyeceklerinizi önceden düþünmenizi ve aðzýnýzdan çýkanýn bilinçli
olmasýna dikkat etmenizi istiyorum.
Biri size saðlýðýnýzý sorduðunda, ruhsallýðýnýz ile, niyetiniz ile veya yaþlanmanýz ile ilgili sorular yönelttiðinde,
"Üzerinde çalýþýyorum. Elimden geleni
yapmaya çalýþýyorum." þeklinde cevap
verirseniz, bedeninizdeki hücreleriniz
bunu duyacaklar ve "Hýmm, üzerinde
çalýþýyormuþ, elinden geleni yapýyormuþ" diyecek ve aslýnda zýmnen bu
aþamada durumun iyi olmadýðýnýn
söylendiði sonucuna varacaklardýr.
Söylediklerinizi dinlemenizi istiyorum.
Bedeninize "Daha az" þeklinde
mesajlar veriyor olabilir misiniz?
Belki de bu konuda yeteri kadar
konuþmuþ olabilirim ama unutmayýn
ki, hemen hemen her biriniz kendisini
bir þekilde aþaðýlamanýn gurur vesilesi
olarak kabul edildiði bir kültürden
geliyorsunuz. Bu eski yol ve yöntemlerde zarif ve erdemli bir duruþ olarak

42
kabul edilirdi ve bu alýþkanlýk o
zamandan beri yerleþmiþtir. Bir
dostunuz veya akrabanýz size hediye
vermeye veya yaþ gününüzü kutlamaya
kalktýðýnda, otomatik olarak "Hay
Allah, niye zahmet ettin ki?" dersiniz.
Bu sözler ve davranýþlar ile içselliðinize zýmnen "Ben buna layýk
deðilim" mesajý verdiðinizin farkýnda
mýsýnýz? Davranýþýnýz ile içselliðinize
bir þeyleri hak etmediðiniz mesajý
veriyorsunuz. Bedeninizin bu mesajý
aldýðýný düþünmüyor musunuz? Tabii ki
alýyor ve deðerlendiriyor. Iþýk iþçisi,
artýk "layýk olmama" dolabýndan çýkmanýn zamaný geldi. Sizler içinizdeki
Tanrý ile capcanlýsýnýz! "Ben saðlýklýyým. Ben þifa buldum. Gençleþiyorum. Durumun kontrolu tümüyle
bende." demenin ve bunu ikrar ve ilan
etmenin sizi korkutmasýna veya
utandýrmasýna asla izin vermeyin.
"Üzerinde çalýþýyorum veya elimden
geleni yapýyorum" ifadeleri kabul
edilemez yanlýþ yönlendirmedir. Bu
durumda bedeninize bunun belki bir
gün gerçekleþebileceðini ama bunun
bugün olmayacaðýný söylemiþ olursunuz. Fark budur. Kullanacaðýnýz
ifadeler, "Ben mutluluðu hak ediyorum.
Ben yaþamýmda huzurlu duruma
layýðým. Ben yaþamýmda çözümler
bulmayý hak ediyorum" þeklinde
olmalýdýr.
Biri size yaþ gününüz dolayýsýyla bir
hediye verirse veya sizinle kutlamayý
arzu ederse, otomatik olarak, "Bu harika hediye için teþekkür ederim." deyin.
Ýçselliðiniz bunu "Diðerlerinin beni
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takdir ederek bana hediye vermelerine
layýðým" dediðiniz þeklinde yorumlayacaktýr.
Meditasyonlarda ve
Diðer Ruhsal Özelliklerde
Ortaya Çýkan Deðiþiklikler
Dört numaralý husus: Meditasyondur.
Bu artýk deðiþmektedir. Ýlk olarak
toplumun þaman olmak için yaþýnýn
yeterli olmadýðýný düþündüðü daha
genç uzmanlar ortaya çýkmaya baþlayacaktýr. Ancak, onlar akaþlarýndan
gerekli bilgileri alabildiklerine ve hatýrlayabildiklerine göre yeteri kadar yaþlý
olduklarý kesindir. Onlar bu iþi sürekli
olarak yaptýklarý zamanlarý anýmsamaktadýrlar. Bu nedenle, bu yaþamda
dünyada geçmiþ olan yýllar þimdiye
dek dünyada geçirilmiþ olan yýllara
kýyasla ikincil öneme sahip olacaktýr.
Bunu görüp ayýrt edebilecek durumda
olmalýsýnýz. O zaman ilk yapýlacak iþ
yaþ almýþ olan insanlara sýrf bu nedenle
önderlik izafe etmeye gerek
olmadýðýnýn anlaþýlmasýdýr. Önderlik
akýllý olanlara izafe edilecektir.
Asýl deðiþiklik ise meditasyonun ve
onun "kurallarýnýn" nasýl görüldüðü ve
buna hangi gözle bakýldýðýdýr.
Meditasyonda eskiden beri geçerli olan
kim, nasýl ve ne kadar kuralýndan
sapma olacaktýr. Sevgili varlýklar, taþýmakta olduðunuz böylesine büyük ýþýk
miktarý ve bu kadar dolu olan programlarýnýz nedeniyle her gün Ruh ile birlikte olmak baþlý baþýna meditasyon
olarak kabul edilecektir. Bunun ölçümü
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sizin için zor olacaktýr zira bu artýk bir
üç boyutlu saat durumu deðildir. Bu
artýk çok boyutlu iletiþim olayýdýr.
Herkesin meditasyonda ayný þeyi
yapmasý gerekmediði gibi bu doðru da
olmazdý. Bu sizin için þok mu oldu?
Sizin inandýðýnýz ezoterik inanç sisteminde herkes için tek þeyin geçerli
olmasý söz konusu deðildir. Her bireyin
ayrý yaþam yolu olmalýdýr ve vardýr.
Sizler ruhsallýk baðlamýnda uzman
olma yolundasýnýz çünkü akaþýnýz canlanmaya baþladý. Dünyada ne kadar
yaþamýþ olduðunuz, nereden geldiðiniz
ve neler yapmýþ olduðunuz sizi bu
yaþamda eski yaþamlara kýyasla çok
daha fazla yönlendirecektir. Pek çok
genç insan meditasyonla canlýlýk
kazanacaktýr. Buna dikkat edin. Onlar
saatlerce meditasyon yapmalarý sizin
için pek de uygun olmayabilir ve
onlarýn sizin yerinize meditasyon
yükünü üstlenmiþ olduklarýný söyleyebilirsiniz.
Bu gezegende yeni bir olaydýr ve
özellikle de genç insanlarýn bunu ilk
önce hissedecek olmalarý yenidir.
Onlarýn bile kendi aralarýnda bunun
nasýl yapýlacaðý konusunda anlaþmazlýða düþmelerini bekleyebilirsiniz zira
bu onlar ve akranlarý için yeni bir enerjidir. Herkes kendisine göre farklý bir
yol seçecektir ama pek çoðu meditasyon savaþçýlarý olacak ve tiþörtlerinin
göðüs kýsmýnda büyük bir M harfi ile
dolaþacaklardýr. Bazýlarýnýz bunu
gördüðünde baþýný sallayacak ve "Bu
bana hiç uygun deðil" diyecekler. O
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zaman Ruh onlar omuzlarý üzerinden
"Bunu gördüðün için sana teþekkür
ederim yaþlý akýllý kiþi." diyecektir. Ýþin
doðrusu, bu size göre deðil, onlar için
uygun olacaktýr. Bunun yerine sizin
için olan ise þefkatli yaþam, günbegün
zor durumlardan geçmek ve öfke duymadan tutkulu bir tavýr geliþtirmek olacaktýr. Bu pratiðe uygulamadýr ve çok
yaþlý ve geliþmiþ ruhlar için belirttiðimiz þeyleri temsil etmektedir. Sizin
yapacaðýnýz iþ onlarýn yapacaðý iþten
farklý olacaktýr. Onlar "baþlangýçtaki
yaþlý ruhlardýr" ve bu noktada uzmanlýk
meselesine giriþ yapýyoruz. Temel ruhsal çalýþmanýn herkes için ayný
olmadýðýný gördüðünüzde þaþkýnlýða
kapýlmayýn. Her birinizin yaþam yolunda çok büyük farklýlýklar olmasý size
anlamlý geliyor mu? O zaman "herkes
için geçerli olan bir inanç doktrini yoktur" önkoþuluna saygýlý olun.
Meditasyon baðlamýnda yanlýþ ve
doðru yoktur. Önemli olan sizin
yaþamýnýz ve çalýþmanýz açýsýndan
neyin doðru hissini verdiðidir.
Sevgili varlýklar, bazýlarýnýz baþlarýný
sallýyor ve "Ne yani, bu þimdi bizim
meditasyon yapmamamýz gerektiði
anlamýna mý geliyor?" diye soruyorlar.
Daha ne kadar doðrusal olabilirsiniz
acaba? Rahat olmanýzý ve bunu anlamanýzý istiyorum. Ýnsanlar çoðunlukla
yüksek bir yetkili mercinin onlara neyi
nasýl yapmalarý gerektiðini söylemesini
isterler. Ýþte bu deðiþmeye baþlýyor.
Bunu hissedemiyor musunuz? Daha
yüksek bir merciden onay alma
kalýbýndan çýkýn artýk. En yüksek merci
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SÝZÝN içinizdeki yaratýcý tohumdur.
Sezgileriniz yaþamýn en zorlu sorularýnda size ihtiyacýnýz olan cevabý
saðlayacaktýr.
Sezgileriniz size, eðer yapýlacaksa, ne
süre ile meditasyon yapmanýz ve meditasyon sýrasýnda neler yapýlmasý gerektiðini söyleyecektir. Baþka birine
dönüp, "Bu doðru mu? Bu uygun mu?"
veya "Bununla ilgili bir kitap var mý?"
diye sormanýza gerek yoktur. O günler
geride kaldý. Sevgili varlýklar, ezoterik
toplumda önderler olacaðý doðrudur
ama bunlar ruhsal diktatörler deðil, bilgelik baðlamýnda danýþmanlar olacaktýr. Onlar sizlerin hayatýnýzý nasýl
yaþayacaðýnýz ile ilgili bilgiler ve
kurallarý dikte ederek deðil, sevgi ve
þefkat ile önderlik edeceklerdir. Býrakýn
onlar neyi nasýl yapacaðýnýz ile ilgili
kurallar vaz ederek veya herkes için
ayný olan bir doktrin ortaya koyarak
deðil, sizin ne kadar güçlü olduðunuzu
göstermek suretiyle örnek olsunlar.
Eðer bunu yapabilirseniz, yaþamda
kitleler için deðil, sadece sizin için
doðru özellikler geçerli olacaktýr.
Deðiþim - O Kadar da Rahat Deðil
Beþinci husus þudur: Temel
numerolojide 5 rakamý deðiþimi temsil
eder. Bedeninizdeki kimyasal deðiþimleri kabul etmenizi ve bu yüzden rahatsýzlýk hissetmemenizi istiyorum.
Bedeninizdeki psikoloiik deðiþimleri
kabul etmenizi ve onlar yüzünden
rahatsýzlýk hissetmemenizi istiyorum.
Titreþiminiz yükselmeye baþladýkça
akaþýnýz size çok farklý ve çok akýllý
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bilgiler vermeye baþlayacaktýr. Kim
olduðunuzla ilgili düþüncelerinizin
deðiþebileceðini anlayacaksýnýz. Hem
iyi, hem de kötü alýþkanlýklardan
vazgeçebilirsiniz. Bu süreç içinde insan
korkuya kapýlabilir. Bu ilginç deðil mi?
Yeni enerjide yaþlý ruh açýsýndan ortaya
çýkacak deðiþiklikler neden korkuya
yol açsýn?
Ýnsanlarýn alýþýk olduðu þeylerde her
ne zaman deðiþiklikler ortaya çýksa,
insanlar korkuya kapýlýrlar. Bu nedenle
algýlamada bir deðiþiklik ve insan tabiatýnda yeniden yazým talep ediyoruz.
Sizlerin yaþamýnýzdaki deðiþiklikleri
hoþ karþýlamanýzý ve deðiþiklikler ne
olursa olsun, bunlarý olumlu yönden
görmenizi istiyorum. Bu sizin yeni
dünyanýn enerjisi ile uyum içine
girmenizi saðlayacaktýr ve böylece
yaþamda kalabilecek ve canlýlýðýnýzý
muhafaza edebileceksiniz. Olay iþte
bu kadar önemlidir.
Yeni alýþkanlýklar edineceksiniz ve
bunlardan bazýlarý iyi, bazýlarý kötü
olarak algýlanacaktýr. Bunlar doðrudan
giderek daha aktif olma yoluna giren
akaþýnýzdan gelecektir. Birçoklarý
endiþeye kapýlacak ve "Þimdi bu da
nereden çýktý?" diyeceklerdir. Ýyi
alýþkanlýklarý sevecek ve kötülerini de
sorgulayacaksýnýz. Ýyi alýþkanlýklar eski
ve kötü alýþkanlýklarý ve özlemleri
ortadan kaldýracak þekilde ortaya çýkacak ve ayrýca neler yemek istediðinizi
büyük ölçüde etkileyecektir. Gýda rejimindeki büyük bir deðiþim sizde þoka
ve þaþkýnlýða yol açabilir ve neyi arzu
ettiðinize baðlý olarak kilo alabilir veya
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kaybedebilirsiniz. Bedeniniz için
saðlýklý olduðu için istediðiniz her
þey sanki hücrelerinizi "kontrol altýna
alýyor" gibi olacaktýr.
Akaþ kendisini çoklu kültürel yaþam
olaylarý ile uyumlamaya baþlamaktadýr.
Bu terim ile belirli yemek ve yaþam
alýþkanlýklarý olan bir kültürde kaç kez
yaþamýþ olduðunuz temsil edilmektedir.
Bu artýk sizin bedeninizin istediði
kimya olmaktadýr. Buna ne diyorsunuz? Bu fastfood veya normal yiyecek alýþveriþinin yerini alacaktýr. Ya
buna ne diyorsunuz? Þimdi kaçýnýz
bunu kabullenip uyum saðlayacak ve
kaçýnýz korkuya kapýlacak? Sizden
yapmanýzý istediðim þey rahat olmanýz
ve Ruh'un içinizde yeni insaný inþa
etmeye baþlamasýna izin vermenizdir.
Buna ne isim verdiðimizi biliyor
musunuz? Bu hiç kimsenin beklemediði bir süreçtir ve yaþamý
sürdürürken yükselmeye geçmek
olarak adlandýrýlmaktadýr. Bu durumda
sizler yaþamýnýzý devam ettirirken bir
sonraki enerjiye geçiþ yapmaktasýnýz.
Bu süreç için þimdiye dek ölüp yeniden
enkarne olmak gerekiyordu. Benim ne
söylediðimi duyuyor musunuz? Þimdi
buradan ayrýlmadan yapabileceðinizi
söylediðimiz þey için geçmiþte ölmeniz, yeniden geri gelmeniz ve uyum
saðlamanýz gerekiyordu. Bunu ancak
korkuya kapýlmazsanýz yapabilirsiniz.
Ýçselliðinizin yeniden programlanmasý gerekmektedir. Bunu size daha
önce de söylemiþtik ve þimdi bunu
olumlamalar yapmak, pozitif düþünceler ve þimdi deðiþtirmekte olduðunuz
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eylemler (þefkatli eylem) yolu ile
gerçekleþtiriyorsunuz. Ýçsellik aydýnlanmanýn motorunun reenkarnasyon
olduðu fikrine alýþýktýr ve bunu doðru
olarak kabul eder. Ona göre öðrenmiþ
olduðunuz þeylerin yararýný görebilmek
için ölmeniz ve yeniden dünyaya
gelmeniz gerekmektedir ama artýk
buna gerek kalmamýþtýr. Ýþte bu yenidir.
Daha önce baþka bir celsede bu
konudan söz etmiþtik.**
Olayý þu þekilde düþünmenizi istiyorum. Kaçýnýz son birkaç yýldýr sürekli
sorunlarla baþ etmek zorunda kalmýþ
gibi hissediyorsunuz kendinizi? Bunlar
yaþamý tehlikeye atan sorunlar olabileceði gibi, rahatsýz edici ruhsal deðiþimlere maruz kalmak veya kendini farklý
hissetmek gibi geniþ yelpazeye yayýlan
sorunlar olabilir. Sizlerin þimdi bu
sorunlarý yaþýyor olmanýzý kutlayacak,
bunlarý avantaj olarak görecek kadar
güçlü olmanýzý istiyorum. Sevgili
insanlar, þu sýralarda yeniden uyumlandýnýz. Belki de bu yeniden uyumlanma sonrasý geçmiþinizden sizi daha
saðlýklý yapacak ve daha uzun yaþamanýzý saðlayacak bazý þeyler alýyorsunuzdur. Ya belli bir kültürde yüzyýllar boyunca yaþadýktan sonra baþka bir
(bu) kültürde birkaç yýldan beri yaþýyorsanýz? Hücresel yapýnýzýn en fazla
rahat ettirecek özellikleri istediðini daha çok o eski kültüre ait yiyecekleri düþünebilir misiniz? Eðer buna evet
derseniz, yeni insaný rahat ettirmek için
bedeninizde kimyasal deðiþiklikler
görebilirsiniz. Bu kendisini hissettirmeye baþlamýþ olan akaþý olan bir
insandýr. Ruhsal geliþim baþladý.
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Bunlar hiçbir ilaç tarafýndan gerçekleþtirilemeyecek olan deðiþikliklerdir.
Bunlar temel saðlýk ile ilgilidir.
Kanýnýzda ne var? Son zamanlarda kan
testi yaptýrdýnýz mý? Onda bile bazý
deðiþiklikler olabileceðini görebilirsiniz. Tabii ki kan tipiniz deðiþmedi ama diðer özelliklerin toplamýnda
bazý deðiþiklikler oldu çünkü farklý
yiyecekler tüketiyorsunuz.
Önemli þeyler ile ilgili olarak size
söylemek istediklerim þunlardýr. Eðer
bunlar çok büyükse, bazýlarýnýz onlarý
derinden hissediyor ve bu konuda
kaygýlanýyorsunuz. Size korku ile ilgili
olarak ne söylemiþtim? Korku ýþýða
engel olur. Gerçekten bu deðiþim
sürecini durdurmak istiyor musunuz?
Þimdiye dek yaþadýklarýnýzýn hepsi
buna yönelikti ve bunlarýn olmasýnýn
nedeni sizin bu dönemde yaþýyor
olmanýzdýr. Eðer devam etmek istiyorsanýz, o zaman ýþýktan korkmaktan
vazgeçin sevgili varlýklar çünkü o ýþýk
sizsiniz. Hiç beklemediðiniz bir enerjinin burada olduðunu anlayýn. Bu da
beþ numaralý husustu.
Zaman Kapsülleri ve
Gezegenin Geliþimi
Altý numaralý husus: 6 sayýsýnýn ilâhi
olmasýdýr. Bu sayý ile yüksek benliðe
ve uygun ve þefkatli olan ruhsal sisteme ait olan diðer özelliklere atýf
yapýlmaktadýr. Bu gezegenin zaman
kapsülleri açýlýyor ve böylece sizlere
henüz açýklanmasý mümkün olmayan
büyük miktarda hýzlý þeritteki ruhsal
geliþim enerjisi saðlanýyor. Onlarýn ne

SEVGÝ DÜNYASI

olduðunu sorarsanýz, bunun cevabý
"Evet" olacaktýr. Bu konu hakkýnda da
daha önce konuþmuþtuk.***
Sevgili varlýklar, kadim halklarýn bilgeliði size þu aþamada numerolojide
asal sayý olan 44 rakamýný ve onun
ardýndan gelen diðer asal sayýlarý
tanýmlayamayacaðýnýzý söylemiþti.
Bunun nedeni sizin henüz bunlarý anlamanýzý saðlayacak bilince sahip olmamanýzdýr. Ne bilmediðinizi bilmiyorsunuz. Eðer bunu kabul edebilir ve
henüz bilinemeyecek olan þeylerin varlýðýný anlayabilirseniz, o zaman altý
rakamý ile gayet iyi anlaþabileceksiniz.
Sizi tohumlamýþ olanlardan kaynaklanan zaman kapsülleri açýlýyorlar
çünkü sizler 2012 yýlýnda iþaret noktasýný geçtiniz. Zaman kapsülleri çok
boyutlu özelliklerini gezegenin aðlarýna
(kristal að, Gaia aðý, manyetik að)
boþaltýyorlar. Onlar hýzlý þerit geliþimi
aracýlýðý ile yeni yaþam enerjisi
boþaltýyorlar. Bunlarýn hepsi ilk önce
yaþlý ruh tarafýndan algýlanmakta ve
yukarýda anlatmýþ olduðum þeyler (bir
numaradan beþ numaraya kadar)
böylece kolaylaþtýrýlmaktadýr. Bunlar
sizlerin henüz bilmediðiniz katalitik
enerjilerdir ve zaman içinde geliþmiþ
düþünce ile artan bilgelik yaratacaklardýr. Bundan yýllar sonra bunlara
psikolojide isim bile vereceksiniz.
Bunlarýn hepsi saðduyu ve bilgelik
ile ilgilidir. Bununla birlikte ve bunun
da ötesinde, bir çeþit biliþ ortaya çýkmaya baþlayacak ve insanlýk zaman
içinde bunu "iþin yolu" olarak kabul
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edecek ve bunu yeni insan tabiatý
olarak nitelendirecek. Þefkat artacak ve
insanlarýn televizyonda, filmlerde ve
internette izlemek istediklerinde büyük
deðiþiklikler ortaya çýkacaktýr. Artan
bilgelik yavaþça kendisini göstermeye
baþlayacaktýr. Aslýnda dünyada olgunluk ve barýþ eðilimi baþlamýþtýr. Daha
önce anlattýðýmýz gibi, dünyadaki eski
enerji son nefesine kadar savaþacak ve
eski yöntemleri canlý tutmaya çalýþacaktýr. Eski yöntemler kaybedecek ve
eski enerji olarak yeniden enkarne
olmayacak. Aynen ilkokulun bir aþamada sizin yaþamýnýzdan çýkmasý gibi,
eski enerji de tedricen ve yavaþça
bertaraf edilecektir.
Uzun ve saðlýklý yaþam eðilimi çiçek
açacak ve bunun olmasý için pek çok
þey ifþa edilecek ve deðiþtirilecektir.
Kitleler için ruhsal farkýndalýk çok
daha sonra, insan ýrkýnýn saðduyusu
"noktalarý birleþtirmeye baþladýktan"
sonra gelecektir. Size bunun zor olacaðýný söylemiþtim zira birçoðunuz
geleceði bir çeþit ruhsal patlama olarak
görüyorsunuz. Bu olmayacak. Saðduyu
ile gerçekleþtirilen yavaþ bir farkýndalýk deðiþikliði olacak ve bu da baþka
bir farkýndalýða yol açacaktýr. Ýþler bu
þekilde yürüyecektir.
Dünyanýn çevresini dolaþan bir enerji
zaman içinde sizin nasýl düþündüðünüzü belirleyecek ve insanlar bu
sayede daha yüksek düzeyde titreþen
ve daha aydýnlýk bir ruh grubuna
dönüþecektir. Bu süreç içinde yoksulluk ve hastalýk azalacak, sosyal sorunlar dengelenecek, hoþgörü çok daha
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yüksek bir düzeye çýkacak ve yeni icatlar yaþamý sürdürmeyi çok daha kolay
hale getirecektir. Bunlarýn hiçbirinin
algýlanan ruhsallýk ile ilgisi olmayacaktýr. Daha doðrusu, henüz þu aþamada
olmayacaktýr.
Bu durumda ateistler ile agnostikler
daha uzun yaþam, dünyada barýþ ve
þefkat hakkýnda bilgi sahibi olacaklar
ama bunlarý "dýþarýdan" gelen bir þey
ile baðdaþtýrmayacaklardýr. Bunun
nedeni tüm bunlarýn onlar bakýmýndan
entelektüel ve sezgisel olmasý olacaktýr.
Onlar bunu yeni geliþmiþ insan tabiatý
olarak niteleyecekler ama onun nereden geldiðini bilemeyeceklerdir. Henüz
deðil. Entelektüeller tarihe bakacaklar
ve 2012 yýlýna kadar insanlarýn barbarlýk çaðýný yaþamýþ olduklarýný ve ancak
bu tarihten sonra daha akýllý olmaya
baþladýklarýný söyleyeceklerdir. 100 yýl
sonra geriye baktýðýnýzda, çok daha
farklý ve aþýrý þiddet yanlýsý olan bir
insanlýk göreceksiniz. Sosyologlar
çizelgelerine yeni bir geliþim düzeyi
ekleyecekler çünkü bu düþünce
baðlamýnda tarihte hiç görülmemiþ
olan bir deðiþimin sinyali olacaktýr.
Bu insanýn hamlýk durumunun sonu
ve daha akýllý olan bir insanlýðýn
baþlangýcý olarak görülecektir.
Bununla birlikte, uzun bir süre
boyunca "içerideki Tanrý" hakkýnda bir
mutabakat oluþturulamayacaktýr. Bunun
yerine inanç sistemleri arasýnda daha
fazla hoþgörü olacaktýr.
Sizler ve ben bu deðiþimlerin nedenini biliyoruz. Zaman kapsülleri açýlýyorlar ve bilincin katalitik yeniden uyum-
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lanma enerjisini sizlerin üzerine
boþaltýyorlar. Bu sizlerin tohum
ebeveynleriniz olan ve sizi anne ve
babalarýn çocuklarýný sevdiklerine benzer þekilde ve fakat yine de ondan farklý olarak ve her türlü ölçünün ötesinde
seven Pleideslilerden geliyor. Onlarýn
sizlerin iþaret noktasýný geçmenizden
dolayý sizlerle iftihar ediyorlar ve
karanlýk ve aydýnlýðýn dönüþlerini atlatmanýzý izlerken tüm bunlar onlarýn
içinde pek tanýdýk anýlar uyandýrýyor
zira onlar da ayný yollardan geçmiþlerdi. Onlar sizin gezegende halen var
olan karanlýkla baþ etmeye çalýþmanýzý
izlediler ve gördüklerinizden ve bu
kadar çok ölümden dolayý kalbinizde
hissettiðiniz acýyý biliyorlar.
Pleiadesliler tümüyle sessizliðe bürünmüþ durumdalar çünkü gezegeni ne
kadar çabuk deðiþtirip dönüþtüreceðiniz tümüyle sizin özgür iradenize
baðlý. Sizler þu anda bulmacanýn
çözümü üzerinde çalýþýyorsunuz ve bir
zamanlar onlar da benzer bir bulmacayý
çözmeye çalýþmýþlardý.
Her þeyin bir döngüsünün olduðunun
biliþi ve öðrenmiþ olduðunuz derslerin
uygunluðu size daha büyük bilgelik
saðlayacak. Tüm bunlar þu aþamada
aðlarýn üstüne boþaltýlýyor. Bunlar
hakkýnda konuþmak zor oluyor çünkü
sizler ne bilmediðinizi bilmiyorsunuz.
Tohum ebeveynleriniz bunlarý görmüþlerdi ve bu nedenle de iþin nereye
gittiðini bildikleri için nefeslerini tutmuþ, sizin onlarýn da deneyimlemiþ
olduðu þeye açýlan kapýyý açmanýzý
izliyorlar.
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Bu daha bir süre devam edecek ama
siz kapýyý açtýnýz ve zaman geçtikçe
bunlarýn hepsinin ne ile ilgili olduðu
hakkýnda size ilham ve açýklama gelecektir. Siz þimdi benim neden insanlýða
tutkun olan Kryon olduðumu merak mý
ediyorsunuz? Size biraz önce söylemiþ
olduðum gibi, bunun nedeni bunlarýn
hepsini daha önce de görmüþ
olmamdýr. Benim gibi, diðerleri de Orion, Arkturyon ve daha önce duymuþ
olduðunuz baþka isimlere sahip olanlar
- gördüler. Onlarýn hepsi bu yoldan
geçtiler ve þimdi hepsi sizi izliyor ve
sizin yaþamýnýzý kutluyorlar.
Bazýlarýnýz söylediklerimi anlayacak ve
benim haklý olduðumu bileceklerdir.
Diðerleri bu gece sandalyelerinden
kalkýp burayý terk ederken bu bilgileri
belki ancak ve yüzeysel olarak
algýlamýþ veya hiç anlamamýþ olacaklar. Bu da özgür irade ve serbest seçim
hakký çerçevesinde deðerlendirilecek
ve hepiniz ayný þekilde saygý göreceksiniz. Ruh açýsýndan yargýlama yoktur. Eðer kalkýp buradan ayrýlýrken
bunun hoþ bir toplantý olmasýnýn dýþýnda baþka bir özelliðinin olmadýðýný
düþünürseniz, sizinle birlikte kapýdan
çýkan meleksi varlýklarýn sayýsý yüzyýllardan beri þifacýlýk yapan veya þaman
olarak görev ifa edenler ile birlikte
çýkan meleksi varlýklarýn sayýsýna eþit
olacaktýr. Her insan eþit olarak
yaratýlmýþtýr. Bunun anlamý hepinizde
ayný ruhsal potansiyelin olduðudur,
içerideki Yaratýcýnýn gerçekleþtirilmesi.
Bugünün mesajý budur. Sevgili insanlar, bu sizin babanýzýn yeniçaðý
deðildir. Bu sizin yeniçaðýnýzdýr.
KRYON
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