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Sihirli bir değnek midir arzunuz,
hap gibi çözümler mi?

‘Farkındalığın
İyileştirici Gücü’
Beden, zihin ve ruhun daha sağlıklı, uyumlu ve daimi enerji dolu olması için, yüzde
yüz etkili, kolay uygulanabilir, sonuç alınan çalışmaları hatırlamak, anında iyileşmeyi,
rahatlamayı ve bunu mümkün kılan yeni bakış açılarını algılayarak, bedeninizde, zihninizde, ruhunuzda deneyimlemek için!

Faydaları:
Göz yaşlarınızı silecek bir mendil mi,
sarılacak bir pofuduk mu diliyorsunuz?

Yoksa ihtiyacınız birkaç basit, kararlı eylem mi?

•Bedenin doğal ritmini yeniden kazanarak gençleşmesi
•Birikmiş zihinsel toksinlerden arınmak
•Bedendeki tüm enerji merkezlerinin dengeli ve huzurlu olması
•Sağlıklı bir yaşam yaratma bilinci
•5 duyunun farkındalığı ve verimli kullanımı
•3. Göz meditatif ve duyular üstü algı açılımı
•Hastalıklar ve istem dışı olaylar üzerinde 360 derece bakış açısı kazanmak
•Duyguları yönetmek; zihnin hakimiyeti ve dinginliğini sağlamak
•Enerjiyi farketmek, hissetmek, yönlendirmek
•Ruhsal farkındalık; kendi ve çevremizin aurasını okumak (aura: ışık beden)
•Pisişik yetenekleri fark etmek ve kullanmak
Kullanılan Teknikler: Hipnoz ve regresyon; geçmiş yaşam - progresyon; gelecek
yaşam terapisi, aile dizimi veya enerji ve beden biliminde tüm uygulanabilir şifa/enerji
tekniklerini kullanarak, doğu ve batı anlayışı arasındaki bütünleşik bilgilerdir.

saniye sonra seçiminizi yapmış olacaksınız.

mustep

www.mustep.com

Farkındalık Eğitmeni Güler Pınarbaşı
3. Göz Farkındalık Okulu 212 267 12 53
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gelirken
hoş
Hayat bütün cömertliğiyle bizlere yeni bir 365 gün 6 saat sunuyor kendi hesabından.
Aslında bunu her gün yapıyor ama yıl başlarında daha bir farkında oluyoruz :) Deneyimlemek,
yapmak istediklerimizi yapabilmek, kendimizi tanıyıp daha iyiye doğru yol almak için binlerce
saat ve bir sürü zaman...
Bu yılbaşında da evren tarafından, en adaletli uygulamalardan biri olarak herkese aynı
miktarda zaman verilecek. Her nefes ile geride kalacak olan ‘yaşanmak’ için bekleyen ‘an’lar
topluluğu halinde... Her nefesle, kendi yaşamımızdan zaten bir ‘an’ daha eksilttiğimizin
farkında olmayabilen bizlere takvim geçen seneden beri bir yıl geçtiğini ve bedenimizin bir
yıl daha yaşlandığını resmen hatırlatacak, yine geçen zamanı düşünüp efkarlandıracak ya da
yeni hedeflerle plan yapmamıza vesile olacak.
Bir keresinde 6 ay sonrasına kendime mektup yazmıştım bir yılbaşında. Unutmuşum,
mektup çok sonra elime geçti. Yazdıklarıma baktım, gözlerim doldu çünkü çoğunu
başarmışım. Hem de o zaman aklıma gelebilenlerin daha fazlasını gerçekleştirmiş olarak. O
günden beri gelecek hakkında bir düşüncem olduğunda bugünkü halimle değil, gelecekteki
‘ben’e göre ele almaya ve hep ‘şimdi’mi değerlendirmeye özen göstermeye dikkat etmeye
başladım. Bu da zamanımı değerlendirme anlayışımda büyük farkındalıklar yarattı.
Bir şey yapmak istiyorsam, “Şimdi değilse, ne zaman?” diye sordum kendime. O zamanlar
benden beklenmeyen kararlar aldım, gezdim, yeni ülkelere gittim, yeni insanlar tanıdım.
Farklı kutlamalara, bayramlara, eğlencelere tanık oldum. Hangi kültür ve koşul setinde
olursak olalım, sebepler farklı olsa da mutluluk ve paylaşım odaklı törenler söz konusu.
Nerede olursak olalım ortak ihtiyaçlarımız...
İnsan olma deneyimi yaşayan ruhsal varlıklar olarak mutlu olmak istiyoruz. Yeni bir eşya
aldığımızda gülerek kullanmamız, yeni bir evimiz olduğunda güle güle oturmamız dileğinde
bulunuyoruz. Evlenirken “Mutluluklar”, yeni bir yaşa ya da yıla girerken de “Nice Mutlu Yıllar!”
diyoruz.
Biz de bu sayımızda ‘mutluluk’u ele aldık. Olabildiğince farklı açılardan bakmaya çalıştık
sizlere zengin bir ikram sunalım diye. Kendi hikayenizi yazmanızda ilham olsun diye hikayeler,
masallar getirdik huzurlarınıza. Sizin de başkalarına da ilham vermeniz kolay olsun diye
sözler hazırladık hediye etmeniz için. Yılınıza ışık tutsun diye astrolojik yorumlara yer verdik.
Ne zaman mutlu bir olay yaşasak tatlı bir şeyler yeriz ya; ağzımız tatlanır. Artık yüzlerimiz
ve sözlerimiz de tatlansın. Kutlamalarda hediye alıp veririz ya bu kez verilecek hediye
seçeneklerine tatlı ve sevgi dolu sözler, ruhsal güç ve erdemler de eklensin.
Gülümseyin! Evren resminizi çekiyor...
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Çocukça ve çocuklar için

Simurg’u ararken
Mitolojinin varlıksal hakikatleri aktarma konusunda kullanılabilecek en yetkin anlatım biçimi olduğu
söylenir... Elmas, onu cam sanan bir insan için nasıl camdan fazlası olmayacaksa; mitler de onlara
masal gözüyle bakanlar için tarih boyunca masaldan fazlası olmamışlardır...

14

Abuela Margarita
Bir Maya Büyükannesi’yle röportaj; Yaşam, Ölüm, Doğa, Kadın ve Erkek Üzerine
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Hayatın tadı tuzu
Güne her başladığımızda küçük bir doğum yaşarız. Güneşle birlikte biz de güne doğarız,
belki de bu yüzden sabahları yataktan kalkmak zor gelir bazen.
Doğumlar kolay değildir ne de olsa.
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Kendi sesiniz hangi tuşta?
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Maori Bilgeliği Rengiyle Bir Çağrı
‘Kalkınmış’ olarak anılan ulkelerde yaşayan bizler, binlerce ya da milyonlarca kişilik
şehirlerde yaşayabiliriz ama sağlık istatistiklerimiz, her zamankinden daha yalnız ve
daha depresif olduğumuzu gösteriyor...
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Teklik Gözü; üçüncü göz
Üçüncü göz sadece üçüncü göz değildir. Bu anlayışın, dönüşümün sembolüdür. Anlaşıldığı anlamda bir göz ile alakası yoktur. O sadece bir sembol. Gerçekte bu gözün olması veya
olmamasından öte varlık nedir, hayat nedir? Sorularının girdabı, labirenti içinde geçirmiş
olduğun deneyimin, dönüşümün adıdır.
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....beni mutlu eder
Mistik Gül “Hakikati Çıplak Gözle Görmek” : Amrit Sangeet
Yoganın Mutluluğu
Gerçekten Mutlu musunuz?
Mutlu olmak varken
Mutluluk için sihirli kelime: Hoşnutluk
Evrensel boyutta, adanmışlık...

Rehber Hayvanlarımız
Evrendeki her varlık; rüzgar, nehir, bitkiler ve hayvanlar, biz öyle olmasını ister ve bunu seçersek; bizim öğretmenlerimiz, rehberlerimiz olabilirler. Evren, bizimle hayvan ruhları / özleri yoluyla irtibat kurabilir ve öğretebilir.
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Yenilikler
Yenilikler
Kentinin Farkında Ol!

Üçüncü Köprü Yerine Yaşam
Platformu, 26 Aralık 2010 tarihinde,
Kadıköy’de buluştu. Buluşmaya çok
sayıda aydın, sanatçı ve akademisyen
destek verdi. Son dönemdeki doğa,
yaşam alanları, tarihi ve kültürel miras
konusunda farkındalık çalışmaları yapan platform için daha fazla bilgi:
kopruyerineyasam.blogspot.com

Zumbara takas şenliği
Para yerine zamanın kullanıldığı alternatif paylaşım platformu
Zumbara 18 Aralık 2010 tarihinde Taksim’de Kumbara Sanat’ta
Takas Şenliği düzenledi. Yaklaşık 40 kişinin ziyaret ettiği etkinlikte
kıyafetten elektronik aletlere, oyuncaktan askerde kullanılan bot
kilidine kadar bir sürü kullanılmayan eşya yeni sahiplerini buldu.
Hali hazırda Zumbara iletişim ağı içinde planların yanı sıra etkinliği
internetten duyup da ekiple tanışmaya gelenler de vardı. Etkinlikler yeni çalışma gruplarıyla devam edecek, katılmak için bağlantıya geçin. www.zumbara.com

Ruh ve Madde Yayınları

Transandantal Meditasyon

“Adım Adım... Harekete Geç!”
Sizler de çalışan, okuyan ama diğer
taraftan “hayat sadece böyle geçmez”
diyenlerden misiniz? Düzenli olarak
yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme gibi dayanıklılık artırıcı antremanlar yapıyorsanız bu sosyal hareket ilginizi çekecek.
Bireysel ve amatör bir sporcu grubu,
sportif etkinliklerini toplumun yararına
bir etkinliğe dönüştürme fikriyle “Adım
Adım Oluşumu”nu başlattı. Fark yaratmak, spor, birliktelik, takım olmak, yardım, destek gibi anahtar kelimeleri ortak paydamıza alarak toplumun önemli
temel taşlarından biri olan sivil toplum
kuruluşları (STK) aracılığıyla, yardıma
ihtiyacı olanlara katkıda bulunuyor,
kaynak yaratıyor.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Toplum
Gönüllüleri Vakfı ve Buğday Derneği ile
ortak çalışmalar gerçekleştiriyor.
www.adimadim.org

Transandantal Meditasyon (TM) ile
ilgili tüm sorularınızı cevaplamak üzere
1 saat süren ücretsiz tanıtım semineri
bulunmaktadır. Üzerinde en çok araştırma yapılmış, en etkili ve bilimsel yöntem
olarak tanımlanan TM tekniği, tamamen
doğal olup size uygun gelen saatlerde
toplam 7 saatlik bir eğitim programı ile
rahatça öğrenilebilir. Olağan konferanslar her Çarşamba 14.00 ve 19.00’da ayrıca her Pazar 14.00’ de merkezde devam
etmektedir.
Yukarıdaki gün ve saatler size uymuyorsa arzu ettiğiniz bir gün ve saate gelmek üzere randevu alabilirsiniz.
www.transandantalmeditasyon.com
Fahri Gizden Sok.10/2
Gayrettepe / İstanbul
(Beşiktaş’ taki Sürmeli Otel arkası)
Tel: 0212 347 53 00
e-posta: tm@maharishi.org.tr

1960 yılından beri yayın
hayatında olan RUH VE MADDE
YAYINLARI’nın geniş konu yelpazesi
kendine yardım (self-help), alternatif
tıp, spiritüalizm, dinler tarihi, doğu
felsefeleri, meditasyon, yoga,
parapsikoloji, duyular dışı algılama,
yeni çağ ve yeni fizik gibi konuları
içermektedir.
Ayrıca batık uygarlıklar, arkeoloji,
kendini tanıma, eğitim, parapsikoloji,
psişik uygulamalar, tekrardoğuş,
ezoterizm, okültizm, şuur,
transpersonel psikoloji gibi konularda
yayınlar yapan Ege Meta Yayınları,
Kozmos Yayınları ve Meta Yayınları’nın
da dağıtımını yapmaktadır.
www.ruhvemadde.com
Hasnun Galip Sokak.
Pembe Çıkmazı No:4 D:6 80060
Beyoğlu-İstanbul
Tel: 0212 243 18 14
Fax: 0212 252 07 18
e-posta: bilgi@ruhvemadde.com
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İzmir Ruhsal Araştırmalar
Derneği - İRAD

Türk bilginlerinden Ebu Bekir Razi’nin “Melankolik hasta özellikle güzel sesle okunan
şarkılar dinlemelidir” sözünden yola çıkan Psikolog Dj Cenk Erdem, hem Cerrahpaşa’da alanında çalışmış bir psikolog ve hem de yıllarca
radyo programları yapmış bir dj olarak, her iki
alanı dinleyiciler için bir araya getirdi.
Tarih boyunca ve tüm inanç sistemlerinde
iyileştirici olduğu kabul edilen müzikle her türlü duygunun farkındalığını daha çok yaşayarak
rahatlamaya inanan Cenk Erdem, müzik yoluyla iyileştirme fikrini, bir dj ve aynı zamanda bir
psikolog olarak ruh haline iyi gelecek şarkıları
bir araya getirerek bir albüm projesine dönüştürdü... Şarkıları seçerken her şarkının farklı bir
yönünü ele alarak iyileştiren şarkılar arasına
yerleştirirken, kimi şarkılardaki güzel seslerin,
kimi şarkıdaki sözlerin, kimi şarkıların müziklerinin altını çiziyor...
İlki 2009 yılında dinleyiciyle buluşan albümün ikincisi de müzik marketlerdeki yerini
almak için Ocak ayını bekliyor. İlkinde 1. The
Cranberrıes - Ode to My Family, Joan Osbourne - One of Us, Elvis Costello - She, Amy Winehouse - Love ıs a Losing Game gibi şarkıları
bir araya getiren İyileştiren Şarkılar, şimdi bir
başka müzik seçkisini dinleyiciler için hazırladı.
Bu ikinci albümle radyoda şarkı beklemenize
gerek kalmayacak.
Dalida-Love in Portofino, Nelly Furtado
feat. Buika – Fuerte, Sheryl Crow – My Favourite Mistake, Zee Avi – Honey Bee, The Pussycat
Dolls – Hush Hush albümden yer alan 19 şarkıdan sadece ilk gözümüze çarpanlar.

1990 yılında insan varlığının ve evrenin aşkın yönlerini
araştırmak amacıyla kuruldu.
İRAD 20 yıla yaklaşan geçmişi
içerisinde düzenlediği çok sayıda konferansların yanı sıra iki
ayrı kurumun da yeşermesine
zemin hazırlamıştır. 1996 yılında kurulan Ege Meta Yayınları
kurulduğu günden bu yana 80
civarında kitap yayınlamış ve
bu yolla yüz binlerce insana
ulaşmıştır. 2006 yılında kurulan İntegral Ruhsal ve Zihinsel
Gelişim Merkezi de uygulamalı
seminerler düzenlemekte ve
bireysel hizmetler vermektedir.
Temel konu başlıkları: Ruhsal araştırmalar, parapsikoloji
ve duyular dışı algılama, bilinç
araştırmaları, değiştirilmiş bilinç halleri, ruhsallığı destekleyen modern bilimsel yenilikler,
kendini tanıma, transpersonel
psikoloji ve yeni psikoloji akımları, düşünce gücü, imgeleme
ve iç potansiyelin geliştirilmesi, bütünsel sağlık ve alternatif
yöntemler, zihinsel gelişim ve
değişim teknolojileri.
www.irad.org
1469 Sk. Alptuna İşhanı
No:28 / 301 Kıbrıs Şehitleri
Alsancak İZMİR
Tel: 0232 464 00 17
e-posta: irad@irad.org,
irad@superonline.com

SEROTONİN MUTLULUK DAĞITIYOR
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.Işık Akgöl, Çiftehavuzlar’ daki
merkezinde bedensel, ruhsal ve zihinsel
sağlık için bütüncül uygulamalarla mutluluğun kapılarını aralıyor.
Gerçek sağlık ve mutluluğun ancak
“beden-zihin-ruh” üçlemesinin formda
ve uyum içinde olmasıyla yaşanabileceğinden yola çıkan Akgöl, bu üç konudaki
egzersizleri aynı çatı altında toplayacak
bir merkez tasarladı. Serotonin Mutluluk
Akademisi’nin misyonunu “Hayattaki asıl
işimiz mutlu olmak ve biz bunun bir seçim
olduğuna yürekten inanıyoruz. Biliyorum
ki yakın bir gelecekte Serotonin, hayatın
özüne dokunabilen “arı-duru-öz” büyük bir
grup olacak.” Sözleriyle özetliyor.

Serotonin’de, bütünsellik ve sürdürülebilirlik değerleri ile seçilmiş pek çok
egzersiz ve çalışma bir çatı altında toplanıyor. Mutluluk Akademisi ile pilates,
yoga, meditasyon, streching, felsefe ve
psikoloji seminerleri, bireysel danışma ve
koçluk, sinema-yazı-kitap kulüpleri, tango, salsa ve hareket terapisi gibi çalışmalar, MUTLU OLMAYI SEÇENLERİ bekliyor.
Tel: 0216 357 4142
Cemil Topuzlu Cd. No:44
Çiftehavuzlar/İstanbul
www.serotonin.com.tr
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Çocukça
ve
Çocukça
Çocuklar için ve
Çocuklar için

Son yıllarda pek çok yardım kampanyası gerçekleştiriliyor.
Doğal felaketler, hastalıklar, kız çocuklarının okula gönderilmesi ve daha pek çok iyilik için insanlar bir araya geliyor ve
çok da güzel oluyor.
Tüm diğer kampanyalar kadar iyilik dolu ama bir yönüyle
diğerlerinden farklı başka bir oluşum, başka bir proje daha var.
Yirmidört çocuğun bir araya gelerek başlattığı bu projenin
kahramanı 24 çocuk, aslında birer yetişkin ama çocukluklarıyla aralarına hiçbir sınır koymadan, başka çocuklar için güçlerini birleştirmeyi başarmışlar.
Şanlıurfa’nın Avunduk Köyü’ndeki Avunduk İlkokulu için
benzersiz bir proje yaratmışlar. Kendi yaşam projelerinin
değerini, bu projenin başarısıyla bir tutuyorlar. Başlattıkları
kampanya ile Avunduklu 70 çocuğun, eğitim hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyorlar. Ve bunu yaparken de her çocuk gibi
onların da en güzel, en iyi ve en konforlu ortamı hak ettiklerine inanarak, temel eğitim ve giyim ihtiyaçlarının dışında;
okulun kendisine ait temel ortam koşullarının iyileştirilmesi
için de çalışıyorlar.
Çocuk24 adlı projede epey yol alınmış. Çocukların gözleri
kocaman ve pırıl pırıl. Bunun nedeni karşılanan ihtiyaçları değil sadece… İLGİ ve ÖZEN ve VARLIKLARINA VERİLEN DEĞER.

Zeynep, Türkü, Tevfik, Taner, Suzan, Serra, Şebnem, Özlem, Nüket, Nazan, Naran, Mehmet, Güler,
Gökçe, Esra, Elvan, Dilek, Didem, Deniz, Cemil, Burcu, Beril, Belgin, Behice. Bu 24 çocuğun girişimiyle,
ekibe destek olan başka başka büyük büyük çocuklar… Ve bu çocukların mutlu ettiği 70 çocuk.
Projeye destek vermek isteyen çocuklar olmak isterseniz, çok güzel tişörtler yaptırmışlar,
bunlardan elde edilecek tüm gelir, Avunduk’taki
çocuklar için kullanılacak. Daha büyük yardımlar
yapmak isteyen çocuklar için de web sitelerinde
bir liste var, karşılanmayı bekleyen ihtiyaçların yer
aldığı.
www.cocuk24.com adlı web sitesini ziyaret
ettiğinizde gördüğünüz çocukları çok seveceksiniz. Onların ışıl ışıl gözlerinde hiç keder yok.
Çünkü çocuklar için en güzel şey, sahip oldukları
şeydir. Bir şişe kapağı, pahalı bir oyuncaktan daha
çok mutluluk verebilir onlara, en sevdikleri pantolonun paçalarının kısalmasını önemsemezler,
yağmur çamur eğlendirir onları. Ama biz biliyoruz
işte.. Bir okul sıcak olmalı, renkli olmalı, bakımlı olmalı ve rahat olmalı. Onlar okullarını seviyor. Tıpkı
şişe kapakları gibi.

e
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NATUREL’deydik...
NATUREL’deydik...

Festiva AŞ. tarafından ilki 2000 yılında
düzenlenen Naturel Festivali’nin 11.si 2-5 Aralık
2010 tarihlerinde İstanbul’da Harbiye Askeri
Müze’de yapıldı. İnsanın beden, zihin ve ruh
bütünlüğünün sağlanmasının, mutlu olabilmeyi
mümkün kılacağını düşünen katılımcılarının
yer aldığı festivalde bu alana yönelik hizmetler
ve ürünler sergilendi. Kaynağını doğudan alan
tamamlayıcı tıbbın yaygınlaşmasına yardımcı
olan yerli ve yabancı konuklarıyla zenginleşen
bu organizasyon her yıl konuya ilgi gösteren
ziyaretçilerin buluşma noktası haline geldi.
Felix Lancelot’un Slow Emotion gösterisi ve
Helena Soluna’nın müziğiyle gerçekleşen açılışın
ardından dört gün boyunca beden, zihin ve
ruh sağlığı ile ilgili düzenlenen 36 seminer ve
51 atölye bir çok insanın kişisel dönüşümünde
önemli farkındalıklar yaşamasına imkan sağladı,
beğendikleri yazar ve sanatçılarla birebir sohbet
etme fırsatı buldular. Nefes, ekoloji, doğal tedaviler,
cinsellik, doğu felsefeleri, astroloji, müzik ve
meditasyon ile ilgili etkinliklerin yanısıra aile
dizimi, Aura Soma ile renk tedavisi, Kristal Kafatası
atölyesi gibi ilginç başlıklarla zihinsel, fiziksel ve
ruhsal güçlenme hakında bir çok kıymetli bilgi
paylaşıldı. Tuncay Vural’ın “Dansınız Karakterinizdir”
isimli stand up atölyesi ile hareketlendirip Son
Irmak Doğa ve Sanat Derneği’nin müzik ve dans
performansı ile son buldu.
Naturel Festivali insanlarımızın daha mutlu ve
huzurlu olması konusunda kendisine yönelmesine
ve önem vermesine destek olan en kapsamlı
organizasyon olmaya devam ediyor.
www.festivalistanbul.com

sınematek

SİNEMATEK DERNEĞİ'nin yıllardır
sürdürdüğü Sinema Kursları İstanbul
ve Ankara'da yapılıyor.
Film Yönetmenliği ve Kamera Atölyesi
Senaryo Atölyesi
Belgesel Film Atölyesi
Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi
Kurgu Atölyesi
Çocuklarla Sinema Atölyesi

www.sinematek.org.tr

Simu
Ararken
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Simurg
’
u
Ararken

Mitolojinin varlıksal hakikatleri aktarma konusunda kullanılabilecek en yetkin anlatım biçimi olduğu söylenir... Elmas, onu cam sanan
bir insan için nasıl camdan fazlası olmayacaksa; mitler de onlara masal
gözüyle bakanlar için tarih boyunca masaldan fazlası olmamışlardır...
Barındırdıkları anlamları, sembolik ve masalımsı yapıları içerisinde saklamaları, onların her nesile aktarılmasını ve kesintisiz devamını sağlayan neredeyse alternatifsiz bir araç olagelmiştir. Bu durumda her şuur
onu kendi anlayışına göre yorumlar ve ulaşabildiği derinlikte zevk alırken; zamanı geldiğinde açılmak üzere içinde bulundurduğu anlamın
tohum halinde kaldığı ve uygun anlayış toprağına ulaştığında filizlenebileceği söylenir...
“Mitolojiyi anlayabilmek için öncelikle bilimi, sanatı, felsefeyi ve dini
anlayabilmek gerekir...”
Metin Bobaroğlu
Aşağıdaki aktarım, Simurg Efsanesi’nin bir yorumudur...
***
Kuşlar diyarında yaşam tüm canlılığı ve hareketliliğiyle devam
etmektedir. İnançları gereği kabilenin tüm üyeleri, hayatın dinamik
değişimlerinin doğurduğu farklı durumlara göre, başları sıkıştığında
tüm kuşların ‘Efendi’si olan ve zor duruma düşen kuşlara her zaman
yardım ettiği söylenen Simurg’a dua etmektedirler. Ancak gel zaman
git zaman aralarından bazıları Simurg’un neden yardım çağrılarına cevap vermediğini ve kendilerine görünmediğini sorgulamaya başlarlar.
Zamanla bu tartışma halk arasında yayılır ve bir süre sonra Simurg’un
varlığının sorgulanmasına dönüşür. Aralarından kimileri bu şüphelerini açıkça itiraf ederken, kimileri yardımın gelmemesini kendi eksikliklerine bağlarlar. Tam da bu hararetli tartışmalar sürerken, uzak bir
ülkeden gelen cinsini kestiremedikleri bir kuştan aldıkları haberle büyük bir heyecana kapılırlar. Habere göre uzaklarda bir sürü, Simurg’un
kanadından bir tüy bulmuştur!..

urg’u
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Bunun üzerine sayıları oldukça fazla olan kuş kabilesi
toplanmaya ve konuyu aralarında görüşmeye karar verirler.
Simurg’un var olduğunu işaret eden ancak kendilerine neden
yardım etmediğini açıklamaya yetmeyen bu bilgi onları, bu durumdan kurtulmanın tek yolunun, uzun ve zorlu bir yolculukla varılabileceği rivayet edilen Kaf Dağı’nda yaşayan Simurg’u
bulmak olduğu konusunda ikna eder. O güne kadar böyle bir
yolculuğa çıkanlar olmuş ancak geri dönen olmamıştır. Bu nedenle kuş toplumu, sessizliği ve konulara bilgece yaklaşımlarıyla onlara her an yardımcı olan haberci kuşa yolculuğun nasıl
olması gerektiği konusunda danışma ve hazırlıklara başlama
kararı alır. Bilge kuş daha evvel bahsedilen bölgeleri tanıdığını ve topluluğa kılavuzluk edebileceğini söyler. Yoldaki riskler
nedeniyle, oluşturulacak olan büyük bir grubun bilge kuşun
önderliğinde, diğer adı Zümrüd-ü Anka Kuşu olan Simurg’u
bulmak için Kaf Dağı’na gönderilmesine karar verilir...

re asla “hayır” cevabı vermediği rivayet edilmektedir… Varlığı, yanında bulunana tarifi mümkün
olmayan bir mutluluk, sükunet ve huzur vermektedir… Simurg ortaya çıktığında, onu görebilme
şansına erişenlerin bir daha asla eskisi gibi olmadıkları da rivayetler arasındadır… Simurg, dünyaların yıkılışları ve tekrar tekrar yapılışlarına şahit
olmuştur. Bu nedenle bilgeliği akılların ötesindedir... Onun yer ile gök arasında birliği sağlayacağı
söylenmektedir... Uçuşa kalktığında, bilgi ağacının
yapraklarının titremesi nedeniyle dökülen tohumların dünyanın her yanına dağıldığı, gelmiş geçmiş
her bitki çeşidinin kök salmasını sağladığı ve bu
bitkilerin insanoğlunun hastalıklarını tedavi ettiği
gibi bazı rivayetleri anlamlandırmaya çalışmak ise
konuşanların akıllarını zorlamaktadır adeta…

Tüm kabile arasından bu uzun ve zorlu yolculuk için yeterince istekli ve gerekli vasıflara sahip kuşlardan oluşan büyük
bir grup oluşturulur. Kuşlar sevdiklerine veda eder ve yola koyulurlar...

Tüm halkların kendilerine has farklı şekillerde
ondan söz etmesi de son derece gizemlidir… Bu
derece bilinen ve bu derece gözlerden ırak bir kuştur Zümrüd-ü Anka… Her yerde var olduğu halde,
hiç bir yerde bulunamayan bir kuş…

***
Uzun yolculukları esnasında kuşlar aralarında konuşmakta
ve bilgilerini paylaşmaktadırlar. Paylaştıkları her bilgiyle birlikte
merakları ve şaşkınlıkları daha fazla artmakta, bu benzersiz ve
gizemli kuşu bulma arzuları dizginlenemez bir hal almaktadır...
Simurg’un her canlıdan bir iz taşıdığı söylenmektedir... Ve
tüylerinde her rengin barındığı... Kanatları altın ve kırmızı karışımı, vücudunun ve başının ise mor renkte olduğu... En garip
söylentilerden biri yüzünün insana benzediğidir! Kuş gibi olmayan bir kuştur Simurg! Benzersizliği nedeniyle tektir. Ve hakkındaki tüm efsanelerin en can alıcı noktası, anlamı üzerinde tarih
boyunca belki de en fazla kafa yorulmuş olan benzersiz eylemidir: Ömrünün bir aşamasına geldiğinde, yaşadığı yer(evi) olan
“Bilgi Ağacı”yla birlikte kendini ateşe vererek, kül olana kadar
yanmakta ve ardından o küllerin içinden tekrar doğmaktadır!
Bu nedenle Simurg; ölümsüzdür...
Tüm bu efsanevi özelliklerinin yanında canlılara en zor anlarda yardım ettiği ve kendine en fazla ihtiyaç duyulduğu zamanlarda ortaya çıkarak varlığını gösterdiği söylenmektedir…
Her zaman yalnız olan bu kuşun kendinden yardım isteyenle-

***
Yolculuk başlayalı uzun zaman olmuştur… Her
gün farklı diyarların üzerinden uçan, daha evvel
tatmadıkları deneyimler yaşayan ve yeni şeyler
öğrenen sürü, günlerin nasıl aktığını belirli bir süre
anlamamıştır adeta… Kuşlar Simurg hakkında bildikleri efsaneleri tartışarak yollarına devam ederken, bahsedilen zorlu vadilere de yaklaştıklarını bilmeleri, onların gittikçe daha fazla sessizleşmesine
yol açmıştır. Efsanelerde duyulan yerlere gitmenin
onlarda meydana getirdiği düşünceli sessizlik, aynı
zamanda günlük hayatlarında düşünmedikleri
şeyleri de düşünmelerine zemin hazırlamıştır. Konakladıkları ve mola verdikleri yerlerde Simurg’un
kahramanlara nasıl yardım ettiğini, onunla birlikte
aşılamaz denen dağları geçerek çok uzak diyarlara gittiklerini anlatmakta ve kahramanların orada
kendileri için paha biçilmez hazinelere ulaştıklarından bahsetmektedirler. Her kuş toplumunun bu
hazinelerle ilgili farklı varsayımları vardır…

9
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En ürpertici rivayetlerden biri de, Kaf Dağı’nın normal bir kuş için bulunamaz olmasıdır! Nice zorluklar
aşsa dahi arayanlar, Simurg’un sadece kendini bulmaya
hazır olanlara görüneceği söylenmektedir! Ona çabayla
dahi ulaşılamamakta fakat ulaşanlar da ancak çabalayanlar arasından çıkabilmektedir… Bir rivayete göre
Simurg, kendisini bulana ya ölümsüzlüğü, ya da aradığı
en değerli hazineyi vermektedir…
O, kuşların göklerdeki hükümdarıdır ve her şeyi bilmektedir… Yolun sonuna gelmeyi başarabilenler onu
Kaf Dağı’nda, Bilgi Ağacı adı verilen ağacın dallarında
bulacaklardır… Ancak Kaf Dağı’nın eteklerinin dahi bulutların üstünde olması, yolculuğun zorluğu hakkında
daha net bir fikir vermektedir…
***
Tüm bu rivayetlerle geçen uzun yolculuk içerisinde, zamanla bir çok kuş yolculuktan çeşitli gerekçelerle
vazgeçmeye başlar… Yolculukları boyunca her an yanındakilere yol gösteren ve onları devam etmeye teşvik
eden bilge kuş olmasa, belki de yolculuk henüz dağın
eteklerine dahi ulaşamadan son bulacaktır… Oldukça fazla kuşun yolculuğu bırakmasından sonra geriye
kalanlar en sonunda Kaf Dağı’nın eteklerine ve aynı
zamanda efsanelerde geçen meşhur vadilerin başlangıcına ulaşırlar... Ve tıpkı bahsedildiği üzere en büyük
zorluklar yolculuğun bu aşamasından itibaren başlar…
Bu tip vadilerden uçmak gibi bir deneyimi daha
evvel hiç yaşamamış olan kuşlardan bazıları hızla rahatsızlanır, tedirgin olur ve geri dönme kararı alırlar…
Kimileri bir süre dinlenmek üzere o anda üzerinde uçtuğu vadiye doğru alçalarak sürüden ayrılırlar, belki de
bir daha onları hiç yakalayamayacaklarını bilmeden…
Kimileri o vadilerde gördükleri benzersiz güzelliklere
dalarak yollarını kaybederler… Mazeretler gittikçe artar… İlerledikçe, çoğu içlerinde tarifi mümkün olmayan
bir özlem hissederler geride bıraktıklarına… Yurtlarını,
halklarını, o tanıdık ve bildik dünyalarını özlemişlerdir!
Zaten bu zorlu yolun sonu da meçhuldür… Kitleler halinde gruptan ayrılmalar başlar... Bu sonu gelmeyecek
gibi görünen yolu kimileri öfke ve kavgacılıkları nedeniyle terk eder, kimi kuşlar ise yol arkadaşlarının onlar-

dan ayrıldığını görerek kararlılıklarını yitirirler… Kartalların
çoğu kibirlerinden dolayı ayrılır sürüden. Krallıklarını özlemiş ve haşmetlerinin gittikçe silindiği bu yolculuktan sıkılmışlardır… Artık şarkı söyleyerek ilgi toplayamayan bir çok
bülbül ve renkli güzelliği ile dikkat çekemeyen bir çok papağan da bıraktıkları yaşamlarına dönmek üzere sürüden
ayrılır…
İşin garip yanı, onları dağın eteklerine kadar getiren
bilge kuşun yolculuğu bırakmak isteyenleri bu aşamadan sonra geri çevirme gibi bir çaba göstermediğine şahit
olmalarıdır! Bu durumu kendisine sorduklarında net bir
cevap alamazlar… Simurg’un tüyünün bulunduğunu ve
onun gerçekten var olduğunu hep ondan öğrenmişlerdir!
Yolculuğa inanılmaz bir şekilde önderlik etmiş ancak kendini adeta belli etmemiştir… Tüm bunları düşündüklerinde açıklayamadıkları boşluklar nedeniyle bu işin nereye
varacağı hakkında detaylı konuşmak istediklerini iletirler…
O ise bu aşamadan sonra sarf edilecek sözlerin, yolun sonunda kendi yaşayacakları deneyim yanında anlamsız olacağını söyleyerek onları cevapsız bırakır…
Sırasıyla istek, aşk, marifet ve istiğna vadilerini geçerler;
az kalmalarına rağmen sayıları daha da azalarak… Vahdet
Vadisi inanılmaz bir vadidir… Birçoğu burada kalmak, başka hiç bir yere gitmemek ister… Ardından Hayret Vadisi’nde
gördükleri karşısında donup kalırlar… Sonsuza kadar o vadiyi seyretmekten daha güzel ne olabilir ki? Ne yerleri, ne
yurtları akıllarına gelmemektedir artık! Hayret halinde kalan
nice kuşu geride bırakan küçük grup, tamamen idrakleri ve
hayal güçleri dışında olan Yokluk Vadisi’ne ulaşırlar… Bu
vadiden bahsetmek dahi çelişki doğuracak, varlık alanına
ait olacaktır... Tarihte bu vadi hakkında “bahsedilen her ne
varsa, o değildir” denmektedir… Doğası gereği hakkında
hiç konuşulamayan ve sonsuza kadar da konuşulamayacak
olan Yokluk Vadisi… Ona ulaşanlar dışında tüm varlıklar için
sonsuza kadar bir sır olarak kalacak bu vadi Kaf Dağı’nın son
vadisi ve Simurg’un yuvasına açılan kapıdır…
***
Sonunda, geriye kalan azınlık tüm efsanelerin bağlandığı o “En Kutsal Yer”e varırlar. Önlerinde tüm heybetiyle Bilgi
Ağacı durmaktadır… Hepsi huşu içindedirler… Tüm zerrelerine kadar kutsalla dolu bu mekana gelmek için hatırlayamadıkları kadar uzun bir yolculuk yapmışlar ve topluluklarının neredeyse tamamını yolda bırakmışlardır… Sadece
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bir avuç kuş olarak oraya varmak hayal gibidir! Mutlak bir
sessizliğin içinde ağır ağır Bilgi Ağacı’na doğru ilerlerler…
Bilgi ağacının üzerinde otuz tane tablet vardır… Hiç bir ses
çıkmaz gruptan… Neredeyse fiziksel olarak dokunulabilecek bir sessizlik içerisinde her biri, kendine yakın tabletin
bulunduğu dala usulca yerleşir ve okumaya başlar…
“Yuvanıza hoş geldiniz” yazmaktadır tabletin başında.
İçlerindeki duygu fiziksel bedenlerini zorlamaya başlamıştır. Öyle beklenmedik, öyle akıl almaz bir şeyi idrak etmeye
başlamışlardır ki, bedenleri bu idrakin yoğunluğuyla titremeye başlar… Yazı şöyle devam etmektedir :
“Burası Si (otuz) – murg (kuş)’un evidir…”
***
Bu esrimenin şiddetiyle o ana kadar inandıkları, oldukları, zannettikleri her şey ve tüm kimlikleri, idrak ettikleri
Hakikat karşısında yanmaya ve yok olmaya başlar! Aynı
anda dallarında oturdukları Bilgi Ağacı’ da alev alır! Varoluşlarının açığa çıkan sırrı tüm varlıklarını Bilgi Ağacı’yla
birlikte yakmaya başlamıştır! Mit; tıpkı sonsuzluktan beri
gerçekleştiği ve sonsuza kadar gerçekleşmeye devam edeceği gibi gerçekleşmektedir! Her biri birbiriyle tıpatıp aynı
renkte küllere dönüşene kadar yanarlar… Ve sonunda, geriye yanacak hiç bir şey kalmadığında, o küllerin içinden
doğar Zümrüd-ü Anka…
***
Ve Simurg; kendini idrak eder…
***
Efsane gerçekleşmiş, yolculuk yapan otuz kuş Yokluk
Vadisi’nde gözden kaybolmuşlardır… Simurg’u bulmayı başaran tüm kuşlar gibi, onlar da bir daha asla Yokluk
Vadisi’nden geri dönemeyeceklerdir…
Otuz arayıcı kuş artık yoktur… Arayan Aranan’da
yok olmuş; aşık ve maşuk yoklukta birleşmiştir… Yokluk
Vadisi’nden uzaklaşırken her birinin bedeni kendilerine has
renklere bürünerek, gökkuşağının ahengi içinde farklılaşan
renkler gibi, farklılaşmaya başlarlar Birlik içinde … Ancak

yansıttıkları artık Simurg’un renkleridir… Ve gözlerin sahibi değişmiştir…
Çokluğun ahenginde; Birlik…
Varlığın içinde; Yokluk…
Yokluğun rahminde; Varlık…
***
Kuşlar yurduna doğru uçmaya başlarlar… Uzun
uçuşları sırasında daha evvel yolculuktan vazgeçen arkadaşlarını görürler… Karar kıldıkları vadileri anlatarak
çevrelerine büyük kalabalıklar toplayan kuşları… Zamanla kendileri de iyice inanmaya başlamışlardır anlattıklarına… Yaşadıklarının mutlak Hakikat olduğuna…
Çevrelerine topladıkları büyük kalabalıklara Simurg
Efsanesi’ni ve varoluşun sırlarını coşkuyla anlatırlarken,
üzerlerinden sessiz sedasız geçen otuz kuşu fark edemeyeceklerdir… Şans eseri gözleri onları yakalayanlar ise,
geldikleri köye dönen otuz sıradan kuştan başkasını göremeyeceklerdir gökyüzünde… Hiç bir fiziksel ayırt edici farklılığa, ize, nişana ve belirtiye sahip olmayan otuz
görünmez kuş…
Kuşlar yurduna vardıklarında halkları onları coşkuyla karşılarken, bir zamanlar yolcu ettikleri otuz kuşu
karşıladıklarını sanırlar… Bir zamanlar yolcu ettiklerini
sandıkları otuz kuşa sarılırlar… Aileleri, arkadaşları ve
halkları belki de asla bilemeyeceklerdir içlerinde ikame
edeni… Sadece onlara belirli bir nazarla bakabilenler
fark edebilecektir kalıbın ardındaki farklılığı; diğerleri
onlara heyecanla sorarlarken Simurg’un var olup olmadığını… Ve tüm o efsanelerin…
Soranlara Simurg’un her şeyden daha gerçek olduğunu
söyleyeceklerdir…
Neden yardıma gelmediğini ve kendilerine görünmediğini sorduklarında meraklı kalabalık bu garip halli
dostlarına; O’nu görmek için yeterince uğraşan herkese
görüneceği cevabını alacaklardır…
“Nasıl yeterince?” sorusuna aldıkları cevabı ise
uzun zaman düşünmek zorunda kalacaklardır:
“Kendinden vazgeçecek kadar…”
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Bir yandan O’nun yakınlığını, öte yandan ise O’nun
uzaklığını nasıl anlatabileceklerdir kalabalığa? Sonunda,
yapabilecekleri yegane şeyi yapmaya ve halklarına yolculuklarını sembolik bir hikaye ile anlatmaya karar vereceklerdir… Ve halkları bu hikayeye aşık olacaktır…
Hikayeler yerine Simurg’a aşık olanlara ise, yanan
ateşin karşısında şu sözleri aktaracaklardır:
“Simurg’u bir ölümlü asla göremez… O’nu sadece
Kendisi görebilir…”
***
“………..ece Kendisi görebilir…”
Çarpacak yer bulamadığından sonsuz boşlukta yankılandı
kaynağı mekansız kelimeler…
Başta bildikleri dinleyene ulaşamadıkları gibi…
Arkalarında da söyleyeni bulamadılar…
***
Ateş yanmazken duyulmayanlar, ateş yanarken duyuldu…
Ateş yanarken duyulanlar, ateş söndüğünde dirildi…
Dirilince anladı, orada oturmuyor…
Ve Doğuran aslında; bir çocuk doğurmuyor…
***
Yananlar küle döndükten sonra; sessizlik…
Öteki kalmadığında…
Sessizlik…
…

Çağrı Dörter
Çağrı, her ilişkinin, her seferinde yeniden ve benzersiz bir şekilde kurulduğuna ve insanların birbirleriyle -yapabildikleri mertebede- “öz”lerini o anda paylaştıklarına inanan yazarlarımızdan. O nedenle “öz”ün ancak yazılardan, ilişkilerden ve paylaşımlardan alınan kokularla paylaşılabileceğini belirtiyor ve bir
Kamil’in bu konuda söylediği bir sözü paylaşıyor: “Öz; geçmez... Geçen bir şey varsa, o öz değildir...”

Güzelliğinizi

Şansa

Bırakmayın

Victor Hugo “Güzellik geçici bir saltanattır” der. Oysa
bunun aksini söylemek mümkün.
Yaşadığımız her şey ruhumuzda ve bedenimizde
izler
bırakır
ama
aslında
biraz
emekle
kendimizi
yenileyebiliriz.
Eskiden
diyet
ve
egzersizle
harikalar
yaratabileceğimize inanırdık ama artık yeni bilgiler fısıldanıyor
kulaklarımıza.
Zühre Şen, 20 yılını spora vermiş bir milli voleybolcu. Sporcu
disiplinini kendi ilgi alanlarına da taşıyan Şen, yurtdışında aldığı
masaj, güzellik uygulamaları ve eğitimlerin ışığıyla, 19 yıldır
Estetik Uzmanlığı yapıyor. Dünyadaki trendleri ve yenilikleri
taşıdığı merkezinde, kadınların bedensel farkındalıklarına katkıda
bulunuyor.
KENDİNİZE BİR GÜZELLİK YAPIN…
Sadece kadınlara yönelik hizmet veren
Zühre Şen Estetik ve Güzellik Merkezi’nde sizin için
hazırlanmış hizmetlerden birini seçin.
Cilt bakımı, leke tedavisi, çatlak tedavisi, lifting, hücre yenileme, aküpresör masajı, klasik masaj, tedavi masajı, epilasyon
uygulamaları kirpik ekleme, kaş şekillendirme, manikür - pedikür.
Ücretsiz cilt analizi ve bedeniniz hakkında bilgi almak için Zühre
Şen Estetik ve Güzellik Merkezi’ne davetlisiniz.
Tel: 0212 267 0246- 267 0464
zuhresenestetikmerkezi@gmail.com
Yıldız Posta Cad. Çiğdem Apt. No. 11 Kat 5 Daire 24 Gayrettepe / İstanbul

abuel
marga
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Kaynak: Katalonya’nın (İspanya) La Vanguardia Gazetesi, ‘La Contra’da, “Cuando quiero algo me lo pido a mi misma” adıyla Irma Sanchez’in röportajı olarak yayınlandı.

Çeviri: Serpil Ata
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Şifacı ve büyücü olan büyükannesi tarafından büyütülen
yine şifacı ve maya geleneğinin bekçisi Büyükanne Margarita;
güneş, toprak, ay dansı çemberlerini ve vizyon arayışını biliyor
ve uyguluyor. Eski yerlilerin öğütlerine bağlı olarak sağlık ve bilgi
ekmeye adamış kendini çünkü bunu yapmaktan mutlu oluyor,
hayatta kalmak için toprağı ekip dikmeye devam ediyor.

Bir Maya Büyükannesi’yle röportaj;

*
abuela

margarita

Yaşam, ölüm, doğa, kadın ve erkek üzerine

Uçakla seyahatinde hostesler ona yeni bir plastik
bardak verdiklerinde, önce sıkıca tutuyor: “Yok genç,
bu Toprak Ana’yı öldürür” diyor ve canlılıkla algılanan
bir bilgelik ve kuvvet sızdırıyor. Bilinsin ve meyvesini
korusun diye yeni doğanın ismiyle toprağın çığlığı
gibi olan ritüelleri, o anda bulunanları iyileştiren enerji patlamalarına dönüşüyor ve gözlerine baktığınızda
size diyor ki: “Biz kutsalız.”
Anlatıyor:
“71 yaşındayım. Köyde doğdum,
Meksika’nın Jalisco (Halisko) eyaletinde ve dağda yaşıyorum. Dulum, iki kızım var ve ikisi kızlarımdan olmak üzere bağımlı olmadan sevmeyi öğrenebildiğim
binlerce torunum var. Benim büyükannem Çiçimeka
idi (Chicihimeca: Kuzey Meksika’da bulunan bir yerli
grubu), 14 yaşıma kadar onunla büyüdüm; inanılmazdı, şifacı, büyücü ve mucizeler yaratabilen bir kadındı.
Ondan çok şey öğrendim.

Evrenin, toprağın ve büyük ruhun gücü herkes için
orada duruyor, almak yeter. Biz şifacılar dört elementi
(ateş, su, hava ve toprak) çok sever, değer veririz ve
onlara büyükanne – büyükbaba deriz. Bir defasında
İspanya’da bir ateşle ilgileniyordum ve konuşmaya
başladık. “Ben senin içindeyim” dedi bana. “Biliyorum”
diye yanıtladım. “Ölmeye karar verince, ruha dönersin, neden bedenini de götürmüyorsun?” dedi. “Nasıl
yapayım?” diye sordum.

*Abuela: İspanyolca büyükanne manasına gelir.

“Tüm bedenin ateşle dolu, ruhun da” dedi bana,
“yüzde yüz senin içindeyiz. Hava, senin düşünme yolların ve sen hafifsen yükselir. Yüzde 80’den fazla su var
ve onlar da hisler; buharlaşırlar. Yüzde 20’den azımız ise
toprak, bunu götürmek neye malolur?”

la
arita
Ne için istiyorsun bedeni?
Keyfini çıkarmak için, çünkü beş duyumuz var ve artık
bağımlılıklar yüzünden acı çekmiyorsun. Şu anda kocam ve
kızımın ruhları bizimle buradalar.
Ailemizde en son ölen kişi kayınpederimdi, onun da
yaşı 90’dan fazlaydı. Ölmeden 3 ay önce gününe karar verdi. “Unutursam” dedi. Bize “bana hatırlatın”. Gün geldi ve
ona hatırlattık. Yıkandı, yeni bir kıyafet giydi ve bize şöyle
söyledi: “Şimdi dinleneceğim”. Yatağa uzandı ve öldü. Aynısını büyükbabam, annem, babam, teyzelerim için de anlatabilirim.
Ya siz, nasıl ölmek istersiniz?
Güçlü bir maya olan hocam Martínez Paredes gibi.
Dağa gitti: “Karanlık çöktüğünde bedenim için gelecekler”.
Tüm gün şarkı söylediği duyuldu ve onu
aramaya gittiklerinde, toprak ayak izleriyle
doluydu. Böyle ölmek istiyorum ben, dans
ederek ve şarkı söyleyerek. Babamın ne
yaptığını biliyor musunuz?
Ölmeden bir hafta önce, adımlarını

toplamaya gitti. Sevdiği yerleri ve insanları
gezdi ve vedalaşma lüksünü tanıdı kendine.
Ölüm, ölüm değildir, değişim karşısında sahip olduğumuz korkudur. Kızım bana şöyle
diyor: “Benden bahset”, bu yüzden ondan
bahsedeceğim.
Kızınız da mı ölmeye karar verdi?
Evet. Gerçekleştirilemeyen çok gençlik
var ve kimse anlamsız yaşamak istemiyor.
Değerli olan ne?
Gözlere baktığında ve diğerinin senin
içine girmesine izin verdiğinde ve sen diğerinin içine girdiğinde; sen bir’i yaparsın. Bu sevgi ilişkisi sonsuza dektir,
orada bıkmak yok. Kutsal olduğumuzu, Toprak’ın annemiz,
Güneş’in babamız olduğunu anlamalıyız. Çok az zaman önceye kadar, Uiçol (Huichol: Orta Batı Meksika’da yaşayan bir
yerli grubu) toprak mülkiyeti kayıtlarını kabul etmiyorlardı.
“Nasıl Toprak Ana’nın sahibi olayım?”diyorlardı.
Burada toprak suistimal ediliyor, saygı duyulmuyor.
Mutluluk bu kadar basit! Kim olduğumuza, toprak olduğumuza, evren olduğumuza ve büyük ruh olduğumuza
saygı duymakta gizli. Toprak anadan bahsettiğimizde, eğitmen yerini doldurması gereken kadından da bahsediyoruz.
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Nedir kadının görevi?
Erkeğe sevmesini öğretmek. Öğrendiklerinde, kadına ve toprak anaya karşı daha farklı bir tutum edinecekler. Bedenimizi kutsal olarak görmeliyiz ve cinselliğin
kutsal bir eylem olduğunu, bu şekilde daha tatlı olacağını ve bizi anlamla dolduracağını bilmeliyiz. Hayat,
bu sevgi eylemi aracılığıyla gelir. Onu sıradanlaştırırsan,
sana kalan nedir? Kutsal gücü cinsellikle geri vermek,
hayata karşı tutumumuzu değiştirir. Zihin kalple birleşince her şey mümkün olur. Herkese birşey söylemek
istiyorum.
Büyük Ruh’un gücünü istedikleri an kullanabilirler.
Kim olduğunu anlarsan, düşüncelerin gerçeğe dönüşür. Benim bir şeye ihtiyacım olduğunda, kendimden
istiyorum ve işe yarıyor.
Tanrıya yalvaran ve inanan çok
kişi var ve Tanrı herkese vermiyor.
Dilenci olmak başkadır, ihtiyacın
olanı bilmek ve kendine hükmetmek
ise başka. Bir çok inanan bağımlı
hale geldi ve ruh tamamen özgürdür; bunu anlamak lazım. Kendimize
ve birbirimize tapmak yerine imajlara tapmayı öğrettiler.
Bu arada kendimizi iyi hazmetmeliyiz…
Gölgemizi kullanmalı, daha hafif
olmalı, yeteneklerimizi akort etmeli
ve anlamalıyız. O zaman iyileşmek
daha kolay olur, telepati, başkalarıyla, bitkilerle ve hayvanlarla iletişim
kurmamız daha kolay olur. İyi olan
için tüm yeteneklerinde yaşamaya
karar verirsen, hayat bir keyif olur.

Ne zamandır biliyorsunuz bunu?
Ölmeden dakikalar önce kızım bana dedi ki: “Anne,
bilgeliğini paylaşman gerek ve çok seyahat edeceksin.
Merak etme, ben sana eşlik edeceğim”. Onun evrenle
nasıl bütünleştiğini büyük hayranlıkla gördüm. Ölümün olmadığını deneyimledim. Ufuk genişledi ve algılar sınırlarını yitirdi, bu yüzden şimdi onu görebiliyor ve
duyabiliyorum, mümkün olduğuna inanıyor musunuz?
Atalarım, büyükbabamlara korunması için bir bilgi
bıraktı: “Gün gelecek, açık çemberlerde paylaşım mümkün olacak.” Sanırım bu zaman geldi.
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Hayatın
Hayatın
Hayatın
Tadı
Tadı
Tadı
Tuzu
Tuzu
Tuzu
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Yazı: Oya Çıldır
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Güne her başladığımızda küçük bir doğum yaşarız.
Güneşle birlikte biz de güne doğarız, belki de bu yüzden
sabahları yataktan kalkmak zor gelir bazen.
Doğumlar kolay değildir ne de olsa.

Gün boyu an be an yaşadıklarımız, yıllar geçtikçe yıl be yıl biriktirdiklerimize dönüşür. Kişisel
tarihimiz; anılarımız, kızgınlıklarımız, sevinçlerimiz, üzüntülerimiz, pişmanlıklarımız, başarılarımız, inişlerimiz ve çıkışlarımızdan oluşur. Bunlar
bizim hayata dair tecrübelerimizdir.
Bizden çözüm bekleyen her problemde,
dışarıda aldığımız yol kadar içeride de bir yol
alırız. Başarılı anlarımızda kibire kapılmamayı,
üzüntülü anlarımızda umutsuzluğa düşmemeyi
tecrübelerimizden öğreniriz. Çekindiğimiz her
konu, üstesinde geldiğimizde bizim için cesaretin temsili olur. Önümüzde yığılı duran işleri nasıl
halletmemiz gerektiğini düşünürken, attığımız
ilk adımla hareketin sihirli gücünü keşfederiz.
Olayları anlar, özümser, sindirir ve küçük bilgelikler kazanırız. Sindiremediğimiz kısmı ise midemizde tatsız bir ekşime hissi bırakır.
Onları anlamak için, içimizde daha derine
bakma, labirentin merkezine biraz daha yaklaşma, kendimiz hakkında biraz daha dürüst olma
ihtiyacı vardır. Derinlere inmek zordur, biraz da
korkutucu çünkü ne ile karşılaşacağımızı bilemeyiz. Fakat diğer taraftan yükseklerin ferahlığı
için derinlere dalma ihtiyacı hisseder, Einstein’ın
sözünü hatırlarız “Problemler, oluştukları düşünce düzeyinde çözülemezler.”
Sıkıntımıza gerçek bir çare bulup huzura kavuşma isteği ile karanlıkta kalan tarafımıza bakmanın korkusu arasında sıkışıp kalırız. Evet, bizi
bekleyen bir krizdir. Cesaretli olabilirsek, devamında gelecek olan bir değişim, sadece değişim

değil bir dönüşümdür. Yılanın deri değiştirme zamanıdır, kelebeğin kozasını delme zamanı gibi. Bir tohumun kabuğunu çatlatıp
güneşle ve toprakla buluşma anıdır.
Zorlanmalar, çatlamalar, krizler içimizde yapacağımız yeni
keşifler için attığımız adımlardır. Evet zordur ama aynı zamanda
heyecanlıdır. Bilinmeyenin heyecanını taşır. İçimizde bir potansiyelin ortaya çıkışı için fırsattır böyle zamanlar. Ruhsal bir doğum
için fırsattır.
Bu maceraya atılmadan önce, bilinmeyenin çekiciliği ve bilinenin rahatlığı arasında bir seçim yapmak zorunda hissederiz.
Labirentin merkezine doğru ilerlerken, çıkış yolunu hatırlayabilmek için temel prensiplere sahip olmak, ihtiyacını duyduğumuz
güvenlik hissini bize verir. Hayatta bizim için “olmazsa olmaz”
olan nedir? En değerli olan nedir? Neden vazgeçemeyiz? Cevaplarımız bizim temel prensiplerimizdir.
Düştüğümüz zamanlarda espri yeteneğimizi korumak ve
kendimize gülebilmek çok yardım eder. Başımıza gelen herşeyi
şakaya vurabiliyorsak eğer, o zaman zihnimiz öğrenmek için ihtiyaç duyduğu esnekliğe kavuşur. “Bunlar hayatın tadı tuzu” deriz.
Gülmek, gülebilmek, değişime, dönüşüme engel olan katılığımızı yumuşatır.
Bazen bir hatamızı anlayıp “haaaa” dediğimiz anlar vardır, küçük ya da büyük ruhsal değişimlerimizin habercileridir. Kulaklarımızı tıkamazsak, bizi değiştirirler.
Her gün güneş gibi yeniden ve yeniden doğabilmek dileğiyle,
Sevgiler
Oya Çıldır
İnsan vücudunun temelini oluşturan anatomi, biomekanik ve
Postür analizleri ile kemik, adale ve eklem konularını üzerinde
çalışmalara katılmış. İdeal vücut duruşu ve ideal eklem
hareketleri eğitimi alan Oya Çıldır, Pilates ve Tai chi eğitmeni.
Tai Chi eğitimini Wudang, Çin’de Wudang Taoist Traditional
İnternal Kung Fu Academy’de almıştır. Marmara Üniversitesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Almanca İşletme
Mezunudur.
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Yazı: Feryal Çeviköz
Kaynak: Luise L. Hay Amerikalı alternatif tıpçı ve şifacı. Olumlu düşünce,
Hastalıklar ve Zihinsel Nedenleri konulu kitaplarından derlenmiştir.

Olumlama
Olumlama

tedavi

ile ile tedavi

Bazen üzücü bir haber başımızı ağrıtabiliyor, sinirlendiğimizde midemiz ekşiyor, sıkıldığımızda yüzümüzde sivilce çıkabiliyor ya da heyecanlanınca karnımız ağrıyor.
Basit ve anlık bedensel reaksiyonlarımızla, o anki ruh durumumuz direkt etkileşim halinde olabiliyor.
Peki, genel ruh durumumuz, hayata bakışımız, ilişkilerimizi yöneten duygularımız, önyargılarımız, inançlarımız ve belki
bilinç altı düşüncelerimiz bedensel sağlığımızı etkileyebilir mi?
Yapılan araştırmaların bazılarında suça eğilimli erkeklerin
testosteron seviyelerinin diğer erkeklere göre daha fazla olduğunu gösteriyor. Peki tam tersini düşünmek mümkün mü?
Yani suça eğilimli bir erkek aslında bu yapısıyla, testosteron
seviyesini etkiliyor olabilir mi?
Çeşitli kaynaklardan topladığımız bilgiler, bazı hastalıkların
aslında ruhsal sebeplerden kaynaklandığını açıklıyor. Hastalıklarda ruhsal sebep - bedensel sonuç ilişkisini anladığımızda,
düşüncelerimizde ve duygularımızda yapılacak olumlamalarda, bedenen iyileşmek mümkün olabilir.

SORUN

OLASI NEDEN

YENİ DÜŞÜNCE MODELİ

Derin bir biçimde incinme yaralanma. Uzun
zamandır süren kızgınlık. İnsanı yavaş yavaş yiyip bitiren derin bir sır yada üzüntü. Nefretleri
taşıma.
Boğucu sevgi. Kendi bireyliğini, bağımsızlığını
hissedememe. Kendini bastırılmış, boğulmuş
hissetme. Bastırılmış ağlama.
Kişisel olarak uğranan haksızlıklarla ilgili zehirli
öfke.

Tüm geçmişi sevgiyle bağışlıyor ve serbest bırakıyorum. Dünyamı sevinçle doldurmayı seçiyorum. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.

Menopoz sorunları

Artık arzu edilen biri olamama endişesi. Yaşlanma korkusu. Kendini reddetme. Yeterince
iyi, hoş hissetmeme.

Tüm yaş dönemi değişiklikleri sırasında dengeli ve
huzurluyum ve bedenimi sevgiyle kutsuyorum.

Nezle

Aynı anda çok fazla şeyin olup bitmesi. Zihinsel karmaşa, düzensizlik. Küçük incinmeler.
‘’Her kış üç kez nezle olurum’’ türü inançlar.

Zihnimin gevşeyip rahatlamasına izin veriyorum.
İçimde ve çevremde berraklık ve uyum var. Her şey
yolunda.

Tırnak yeme

Düş kırıklığı. Kendini yiyip durma. Genelde
anne yada babanın inadına yapılır.

Büyümem iyi ve güvenli (tehlikesiz) bir şey. Artık
kendi hayatımı sevinçle ve kolaylıkla yönetiyorum.

Kanser

Astım
Çıbanlar

Artık kendi hayatımın sorumluluğunu üstlenebilirim. Özgür olmayı seçiyorum.
Geçmişi serbestçe bırakıyor ve zamanın hayatımın
her alanını iyileştirmesine izin veriyorum.
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Yazı: Şule Genç

The Piano Forest
Yönetmen: Kojima Masayuki
Yapım Yılı: 2007
Animasyon
101 Dakika
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Kendi
Hangi
Tuşta?
KendiSesiniz
Sesiniz Hangi
Tuşta?
18

Piyano Ormanı, 1998’den beri yayımlanmaya devam eden
Makoto
Isshiki’ye ait aynı adlı mangadan uyarlanmış uzun metrajlı bir anime. Masayuki Kojima tarafından yönetilen anime,
manganın ilgi çekici bir bölümünden
hareketle çekilmiş gözükmektedir.
Shuhei Amamiye, 4 yaşından beri
piyano öğrenen, fırsat bulduğu her an
piyano çalışan ve ilerde babası gibi başarılı bir piyanist olmak isteyen bir ortaokul öğrencisidir. Büyükannesinin hastalığı sebebiyle bir süreliğine Tokyo’dan
-kendisi için zor olacak olsa da- büyük
bir olgunlukla küçük bir kasabanın okuluna geçmiştir.
Yeni sınıf arkadaşları okula yeni gelen öğrenci olarak onu içlerine almaya
pek niyetli gözükmezler. Amamiye’nin
idealist ve bilinçli tutumu onların dalga
konusu olur ve Amamiye’yi bir cesaret
testine tabii tutmak isterler.
Bu cesaret testi için de ormandaki
piyano efsanesini kullanırlar. Issız ormanda bir piyano vardır, bozuk olmasına karşın bu piyanodan gelen sesler duyulmaktadır. Amamiye’ye öteki çocuklar
gibi davranmayan ve öteki çocuklara
karşı savunan okulun dik başlı öğrencisi
Kai, Amamiye’yi ormana götürür. Amamiye çok heyecanlanır. Piyanonun başı-

Şule Genç

na oturur, ancak tiz sesler çıkarmaktan
öteye gidemez. Amamiye’nin onca eğitimine karşın hiç piyano dersi almamış
Kai tanımlanamaz bir yetenekle ağaçlara ve ormandaki tüm canlılara işitsel bir
ziyafet yaşatır.
Amamiye, içten içe kıskanmış çok
da şaşırmıştır. Ancak asıl şaşkınlığı evine çağırdığı Kai’nin eve geldiğinde
Amamiye’nin piyanosunda hiç ses çıkaramadığını görünce yaşar.
Ormandaki piyano ile Kai arasında
merak uyandıran, imrendiren, anlaşılmaz bir bağ vardır. Bu gizemli karmaşanın eşliğinde Amamiye’nin ve aslında bunun için pek de hevesli olmayan
Kai’nin hayatı piyano yarışmasına odaklanır.
Film, heyecanlı ve kolay kestirilebilir
olmayan bir sonla biter.
Eğitim çağındaki çocuklara daha
çok hitap etmekle beraber her yaştan
izleyicinin farklı okumalarla ilgisini çekebilecek ve çekmesi de gereken bir
filmdir.
“Piyanonun seçtiği ellere” sahip
olan Kai ile uzun yıllar piyano eğitimi
almasına karşın piyano ile ilişkisi eğlenceden uzak, zoraki bir robotluğa bağlı
Amamiye’nin dostluğu izlenmeye değer. Kıskançlık, başarı, hırs, kazanma ve

birinci olma isteği gibi gündelik hayatın
tam da içinde olan duygu durumları oldukça güzel işlenmiş.
İnsani ilişkilerimizde kimi zaman bizim de yaşamaktan kurtulamadığımız
bencilliğin dozajının aslında ne kadar
güzel ayarlanabileceğini Kai ve Amamiye bize inanılmaz bir olgunlukla göstermektedir.
Animeyi izleyen ebeveynler çok iyi
piyano çalabilen fakat piyanodan nefret
eden bir çocuk yetiştirmek yerine hem
çok iyi piyano çalabilen hem de bunu
eğlenerek, zevkle yapan özgün bir çocuk yetiştirmek üzerine düşünmekten
kaçınmamalıdır.
Kai, neden yarıştıklarını bile anlayamayan çocuklara, prosedürlerin bile
belirli iktidar sahiplerinin elinden çıktığı
yarışmalara sokan ebevyenlere özgünlük ve özgürlüğü yeniden anımsatır. Kai,
iktidar sahiplerinin değerlendiremeyeceği özgünlükte bir şeyler yaratılabileceğine dair sesi kulaklarımıza fısıldar
ve “kendi sesini” yanına alarak koşmaya
başlar.
Piyano ormanının içinde, ağaçlar ve
diğer canlılarla birlikte işitsel bir büyünün içinde gezinirken her tuşun sesi ile
“kendi sesinizi” yakalamak için koşmaya
başlamaya ne dersiniz? İzlemediyseniz
önce filmi izlemeye!

86 doğumlu. Önce Sosyoloji, sonra biraz daha iş hayatına dokunabilir miyim merakı ile “Yönetim ve Organizasyon” okudu. Seçilmiş zorunlu
eğitimler dışında yazmaktan daha çok okur. Yazdıkları okuyacaklarını alt edecek gibi görünürse daha da çok okur. İzler, bakar. Anlamaya çalışır. Hayal
kurar, kimi zaman hayallerini gerçekleştirir. Gerçekleştiremediklerini bir sandıkta saklar, masallar diker. Arada çocuklara masal anlatsın diye davet edilir.
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“Benimle oynar mısın?” dedi Küçük Prens. “Çok mutsuzum.”
“Hayır,” dedi tilki. “Oynayamam; evcil değilim ben.”
“Öyle mi? Bağışla beni,” dedi Küçük Prens. Ama bir süre düşündükten sonra, “Evcil ne demek?” diye sordu.
“Sen buralı değilsin,” dedi tilki. “Ne arıyorsun buralarda?”
“İnsanları arıyorum,” dedi Küçük Prens. “Evcil ne demek?”
“İnsanları mı arıyorsun? Silahları var ve avlıyorlar. Çok can sıkıcı.
Ayrıca tavuk yetiştiriyorlar. Tek konuları bunlar. Tavuk mu arıyorsun?”
“Hayır,” dedi Küçük Prens. “Arkadaş arıyorum. Evcil ne demek?”
“Genellikle ihmal edilen bir iş,” dedi tilki. “Bağlar kurmak anlamına
geliyor.”
“Bağlar kurmak mı?”
Tilki, “Yani,” dedi, “örneğin sen benim için hâlâ yüz bin öteki çocuk
gibi herhangi bir çocuksun. Benim için gerekli de değilsin. Senin
için de aynı şey. Ben de senin için yüz bin öteki tilkiden hiç farkı olmayan herhangi bir tilkiyim. Ama beni evcilleştirirsen, birbirimiz
için gerekli oluruz o zaman. Benim için sen dünyadaki herkesten
farklı birisi olursun. Ben de senin için eşsiz benzersiz olurum…”
Küçük Prens, “Anlıyorum galiba,” dedi. “Bir çiçek var… Galiba o
beni evcilleştirdi…”
“Olabilir,” dedi tilki, “dünyada böyle şeyler hep olur.”
***
Tilki uzun bir süre Küçük Prense baktı. Sonra da, “Lütfen… Evcilleştir beni!” dedi.
“Çok isterim,” dedi Küçük Prens, “ama burada çok kalamayacağım.
Bulmam gereken yeni dostlar ve anlamam gereken çok şey var.”
“İnsan ancak evcilleştirirse anlar,” dedi tilki. “İnsanların artık anlamaya zamanları yok. Dükkânlardan her istediklerini satın alıyorlar. Ama dostluk satılan bir dükkân olmadığı için dostları yok artık. Eğer dost istiyorsan beni evcilleştir.”
“Seni evcilleştirmek için ne yapmalıyım?” diye sordu Küçük Prens.
“Çok sabırlı olmalısın,” dedi tilki. “Önce karşıma, şöyle uzağa çimenlerin üstüne oturacaksın. Gözümün ucuyla sana bakacağım,

ama bir şey söylemeyeceksin. Sözler yanlış anlamaların kaynağıdır. Her gün biraz daha yakınıma
oturacaksın…”
***
Böylece Küçük Prens tilkiyi evcilleştirdi. Ayrılma
zamanı geldiğinde tilki, “Ağlayacağım,” dedi.
“Benim bunda bir suçum yok,” dedi Küçük Prens.
“Seni üzmek istememiştim, ama evcilleştirilmeyi
sen istedin…”
“Evet, orası öyle,” dedi tilki.
“Ama ağlayacağını söylüyorsun.”
“Evet, öyle,” dedi tilki.
“O halde evcilleştirilmek senin için pek iyi olmadı!”
“Çok iyi oldu!” dedi tilki. “Buğdayların rengini düşün.”
Sonra da, “Gidip güllere bak şimdi,” diye ekledi.
“Kendi gülünün eşi benzeri olmadığını göreceksin. Sonra da gel vedalaşalım. Sana armağan olarak bir sır vereceğim.”
***
“Hoşça kal,” dedi tilki. “İşte sana bir sır, çok basit bir
şey: İnsan yalnız yüreğiyle doğruyu görebilir. Asıl
görülmesi gerekeni gözler göremez.”
“Asıl görülmesi gerekeni gözler göremez,” diye yineledi Küçük Prens; unutmamalıydı bunu.
“Gülünü senin için önemli kılan, onun için harcamış olduğun zamandır.”
“Onun için harcamış olduğum zaman…” diye yineledi Küçük Prens. Unutmamalıydı bunu.
“İnsanlar unuttular bunu,” dedi tilki. “Ama sen
unutmamalısın. Evcilleştirdiğimiz şeyden sorumlu
oluruz. Sen gülünden sorumlusun…”
“Ben gülümden sorumluyum,” diye yineledi Küçük
Prens. Bunu da unutmamalıydı.
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BİLGELİĞİ RENGİYLE BİR ÇAĞRI:

KENDİ HİKAYEMİZİ YAZMAK

Dünyayı gezip de tekrar ve tekrar rahat orta sınıf hayatıma döndükçe, artan kapitalist bir kültürde hayatın cansızlığı ve anlamsızlığıyla giderek inancı yitmiş biri
oldum. ‘Kalkınmış’ olarak anılan ülkelerde yaşayan bizler, binlerce ya da milyonlarca kişilik şehirlerde yaşayabiliriz ama sağlık istatistiklerimiz, her zamankinden daha
yalnız ve daha depresif olduğumuzu gösteriyor.
Toplumun dokusu artık bozulmaya ve ‘bireysel’lik kültü kendine gerektiğinden
fazla değer vermeye başladığından beri, yaşamanın ne demek olduğunun ana bileşenini kaybettik: anlamlı insan ilişkileri. Jeremy Rifkin, ‘Şirket’ (Corporate) belgeselinde bu akıllı ve korkunç gözlemi yapıyor:

“Bir gün uyandığımızda, sanal olarak bizim ve insan kardeşlerimizin arasında
kolaylaştırdığımız tüm ilişkilerimizin ticari olduğunun farkına varırsak ne olur?
Diğer insanoğullarıyla sahip olduğumuz her ilişkinin sanal olarak uzlaşılmış ticari
bir ilişki olduğunu keşfederiz. Birbirimiz ile nasıl etkileşimde bulunduğumuzun
bu dar tanımı üzerinde medeniyet hayatta kalabilir mi?”
Dizginlenemeyen kapitalizmin büyümesi, bir çok hayır duasının yanında, batı
toplumunun (ve yazılı medya ve televizyon aracılığıyla bu kültürel taklidi ihraç ettiğimiz toplumların) zihinsel sağlığı, aile ve toplumsal birliği üzerinde kayda değer
olumsuz etkileri olan bireysel bir tüketim kültürü doğurdu.
Reklam ve eğlence medyası tarafından bir yandan bize hep artan varlık ve bolluk hikayesi anlatılırken, fark edelim ya da etmeyelim, yüksek tüketim hayat tarzlarımızın dışsal maliyetlerinin bir çok bölümde –topraklarımızda, atmosferimizde,
çalışma şartları kötü olan iş yerlerinde– saklandığı yıkıcı bir döngüde kilitliyiz. Aslında gün içinde 3000’in üzerinde reklam görüntüsüne maruz kalıyoruz (Union of Concerned Scientists, 2010), hepsi de daha mutlu olmak için daha fazla şey tüketmeye
ihtiyacımız olduğunu anlatıyor bize. İkinci Dünya Savaşı sonrası, yeniden yapılanma
döneminde etkili bir ekonomist olan Victor Lebow’un sözleri, o zamanın tutumunu
özetliyor:
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“Bizim hayli üretken ekonomimiz, tüketimi hayatımızın bir yolu yapmamızı
talep ediyor ki satın almayı ve mal kullanımını ritüellere çevirelim, ki tüketimde
ruhsal tatminimizi ve egomuzun tatminini arayalım. Bir şeylerin daha hızlı
oranlarda tüketilmesine, yakılmasına, eskimesine, değiştirilmesine ve
atılmasına ihtiyacımız var.”
Savaştan çıkmış Batı’nın yeniden inşası için anlaşılır ancak kontrol edilmeden kalmış ve bizi şu anki finansal, sosyal ve çevre krizlerinin gösterdiği gibi
tehlikeli yola götürmüş olan bir tutum. Bu ‘maddelerin saplantısı’ demek oluyor ki özellikle bir birey olarak yaptığınız herhangi bir değişimin çok az bir fark
yarattığını hissettiğinizde, kimsenin alışageldiği ‘hayat kalitesini’ bırakmak istemediği küresel bir ‘kamu trajedisi’ne geldik. Böylece çoğumuz, trajik sonu
bilmemize rağmen değişim için güçsüz hissettiğimiz üzerine kendi kendini
gerçekleştiren bir hikayenin tuzağına düşmüş hissediyoruz.
Yeni Zelanda’da Aotearoa civarında sivil toplum kuruluşlarında gençlerle
çalışıyorum, eğitim ve değişim ilhamı için bir araç olarak “Hikaye Anlatımı”nın
nasıl kullanılacağı üzerine atölyeler yapıyorum. Biz insanoğulları hikaye insanlarıyız, katılımcılarıma sormayı severim “Hikayemizin bu hale nasıl geldiğini
düşünüyorsunuz?” İzleyen tartışma süreci hem yıkıcı (‘her şeyin olduğu gibi’
anlayışının temelini kırmak) hem de yapıcıdır. Hikayenin nasıl görünmesini istediğimizi yaratıcı bir şekilde belirlenmeli ve nasıl yaratacağımızı bulmalıyız.
Yeni bir bilince ihtiyaç var, yaratmış olduğumuz problemlerin ‘yolunu tüketmeye’ çalışarak bizim ötemize giden, yeryüzündeki hayatın karşılıklı bağlılığını
ve insan kimliği ile refahının çok boyutlu doğasını dikkate alan bir bilinç. İnsan
refahına daha bütünsel olarak bakmamız gerekiyor. Farklı türde bir hikaye yaşamaya başlamaya ihtiyacımız var.
Burada, Yeni Zelanda Aotearoa’da, Global Eğitim’e katkım aracılığıyla, milletimin içinde bu yeni bilincin doğumununda küçük bir bölüm oynama ayrıcalığına sahibim. Bu uyanma yerküre ile benzerlikler paylaşıyor olsa da, eşsiz yerel
bir aroması da var. Bu da, Yeni Zelanda Aotearoa yerlileri olan Maorilerin katkıda bulunduğu değerler ve bakış açılarından geliyor. Maori’lerin dünya bakışı
sadece çevre ve sosyal krizleri içeren en acil konularımızın bazılarının köklerini
anlamak için harika bir çerçeve sağlamakla kalmıyor, ayrıca bu konularla baş
etmek için kullanılabilecek derin bir yerli bilgisi ve becerisi de sunuyor.
Mesela İklim Değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin kaybı konularını ele alalım.
Bir çok yerli topluluklar gibi, Maoriler de fiziksel ve ruhsal dünyayı ayırmazlar.

Tüm yaratılanın kutsal doğasını tanırlar ve bu yolla çevrenin ve kaynaklarının yönetiminde bütüncül bir
yaklaşım kullanırlar. Tüm kaynakların ataları tarafından onlara emanet
olarak bırakıldığını düşünürler. Bu
yaklaşımın temeli insan türünün doğal dünyaya whakapapa (kalıtımsal
bağlar) aracılığıyla karşılıklı bağlılığı
prensibidir.
Maori geleneklerine göre, Ranginui (Gök Baba) ve Papatuanuku
(Toprak Ana), Tanemahuta (Ormanlar Tanrısı), Tawhirimatea (Rüzgarlar
Tanrısı), Tangaroa (Denizler Tanrısı)
ve diğerlerine doğum veren ilkel
anne-babadır. Bugün doğal kaynaklarımız olarak bilinen, yaşayan dünyanın ve sakinlerinin yaratılması bu
çocuklardan gelir.
Toprak ya da Yeryüzü Maoriler
tarafından yaratılanın Annesi olarak
bilinir ve emanetimize bırakılan en
önemli taonga’ların (hazineler) arasında sayılır. İçindeki sulardan tüm
yaşayanlara hayat sağlar ve insanlar
ona tüm çocukların annelerine duyduğu sevgiyle saygı göstermelidir.
Onun hayatından türerler.
Maori toprağın insanlara ait olduğuna inanmaz – insanların toprağa
ait olduğuna inanırlar ve (eğer onlara
bakarlarsa) toprağın meyvelerinin ve
denizin bereketinin keyfini çıkarma
özgürlüğüyle kutsanmıştırlar. Maoriler, belirli mahsullerin ne zaman hasat edileceğini ve ne zaman yenilenmeleri için bırakılmaları gerektiğini
bilirler. Aynı uygulama –Waahi tapu
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olarak bilinir- balık havzalarına da uygulanır. Waahi tapu, bir yeri
tapu altına (sınırlama altına) almayı belirtir. Bu kategorinin içinde ağaçlar, kayalar, tepeler, su yolları, yiyecek toplama, ekim ve
hasat yerleri, kano iskeleleri ve bağlama yerleri ve evlerin, kanoların, giysi ve araçların yapılması için malzeme kaynakları yer alır.
Tüm bu şeyler, onların sürdürülebilir kullanımının bütünlüğünü
sağlamak için, bir ruhsal uzman (tohunga) tarafından kutsal bir
koruma altına alınabilir.
Bu bütüncül yaklaşım, “mauri” konseptine dayanır; tüm
yaşayan şeyleri sınırlama ve bölünme olmadan birlikte tutan
hayat gücü. Zengin ve destekleyici toplulukların fevkalade
olduğu Maori sosyal hayatına bile yansımıştır. Whakawhanaungatanga değerleri (anlamlı ilişkiler kurmak) ve Manaakitanga (bir diğerine bakmak) Maori topluluklarının inşa
edildiği yapı taşlarıdır. Whanaungatanga ilişkiler kurmak
için kullanılır ama o ilişkileri sürdüren Manaakitanga’dır.
Eğer Maori geleneği tek bir cümlede özetlenebilseydi
bu; insanlar arasında, insanlar ve fiziksel dünya arasında ve
insanlarla Atua (ruhsal varlıklar) arasında uyumlu ilişkiler
üzerine olurdu.
Günümüzdeki endüstriyel karmaşa içinde takılı olan her bir kişinin dünya
görüşü böyle olsaydı, kendi dünyamıza ve diğerlerinin dünyasına zarar vermenin ne kadar zor olabileceğini görebilirdiniz. Derin bir ilişkinizin olduğu bir
şeyi nasıl yok edebilirsiniz?
Maori ve onun benzeri dünya görüşleri, birbirimizle ve gezegenle nasıl
uyum içinde yaşayabileceğimizin bilgelik ve bilgisinin derin bir kuyusu gibi.
Yeni Zelanda’da ve küresel olarak yeni bir bilinç ve yeni bir hikaye getirme
umudumuz olmalıysa, bu kuyunun suyundan faydalanılmalı. Gerçekten, çocuklarımızın geleceği ona bağlı olabilir.
Charles Frederick Goldie 1870 - 1947 yılları arasında yaşamış
Yeni Zelandalı sanatçı, yaptığı maori portreleriyle ünlüdür.

Will Watterson
Global Focus Aotearoa’da ( Küresel konular ve kalkınma konuları üzerine eğitim ve bilgi sağlamak konusunda uzman olan Yeni
Zelanda merkezli Sivil Toplum Kuruluşu - (www.globalfocus.org.nz) eğitim danışmanı olarak çalışmaktadır. Just Focus
(www.justfocus.org.nz) adlı gençlik medya websitesinin yönetilmesine yardımcı olmakta ve sık sık blogunda buharını
salmaktadır Sessizlik Gibisi Yok humblemonkey.wordpress.com
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Hindistan sadece vejetaryen mutfağın değil aynı zamanda sağlıklı yaşama biliminin de anavatanıdır. Ayurveda olarak bilinen kutsal yazıt, biyoloji, hijyen, tıp ve beslenme üzerine bilinen en eski çalışmadır. Vedaların bu dalı binlerce yıl önce Krişna’nın bir
enkarnasyonu olan Şri Bhagavan Danvantari tarafından açığa çıkarılmıştır.

Spiritüel yazılarda bedensel sağlığın tartışıldığını görmek bizi şaşırtmamalıdır. Vedalar insan
bedenini ilahi bir hediye olarak kabul eder. Bu
hapsolmuş ruhun doğum ölüm döngüsünden
kaçışı için bir şanstır.
Düzgün beslenmenin çift yönden önemi vardır. Fazla yemekten kaçınmak, rahatsız edilmiş
ya da endişeli bir zihin durumunda yemek veya
hazımsızlığa sebep olan temiz olmayan yiyecek
yemek (tüm hastalıkların sebebi) gibi bedensel
sağlıktaki rolünden ziyade; düzgün beslenme
transandaliste duyuları üzerinde hakimiyet kurmasında yardımcı olabilir.
Aşağıda Ayurveda ve diğer kutsal metinlerden iyi beslenme hakkında bazı ana hatları bulabilirsiniz.
(17.8-10) Yiyecekleri üç sınıfa ayırır: Erdem,
ihtiras ve cehalet özelliği taşıyan yiyecekler. En
sağlıklı olanı erdem yiyecekleridir. Erdem özelliği
taşıyan yiyecekler (süt ürünleri, tahıllar, meyveler ve sebzeler) yaşam süresini uzatır, kişinin varlığını temizler ve kişiye güç, sağlık, mutluluk ve
tatminiyet verir. Bu tip yiyecekler tatlı, sulu, yağlı
ve lezzetlidir.
Çok acı, ekşi, tuzlu, keskin, kuru ya da sıcak yiyecekler ihtiras özelliğindedir ve endişeye sebep
olurlar. Fakat “çürümüş, bozulmuş ve pis” olarak

tanımlanan kırmızı et, beyaz et ve balık gibi cehalet özelliğindeki yiyecekler sadece acı, hastalık ve kötü karma üretir. Başka bir
deyişle yediğiniz şeyler sizin yaşam kalitenizi etkiler. Günümüzde
dünya üzerinde çok fazla gereksiz ıstırap var çünkü insanların çoğunun yiyecek seçimi konusunda fiyat ve duyusal tatminden başka kriteri yoktur.

Mümkün olduğunca ana yemeğinizi gün ortasında, güneşin
en tepede olduğu zaman yiyin çünkü güneş en yüksekte olduğu zaman sizin sindirim gücünüzün en yüksek olduğu zamandır.
Tekrar yemeden önce hafif bir yemeğin ardından en az üç, ağır bir
yemeğin ardından ise en az beş saat bekleyin. Arada atıştırma olmadan ayarlanmış zamanlarda yemek zihni ve dili sakinleştirmeye
yardımcı olur. Mutlu bir ruh hali sindirime yardımcı olur (Spiritüel
bir mod ya da daha fazlası). Hoş bir ortamda yiyin ve sohbet konunuzu ruhsal konulara odaklayın.
Yiyecekler lezzet, etkili bir sindirim ve vitaminlerin emilimi için
bir araya getirilmelidir. Pirinç ve diğer tahıllar sebzelerle iyi gider.
Peynir, yoğurt ve teryağı gibi süt ürünleri tahıl ve sebzelerle iyi gider fakat taze süt sebzelerle iyi olmaz. Sebzeleri, çiğ meyvelerle
kombine etmekten kaçının.
Canlılık ve kuvvet ne kadar yediğimize bağlıdır ve bu ne kadarını sindirebilip bedenimize aldığımız ile doğru orantılıdır. Midenin
çalışmak için boşluğa ihtiyacı vardır. Bu sebeple mideyi tamamen
doldurmak yerine yarısını katı yiyecek ile doldurun, dörtte bir kısmını sıvıya ayırın ve kalan çeyreği de havaya ayırın.
( The Hare Krsna Book of Vegetarian Cooking- by Adiraja Das
kitabından bir alıntıdır )

Nrsimha Krsna Das - Serhat Şen
Yaklaşık on yıldır Vedik felsefeye ilgi duyuyor ve son beş senedir hayat felsefesi olarak benimsemiş olarak uyguluyor. Dünya üzerindeki
en büyük bhakti yoga gruplarından birisi olan Iskcon (International Society of Krishna Conciousness) Türkiye temsilcisi. Vedik metinler ve
kitaplardan çeviriler yapıyor. Ekolojik yaşam destekçisi. Hindistan’a ve Macaristan’daki bir eko vadi olan Krişna Vadisi’ne sık sık ziyaretleri
oluyor. Özellikle Ayurveda ile ilgileniyor ve yemek pişirmeyi çok seviyor.
vedaplatform.blogspot.com / www.govindaistanbul.com
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Teklik

Üçüncü göz sadece üçüncü göz değildir. Bu anlayışın, dönüşümün sembolüdür. Anlaşıldığı anlamda bir göz ile alakası yoktur. O sadece bir sembol. Gerçekte bu
gözün olması veya olmamasından öte varlık nedir, hayat nedir sorularının girdabı,
labirenti içinde geçirmiş olduğun deneyimin, dönüşümün adıdır üçüncü göz.

Zıtlıkların birlenmesi yani varoluşun (her şeyin), varlık (birlik) içinde erimesi neticesinde hissettiğin uyumun, harmoninin
adıdır. Yerel değil bütündür. Onun için Hz. Mevlana “bilsen ki
sen tümü ile bir gözden ibaretsin” der. Ve daha derinde aslında kainat bir “göz”dür. Göz arapça “ayn” demektir. Ayn ayrıca şu
anlamlara da gelir: öz, kaynak ve zihin dışı varlık. Zaten üçüncü
göz insan bilincinde yansıyan aşkın varlığın kudret (enerji) noktasından algılanmasının adıdır. Zihin ile bilinenin ruhsal plandaki deneyimidir.
Tırtıl iki gözü diyalektik yapıyı zıtlıklar dünyasını kelebek ise
metamorfoza uğramış tırtıl üçüncü gözü sembolize eder bu
anlamda. İki gözün bir görmesi gibi. Aslında ayrı ayrı görünen
varoluşun, özünde bir olduğunu bir başka deyişle siz ruhun bedendeki derece-i hayatını bir nebze sezinlemiş olursunuz. Maddi düzlemin maya olması çözülmesi ile varlık kendi aslını yine
varoluş üstünden gözlemciye gösterir ki, görünen aynıdır fakat
gören göz farklıdır. Buda onun için der ki, “aydınlanmadan önce
dağlar dağ, nehirler nehir, denizler denizdi. aydınlandıktan sonra dağlar dağ oldu, denizler deniz, nehirler de nehir. Ve dahi
hepsi birbiri içinde eridi bir oldu.”
Bir gün Mevlana “Oğluna oğlum git de odadaki testiyi getir”
demiş. Oğlan gitmiş “Baba hangi testiyi istiyorsun, sağdakini mi
soldakini mi?” Mevlana “Orada bir tane testi var, senin şaşı bakışın onu iki gösteriyor” demiş. Beşer -yani daha insansı, insan
değil- nesnelere bakar ve onların ayrı parçalar olduğunu zanneder. Onu varlık okuması budur. Her bir nesne ayrı klasöre
dosyalanır zihinde. Bölünme burada başlar. Çünkü ana bellek
unutulmuştur. Ana bellek unutularak yapılan adreslemede klasörler içinde kaybolma olasılığın çok yüksek . Çünkü dosyaları
bir arada tutan sabit disktir. Ana bellek keşfedilmeden yapılan
eylemler, dosyalar arasında bölünmeye sebep olur ve bölünmenin dindeki adı sirktir.
Üçüncü göz tüm dosyaların varlığının ancak hard disk ile
sürdüğünü bilmektir ve daha derin anlamı ile her birinin varlığı-

Gözü
Üçüncü göz

Gözü

nın sabit belleğe bağlı olduğunu deneyimlemektir.
Bilmenin ötesi, deneyimin ismidir üçüncü göz. Deneyimlenmiş bilgi, kitap yüklü merkep olarak temsil edilir kutsal kitaplarda. İşte bilginin deneyime
dönüşmesi üçüncü gözün açılmasıdır. İlim olarak
bildiğini şimdi görmektesindir. İslam tasavvufunda
“ilmel yakın, aynel yakın, hakkel yakın” mertebelerinde üçüncü göz aynel yakın ile temsil edilir. Kalp
gözü denilen “fuad necm” suresinde geçer, “Gözün
gördüğünü gönül yalanlamadı” der. Bu göz ilahi
yansımaları seyrettiğin yerdir. Ayn arapça göz demekti, yakın ise şüphe ve tereddüde mahal olmayan açık bilgi demek.

Bu nedenle Pitagoras, öğrencilerini okuluna almadan önce 40 günlük özel oruçlar verirdi. Çünkü
bu göz açıldığında onu nefsani şeylere yönlendirmenin felakete sebep olacağını bilirdi. Bununla,
yakine ulaşmadan önce arınmanın şart olduğunu
vurgulardı ve derslere ancak bu 40 günlük açlık
orucunu tutanlar girebilirdi. Çünkü hermes okularında üçüncü göze gelen bir vizyonun aslında
varlığa geldiğini ancak varoluşta bedenlenmek için
zemin aradığını bilmekte idiler. Hayal, gerçekliğe
yansımanın, bir önceki safhasıdır. Hayalin bir sonrası fiziksel dünyadır. Dolayısı ile kamil insanda, aydınlamış insanda üçüncü göze gelen vizyon aslında gerçektir. Hayal değildir. Bilgisayarın ekranında
görünenler sadece zihnimize yansıyan ana bellek
bilgileridir. Ana bellek varlığın bütünün tanrısal
planı, ekran ise insan bilincini, zihnini temsil eder.
Meyveye tohumdaki bilgi yansıyacaktır, dışındaki
değil. Eğer zihinde ana belleği tanıyan bir bilgi ağı
inşa ettiysek o zaman görünenler sadece ekrandakilerle sınırlı olmayacak, başka bir vizyon kendini
ekrana yansıtacak. Hissediş zihinden kalbe yükselmekle alakalı; doğuş ve yeniden doğum aslında

ik

ü

budur. “Bedenden doğan beden, ruhtan doğan
ancak ruhtur” der Hz. İsa ve “siz ruhtan doğmadıkça yani bu anlayıştan gebe kalmadıkça Tanrının
melekutuna erişemeyeceksiniz” der.

Buda talebelerine “Özünü merkezden belkemiğin boyunca yükselen ışınlar olarak düşün yaşam da içinde böyle yükselir. Kosmosu her daim
yaşayan yarı şeffaf bir varlık olarak hisset” der. İşte
üçüncü gözü açılan yani bu anlayışı kendinde kemale, olgunluğa getiren insan, yarı şeffaf bu sanal
alemde oyunu kurallarına uygun olarak oynadığı
için cenneti daha burada iken yaşar. Yaratıcı bilincin aktif olması üçüncü göz denilen kanaldan bir
üste yani lotus 1001 yapraklı çiçek ile temsil edilen tepe çakrasına (arş-ı ala’ya) yükselir. Bir anlamı
ile bu Allahın 1001 esmasını kendinde birlemiş
“insan-ı kamil” yani Buda olmuş, gerçek olmuş insandır.
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yani as ve yoluna devam et” demiştir. Ekranlara yansıyan vizyonlara da takılı kalmamak lazım. Cennetler bu noktada yansıyan en
tehlikeli vizyonlardır. Cehennemden kaçarsınız ama cennette
takılı kalmak çok yüksek olasılıktır. Yolculuk sonsuzluğa yelken
açmak…
Üçüncü gözün farkındalığı ve deneyim için neler yapılabilir?
Orası ile çok uğraşmamak lazım. Vurguyu oraya değil ilme yapmak lazım. Hakettiğin zaman sadece orası açılmayacak. Daha
nice çiçeklerin meyve verecek. Çiçek, açmak için zorlanmaz. Sadece gerekenleri yaparsın. Orası kendiliğindedir. Varlık içinde
“kendiliğinden prensibi” şu demektir. Tohumun içinde bütünün
bilgisi var. Sen sadece onu doğru toprağa göm suyunu gübresini ver ve bir gün bakarsın ki olmuş. Zaten toprağa beden ile
gömülmüşüz. Dolayısı ile bedeni anlarsan onun üstünden ruha
yol bulabilirsin. Tohum (ruh) ise ancak ilim ile açılır. İlim ise senin
sadece beden olmadığının derin deyimidir. Beden ile özdeşlemeden oluşturulan bilinç sende yeni sıçrama alanları oluşturabilir.
Oranın açılması adına sadece strateji oluşturabilir. Kimse bunu
senin adına yapamaz. Sadece strateji oluşturabilir, ortam hazırlar.
Son noktayı sen bizzat koymak zorundasın. Çünkü ruhsal kapılar
dışardan değil içerden açılır.
Ne demiş Yunus Emre “İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır”. Demek ki dönüşüm noktası bu ilimde saklı. İlim ne için? İçindeki saklı hazineyi
bulmak için. Dolayısı ile zaten bu çalışma içinde olan insanlar
zaten onun için bir çaba içinde. Hani şunu yapın net şu olacak
diye bir şey söylemek zor. Tek bir şey söylenebilir. Her anın beden
ve zihin düzlemindeki farkındalığı ile insan, ruhun bir yansıması
olan bu öz ile cevher ile muhatap olabilir.

Hz. Ali’nin bir kasidesi var Celcelutiye isiminde.
Orada üçüncü göz cebbar sıfatı ile bağlantılı. Hatta ebced değeri dahi 3 çok zarif bır tevaffuk (eşzamanlılık). Orada 3 temel niteliğin birlenmesi ile
ancak Ra (ruhlar ) alemine yükselineceği anlatılır.
“Elif lam mim ra’nın ra’sı ile ruhlar mecmaına yükseldim” der. Neden söyledim bunu, eğer beden,
zihin ve ruh senkronize olursa o zaman “ra” yani
gerçek ruh olan sizi kendisine çeker. Zaten üçüncü
gözden sonra da tepe çakrası 1001 lotus ile muhatap olmak söz konusu. Hatta onun (üçüncü gözün)
sembolü dahi var. Üç tane yan yana sütun dikey
Varlık cimri değildir. Fazlası ile verir ki aslı ile de vereceğini verolarak ve onların da üstünde yatay bir sütun daha. miştir. Eğer yapılması gereken bir şey varsa o da bunun farkında
Tabii bunların çok gizil sembolik anlamları da var. olmaktan başka bir şey değildir.
Kubilay Aktaş
Yatay ve dikey yükselişlerle anlatır.
1975 doğumlu. Metafiziğe ilgisi ilkokul yıllarında yaşadığı sıra
Miraçta Cebrail (A.S.) bu noktada bir adım daha
dışı deneyimlerle başladı. 15 yıl boyunca farklı radyo kanallarınatarsam yanarım demiştir. Gerçekten de üçüncü
da tıp, felsefe, psikoloji, parapsikoloji, tasavvuf, tefsir, metafizik,
gözden daha üst bilinçlere ancak hiçlik ve tam
fizik, biyoloji, kişisel gelişim, doğu öğretileri beden ve zihin sağlığı konulu programlar hazırladı. “Gizli Telkinle Kur’an Terapisi”ve
arınmışlık ile çıkılabilir, ki insan-ı kamil makamıdır.
Dr. Hakan Yalman ile birlikte yazdıkları “Sözlerin ve Renklerin
Onun için Buda Ananda’ya “Aydınlanma yolunda
Gizemi” adlı yayımlanmış iki kitabı bulunuyor.
beni görürsen sakın bana takılı kalma beni öldür
www.kubilayaktas.com

Endüstriye
Endüstriyel
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yogiler
yogiler

Karşınızda arkadaşınız ve gözaltı torbaları şişmiş,
kendisinin hep yorgun olmasından yakınıyor. Ne
kadar çok uyursa uyusun, uykusunu alamadığından
şikâyet ediyor. Ne önerirsiniz?

Uykusu mu az acaba? Soruyoruz ve diyor ki “11 saat uyuyorum,
yeter herhalde.”
Nedir durum sizce? Yeter değil mi bu uyku süresi? Yeter ve hatta
aşar, taşar. Ancak taşan bu ihtiyaç fazlası uyku, uygun enerjimizi de
eritiyor, akıtıyor bizden. Buna yönelik birçok bilimsel deney de söz
konusu, dilediğinizde internetten araştırabilirsiniz.
Enerji toparlamak için yaptığımız bu uyku eyleminde, ihtiyacımızın üstünde bir süre, daha verimli mi oluyor daha vahim mi? Pekâlâ
sizce, uykuda mıdır bunun sorumluluğu, yoksa uykusunu etkin ayarlamayan bizde mi?
Aynı bakış açısıyla iş hayatına da bir göz atalım mı?
Belki ruhsallığın hakim olduğu bir yayında, iş hayatından, kurumsallıktan nasıl bahsedilebilir diye düşünülebilir. Ancak günümüzü saatlere ayırsak en büyük payı kim alır, bir düşünelim. Birçoğumuzun
hayatının artık demirbaşı olan stresin kaynağı genelde nereden gelir?
Cevap genelde; neyle meşgul olursak olalım, iş hayatımız.
“Bu projeyi teslim edelim hele…”, “Şu beyannameler bitsin bir…”,
“O raporları halledebilirsem rahatlayacağım.”
Bu yoğunlaştırılmış görevlere mesaimiz yetmediği gibi, ofisten de
bir şekilde iş aklımızda ayrılmıyor muyuz? Bedenimiz evimize giderken, aklımızda amirin sözleri, ofis aksaklıkları, projeler, vs…
Bir döngü var gibi, ne dersiniz? O sebeple burada basit bir soru
beliriyor:
Yukarıda hatırladığımız bu cümlelerimizi, “hele bir şu proje bitsin”
gibisinden planlarımızı(!) daha önce de kullanmadınız mı? O zaman
üzerinde çalıştığınız proje ya da bu ertelemeye sebep olan durum
bittikten sonra nasıl bir mola vermiştiniz? İhtiyacınız neyse, ona nasıl bir zaman ayırmıştınız? İşinize, projenize, kendinize, mesainize, iş
gücünüze bir göz atma fırsatınız olmuş muydu? Yoksa döngünüzde
yeni bir projeye, yeni beyannamelere, yeni bir şeylere mi hazırlanıyordunuz?
Peki, o zaman bu erteleme nereye kadar?
Sıkıntımızla ilgili, üstümüzle konuşmamak mı bize strese sokuyor,
yoksa bir çözümsüzlük mü? Çözümün olmadığı düşüncesi mi bizi yoruyor, bunun için emek sarf edecek olmak mı?
Ertelediğimiz aslında bir küçük mola, bir kısa görüşme, bir verimlilik toplantısı değil, insiyatif gösterme, kendini ifade edebilme, varlığının farkına varabilme, mutlu olma.
Dolayısıyla ne projemizin bitmesini bekliyoruz ne de aksaklıkların
çözümünü öteliyoruz. Biz aslında, mutluluğumuzu yarına atıyoruz.
Oysa ünlü yazar Og Mandino’nun meşhur deyişi:

“Yarın sadece aptalların takviminde olur”,
özetliyor bir çok şeyi.
Mutluluğa yönelik bu erteleme eyleminin
önüne geçmek ve sebep olduğu sıkıntıları
aşabilmek için başvurulan destek hizmetlerinin başında da koçluk gelmektedir.
İş yaşamında koçluk ve diğer destek hizmetlerini kullanmaya girmeden önce, küçük
bir bilgi yoklaması yapalım istiyorum. Niçin
kariyer koçluğu, yaşam koçluğunun alt bir
dalı? Niçin ilişkiler koçluğu, yönetici koçluğu,
ekspat koçluğu, yaşam koçluğundan türemiş
şeyler?
Evet, çünkü bir kaç adım öncesinde kariyerimiz de ilişkilerimiz de yöneticiliğimiz de
diyetimiz de yaşamımızın bir parçası. Tıpkı pivotun da gardın da birer basketbol oyuncusu
olması gibi. Sadece farklı uzmanlık alanlarında top koşturuyorlar. Kabartma tozu da gerekir un da gerekir bir kek için. İkisi de hafif toz
olsa dahi, varlık sebepleri farklı.
Eğer bu hareketliliğin sonucu, fırından hoş
kokular gelmiyorsa, orada çözülmesi gereken
bir sorun olduğu açık, değil mi?
İşte burada, pek hoşumuza gitmese de
ateş olmadan duman çıkmadığını hatırlamak
durumundayız. Belki buradaki dumanın ateşi
burada değil, orada. Ama sonuçta bir yerlerde bir ateş var ve kontrol etmemiz, çözmemiz
gerekiyor.
Konudan uzaklaşmadan bir düşünelim.
Sevimli ofisimizde acı acı duman kokusu alıyorken bir de üstüne yangın alarmı çalsa, burnumuza gaz maskesi takıp, kalkarak alarmı mı
söndürürüz? Ya da belki otururuz ve çalışmaya devam ederken, alarmın susmasını, dumanın dağılmasını bekleriz. Ne dersiniz?
Bu soruya cevabımız, yaşadığımız problemlere yaklaşım biçimimizle, yaşam felsefemizle örtüşüyorsa ve sonuçtan memnunsak,
ne mutlu bizlere!

el
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Ancak bazen yangın alarmları çalışmayabiliyor. Öyle bir grip hastalığına yakalanabiliyoruz ki burnumuz tıkanıyor ve
dumanın kokusunu alamıyoruz, alsak yerini belirleyemiyoruz, bulsak ateşi söndüremeyebiliyoruz.
Koçluk da burada devreye giriyor. Bu
hizmet artık genel olarak bilindiği için
detayla açıklamayacağım. Ancak yine de
çevrenizdeki koçlardan, internetten, kitaplardan ya da web sitemden, bloğumdan bilgi alabilirsiniz.
Önce rahatsızlığı tespit etmek, hemen
akabinde olası kaynakları, olası müdahale
alanlarını belirlemek, gerekli beslemeleri
yapmak, taktikleri oluşturmak ve sürece
başlamak…
Genel olarak böyle işleyen yaşam koçluğunda, iş hayatı için bazı eklemeler yapılıyor bu hizmete.
Çünkü özel hayatta vazgeçiş hakkımız
varken, iş hayatında mecburiyetlerimiz
olabiliyor. Özel hayattaki tacizlere önlemler kolay alınabilirken, iş hayatında bu
kadar güçlü olamıyoruz. Özel hayatta altı
üstü ailemiz, çevremiz ve komşularımız
varken, iş hayatında zalim patronlar, anlayışsız amirler, sorumsuz astlar, umarsız
müşteriler, vahim projeler, ekipten bihaber takım arkadaşları…
Ama az önce ne demiştik? Sürece başlamadan önce henüz birçoğumuz idrak
edememişsek de ağzımıza sakız olan “birlik
düşüncesi”ni dikkate alıyoruz.
Örnek mi gerekiyor bu uyuma? Bir gol
yiyen varsa, bir de gol atan vardır. Projenin yüklenişi varsa, projeyi satan da var,
sorunlu departman varsa, çözüm bulamamış yetkili var. Bir sahtekâr varsa bir
de dolandırılan var. Doğan bir bebek söz

konusuysa, doğuran da bir anne var.
İş hayatı da özel hayatımız da aynı kişinin üstlendiği farklı roller olarak ele alındığında daha verimli olacaktır. Bu durumda sahneleri birbirinden biraz ayırmak, ancak kendimizi soyutlamamak gerekmiyor mu?
Zira patronun eşiyle yaşadığı bir tartışmanın öfkeli nefesini ensemizde
hissetmedik mi hiç? Ve bu sebeple kendi eşimize kabalaşmadık mı, kırıcı
davranmadık mı?
Bu yönde bir başka kalem de kariyer planlamalarının beklentilerimizi
karşılamaması. Arzuladığımız terfileri, tayinleri, zamları alamamak… Ancak, bu durumla kış günü dondurma isteyen küçük ve tatlı bir çocuğun
durumunu aynı görmemek lazım değil mi? O, mantıksız görülebilecek bir
durumu talep ediyor ve istiyor ama büyüdüğümüzde(!) bu durum geçerliliğini korumuyor, değil mi?
Ast-üst, ekip-lider için de geçerli bir durum var. Hangi rolü üstlenmişsek üstlenelim, güncel yaşam ortalamamız nasılsa, iş yerindeki rolümüz
de aynısı, çok çok çok benzeri olmuyor mu? Bir yoklayın kendinizi ve çevrenizdekileri.
Kendi sorumluluklarını yerine getiremeyen bir kişi, görev tanımını da
yürütemeyebiliyor. Kendisini yönetemeyen bir kişi, ekip ruhunu kuramıyor, güç bela kuracak olsa kontrol edemiyor. Hayattaki duruşunu belirleyememiş kişiler, yetkileriyle sorumlulukları arasında tost oluyor. Yaşamın
getirdiklerine karşı esneklik sergileyemeyen, adım atmaya çekinen birisi
de genellikle yeterince başarılı bir takım arkadaşı olamıyor.
Bunların birçoğu gizli, evet, kendimizden bile gizli inançlarımızdan
ve/veya niyetlerimizden kaynaklı oluyor.
Ama güzel haber, bunlar aşılabilir sorunlar.
Yeter ki siz, kendinize, işinize, yarınınıza yatırım yapmaya dair düşünceler kurun.
Burada el verdikçe hayatımızın büyük kısmını değerlendirdiğimiz iş ve
kariyerimize dair, iş hayatının renkli ve çeşitli doğasından gelen, çeşitli tüyolar ve pratik yaşamdan açıklayıcı bilgiler paylaşacağım ileriki sayılarda da.
Kitaplarda yazan bilgileri uygulamazsak, hiç bir faydasını bulamayacağız. Aynı şekilde mutluluk, huzur gibi gayelerle geldiğimiz hayatta da
stresle kaybolup gitmektense, neden endüstrilerimizde bunu uygulamayalım? Yogilik sadece Ganj Nehri kenarında mı olacak?
Buradaki soruları sorgulamakla başlayabilirsiniz Ganj’ı ofisinize taşımak için, sonraki sayılarda da bu gizli niyetler, gizli inançlar üzerine yoğunlaşalım.
Çalışmak hayatımızın parçasıysa, çalışırken de mutlu olacağımız seçimler yapmalıyız demektir.

Mustafa Emin Palaz
Ekonomi üzerine eğitimine devam ediyor ve yaşam koçluğu hizmeti ile gelişim eğitimleri, seminerler veriyor.
Ayrıca geliştirdiği bir modül ile girişimci koçluğu sunuyor.
Projelerine www.nasildahaiyiyaparim.com üzerinden,
bloguna ise www.mustep.blogspot.com üzerinden göz atabilirsiniz.
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ALTINDA

Bizi hayata bağlayan yaşam enerjimiz bazen üzüntüler,
stres, hastalıklar, travmalar sonucu tıkanabilir. Neredeyse günlük hayatımızın bir parçası haline gelen stres bir çok hastalığın
da ana nedenidir. Tıkanıklıkların ve buna ek olarak kan dolaşımının yavaşlamasının sonucu olarak kimi organ gerektiğinden
fazla, kimisi ise az enerji alır. Bu dengesizlik ise yavaş yavaş organların görevlerini iyi yerine getirememesine yol açabilir. Hastalığın seviyesine göre kişi belirli refleksoloji seansları ile yavaş
yavaş eski sağlığına kavuşur. Enerjinin dengeli yayıldığı vücut
sağlıklıdır ve kuvvetli bir bağışıklık sistemine sahiptir.
Ayaklar olağanüstü bir tasarım şaheseridir. Bedenin son derece ince bir şekilde bir araya getirilmiş ve harika bir biçimde
işleyen bir bölümüdür. Her ayak tabanında bulunan 7000’den
fazla sinir ucu, vücudun çeşitli bölümlerindeki sınırsız sayıda sinir ucuyla bağlantıdadır.
Bu mükemmel yapılanma sağlığımızın durumunu kapsamlı
bir şekilde yansıtır. Ayak tabanındaki refleks noktalarını uyarmak hastalıkları tedavi eder. Nasıl mı? Uyarılan refleksler vücuttaki sinirleri ve kan dolaşımını harekete geçirerek, tıkanıklıkları
açar ve enerji akımı sağlanmasına yardımcı olur. Böylece kan
dolaşımı ve toksin atımı hızlanır ve kişinin bedenindeki problemli bölge rahatlar. Sonuç olarak, organlara uyumla dağılan
enerji vücudu canlandırır.

REFLEKSOLOJİ NASIL İYİLEŞTİRİR?
Peki gerçekten bu iyileşme nasıl olur?
Beyin hücreleri nöro-transmitter adı verilen kimyasal haberciler ile sürekli iletişim halindedir. Bu nöro-transmitterler
vücudumuzun içerisinde sürekli dolaşarak bedende meydana
gelen tüm değişiklikleri anında beyne rapor eder. Bu raporlamada beyne giden nöro-trasmitter miktarı çok önemlidir.
Örneğin, normal ve sağlıklı çalışan bir bedende beyin ile iletişime giden nöro-transmitter sayısı X ise, bu ani bir kesik, kırık

veya yaralanmada (yaranın derinliğine paralel
bir oranda artarak) X’in çok daha üst seviyelerine çıkar. Bu normal üstü seviyedeki nörotrasmitter sinyalinden sonra beyin harekete geçer,
yaralanan bölgenin tedavi ve onarımı için bedene gerekli emirleri verir, tedaviyi günlük rutin
işlerinin arasına alır. Böylece herhangi bir ekstra
tedavi söz konusu olmadan beden kendi kendini kısa bir sürede tedavi etmeye başlamış olur.
Peki öyleyse neden organlarda meydana gelen kronik rahatsızlıklarda beyin aynı tedavi ve
onarım işlevini gerçekleştirememektedir?
Çünkü, yavaş yavaş gelişen hastalıkları bedenin aynı yoldan tedavi etmesi zordur çünkü bu
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tür durumlarda beyne giden nörotransmitter seviyesi ani
kazalarda olduğu gibi bir anda yüksek seviyelere çıkmaz,
dolayısıyla da beyin problemi algılamaz.

Buna en iyi örnek alkol kullanımıdır. Eğer kişi bedenin
kapasitesinden fazla alkol tüketilirse, nöro-transmitterler
hemen sinyalleri beyne iletir ve beden aniden tepki verir;
ilk önce zehir olarak algıladığı alkolü dışarı atmak için kişiyi kusturur, bazı durumlarda kişi komaya kadar gidebilir.
Her iki durumda da beyin tedavi edici ve onarıcı sinyallerini göndermiştir ve kaldırabileceğinden fazla orada alınan
alkolü hemen dışarı atmak için üzerine düşen görevi yapmıştır.

ta baskı yapılan sinir ucu nereye bağlantılı ise (bizim
örneğimizde karaciğer) o bölgeyi tedavi etmek için
bedene gerekli emirleri verir. Elektromanyetik sinir
ağıyla kaplı olan bedenimiz sinirler aracılığı ile taşıdıkları mesajları saatte 435 km. hızla iletirler. Böylece,
ayaklarda bulunan 7000’den fazla sinir ucunun sürekli uyarılması ile beden kendisini HIZLA tedavi etmeye
başlar.

Fakat daha az miktarlarda ve yavaş yavaş tüketilen alkol karaciğerde kalıcı hasara yol açar. Çünkü, bu gibi durumlarda günlük beyne giden nöro-transmitter seviyesi
ufak bir değer olduğu için beyin “alarm” durumuna geçmez, dolayısı ile de tedavi emri vermez. Çünkü bunu acil
müdahale yapılması gereken bir sorun olarak görmez.
Kişi uzun bir zaman diliminde periyodik olarak alkol alsa
bile, beyin yine aynı tepkiyi verir. Çünkü günlük beyne
giden nöro-trasnmitter seviyesi hala ani bir kazada veya
komalık olacak seviyede alınan alkolün “alarm” seviyesine ulaşmamıştır. Diğer taraftan karaciğere yüklenen işlev
sürekli artar ve belirli bir süre sonra, karaciğer yorulmaya
ve işlevini tam olarak yerine getirememeye başlar. Sonuç
olarak, karaciğer kaynaklı herhangi bir hastalık belirir.
Refleksoloji tam bu notada devreye girer. Ayaktaki karaciğer refleksine yapılacak uyarıcı bir dokunuş, derin bir
baskı sinirlerin işleyişini değiştiren, sinir dokularına mesaj
ileten elektromanyetik bir kuvvet yaratır. Bu ani-acılı-sert
baskı ile beyine giden nörotransmitter seviyesi X’in çok
üst seviyelerine çıkar. Beyin “alarm” sinyallerini alır ve ayakİpek McAuley
Alternatif Terapi ile 1996 yılında tanıştı. 2001 yılında İstanbul’da Reiki I inisiyasyonu, daha sonra Refleksoloji eğitimi aldı. Yaklaşık
10 yıllık bir dönemde insan bedeni ve Holistik (Bütünsel) tedaviler ile ilgili araştırmalar yaptı ve öğrendiklerini kendi üzerinde
uyguladı. Her çeşit hastalığın bedenimizdeki yaşam enerjisinin azalması ile başlayan bir süreç olduğunu düşünen McAuley şu anda
İstanbul’da, tıbbi tedavilere tamamlayıcı olma amaçlı Refleksoloji uyguluyor ve Reiki Terapisi ve Eğitimi veriyor.
info@onbir.org - www.onbir.org

Aşkın
Aşkın Gözü
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Göz, görmeye yarayan organdır. Hem gerçek
hem de mecaz anlamda. Bir nesnenin fiziksel özelliklerinin beyin tarafından algılanmasına ‘görmek’
denir. Başka bir manada ise görmek, anlamaktır.
Bir çok dilde ‘görüyorum’ sözü ‘anlıyorum’ ile aynı
anlamdadır.
Göz, en kıymetlidir. İnsanın en sakındığı parçasıdır. Dilimizde “gözü gibi bakmak” diye bir deyim
bulunur. Toplumda kalbin aynası dense de gözler
beynin de aynasıdır. Nasıl mı? Duygu ve düşüncelerin dışavurum noktasıdır. İletişimin en temel
öğesidir. Dil devreye girmeden göz konuşur ve
çoğu zaman da anlatmak istenen için yeterlidir.
Hatta sözlere değil gözlere inanılır. “Gözler yalan söylemez” deyimi, yalan makinelerinin ilham
kaynağı olmuştur. En modern ülkelerin istihbarat
birimleri bile günümüzde söylenen sözlerin gerçekliğini temel olarak gözün verdiği otonom cevaplara göre tespit ederler.
Tıbben de merkezi sinir sistemini içeren bir
çok fizyolojik ve de patolojik sürecin belirtileri biyomikroskop ile göz dibine bakılarak anlaşılabilir.
Göz, bizi biz yapan bir çok unsurun tercümanı
gibidir. Kimliğimizin en temel belirleyicisidir. Bir
kimsenin kimliği gizlenmek istenildiğinde basitçe
gözler kapatılır.
Gözü kısaca tanıdıktan sonra biraz da insan
bedeninin en karmaşık biyokimyasal sürecinden
yani aşktan bahsedelim. Neden aşık olunca insan
yemeden içmeden kesilir, mide krampları ve karın
ağrıları yaşar, dizleri ve elleri titrer, başı döner, çarpıntısı olur, uyuyamaz, odaklanamaz?
Çünkü sempatik uyarı hakim olunca kan şekeri
yüksek kalır, kişi açlık hissetmez, yemesi azalır ve
zayıflar. Ayrıca artan bazal metabolizma zayıflamayı daha da hızlandırabilir. Refleks olarak artan
parasempatik aktivite, mide asit salınımını artırır,
ayrıca sfinkterler kapandığı için karın krampları

başlar. Artan bazal troid hormonu düzeyleri, kas seğirmelerine ayrıca ellerde
ve dizlerde titremelere neden olur. Aynı zamanda kalpteki çarpıntının nedeni
de budur. Merkezi sinir sisteminde bütün bilişsel işlevler parasempatik sistem
hakimiyetindedir ve nerdeyse tüm kortikal fonksiyonlarda azalma meydana
gelir.
Gelelim göz ile aşk ilişkisine. Elif Şafak, Mahrem adlı eserinde şöyle diyor:
“İnsanlarda yuvarlak, hayvanların çoğunda ise dikine elips biçiminde olan
gözbebeğinin çapı, irise gelen ışığın miktarına göre değişir. Karanlık ve uzaklık
büyütür gözbebeğini, ayrıntı ve yakınlık küçültür. Yani bu kararsız çember, ışık
varsa küçülür, ışık yoksa büyür. Yakına bakarken de küçüldüğüne göre yakın olan
aydınlıktır, aydınlıktadır. Uzağın payına karanlık düşer. Zaten karanlığı kimse yakınında görmek istemez. Aşık olunca da büyür gözbebeği; demek ki aşık olunan
hep uzaktadır.”
Anlatılan ‘gözbebeği’ fizyolojisi, göze gelen ışığı en uygun şekilde görme
amaçlı kullanmak için tasarlanmıştır. Merkezi retina, konilerden oluşur ve ancak güçlü ışık varlığında işlevsel olur. Bunun için ışığın ya çok güçlü olması ya
da çok yakında olması gerekir. Yakında olduğu durumlarda gözbebeği küçülerek bütün ışık demetlerini merkezde toplar. Çevre retinada ise esas olarak
karanlıkta, zayıf ışıkta görmeye yarayan rodlar bulunur. Bunlar, ışığa karşı çok
hassastır. Uzaktan gelen ya da zayıf ışıkları görürler, bu yüzden gözbebeği
uzağa bakarken ya da karanlıkta çevre retinaya mümkün olduğunca ışık düşürmek için genişler.
Aşık olunca, sempatik hakimiyet başlar, radyal kaslar kasılır ve de gözbebeği genişler (midriyazis), göze gelen ışık içeride dağılır ve yakın görülmez
olur. Sürekli uzağa bakar gözler. İnsan burnunun ucunu göremez olur ve bunun tabii sonucu da dikkatsizlik, sakarlık ve en önemlisi de algıda azalmadır.
Aşık insan gerçekten göremez, akomodasyon bozulmuştur. Yakına odaklanamaz, sürekli uzakları arar göz. Demiştik ya görmek anlamaktır diye, aşık insan
anlamaz, ona söz anlatılmaz.
Tasavvufta da bu böyledir: sonsuzdan gelen ilahi ışık. İlahi aşık yalnız bu
ışığı görebilir. Yakınla (dünyevi) olan bütün ilgi ve ilişki kesilir, görülmez ve
algılanmaz. Gözler hep uzakları arar.
Eğer görmek demek, yakını görmek demekse evet, aşkın gözü kördür.
Buna rağmen aşık insan karanlıkta yolunu rahat bulur, evrende saklı ışıkları
daha iyi görür.
‘’İnsan gözdür, görüştür, gerisi ettir.
Göz ise ancak dostu görene denir.’’ (Hz. Mevlana)

Mutluluk
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Yoganın Mutluluğu

Mistik Gül “Hakikati Çıplak Gözle Görmek”
Gerçekten Mutlu musunuz?
Mutlu olmak varken
Mutluluk için sihirli kelime: Hoşnutluk
Evrensel boyutta, adanmışlık...
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Hazırlayanlar: Serda Kranda - Serpil Ata

Web sitemizde yayınlanan “...beni mutlu eder.” anketine verilen cevaplardan ve kişisel röportajlardan derlenmiştir.
Katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz.
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“Bence
mutluluk, tanımı her zaman değişen
“Mısır çarşısını koklamak,
bir şeydir insan için. Mesela bazen bir insanı görmekeski kitapların sararmış sayfalarından
ten mutlu olurum bazen onu görmemekten mutlu olurum.
yayılan tarih kokusu, kör sabahta annemin
Önemli olan mutluluğun tanımından çok hayatımızın en
doldurduğu çayın sesi, çocuklarım uykudayken
merkezinde, mutlu olma amacımızdan uzaklaşmaenselerine gömülmek, tutturduğum iddaa kupomamız.”
nu, üstüne ilk benim bastığım kar, çakırkeyif“Erguvanların
ken kocamın bana bakan gözleri.”
açması, eski tarihlerde
basılmış kitap almak, kitap
“…Bilgisayar oyunu oyokumak, hanımeli kokusu,
nuyordum. Bilgisayara karşı bir strateji
karda yürümek ve sevdikleoyunu. Bilgisayar beni yeniyordu sonra bilgisarim için yemek yapmak.”
yarı yenmenin bir yolunu buldum. Belirli bir savaş
taktiği. Onu yendiğimde mutlu oldum. Mutluluk
“Güneşin odama doğması,
öyle çok zor bir şey değil, sonuçta hormonal bir
aşkımın “günaydın” demesi, pazar
şey ve senin bu hormonlarını tetikleyen
kahvaltıları, annemin kahvesi, dostumla
şeyi bulman lazım.”
yaptığım sımsıcak sohbetler.”
“Benim mutluluklarım
değişkendir.. Bazı zaman bir çocuk gülüşü, bir balıkçı tezgahı.. Dalgaların sesi, heyecan“Radyoda
la kısılmış ses... Bu günlerde en çok ama en çok
sevdiğim şarkının
“Bir çocuğun gözlerinin içinin gülmesüslü noel ağaçları mutlu ediyor beni... Altına
çalması beni mutlu
si, fırından çıkmış taze ekmek kokusu, gökyüzünün
konulmuş hediye olamasa da olur.”
eder.”
en güzel mavisini görmek, çikolata yemek, her sabah sağlıklı
uyanabilmek, oğlumun ‘annem’ demesi, tüm dostlarımın bana
gösterdiği özen ve benim de onları kalbimle seviyor olmam,
sevebiliyor ve seviliyor olmak.”
Mutluluk nedir? Çeşit çeşit mutluluklar var. Gerçek olanı anlatamayız, nasıl bir şey
olduğunu. Gerçek olmayanlar nasıl? Eğlence var. Keyif
“...sevdiklerimle olmak,
var. Heyecanlı bir mutluluk var gibi. Onların gerçek olmadığını
takımımın şampiyon olması, Fenerbahçe’yi
nereden biliyorsun? Yetmiyor çünkü. Ordan biliyorum. Sen hiç
yenmek, kışın salep içmek, hiç ummadığım anda TV’de
gerçek mutlu oldun mu? Olmuşumdur herhalde zaman
en sevdiğim filmin yeni başladığını görmek, temiz kokan
zaman. Böyle konuşabildiğime göre biliyorumdur
çarşaflarda uyumak, serin uykulardan uyanmak, en sevdiğim
herhalde.
şarkıyı dinlemek, birinin bana en sevdiğim şarkıyı dinletmesi,
acelem varken kuaföre gittiğimde hiç sıra olmaması,
En son ne
kelebeğimin bana titi demesi/sarılması/öpmesi,
zaman mutlu oldun?
sarılmak.”
Şimdi mutluyum.
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“HAKİKATİ ÇIPLAK
ÇIPLAK
GÖZLE GÖRMEK”
GÖZLE GÖRMEK”

“Hayat geldiği gibi yaşanmak dışında bir şey talep etmez ki bizden! Bir çocuğa sorun bu soruyu size garip garip bakacaktır. Biz yetişkinler ise böyle bir soru sorup ciddi ciddi yanıt arayabiliriz oysa!”

Siz bizleri Osho’yla tanıştıran kişilerin başında geliyorsunuz. Osho sizin yaşam yolunuzu ve biçiminizi değiştirmenize
neden olan kişi. Osho’da neyi gördünüz? Onu diğer büyük
adamlardan farklı kılan ne?
Osho hakikaten hayatımın akışını değiştiren kişidir. Osho’da
neyi gördüm? Osho’da kendimi gördüm. Bana beni gösterdi.
Bana ayna oldu. Osho’ya kadar bana hep olmadığım şeyler olduğum söylenmiş ve ona inanmam istenmişti. Kimse bana hakikaten kim olduğum ne olduğum hakkında hiç bir ipucu vermemişti. Osho’yu okumaya başlar başlamaz ruhum onu algılamıştı.
Daha ilk paragrafın sonunda artık hayatımda hiç bir şeyin aynı
olmayacağına ilişkin bir iç görü oluşmuştu: İlk görüşte aşk anlayacağınız. Aşk denilebilir ancak buna sanırım. Bir varlık karşısındakinde kendi varlığını görüyor. Herhalde aşkın tanımlarından
birisidir bu. Böylelikle iki ayna karşılıklı durduğunda erişilen o
sonsuzluk mümkün oluyor.
Beni sahte kimliklerimden ayırıp çırılçıplak varlığımla baş
başa bıraktı. Bir başka deyişle diğer “büyük adamların” yaptıklarını temizleyen kişi oldu Osho, onların verdiği zararları onarmama
yardım ve rehberlik etti. Varlığımı saflaştırmama yol açtı.
Meditasyonlar bir nevi reçete gibi midir? Arızalı ve hasarlı
yanlarımızın tadilatında ne tür faydalar umabiliriz?
Meditasyonun ne olacağı onu yapan kişinin ondan ne beklediğine göre değişecektir; hayattaki diğer pek çok şey gibi. Meditasyon kendi başına bir varlık değildir. Onu tecrübe eden insanın
durumundan, hazırlık düzeyinden, niyetinden bağımsız değildir.
Bu anlamda genel bir reçete değildir. Herkesin her belli durumda
yapıp da eşit faydayı alacağı bir araç, bir ilaç değildir.
Meditasyonun tüm faydası ondan fayda sağlamak arzusu bırakıldığında ortaya çıkan yan ürünlerdir. Meditasyon nihayetinde
bir zihinsizlik halidir. Bir boşluk halidir. Egosuzluk halidir. Egoyu
yok edersek ortada hastalanacak, hastalık üretecek, arıza yaratacak yahut arızalanacak bir şey kalmaz. Geriye kalan yegâne şey
sağlıktır. Bütünlüktür. Tamlıktır. Akışın kendisidir. Katılaşacak bir
şey yoktur.
Eğer egonuzu ve sınırlamalarınızı ve hastalıklarınızı bırakmaya istekliyseniz meditasyondan uzun vadede bir fayda bekleye-
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bilirsiniz. Ama onarmak derseniz, tavsiye etmem.
Çünkü onarılacak olan şey sizin egonuz olduğu sürece ona hizmet etmeyecektir.
Kişi, hangi meditasyonun hangi durumlar için
daha yerinde olduğuna kendi karar verebilir mi?
Yoksa doktor hasta ilişkisi gibi bir sistem var mı?
İnsanlık artık çok çeşitlenmiş olduğundan ve her
düzeyden, her koşullanmadan geçmiş insan artık
meditasyonlara erişebildiğinden bu seçimi Osho kişinin kendisine bırakmıştır. Onlarca meditasyon ve
terapi tekniğinden kişi deneyerek, yaşayarak kendi
varlığıyla bunları test etmelidir. Osho kendi yarattığı
ve önerdiği meditasyonların denenmesini ve en az
21 gün denemesini ve sonra o tekniğin gerçekten
uygun olup olmadığı kişinin kendisinin bir anda fark
edeceğini söylemiştir. Ancak eğer bir ermişin müridi
olma ayrıcalığına sahipse kişi ustasının ona söylediği şeyi yapması en doğrusudur. Bu pek çok gereksiz
deneme-yanılma sürecini atlama şansı verecektir.
İnsanların çoğu bir şeylerden şikâyetçi. Tüm
yakınmaların ardında aslında kişinin kendi ruhsal, fiziksel ve zihinsel durumu açığa çıkıyor. Bir
şekilde insan kendine dönüp baktığında “başka
biri olmanın” ipuçlarını arıyor. İnsan değişince,
hayatı değişir mi? Değişim/dönüşüm bilincine
varmak da bir başka bilinç. Bu oluşum süreci nasıl gerçekleşiyor.
En vurucu kısım sorunuzda insanın olduğundan
başka bir kimse olma isteği ve bunun ima ettiği
değişimlerin nasıl olacağı ve hayatımızı nasıl etkileyeceği. Öncelikle değişim ve hayatın da ona göre
şekillenmesi kısmından başlayalım. Esas mesele
değişim olursa daha iyi olacak bir şeymiş gibi algılanmasıdır. Yani sanki değişmeme gibi bir seçimimiz
varmış gibi düşünmektir.
Bizzat kendisi bu yanılsamayı yaratmak için var
olan egomuz olduğu sürece sanki hiç değişmeyebilirmişiz ve hatta sanki bu bir marifetmiş gibi inançlar
oluşturabiliriz. Değişmemek için direnç geliştirebilir
ve özel çaba harcayabiliriz. İnsan zaten değişmektedir. Değişmeyen şey insanın körlüğüdür.
İnsanın egosu ise kendisini her şeyin her an
değişip dönüştüğü bu evrende sabit kaldığı yanılsaması ile var olabilmektedir. Ego denen şey, bizim
çok yanlış bir şekilde kendimiz sandığımız şey sadece bir hayalettir. Geçmişte bir an belki var olmuş

ama artık olmayan bir imgedir. İnsanlar bu muazzam değişim ve dönüşümleri yönetemeyeceğini
bildiği için egoya ihtiyaç duyar.
Kısacası değişimi yaratmak değil anlamak ve
onu fark etmek yeterlidir. Bunun için ise insanın
kendisini ve içerisinde var olduğu evreni egosuzca
anlamaya çalışması yeterlidir. Değiştirilecek bir şey
yoktur sadece değişimin ve akışın kollarına kendini
bırakabilme cesaretine sahip olmak yeterlidir. Bu
güven duygusu da sadece meditasyon ile mümkün
olabilecektir.
Meditasyon ile ilgili merak edilen bir şeyi öğrenmek istiyorum. Meditasyon yapmanın kötü/
ters/ yan etkileri var mıdır? Yani meditasyon
sonrasında yahut sırasında olması muhtemel
tehlikeler var mıdır? Yanlış yaparsak bir şeyler
ters gider mi?
Güzel bir soru. Cevap çok net: Meditasyon sırasında ters gidebilecek hiç bir şey yoktur. Çünkü meditasyon sadece olanı olduğu gibi ve olduğu kadar
görmek ile ilgili bir şeydir. Yani hakikatin kendisini
önyargısız ve beklentisizce anlama sürecidir. Meditasyonda bir şeyin yanlış gitmesi demek hakikatin
kendisinde bir şeyin yanlış olması olasılığını kabul
etmek demek olacaktır. Ama insanlar meditasyonu
yanlış anlayabilir. Onun adına yanlış yahut başka
bir şeyi yapabilir ve bunun sonucunda ortaya çıkan
şey hakikati algılamak değil onu çarpıtarak yahut
eksik algılamak sonucu yaratabilir. Bu durumda
insan ortaya çıkan olası etkileri beğenmeyecek yahut kabullenmek istemeyecektir. Ancak, en başta
bizzat kendisi bir başka şeyi meditasyon olarak varsaymıştır yahut onu yanlış beklentilerle uygulamaya çalışmıştır.
Meditasyon zarar vermez sadece kişi meditasyonun ona göstereceği hakikatle yani kendi hakikatiyle yüzleşmenin yaratabileceği korkuyu hissedebilir. Ancak böyle bir durumda da zaten kişi meditasyonu bırakacaktır: Ta ki kişi hazır olana kadar.
Meditasyona başlamak aşamalı mıdır? Yoksa
kişi, ilgisini çeken bir meditasyonu yönergeleri
takip ederek hemen yapmaya başlayabilir mi?
Meditasyon kişinin gelişmesine göre şekil alır.
O nedenle nereden başlanırsa başlansın meditasyon kişinin alabileceği seviyede kalacaktır zaten.
Özellikle Osho Meditasyonları sadece talimatları
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okunarak ve müzikleri edinilerek hemen yapılabilir. Hiç bir ön koşul yoktur. Kişinin özgür iradesi ve
istemesi yeterli koşuldur.
Meditasyonlara şans tanımak konusunda sadece birazcık cömert olup başlanılan tekniği en az bir
kaç hafta sürekli yapmak tavsiye edilebilir. Ancak o
zaman meditasyonların bizdeki etkilerini anlamamız mümkün olacaktır.
Biz acıyı kutsayan bir milletiz. Şarkılarımız,
şiirlerimiz hatta sinemamız bile acıdan besleniyor. Komik adamları hep hafif buluyoruz. Biz
“gülmek ağlamak getirir, çok gülersen başına
kötü bir şey gelir” gibi sözlerle çocukluktan
başlayarak bir şekilde kısıtlanıyoruz. Toplumun
gülme algısı hakkında neler düşünüyorsunuz?
Var olan modern toplumlarda neşe, coşku,
mutluluk, sevinç, esrime gibi kavramlar ve davranışlar oldukça göz ardı edilir ve bunların uluorta
ifade edilmesi ve izin verilmesi çok tasvip edilmez.
Sizin de belirttiğiniz gibi toplumun çocuksu olarak
nitelediği bu insani özellikler baskılanır ve maalesef içinden taşan sevinçte yanlış bir şey olduğu
bireylere erken yaşlarda derinlemesine işlenmiş
olur. Endişeli, kaygılı, korkularla dolu, güvensiz,
ürkek bireylerden oluşan bir toplumu kontrol etmek daha kolaydır. Toplum -herhangi bir toplumsonuçta bireyin mutluluğunu değil kendi varlığını
korumak üzere örgütlenmiştir. Toplum sadece bir
hayatta kalma mekanizmasıdır. Mutluluk için uygun bir araç değildir. Mutluluk, sevinç bireyin içinden, özünden kaynaklanır ve doğaya aittir. Neşeli
ve sevinçli olmak için topluma değil doğaya ve doğal olana ihtiyacımız vardır.
Toplum sadece işini yapıyor. Hayatta kalmak
üzerinden bireyi ve kendisini var etmeye çalışıyor.
Mesele bireysel olarak kendi sorumluluğumuz
olan mutluluğun, neşenin, kahkahanın sorumluluğunu ne kadar aldığımızdır. Bunlar için ne yapıyoruz? Kendimizi toplumun kurbanı gibi mi hissediyoruz? Onun bizden talep ettiği derbeder kimse
olmayı kabul mü ediyoruz? Topumun bizi tutmaya
çalıştığı düşük var olma güdüsüne mahkum mu
hissediyoruz kendimizi? Hakikat ve onun doğal bir
yan ürünü olan sebepsiz mutluluk ve esrime halini
sadece biz istersek ve ona talip olursak edineceğiz.
Bunun için rüyadan uyanmak gerek. Uyanmak

için istekli olmak gerek. Hiç bir toplumun yahut ideolojinin, ekonomik sistemin ya da iktidarın vs. yapamayacağı bir şeydir bu: Mutlu olmak senin seçimindir. Onu yaşamanı engelleyen ne varsa onu silip
atmak sana kalmıştır. Ama çok az insan kurban pozisyonundan çıkmak ister. Çünkü o rahat pozisyon
terk edildiğinde her şeyin sorumluluğu seni bekler.
Ağlamak da kişiyi çoklukla zayıf, güçsüz gösteren bir şey. Erkek adam ağlamaz, herkesin
içinde ağlanmaz gibi ağlamayı da baskılayacak
bir sürü görüş yerleşmiş durumda. Sizce duygusal tepkilerimizi bastırmak, iç dünyamızda nelere mal oluyor?
İçinde bizim de olduğumuz bazı insan topluluklarında özellikle erkeklerin ama genelde yetişkinlerin ağlamasının biraz anormal kaçtığı doğru denilebilir. Bu tarz koşullanmalar sonucunda insanlar
elbette duygularını yaşamak ve onlara izin vermektense maalesef bastırmak zorunda kalmaktadır.
Biz var olan herhangi bir şeyi baskıladığımızda
ve onu bilincimizin dışında bir yerlere attığımızda olan şey, onu orada tutmak için fazladan enerji
harcamak zorunda kalmamızdır. Olan hiç bir şeyi
reddedemeyiz. Bunun pek çok sonucu olur. Olan
şeyleri reddetmenin en uç noktası delirmektir. Zihin
içinde bulunduğu gerçekliği kabullenmediğinde
bunun adı şizofrenidir.
Bu bağlamda bakarsak duygularımızı yani bizim
kendi enerjimizi baskılamak bizi en nihayetinde delirtecektir. Ve buradan bakacak olursak herkes az ya
da çok delidir. Sadece bunun dereceleri konuşulabilir. Az deliler çok delilere “deli” der. Onların dedikleri kabul edilecektir çünkü sayıları daha çoktur! Bu,
insanın kendi enerjisiyle savaşması ve mücadele
etmesi demektir. Kendi kendisiyle mücadele etmek
deliliktir. Bunu yapabilmek için insanın kendisini en
azından ikiye bölmesi gerekir: Bir var olan şey ve
onunla mücadele eden şey!
Bunun bizi götüreceği şey haplarla zar-zor kendimizi “normal” gösterebilecek kadar acze düşmektir.
Aynaya baktığımızda gördüğümüz o sahte gülümsemenin bize ait olmadığını bile bile psikiyatra gidip
mutluluk haplarından bir kutu daha yazdırmaktır.
Ağlayan, üzgün birini gördüğümüzde hemen
şefkat gösteririz. Derdini öğrenip çözüm bulmak
isteriz. Acaba ağlamak da, gülmek gibi geldiği
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zaman serbest bırakılması gereken bir şey
mi?
İnsanın sadece kendisi olması ve içinden
gelen her şeyi içtenlikle yaşamasından bahsediyoruz. Bu bizlerin insan olma adına, insan
kalabilme adına yapabileceğimiz yegâne şeydir. Siz bana insan olmalı mıyız yoksa bir robot
gibi mi yaşmalıyız diye sormuş oluyorsunuz.
Olan bir şeyi, zaten hissettiğimiz bir şeyi yaşayıp yaşamama seçeneğimiz aslında yoktur.
Bunu sadece erteleyebilir ve baskılayabiliriz.
Var olan hiç bir şeyi reddedemeyiz. O vardır.
Onu kontrol etmeye çalışmak büyük bir çaba
ister. O çabaları göstermeye gayret ederken
hayat ellerimizden kayıp gider. Biz hep arakadan yetişmeye çalışır dururuz. Hayat geldiği
gibi yaşanmak dışında bir şey talep etmez ki
bizden! Bir çocuğa sorun bu soruyu size çok
garip garip bakacaktır. Biz yetişkinler ise böyle bir soru sorup ciddi ciddi yanıt arayabiliriz
oysa!
Bu, sadece bu bile ne kadar doğamızdan
uzak bir var oluş hali içerisinde aciz bir hayat
sürdüğümüzün kanıtıdır. Yeniden çocuk olmak çok mu zor? O kadar saf ve kendiliğinden
olmak neden zor? Bu bilmediğimiz bir şey değil ki. Onu unutmamız için herkes elinden gelen her şeyi yaptı sadece. İyi de neden onlara
izin verelim?
Hakiki ve spontan bir duygu gelir ve insan
onu yaşar. Bu duygunun, mesela ağlamakhüzün olsun, etkisi bir kaç dakikadan fazla
sürmez. Yaşanır ve biter. Ona asla tutunulmaz.
Bunun en güzel örneği yine çocuklardır. Onlardan öğreneceğimiz çok şey var.
Osho’nun Mistik Gül meditasyonunu
bize biraz anlatabilir misiniz?
Osho’nun Mistik Gül Meditasyonu yeniden bir çocuk kadar saf ve doğal bir şekilde
var olabilmek için bizlere sunulmuş nadide
bir çiçek gibidir. Baskılanmış ve katman katman tortu bırakmış pek çok duyguyu delip
geçerek özümüzdeki tüm güzellikleri içinde
saklayan kabuğu kırmanın harika bir yoludur.

Bu meditasyon aslında Osho’nun deyimiyle bir meditasyon terapisidir. Yani meditasyon
teknikleriyle yaratılan ve terapi işlevi de gören
bir çalışmadır. Toplamda 21 gün sürer ve her
gün üç saatlik seanslarla devam edilir. İlk hafta bir sebep olmaksızın kahkaha atılır. Sonraki
hafta yine sebepsiz ağlama vaktidir artık. Son
hafta ise sessizce oturulup tepelerden tüm
vadiye neler oluyorsa bakılır, gözlem yapılır.
Bu süreç muazzam derinlikte bir arınma
çalışmasıdır. Kahkahamızı bastırırken onunla
birlikte pek çok duyguyu da bastırmışızdır.
Kahkaha bizdeki pek çok duygu katmanını
çözecektir. Sonrasında öyle bir derinliğe gelinir ki artık ağlamak gerekir. Çünkü atalarımızın söylediği doğrudur: Çok gülen sonunda
ağlar. Her türlü duygu tam zıddına çıkar. Küreseldir. En derinine inildiğinde artık diğer tarafa geçilmiş olur. Tao budur…
Bizleri birisindeyken ötekisine doğru savuran bu duyguların keşmekeşinden sonra sıra
içimizde olan bitenleri izlemeye başlamaktır.
Son haftada içsel gözlem yani meditasyon
artık mümkündür. Duyguların bizleri bir alta
bir üste alıp döndürdüğü çark artık dönmez.
Onu yaşamış ve tüketmiş durumdayız. Artık
saflaşmış ve yeniden masum hale gelmiş olan
varlığımız kristalize olmuştur. Meditasyon bu
temizlik aşamasından sonra gerçekten şimdi
mümkündür.
Mistik Gül meditasyonu için ayrıntılı
bir anlatım bulabilir mi okurlarımız, yoksa merkezinizde, sizin önderliğinizde mi
bunu deneyimlemeliler?
Elbette bazı detaylı bilgiler mevcut. Şahsi web sitemde bazı makaleler var. Ancak bu
meditasyon terapisinin sadece bir saatlik versiyonunu da yapmak mümkündür. İlk 20 dk.
Gülme, sonraki 20 dk. Ağlama ve en sonunda
da 20 dk. Tepedeki gözcü.. yani sessiz oturuş.
Bir saatlik meditasyon versiyonunu merkezimizde yapabiliriz ancak İstanbul koşullarında
21 gün günde 3 saat bu ruh haline girip sonra
da iş ya da ev hayatına dönüp maskeleriyle
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yaşamaya çalışmak oldukça güç olacaktır.
Bu nedenle sadece bu enerjinin içinde kalınabilecek bir inziva şartları oluşmadan bu
meditasyon terapisini uygulamak çok sağlıklı
sonuçlar vermeyebilir. Bu çalışmayı kamplar
halinde yapan yabancı terapistler ve meditasyon liderleri mevcut. İtalya’daki Miasto
merkezinde ve elbette Hindistan Pune’da bu
teknikleri tecrübe etmek mümkündür.
Mistik Gül meditasyonu hatta genişletilirse diğer meditasyonlar bir kerede hemen etkisini gösterir mi? Yoksa programı
tamamlayıp, defalarca tekrarı gerekir mi?
Kişi meditasyonun olumlu yanlarını hissetmeye ne zaman başlar?
Öncelikle Mistik Gül meditasyon terapisidir ve terapi öğeleri de içerir. Tabii ki 21 günlük inziva şeklinde yapılanı kastediyorum. Bir
saatlik olanını diğer kategoride değerlendirmek daha doğru olacaktır. Şimdi, bu kadar
yoğun bir süreçten geçince insanın pek çok
temel paradigmasının değişebileceğini varsaymak da bir yanlış olmayacaktır.
Elbette bu süreci yaşasa bile kişi eğer hiç
orada değilse ve sürece kendini bırakmıyorsa
hiç bir şey de olmayabilir. Bu genel anlamıyla
diğer her türden meditasyon ve terapi tekniğinde de geçerlidir. Hiç bir teknik yahut guru,
terapist, usta, ermiş; hiç ama hiç kimseyi o kişi
gerçekten istemiyorsa ona bir etki edemez.
İnsan özgürdür. Ve insan olmak tam da böyle
bir şeydir. Dolayısıyla bir insan meditasyon ya
da en güçlü terapi çalışmasına girse de ondan
bir şey almadan ayrılma özgürlüğüne sahiptir.
Yeniden ve ısrarla tekrar etmeliyim ki meditasyonun yahut herhangi bir tekniğin insanın özgür iradesi üzerinde ondan bağımsız
bir etkisi olamaz. Dolayısıyla eğer bir insan ilk

meditasyonda aydınlanmaya hazırsa o meditasyon ona bu hizmeti sunacaktır.
Meditasyon tedavi aracı değildir. Meditasyon halinde olmak sadece orada olmanın
keyfi için yapılır. Dolayısıyla niceliksel hiç bir
şeyle doğrudan ilişkilendirilemez. Bu doğru
yaklaşım değildir. Bir sevgilinin yanında olmak, onunla zaman geçirmek nasıl ki niceliksel bir ölçekle algılanamazsa meditasyon da
öyledir. Meditasyon kendinizle, sadece ve sadece kendi varlığınızla geçirdiğiniz zamandır,
o haldir. Bunun hesabını insan kendisi yapabilirse yapar.
Sadece çok çok genel bir şey söyleyebilirim: Meditasyon pek çok insan için kısa vadede faydası yahut değeri hemen anlaşılacak
bir şey olmayabilir. Biraz sabır göstermek ve
sebat etmek gerekebilir.
Osho, Mistik Gül Meditasyonuyla neyi
hedeflemiş?
Osho yarattığı her teknikle ve ettiği her
sözle bizlerin tam özgürlüğe doğru yönelmemizi ve hakikate çıplak gözlerle bakabilmemizi sağlamaya çalışır. Bu meditasyon terapisi
de bunun bir istisnası değildir. Özgürleşmek,
tüm koşullanmalardan arınmak ve saf bir
varlık olarak sadece kendimiz olmak. Bunun
dışındaki her türlü çaba sadece daha fazla
karmaşa ve sorun üretecektir. Kristal saflığında birer varlık olana kadar bize ait olmayan
her şeyi bırakmak dışında yapılabilecek bir
şey yoktur. Tüm eylem ve çaba bu yönde sarf
edilebilir. Bir kez o saf oluş haline erişildiğinde
artık yapılması gereken bir şey kalmaz.
Sadece oluş vardır. Osho sadece ve sadece
buna hizmet etmiştir, etmektedir.
Röportajın tamamı Şubat ayında internet
sitemizde. www.ucuncugoz.org

Amrit Sangeet
ODTÜ Psikolojik Danışmanlık Bölümünü bitirmiştir. 2003 yılındaa kurulmuş olan GANJ Yayınları’nın kurucularından olup 16’ sı OSHO’nun
olmak üzere toplam 18 kitap çevirmiştir. Ayrıca 40’ a yakın kitabın da editörlüğünü yapmıştır. Elmas Terapi’yi kurmuştur. Halen Elmas
Terapi’de ve çeşitli şehirlerde Psikolojik Danışmanlık ve terapistliğin yanısıra meditasyon kursları ile bireysel ve grup Elmas Nefes Seansları vermekte ayrıca Aile Dizilimi grupları yapmaktadır. 2001 yılındaki Hindistan gezisinde Osho Uluslararası Meditasyon Beldesi’nde altı
ay kadar kalmış ve uzun süreli meditasyonlar ve grup terapi çalışmalarında bulunmuştur. Ayrıca Hindistan’da geçirdiği süre içerisinde
Geleneksel Usui Reiki ustalığı çalışmalarını tamamlamıştır. www.elmasterapi.com
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Mutluluğu

Mutluluk tanımı herkese göre farklılık gösterir. Kimimiz bir parça çikolata
yemekten ya da dostlarla birlikte olmaktan mutlu olurken diğerimiz mutlu olmak
için okuldan mezun olma, bir işe girme ya da çocuk sahibi olma şartını öne sürer
ve mutluluğu erteler. Peki mutluluk bu deneyimlerin neresinde?

Mutluluk tanımı herkese göre farklılık gösterir. Kimimiz bir
parça çikolata yemekten ya da dostlarla birlikte olmaktan mutlu
olurken diğerimiz mutlu olmak için okuldan mezun olma, bir işe
girme ya da çocuk sahibi olma şartını öne sürer ve mutluluğu erteler. Peki mutluluk bu deneyimlerin neresinde?
Mutluluk gerçekten dış nesnelerde mi?
Yoga öğretisi, mutluluğa apayrı bir perspektifle bakar ve
mutluluğun dış nesnelerde olmadığını savunur. Bu savunmayı
da iki temel soruya dayandırır.
Bu sorulardan birincisi şudur: Mutluluğun kaynağı, dış dünya, yani duyularımızla algıladığımız nesnelerse neden bazılarımızı mutlu eden bu olaylar, diğerlerimizi ilgilendirmez ya da
mutsuz eder? Neden bir kişinin ayaklarının yerden havalanmasını sağlayacak bir olay, bir diğeri için sıradan kabul edilir ve hiç
bir heyecan yaratmaz? Örneğin memur olarak çalışacağı bir işe
kabul edildiğinde sevinen yeni mezun bir kişi, bu işi kariyere
başlaması için bir fırsat olarak görürken 5 yıl tecrübeli bir kişi
için bu tip bir iş, kendi kalibrasyonu ile karşılaştırıldığında daha
düşük olacağından bir demotivasyon kaynağı olabilir. O halde
yoga öğretisi şu soruyu geliştirir; marifet işin kendisinde yani
dış dünyada ise, nasıl oluyor da aynı iş farklı kişilerde farklı duygular uyandırabiliyor?
İkinci soru da mutluluğun kaynağı dış dünya yani duyularla algılanan nesneler ise, bu nesnelerin miktarının ve süresinin
artırılması ile mutluluğun miktarının artması gerekip gerekmediğidir? Halbuki bunun böyle gerçekleşmediğini görürüz; çikolata örneğine dönersek çikolatayı seven bir kişinin ilk parçayı
yediğinde aldığı haz, kilolarca çikolata yerse bir süre sonra yerini ıstıraba bırakacaktır.

Yoga öğretisinin bakış açısı
Mutlu hissettiğimiz durumlara biraz daha
yakından bakalım: Dış dünyayı yani nesneleri
beş duyumuz aracılığıyla algılarız. Bu nesnelerin bizde oluşturduğu farklı duygulara göre dış
dünyayı sınıflar; bazı şeylerin hoşumuza gittiğini,
bazılarınınsa hoşumuza gitmediğini söyleriz. İşte
sorun da bu sınıflandırmayla başlar çünkü burada hissettiğimiz duyguya değil, bu duyguyu bize
hissettiren nesneye odaklanırız. Halbuki, her tür
duyguyu hissetme kapasitesi bize aittir. Dış nesneler sadece bu duygunun bizde açığa çıkmasına
araç olan desteklerdir ama mutluluğun kendisi
değildir.
Yoga öğretisi, kişide sevme ve mutlu olma potansiyelinin her zaman olduğunu söyler. Bizlerin
doğal halinin “mutluluk” ya da sanskritçe karşılığıyla “Ananda” olduğunu söyler.
Bu öze ulaşmak için farklı şekillerde yoga uygulamaları yapmak bize yardımcı olacaktır. Örneğin bir yogasana (yoga duruşu) sınıfına katıldığınızda, bedeniniz esneyecek ve rahatlayacaktır.
Pranayama’yla (nefes çalışmaları) nefesiniz düzene
girecek, yavaşlayacaktır. Meditasyon çalışmalarıyla
aklınız sakinleşecek, daha fazla felsefi bilgi dağarcığı arttığındaysa zihin netleşecektir. Tüm bunların
sonucunda da kişi kendi doğal halinin mutluluk
olduğunu idrak edecektir.
Bol yogalı günler dileğiyle...

Ayça Gürelman
Yoga Eğitmeni ve İstanbul Yoga Merkezi’nin Kurucusu
Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Enformatiğinden mezun olduktan sonra, MÜ İşletme ve Üretim Yönetimi Lisans Üstü
programına devam etti. Türkiye’nin en eski yoga bilgi paylaşım sitesi www.yogamerkezi.com sitesinin kurucusu. Bhagavat
Gita, Patanjali’nin Yoga Sutraları, Hatha Yoga Pradipika gibi bir çok temel yoga metinlerini ve Swami Krişnananda’nın kitaplarını
Türkçeleştirerek, internet üzerinden ücretsiz paylaşmaktadır. 2004 yılından beri Swami Vivekananda Yoga Üniversitesi’nden gelen
gurusu Sri NV Raghuram’ın Türkiye programlarını organize etmekte, aynı üniversitesinin yoga eğitmenlik sertifika programlarını
düzenlemektedir.
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Gerçekten
Gerçekten

Pekala, mutluluk nedir ve nasıl uzun süren bir mutluluğa sahip olunur? Genelde
kimi parti ya da başka sosyal ortamda deneyimleyebileceğiniz sadece “iyi bir zaman geçirmek” olabilir. Bu, “keyif zirvesi” veya “kısa
dönemli mutluluk” olarak da tanımlanabilir.
“Bugün burada – yarın giden” türde olanı hayatınızdaki değişen durumlarla rüzgar gibi
esebilir. Böyle bir mutlululuğun içinde az
bir güç vardır. İnsanların sizin dileğiniz gibi
davranmaları ya da koşulların sizin istediğiniz gibi olması gibi ‘iyi’ durumlara dayalı olan
mutluluktur.
Mutluluk bir Duygu (maddesel) olabilir –
size hoş davranan insanlar, bir şeyde başarılı
olmak, iltifat almak vb gibi iyi giden şeylere
bağlı olarak yüzeysel bir deneyimdir ancak
geldiği gibi de hızla ortadan kaybolur – duygusal mutluluğun çok az bir gücü vardır ve
elimizde değildir. Bu, bir kişinin içsel tatmin
için dışsal deneyimlerin peşinden koştuğu
“Dışardan İçeriye” modeliyle yaşamaktır.
Mutluluk bir His (ruhsal) olabilir. Bu tür
ruhun içinden daha derinden gelir. Bu daha
güçlüdür ve her şey yolunda gitmese bile,
bir şeyde başarısız olsanız ya da insanların
davranışları hoşunuza gitmese bile sizde
kalmaya devam eder. Sadece dışarıya sahte
bir gülümseme değildir, aksine içerde derin
bir memnuniyettir ki bu da “İçerden Dışarı”
yaşama modelinin bir özelliğidir; bir kişinin
mutluluğu kendi içinden ortaya çıkarması,
ilişkilerinde ve hayatında dışarıya doğru yansıtmasıdır.
Biz ruhsallığı keşfettiğimizde, mutluluğumuzun kalitesini de artırmak isteriz. Kendimize sorarız: Mutluluğum neye bağlı? Mutluluğum nereden geliyor? Benim dışımdaki
şeylere mi dayanıyor? Mutluluğum ne kadar
güçlü ve derin? Mutluluğum seçim ile mi

?

mutlu
mutlu
musunuz ?
musunuz

Günümüz dünyasında, neredeyse herkes size bir şeyler satmaya çalışıyor görünüyor.
TV reklamları, yol kenarındaki büyük ilan panoları, kişisel bilgisayarınızdaki reklamlar,
hepsi bunu giydiğinizde, şunu yediğinizde, şuraya gittiğinizde ya da başka bir şey
yaptığınızda daha mutlu olacağınız sözünü veriyor görünüyor. Mutlu olma ihtiyacı
belki de bizim en büyük harekete geçirici gücümüz.

yoksa şansla mı? Eğer mutluluğum şartlara bağlı ise tabii ki benim mutluluğumu değiştirdiklerinde mutluluğum sarsılacak ve yok olacaktır.
Mutluluğun Hırsızları
Mutluluğumuzu neler çalar?
Ne yapıyorum da o mutluluğumu kaybetmeme sebep oluyor?
Geçici arzular
Şunları düşünün:
İSTEDİĞİMİ ALMIYORUM = hayal kırıklığı
İSTEMEDİĞİMİ ALIYORUM = stres
Modern hayat hoşnut ve mutlu hissetmemiz için bizi ‘elde etmek’e
odaklanmamıza teşvik eder. Bunun aksine, ruhsal bir hayat tarzı bizi
denklemin ‘isteme’ bölümünü incelememiz yönünde harekete geçirir.
Ben ne istiyorum? Ne istediğimi neden istiyorum? Ne kadar istiyorum?
Geçici arzularımızı yerine getirmeye çalışmanın ardından sonu gelmeyen kovalama zihnin yorulmasına sebep olur ve yorgun bir zihin mutlu
olamaz. Geçici arzuların peşinden koşmak gölgenizi kovalamak gibidir,
hiç yakalayamazsınız. Geçici arzulardan nasıl kurtulmalı? Bu bitmeyen
döngüden kurtulup nasıl özgür olunabilir? Tüm bu geçici arzuların arkasında, ruhun Ebedi Arzuları’nın – Huzur, Sevgi ve Mutluluk – olmakla
birlikte bunların zaten sizin içinizde bulunduğunu ve sizin gerçek doğanız olduğunu farkettiğimizde, o zaman bu ebedi arzuları beslemeye
ve ortaya çıkarmaya başlarız ve bu da sonunda bu kovalamanın durmasına sebep olur.
Başka bir deyişle, gerçek ihtiyaçlarımızı karşılandığında o zaman isteklerimiz azalır ve hayal kırıklıklarımız ve stresimiz de azalır.
Diyebiliriz ki;
Mutluluk = Gerçek İhtiyaçlar ÷ Geçici Arzular( Boş düşünceler)
Boş düşünceler zihnin enerjisini yetersizleştirir ve onu yorgun hale
getirir. Sonra sabır, hoşgörü, kabul etme seviyeleri azalır ve diğer insanların hal ve tutumları tarafından kolaylıkla etkileniriz ve belki öfkeye,
gerginliğe ve strese yönleniriz.
Boş düşünceler geçmiş olumsuz hatıraları tekrar ve tekrar düşünmeyi ve gelecek hakkında kaygılanmayı da içerir. Bunu dikkate almak,
zihni boş ve gereksiz olandan uzaklaştırmak için kişisel sloganlara sahip
olmak bize yardımcı olur. Örneğin kendinize “Geçmişin geçmiş olmasına izin verin” ya da “Bu durumdan ne öğrenebilirim?” ya da “Elimden
gelenin en iyisini yapayım ve uygulama ile daha da iyi olacağım” demek
gibi. Bu sloganlar boş düşüncelerin cümlesine Nokta koymak gibi işler.
Bu yöntemleri ne kadar uygularsak, onları kullanmak konusunda da o
kadar iyi hale geliriz.
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Gerçek mutluluğu yeniden keşfetmek
İçsel Güç
Mutluluk ruhun içinde akan bir nehir
gibidir ama tıpkı bir şeyin bakılmaya ihtiyaç duyduğu gibi onunla da ilgilenilmesi
gerekir. Bu mutluluğu kuvvetlendirmek ve
niteliğini arttırmak için, zihni her gün güç
ile beslemek önemlidir ve günün belli bir
bölününde sessizlik içinde oturma uygulaması yapmaktan ve kendimize olumlu
konuşmaktan gelir. Sabah meditasyonları
bunun için oldukça faydalıdır. Gün içinde
bir çok zorlukla – trafik, gürültü, insanlar, işteki ve evdeki talepler - başa çıkabiliriz ve
benim mutluluğum güçlü değilse, bunlar
tarafından kolaylıkla etkilenebilirim. Bir binayı inşa etmek gibi, ilk once aşağıya inip
kuvvetli temeller yaratmalıyım ki yukarıya
doğru inşa edebileyim. Eğer Özsaygı temeli
kuvvetli ise, Mutluluk binası hayatın getireceği fırtınalara dayabilecektir.
Bu durumda iyi bir “üç nokta” planı yardımcı olur. Sabahleyin uyandığınız zaman,
1) Kendinize bağlanmak
2) Yüce olana bağlanmak
3) Hayata bağlanmak (aile, meslek,
arkadaşlar, sorumluluklar vs)
Biz insan varlıklarıyız ama modern hızdaki hayat bizim yapmak, gitmek ve sahip
olmak’a takılı kalmamıza sebep oldu. Gün
içinde de Sessiz Anlara sahip olmak, 2 ya da
3’er dakika, bizim tekrar Olmak’a dönmemizi ve zihnimizin şarjını yeniden doldurmamızı sağlar. Tıpkı bedenin oksijen ihtiyacı olduğu gibi, zihin de sessizliğe ihtiyaç duyar.
Vizyonun gücü
Hayatınızı değiştirmek istiyorsanız, hayatınızı nasıl gördüğünüzü değiştirmeye
ihtiyacınız vardır. Eğer gördüğümüz şeyi
sevmezsek, ya gördüğümüz şeyi değiştirmeye çalışırız ya da görme yolumuzu. Sonuçta gördüğünüz şeyi değiştiremezsiniz,
insanları ya da hayatı değiştiremezsiniz ama
hayatı Bağımsız bir Gözlemci olarak görmeyi
öğrenebilirsiniz. Hayatımızda böyle bir bakış açısı olduğu zaman, hayatın sahneleri-

nin keyfini çıkarırız ama onlara takılı kalmayız -sanki bir kişinin tiyatro
performansını izleyip keyfini çıkarması gibi-. Ya “Hayat Oyunu”nun gözlemleyebiliriz ya da onun içine çekilebiliriz ki bu durumda kendi bakış
açımızı ve böylece de huzur ve mutluluğumuzu kaybederiz.
Katkı
Kendinizin en iyisini paylaşmanız ve ifade etmeniz çok önemlidir;
içinde vermek ve almak dahil olduğu için. İyi dilekler, olumlu bir tutum
paylaşmak, hizmet etmek ve yüceltmek demektir. “Sebep ve Sonuç
Yasası”na gore, verdiğim her şey sonunda bana geri gelecektir. Denir
ya: “İyi eylemler yapmaya devam edin ve okyanusa atın”. Bir Nehir olun,
Gölet değil… Olumlu düşüncelerinizin olmasına izin verin kelimelerinizin ve eylemlerinizin olmasına izin verin, kelimeler ve eylemler sizin
aracılığınız ile ve sizden akacaktır; bu tür ruhsal bir varlık onu paylaştığınızda artar. Olabildiğince fazla mutluluk verin ve bu bir boomerang
gibi size geri gelecektir, hem de faiziyle.
Hatalarla baş etmek
Hatalara dalmak –hem kendimizin hem de başkalarının– ağır bir
zihne ve olumsuz tutumlara yönlendirebilir. Hatalarla hızlı bir şekilde
baş etmek önemlidir, mesela:
Sizin kendi hatalarınız:
1) Alacağınız dersi kendiniz için tanımlayın ve öğrenin
2) Durumu Unutun
3) (Hayata) Devam edin.
Başkalarının hataları:
1) Alacağınız dersi kendiniz için tanımlayın ve öğrenin
2) Diğer kişi için Bağımsız Gözlemci olun
3) Diğer kişi için olumlu düşüncelere / iyi dileklere sahip olun
Hayat amacı
İnsanlar için bu zaruridir. Anlam verir ve günlük deneyimimize anlam ve değer katar. Hayattaki kişisel amaç anlayışımızla bağlantımızı
kestiğimiz zaman, bu kolaylıkla motivasyonumuzu kaybetmemize ve
her şeyin anlamsız gibi görünmesine sebep olur. Fazlasıyla bilgi yüklenmiş ve karmaşık dünyada, kaybolmuş hissetmek kolaydır. Burada
odağımızı bulmamızda yardımcı olabilecek üç önemli soru var.
1) Ben kimim? (kimlik hissi)
2) Hayatımda nereye gidiyorum? (yön hissi)
3) Yapmakta olduğum şeyi neden yapıyorum? (amaç hissi)
Bu ‘Büyük Sorular’ın cevapları doğrudan gelmeyebilir ama eğer
sorularımızda samimiysek ve öğrenip büyümeye açıksak hayat bize,
mutluluğumuza ve kişisel keşfimize doğru yönlendirecek ipuçları ve
işaretler getirecektir… Yolculuğunuzun keyfini çıkarın.
Yogesh Sharda
30 yılı aşkın süredir Raja Yoga meditasyonu ve Öz Farkındalık üzerinde
çalışmakta ve anlayışını Avrupa’da ve Orta Doğu’da seminerler ve atölyeler aracılığıyla paylaşmaktadır.
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Anthony Strano 30 yıldan fazla süredir ruhsal gelişim
öğretmeni ve yazar. Ruhsallığı Keşfetmek, Alfa Noktası ve Batılı
Zihinler için Doğulu Düşünceler kitaplarından bazıları. Kişisel
gelişiminin farkındalığı küresel olarak paylaşmak için seyahat
ederken yolu geçenlerde İstanbul’a düştü. Biz de bu yüksek
bilincin mutluluğa bakışını merak ettik. Işığıyla mutluluğun
görülmeyen yönlerine ışık tuttu.

varken

Mutluluk hakkında bilinen şeylerin dışında
ne söylenebilir? Mutlu olmak bir şeydir.. mutlu
kalmak başka... Mutluluğun, memnuniyet ve
saadet ile nasıl bir ilişkisi var?
Memnuniyet olmadığı sürece mutlu olamayız ya
da olgun bir mutluluğa sahip olamayız. İnsanlar çok
tatminsiz. Bir kişi tatmin olmadığında mutluluğu
kapmaları gerekiyormuş gibi olur. O yüzden dışsal bir
şey onları mutlu yapar. Bundan dolayı da onlar sürekli
dalgalanırlar. Bir kişi aracılığıyla, bir ilişki, bir pozisyon,
yetenek, başarı aracılığıyla mutlu olmaya çalışırlar
ama bu olgunlaşmamış bir yoldur tam anlamıyla
gerçek ve sabit bir mutluluk için. Bunun bir sebebi de
memnuniyetin olmamasıdır.
Memnuniyetin kendisi de takdir etmekten gelir,
hayatın çok basit şeylerini takdir etmek... Çünkü
sadeliği kaybettik. Sadeliğimiz eksik olduğu için
arzularımız her şeyi karmaşıklaştırır. Sadelik takdir ile
çok yakından ilgilidir. Sabahları kalkabilmemi takdir
ediyorum, nefes alabilmemi takdir ediyorum, bugün
değişmek için bir fırsatım olmasını takdir ediyorum,
doğayı ve insanları takdir ediyorum. En yükseğe
erişmek için en temel olandan başlamalıyız. Temel
olmadan en yükseğe atlayamayız. Öyleyse takdir,
sadelik ve memnuniyet, mutluluğun temelleridir ve
mutluluktan biz saadete gideriz. Saadet çok yüksek
bir seviyedir. Mutluluk insan ruhu için çok doğaldır.
İfade yoluyla ve ilişkilerde mutluluk alırız.
Mutluluğun kendisi özgürlük gibidir. Eğer boş
ve gereksiz düşüncelerden özgür değilsem, kötü
hislerden özgür değilsem, yanlış değerlerden özgür
değilsem; o zaman mutlu olamam. Problem ise
bazen çok fazla bencillik olmasıdır ki o zaman sabit
bir mutluluk olmaz. Ve bir role çok bağımlı olmak.
Eğer bir rolden mutluluk beklersem (baba olmak,
öğretmen olmak, başkan olmak) tüm bunlardan

mutluluk elde edemem. Sadece saf eylemlerden mutluluk
alabilirim. Düşüncelerde saflık olduğu zaman...
İşte mutluluk tüm bunlara bağlıdır ve mutluluk sabit
olmalıdır, olgun olmalıdır ve ben bu benmerkezcilikten
çıkmalıyım. Stresli olduğumuz ve bir çatışmamız olduğu
zaman mutlu değilizdir. Ve diğer insanları da mutlu yapmazsak
mutlu olamayız. Ama bu diğerleri benim sevdiğim şeyleri
yapıyor diye mutluyum demek değildir. Bu koşullu olurdu.
O yüzden de insanlar kısa bir süre için iyi olabiliyorlar sonra
bir şeyler oluyor ve anlaşamıyorlar, çatışmaları olduğunda.
Arkadaşlar bile...
Saadet, Allah ile deneyimlediğiniz bir şeydir. Bir insanla
saadet deneyimlemezsiniz.
Hayatınızın en mutlu anı neydi?
Bir çok. Mutluluğun doğaya çok yakın olmakla yakından
ilgili olduğunu düşünüyorum mesela Avustralya’dayken
sadece tabiatın içinde olmak. İyi dostluklar aracılığıyla da
olur mutluluk, gerçek dostluklar... Mutluluk ayrıca bir şey
hakkında hakikati bulmak ile de ilgilidir, zaman hakkında,
Tanrı hakkında, kendin hakkında... Mutluluk aynı zamanda,
ruh bir şey başardığında da gelir. Mutluluk bir çok çeşitli
şeyden gelebilir. Sadece tek bir mutlu andan bahsedemem,
oldukça fazla.
İnsanlara mutluluklarının farkında olmaları ya da
mutluluklarını arttırmaları için ya da genel olarak ilham
verecek olursanız ne söylemek istersiniz?
Diğerlerinden beklemeyin. Başkalarına bağlı olmayın.
Gerçek mutluluk ve eylemlerimin niteliğini geliştirmek için
ilk adım budur. Ve insanlarla ilişki halindeyken niyet ve
güdülerimi kontrol etmek... Yani onları olduğu gibi mi kabul
ediyorum yoksa içim başka bir şey mi düşünüyor? İçimdeki
“İstiyorum” dan kurtulmam gerek. Şunu istiyorum, bunu
istiyorum....
Deneyimli bir ruhsal bir öğretmen olarak yaşam
felsefenizi nasıl tanımlarsınız?
Diğer insanlara anlattığınız şey olun.

Mutluluk için

sihirli kelime:
HOŞNUTLUK
Bir ‘erdem’ karşılığında hiç bir şey beklemediğimde bir ‘erdem’dir. Karşılığında bir şey beklediğimde çok ince bir
düzeyde artık erdem olmaktan çıkar. Bu beklenti ve arzu onu kaybetmeme neden olur. Halen belli yeteneklere,
mevkiye ve iyi bir akla sahip olabilirim ancak hoşnutluk hissim kaybolmuştur.
Bu ayki erdemimiz hoşnutluk (memnuniyet).
Mutluluktan bahsederken pek adı geçmeyen
ama mutlu olmamızda önemli bir yere sahip olan
alçakgönüllü bir erdemdir. Aşağıda üzerinde çeşitli
düşünceler bulacaksınız. Size düşen onları kullanarak
hoşnutluğu hayatınıza bilinçli olarak daha da fazla
geçirmeye çalışıp, onu size ait bir erdem haline
getirmek...
Öncelikle hoşnutsuzluğu anlamaya çalışırsak,
sürekli çoğalan arzuların memnuniyetimize engel
olduğunu görürüz. Bir arzu biter, yenisi gelir ama
kendimizi tatmin hissedebileceğimiz bir an hiç
gelmez. Arzular bir tuzak gibidir; öfke, bağımlılık,
gurur gibi olumsuz ve gereksiz düşünceler huzuru
yok ettiği için kalp de hiç bir zaman dingin olamaz.
Hoşnutluk; hayata ve hayat oyununun akışına
güvenmektir ve bu oyunda kendi kısmetimize
inanmaktır.
Ve oynadığımız rol gereği önümüze gelen,
karşılaştığımız sınavlar karşısında “Niye?”, “Neden?”,

“Niçin?” sorularını sormadan sınava odaklanmak, kendimiz
ya da başkaları hakkında oluşabilecek bu sorular silsilesine
nokta koyarak, özümüzde kalabilmektir.
İşte bu kadar hoşnut musunuz?
Bu kadar hoşnut olabilenler küçük birer hoşnutluk
mücevheridirler ve ruhsallık yolunda hızla ilerlerler.
Hoşnutluğun arkasında iki güç vardır: Hoşgörü gücü ve
birleştirme gücü.
Hayatlarında onları devamlı olarak rahatsız eden kişiler
mevcut olsa bile, maddi zarara uğrasalar ya da bir hastalıkla
uğraşmak zorunda kalsalar bile, hoşnut olanlar hoşgörü
gücünü kullanarak hayatın tüm bu hallerinin büyük oyunun
bir parçası olduğunu fark ederler ve birleştirme gücünü
kullanarak da bu durum hakkında gereksiz düşünce, söz ve
eylem enerjisi harcamayı bırakırlar.
Hoşnut olanlar tamdır; onlar her şeye sahiptirler çünkü
sınırlı kazanımların ötesindedirler.
Hoşnutluk halinin yaydığı titreşim o kadar güçlüdür ki
hoşnut olmayan bir insanı bile olumluya dönüştürebilir.

O zaman bu ay hepimiz birer küçük hoşnutluk mücevheri olalım çünkü mutluluğumuzu korumak için gerekli olan
sihirli kelime ‘hoşnutluk’ tur.
Bu sayfa Brahma Kumaris Meditasyon ve Kişisel Gelişim Derneği tarafından hazırlanmıştır.
www.meditasyonyapalim.com
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“Gel, yine gel, geri gel...
Ne olursan ol, yine gel...
İster kâfir, ister Mecusi, ister putperest olsan da gel...
Bizim bu dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir.
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel...”
“Sevgide güneş gibi ol
Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol
Hataları örtmede gece gibi ol
Tevazuda toprak gibi ol
Öfkede ölü gibi ol
Her ne olursan ol
YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN
YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL”

O, bu dizeleri de Mesnevi’nin ilk beyitleri gibi, kavuğunun kıvrımında sakladığı bir kağıda mı yazmıştı
bilmiyoruz ama büyük şair ve düşünür Mevlâna, hayat
felsefesini dile getirirken çoğunlukla doğadan ve doğada yer alan tüm varlıklardan esinlenmişti. O, insanın
tekamülündeki sırrın ışığını görmüş ve sözcüklerle özgünleştirmişti. O, zorlu ve hileli yolun, sabır ve dürüstlükle aşılacağına dair olan inancı içselleştirmişti.
Felsefeyi ilahi aşkla harmanlayan, Tasavvuf piri
Mevlana, (Muhammed Celaleddin-i Rumi) 30 Eylül
1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde
yer alan Horasan Ülkesi’nin Belh şehrinde doğmuş,
1220’li yıllarda büyük bir kısmı Selçuklu Devleti’nin
egemenliğindeki Anadolu’ya göçüp, daha sonra
Konya’ya yerleşerek orada yaşamıştı. Konya’daki
Dergâh’ı bugün müze olarak Dünya’nın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. O dergâh
ki ne dervişler yetiştirmiş, ne semalara mekan olmuş,
ne aşkla dolu tasavvuf müziğinin ney ezgileriyle dolup taşmıştır. Orada, göksel varlık enerjisinden bir elleriyle aldıklarını, öteki elleriyle dünyaya dağıtmanın
verdiği nefes nefese aşk sarhoşluğuyla dönen semazenlerin aşındırdığı zeminleri görmek mümkündür.
Hiç kuşkusuz o büyük alimin büyüklüğünde,
bilime, öğrenmeye, felsefeye ve tasavvufa olan teslimiyetinin, adanmışlığın ve evrensel boyuttaki mesajlarının etkisi var. Onun mesajları çağının ötesine
geçmiş, sonsuzluğa ışık tutmuştur. Onun gönülden
“gel” çağrısında, aşka, sevgiye ve birlik olmaya davet
vardır. Vahdet-i Vücud’a, yani Varlık Birliği’ne çağrı.
Çünkü tasavvuf felsefesinde yaratanla yaratılan tek
bir kaynaktan gelmektedir. Çünkü içine yönelen insan, nefsini terbiye eder, bütün din kapılarından geçer, dinler üstü bir hakikate ulaşır ve Hak’kın ışığına
kavuşur.

Evrensel
boyutt
Evrensel
boyutta,
adanmışlık
ve
adanmışlık
ve
tam teslimiyetin
tam
ilahi
bir teslimiyetin
aşkla
buluşması
ilahi bir aşkla
buluşması

Tüm bunları deneyimlerken bile Mevlana o kadar mütevazidir ki, herkes ondan feyz alır, ondan öğrenirken o adaşı,
Şems Tebrizi’den de feyz almış, ona “hocam” demiş, -ki zaten
kendinden 30 yaş büyük ve hocası yaşında bir derviştir ŞemsTanrı aşkının onun benliğinde vücut bulduğuna inanmıştır.
Mevlana ki fizik, kimya, biyoloji, psikoloji konusunda muazzam derinlikte bilgilere sahip bir alim olmasının yanı sıra,
İslam’ın beklediği fıkıh, astronomi, kelam, Kuran gibi konularda da o dönemin en bilgili kişisiydi. Tüm bunlara rağmen,
Mevlana, gezgin bir Derviş olan Şems’te (Şems, yani Şemsettin o kadar çok gezermiş ki, ona Şemseddin-i Perende; Uçan
Şemsettin de dendiği bilinir) bütün bildiklerini içselleştirmeyi
öğrenmiş, Şems’in elvedasından sonra da Tanrı’yı kendi aynasında görmüştü. Şems hiç de küçümsenmeyecek kadar
yüksek güzellikte vasıflara sahip, para-pul, mal-mülkle ilişkisi olmayan, dünya nimetleriyle ihtiyaçtan fazla ilgilenmeyen
bir kişiydi. Mevlana gibi bir büyük alimin ona “hocam” deyişi de boşuna değildi. Mevlana ondaki okyanus kadar büyük
ve derin olan hakikatin anlayış ve betimlenişini deneyimlemişti. Şems, Mevlana’nın içselleştirdiği kitabi bilgiyi kozmik
enerjiyle bütünleştirmişti. (Şems’in kendisinin gitme zamanı
geldiğini düşünüp ayrıldığı ve fakat belki de Mevlana’nın aşkını kıskananlar tarafından katledildiği ve “fail-i meçhul siyasi
cinayet”e kurban gittiği de iddia edilmektedir.) Çünkü elbette
o çağda da, ışığa yönelenleri, karanlığa çekmek için bekleyen
zihniyetler vardı. Kuşkusuz üretilen dedikodularda, o dönemin siyasilerinin, iki güçlü kişiliğin birlikteliğinden rahatsız
oluşlarının da etkisi söz konusu olabilir; Anadolu Selçuklu Birliği ve Moğol İmparatorluğu dönemleri...)
Altı ciltten oluşan ünlü eseri Mesnevi’de yer alan beyitleri,
kah dergahında ya da Konya’nın Meram ilçesinin seyran yerlerinde otururken, kah Meram’ı gezerken; kah sema ederken
ve hatta sofrada ya da hamamda dillendirdiği; Hüsamettin
Çelebi’nin de onları Farsça olarak kaleme aldığı söylenir. Aruz
vezni’nin “Fâ-ilâtün, fâ-ilâtün, fâ-ilün” kalıbıyla yazılmış olan
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beyitlerde, Hazreti Mevlana, içinde bulunduğu çağın
iyi ve kötü, karanlık ve aydınlık, doğru ve yanlışa yönelik sebeplerini ve onların yarattığı sonuçları hikayelendirmişti.
Günümüz dünyasında da halâ insanların tekamül
yollarında karşılarına çıkan, şeytan-melek, cimrilikcömertlik, doğrulukla dürüstlük-hileyle yalan; öfke ve
sabır; hırs ve tevekkül gibi bir çok konuyla ilgili olan bu
hikayeleri oluştururken de Hazret, Mesnevî’yi “Birlik
Dükkânı” olarak adlandırmış. Bu dükkanın içinde ise,
İran, Hint, Yunan ve Roma mitolojisi; Türk ve Moğol
Yaradılış Destanı, erenlerin kıssaları, aşık masalları ve
anonim halk öyküleri var. Mevlana bu eserinde adeta
“dünya cenneti”ndeki insan hürriyetlerinin anahtarlarını, ardışık öykülerle bezeyerek vermeyi amaç edinmiş. Aslında Mesnevi her beyiti ayrı uyaklı bir divan
edebiyatı nazım biçimi ve bu türde yazılan eserlerin
genel adıdır. Ancak, Mevlana Celaleddin Rumi ile birlikte ve sonrasında, Mesnevî dendiği zaman anlaşılan
ve kabul gören, Mevlana’nın Mesnevisidir.
Mevlana Celaleddin Rumi, yaşamını, aşk şiirlerinin
toplandığı kitabı Divan-ı Kebir’de yer alan “Hamdım,
Piştim, Yandım” sözleriyle özetlemekteydi. Üç sözcükle tüm bir hayatı anlatmayı başarmış olan Sufi, insanın
mutlu olabilmesi için sade bir hayat yaşaması, öteki
insanlarla iyi ilişkiler içerisinde olması ve gösterişten
uzak durması gerektiğini düşünürdü. Mevlâna’nın
dostlarına; “Şöhretimizin arttığı ve insanların bizim ziyaretimize geldiği günden beri dünya sıkıntılarından
rahat edemiyorum.” dediği söylenir.
Mevlana’nın her biri sebep-sonuç ilişkisini irdeleyen hikayelerinden biri olan şu hikayesi oldukça
anlamlıdır; “Bağdat’ta yaşayan bir adam rüyasında:
“Mısır’ın Kahire şehrinde, şu adreste, bu sokakta ve
şu numaralı eve git. O evin temelinde şu kadar altın
var.” denildiğini görür. Adam bunu önce pek önemsemez ancak, aynı rüyayı üç kez görünce bunun ilahi
bir işaret olabileceğini düşünüp Kahire’ye gidiyor ve
adresi buluyor. Ancak evde yaşayan bir adam olduğu
için temeli kazmasının mümkün olmadığını anlıyor.
“Hiç olmazsa adama gördüğüm rüyayı söylersem belki müjdemin karşılığı bir kaç altın alabilirim. Buraya
kadar boşu boşuna gelmiş olmam” diye düşünerek,
söylemeye karar veriyor. Bunu duyan ev sahibi “Bre
ahmak adam! Bir rüyaya inanıp, ta Bağdat’tan kalkıp

buraya kadar gelmişsin. Bu evi ben yaptım ve temelinde altın olmadığından eminim. Ayrıca, bir zamanlar ben de senin
gibi, üstelik üç kez, Bağdat’ın filan mahallesinin filan sokağının şu numaralı adresindeki evin temelinde şu kadar altın var
şeklinde bir rüya görmüştüm ama rüyaya inanarak Bağdat’a
gitme gereği duymadım.” der. Bu bilgi üzerine Bağdatlı şok
olur. Çünkü Mısırlının rüyasında gördüğü ve tarif ettiği adres
kendi oturduğu evin adresidir. O da evinin temelinde aslında
altın küpü olmadığından emindir. Birbiriyle tevafuk eden bu
iki rüyadan Bağdatlı kendisine şu dersi çıkarır: “Gerçek hazine,
mutluluk senin kendi evinde ve gönlündedir. O halde evine,
yuvana dön; hazineyi kendi içinde ara.” Bu onun evrenselliğine bir örnek daha: İnsan kalbinin içindedir çünkü.
Sufizmde, yani tasavvuf öğretisinde aşk kadar ‘mutfak’ da
önemli bir yer tutar. Zaten dervişlerin de eğitimlerine başladıkları yer burasıdır. Burada amaç, sadece yemek pişirmeyi
öğrenmek değil tabii; bu aynı zamanda, doğanın olağanüstü ve mucize gibi insanlığa sunmuş olduğu yiyeceklere karşı
saygı duymayı öğrenmektir. Yiyeceklerin en verimli, en uygun
şekilde kullanımına ve tüketimine büyük önem verilirken, israftan ve ziyankarlıktan da kaçınmak öğrenilir. İnsının tekamülünün en önemli başlangıcı, sabır ve nefs terbiyesidir.
Sufiler, ‘Somat’ yani sofra adabına da büyük önem verirler
ve günde iki kez yemek yerler. Sofrayı ‘can’lar (mürid) hazırlar.
Mevlevilerde yemek yemek de sanki bir tür ibadet halidir ve
yemek yerken kendilerine nasip olan lokmalar için her zaman
şükrederler. Büyük Tasavvuf âlimi Mevlâna’nın eserlerinde
verdiği yemek tarifleri, bugün, yaşadığı yörenin, Konya mutfağının hâlâ önemli bir parçası... Ünlü âlimin, tasavvuf ile ilgili
bilgilerin yanı sıra sunduğu yemek tarifleri de, kendi çağının
yemek kültüründen günümüze sunulan birer armağan niteliği taşıyor bugün. Taa 13. Yüzyıldan günümüze dek gelen
lezziz tarifler.
Mevlana, insalara, az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı,
isyan ve günahları terk etmeyi, oruç tutmayı, sürekli olarak
şehveti terk etmeyi, bütün yaratıklardan gelen cefaya tahammüllü olmayı, vasiyet etmişti.
O büyük alime göre; İnsanların en hayırlısı, insanlara yararı olandır. Sözün en hayırlısı, az ve anlaşılır olanıdır. Bunları
inkar etmek mümkün mü? Tut ki, bir gün gelir tüm insanlık bu
ulu sözleri içselleştirmeyi başarır, kuşkusuz dünya daha güzel
bir yer olur. İnsan denen varlık, Varlık Birliği içinde yaşar; orada korku değil sadece sevgi denizinde yüzer.
“Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız!
Bizim mezarımız âriflerin gönüllerindedir”
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Rehber
Rehber

Hayvanlarımız

Hayvanlarımız

Evrendeki her varlık; rüzgar, nehir, bitkiler ve hayvanlar, biz öyle olmasını ister ve bunu seçersek;
bizim öğretmenlerimiz, rehberlerimiz olabilirler. Evren, bizimle hayvan ruhları/özleri yoluyla irtibat
kurabilir ve öğretebilir. Böylelikle hayvan rehberlerimiz, kendimizi daha iyi anlayabilmemize, neyi,
neden yapmış olduğumuzu daha iyi fark edebilmemize ve gerçeğimizi keşfederek, hayatımızı
kendimize özgü şekilde yaratmamıza yardımcı olurlar.
Rehber hayvanlar deyince akla ilk gelen, totem hayvanıdır
(erk hayvanı olarak da kullanılmaktadır). Totem, Webster sözlüğünde “kişisel veya ruhsal kimliğimizle alakalı olarak özgün ve
hürmet ettiğimiz bir sembol veya amblem olan doğal bir obje;
genellikle bir “hayvan” olarak tanımlanmış. “Animal Speak” adlı
kitabının yazarı Ted Andrews totemi, “hayatımız boyunca varlığı ve enerjisiyle kendimizi yakın ilişkide hissettiğimiz doğal
obje, varlık veya hayvan” olarak tanımlıyor.
Bu tanımlardan da anlayabileceğimiz gibi, totem hayvanımızla özümüz ve özelliklerimiz çok benzeşir. Totem hayvanlarımız güçlerimiz ve kabiliyetlerimiz hakkında bize bilgi verirler.
Öz olarak, bu hayvanların özleriyle bağlıyızdır, dolayısıyla bizde hali hazırda olan veya hayat yolculuğumuz sırasında açığa
çıkacak olan özellikleri temsil ederler. Ayrıca onların kuvvetli
olmayan yönlerini de, bizim bu hayatta öğrenmemiz ve geliştirmemiz gereken özelikler olarak çalışabiliriz. İhtiyacımız
olduğunda, totemimizin gücüyle birleşerek, onun arketipsel
enerjisiyle bağlantıya geçmek, yaptıklarımızı çabuklaştıracak
ve kolaylaştıracaktır.
Totem hayvanlarımız, bu hayatımızda bilmemiz gerekenleri bize öğretirler (hatırlatırlar). Her yeni dersi öğrenmemizin
ve hayatımızda uygulamamızın sonrasında, yeni bir ders ile
çıkagelir ve öğretme sürecine devam ederler. Baş etmemiz
gereken mücadelelerimiz sırasında bize rehberlik ederler. Ek
olarak totem hayvanımızın özelliklerini, yaşam stilini incelemek kendimiz hakkındaki anlayışımızın artmasına büyük katkı
sağlayacaktır.
Totem hayvanlarımız geçmişte yaşadığımız problemleri
tedavi etmek ve düzeltmek için yardımcı olabilecekleri gibi,
hayat yolumuzda oluşması planlanmış önemli olaylar hakkın-

da da bize bilgi verebilirler. Rehberliklerini bize çeşitli yollarla ifade ederler ki bunların en etkilisinin ve
zevklisinin, onun rehberliğinde çıkılan yolculuklar
olduğunu söyleyebiliriz. Fiziksel dünya ile görünmeyen dünya (enerji dünyası) arasında bir köprü görevi
görürler ve bu hayatta olmamız gereken halimizi
bulmamıza ve gerçekleştirmemize yardım ederler.
Mesela, totem hayvanımızın ilk defa kendini belli
etmesi veya daha önceden biliyorsak, tekrar tekrar
kendini hatırlatması, gerçek benliğimizi ve/veya
onu hayatımızda tarif edecek olan işimizi bulmamız
için bir sinyal olabilir. Uzun lafın kısası, diyebiliriz ki,
totem hayvanımız kendimizi bilmemize, özümüze
dönmemize yardımcı olan rehber ruhtur.
Hepimizin en az bir totem hayvanı vardır. Bazı
kaynaklar daha fazla olduğunu, mesela altı veya
yedi tane olduğunu belirtir. Bazıları, koruyucu meleklerimize benzer şekilde, bir tane sol tarafımızda,
bir tane de sağda olmak üzere iki tane totem hayvanımız olduğundan bahseder. Unutmayalım ki,
bunun kararı, bizim kendimizin deneyimleyip, keşfedeceğimiz bir şeydir ancak. Bu arada hemen belirtelim ki, totem hayvanımızı biz seçmeyiz, o bizi
seçer…
Rehber hayvanlarımızın çeşitleri, görevlerine ve
hayatımızdaki yerlerine göre farklılaşırlar. Bu konuda çeşitli kaynaklarda, çeşitli sınıflamalar mevcut
olmasına rağmen, her zamanki gibi, sizin hissettikleriniz sizin için doğru olandır. Hayatımıza giren
rehberin amacının ne olduğunu fark edebiliyorsak,
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onun “mesajcı” mı, yoksa bir “yolculuk hayvanı” mı olduğu, çok
da fazla fark etmeyecektir…
Bazen rehber hayvanlar, hayatımıza bir mesaj nakletmek
için girerler. Mesajcı Hayvanlar, ihtiyacımız olduğu dönemlerde
öğrenmemiz gereken bir konuyu öğretmek için gelebilirler, bir
karar aşamasında yardımcı olabilirler, hayatımızın o döneminde gitmemiz gereken yön hakkında bize rehberlik ederler ve/
veya olabilecek bir tehlikeye karşı uyarırlar. Biz mesajlarını anlayana ve uygulayana kadar kendilerini beli ederler ve görevleri
bittikten sonra hayatımızdan çıkarlar. Hayatımızda sadece bir
defa karşımıza çıkabilecekleri gibi, belli konuları öğrenene kadar dönem dönem bizimle çalışabilirler.
Bazı hayvanlar, negatif yönlerimizi dönüştürmek göreviyle
hayatımıza girerler. Bastırdığımız, korktuğumuz, farkında olmadığımız yönlerimize, çözmemiz gereken sorunlara parmak
başlarlar. “Gölge hayvanlarımız” olarak nitelendirilen bu hayvanlardan genellikle korkarız veya en azından hoşlanmayız.
Halbuki bu hayvanlar değerli öğretmenlerdir; negatif olan yönümüzü dönüştürmemize yardımcı olmak için burada bulunmaktadırlar. Böylelikle korku anlayışa, öfke şefkate, kıskançlık
sevgiye dönüşebilir. Hatta biraz önce bahsettiğimiz gibi farkında olmadığınız ve dolayısıyla kullanmadığınız bazı yönleriniz
açığa çıkabilir gölge hayvanınız sayesinde.
Örneğin, diyelim hamam böceğinden korkuyorsunuz…
Bu böceği inceleyip, hakkında biraz bilgi edindiğinizde, hayatta kalma ve otomatik ve sürekli olarak yenilenme konusunda
çok yetenekli olduğunu görebilirsiniz ve bu özelliklerin aslında
sizin içinizde de olduğunu fark edebilirsiniz. Hamam böceği
sayesinde, bu önemli özelliklerinizi daha da geliştirebilirisiniz

veya daha çok kullanmanız gerektiğini anlayabilirsiniz…
Yolculuk Hayvanları, hem fiziki dünyada hem
de şamanik yolculuklarda bize rehberlik ederler. Fiziki dünyada, hayatımızda yeni bir dönemdeysek,
örneğin farkındalık açısından dönüşüm içindeysek, farklı bir ülke veya şehre taşınmışsak veya yeni
bir işe başlamışsak bir “rehber yolculuk hayvanı”
ile çalışabiliriz. Bu hayvan, durumunuzla ilgili sezgilerinizin, iç görülerinizin artmasına yardım edebileceği gibi, görünmeyen dünyaya yolculuklar
yapmanıza da yardımcı olabilir. Enerji dünyasına
yaptığımız yolculuklarda totem hayvanımızın da
bulunması gereklidir ve ilave olarak yolculuk hayvanının da yardımıyla, bilmemiz gereken şeyler
için rehberlik alabileceğimiz yerlere ulaşmamız
mümkün olur.
Rehber hayvanlarla çalışmak çok zevkli ve hayatımızı kolaylaştıran bir şey olduğu kadar onların
varlığını ve sevgisini hissetmek bir yönden daha
-ve aslında en önemlisi- bizi gerçek benliğimize
yaklaştırır: Kalbimizi açarak. Onların sevgisini ve
değerini hissettiğinizde, şükran duygularıyla beraber, sizden de onlara bir sevgi akışı olması kaçınılmazdır. Rehber hayvanımızla olan ilişkimizi, sevgimizle ve saygımızla taçlandırmak, her türlü ilişkide
olduğu gibi bizi, rehberimizi ve tüm varlıkları besleyecektir…

Şebnem Özkan
İktisat ve Müzik bölümü mezunu. 1988’den itibaren özellikle Zen olmak üzere farklı meditasyonlara, meleklerle çalışmanın da yer aldığı alternatif terapilere ve farkındalık çalışmalarına ilgi duydu; halen uyguluyor ve bir kısmını öğretiyor. Memphis Üniversitesi’nde (ABD) Psikoloji yüksek lisansında “Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu” üzerinde uzmanlaştı. Pozitif Psikoloji ve Kurgulamacı Psikoloji gibi, bireye saygılı, hümanist ve kişiyi “hasta” olarak teşhis etmekten
ziyade, kuvvetli yönlerine odaklanan, o anda bazı problemler olabilse dahi, bütün bu problemlerin çözülebileceğini
savunan post-modern psikoloji okulları üzerinde araştırmalar yaptı. Yaşam Koçluğu Eğitimi de almış olan Özkan, bilgi
birikimini ve sezgisel yeteneklerini tasarlamış olduğu “Renklerin Mesajı” adlı programda kullanmaktadır.
www.renklerinmesaji.com
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Yazı: Öner Döşer
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Doğum haritası parmak izi gibidir. Tamamen kişiye özeldir.
Doğum haritalarımızı iyi bir şekilde anlayabilirsek; nasıl bir yol
üzerinde yürüdüğümüzü idrak edebilir, hayatımıza ona göre
bir yön verebilir, karşılaşılması muhtemel durumlar hakkında
gerekli tedbirleri önceden alabiliriz.

Doğum haritası, astrolojik ifadesiyle Natal harita, kişinin ilk
nefesini aldığı anda çıkarılmış, gezegenlerin biz doğduğumuz
anda gökyüzündeki durumu, yani gezegenlerin yörüngelerinde hareket ederken hangi burçlarda ve birbirlerine göre hangi
konum ve açılarda olduklarını gösteren bir gökyüzü haritasıdır.
Burada matematiksel bir alt yapı söz konusudur.
Doğum haritası analizi, gazetelerde okuduğumuz günlük
burç yorumlarından çok daha fazlasıdır. Tamamen kişiye özeldir
ve sadece onun hayatının dinamiklerini anlatır. Doğum saatinize ve doğum yerinize göre çıkartılır. Bu anlamda koordinatlar
çok önem taşımaktadır. Çünkü aynı gün ve saatte doğmuş olan
kişiler arasında önemli farkların oluşmasına sebep olacaktır.
Gökyüzündeki planetlerin burç konumları birbirine benzese de,
bu planetlerin her iki harita içerisindeki yerleşimleri bir birinden
farklı olacaktır. Bu durum, her iki kişinin hayatlarının bir birinden
farklı gelişmesine, hayatlarındaki etkilerin bir birinden farklı şekillerde meydana çıkmasına sebep olacaktır.
Doğum haritası içerisinde bireyin şahsıyla ilgili şeyleri, kişisel tavrını, fiziksel görünümünü, sağlığını, kazanç ve kayıplarını,
iletişim tarzını, yakın çevresiyle ve ailesiyle ilişkilerini, eğitimini,
inançlarını, bire bir ilişkilerini, başkalarıyla paylaşılan değerlerini, yüksek eğitimini, iş ve kariyer hayatını, hedeflerini, geleceğe
yönelik amaçlarını, korkularını, hayatındaki kontrol dışı faktörleri, gizli ve açık tehlikeleri, risklerini saptayabilmek mümkündür.
Doğum haritası içerisinde sadece o kişiye ait değil, onun ailesine, yakınlarına, çocuklarına, onun için hizmet ve servis veren
kişilere, eşine veya ortaklarına, başkalarıyla paylaştığı müşterek
varlıklarına, ona eğitim veren veya onun için yabancı olan kişilere, iş anlamında kendisine üst konumunda olan veya daha
güçlü pozisyonda bulunan kişilere, arkadaşlarına ve sosyal çevresini oluşturan kişilere, gizli ve açık düşmanlarına ait şeyleri de
saptamak mümkündür.
Doğum haritası kişinin tüm hayatını, başarı ve başarısızlıklarını bir karışım olarak içerir. Yani aslında tüm hayatımız bir bütün
halinde iyisi ve kötüsü ile doğum haritasında bellidir. Genel anlamda, doğum haritası neyi vaat ediyorsa o olur. Kullandığımız
bazı teknikler yoluyla zaman içerisinde ileri doğru hareket et-

tiğimizde, doğum haritasında baştan vaat edilmiş
olan etkilerin (iyi veya kötü) karşımıza çıkmaya başladığını görürüz.
Doğum haritası bir aynayla kıyaslanabilir. Ne olduğumuzu, bedenimizi ve ruhumuzu yansıtır. Kendimizi anlayabilmemiz, tanıyabilmemiz, potansiyellerimizi ve limitlerimizi görebilmemiz için böyle
bir aynaya ihtiyacımız vardır. Haritadaki semboller
sayesinde kendimiz hakkında ihtiyacımız olan bilgiye ulaşabiliriz.
Astrolojik öngörü nedir, geleceği öngörmek
bize ne kazandırır?
Öngörü, gelecekle ilgili tahmin yürütmek, kehanette bulunmak demektir. Doğru öngörü, dünyayı,
her şeyi besleyen “İlahi Akıl” ya da Tanrı tarafından
baştan aşağı nüfuz ve organize edilmiş olarak görmemizi sağlar. İlahi Takdir ve bilgeliği ancak bilinebilecek bir gelecek olduğunu bilerek öğrenebiliriz.
Öngörüyle, gelecek için plan yapma becerisi kazanırız. Bilgi ediniriz ve bu da bizi kişisel ruhsal gelişime ulaştırır. Bu sayede kavrayış veya daha doğru
ifadesiyle bilgelik kazanırız. Sıkıntının ortasında,
acının sınırlarını bilmek, karanlıkta tünelin ucundaki ışığı görmek rahatlatıcıdır. Başarı anlarında,
sonradan ortaya çıkması muhtemel tehlikeleri öngörmek ve bundan sakınmanın adımlarını atmak
bilgecedir. Belirli bir yıl içerisinde ne kadar para kazanacağımızı, sağlık durumumuzu, ne zaman evleneceğimizi ya da kaç çocuğumuz olacağını bilmek
isteyebiliriz. Bunlar insanın zihnine huzur getirir.
Günümüz yaklaşımlarında her ne kadar astroloji ve
öngörü ayrı tutulmaya çalışılıyorsa da aslında bu ikisi iç
içedir. Ptolemy, kitabı Tetrabiblos’ ta astroloji hakkında
şöyle diyor: “Ruha nelerin iyi geldiğine bakacak olursak,
saadet, keyif ve genel olarak tatmin sağlamakta insani
ve ilahi şeyleri bütünlüklü olarak kavratan bu öngörüden daha öte bir şey olabilir mi?”…

m
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2011’ de burçlar
Su elementi burçlar olan Yengeç, Akrep ve Balık daha ziyade ruhsal alanda gelişim yakalayacaklar. İş ve kariyerle
ilgili konularda yaratıcılık ve vizyon genişlemesi deneyimleyecekler. Yengeç ve yükselen Yengeçler iş ve kariyer
alanında yenilenme, gelişme yakalayabilirler. İlişkiler ciddiye dönüşebilir, aile mesuliyetleri alınabilir, yer değişikliği
yaşanabilir. Yılın ikinci yarısında sosyal alanda hızlı ilerleyecekler. Akrep ve yükselen Akrepler iş ve çalışma hayatında
başarı yakalayabilirler, sağlıkta şanslılar. Biraz daha içe dönüş ve kendini geliştirmeye yönelik bir süreçteler aynı
zamanda. Yılın ikinci yarısında aşk, eş ve ortaklaşa projelerle ilgili konularda pozitif etkiler alıyorlar. Balık ve yükselen
Balıklar parasal konularda şanslılar ama bu alanda önemli hayat deneyimleri de yaşayacaklar. Öte yandan, ruhsal
alanda da önemli bir gelişim sürecine giriş yapıyorlar. Yaratıcılıkları artacak ve hayal güçleri gelişecek. İnsani projelerde
yer alabilirler. Yılın ikinci yarısında eğitim, seyahatler ve kardeşlerle ilişkilerde olumlu etkiler hakim.
Hava elementi burçlar olan İkizler, Terazi ve Kova burçları sosyal alanda ve ilişkilerde hareket kazanacakları
bir yıla giriyorlar. İkizler ve yükselen İkizler arkadaşlar ve sosyal çevreden yana şanslı olacakları, iş kazanımları elde
edebilecekleri bir süreçte olacaklar. Aşk ve flört ilişkileri ciddiye dönüşebilir. Yılın ikinci yarısında biraz hız kesip,
kendi içsel ve kişisel gelişimlerine, ileri yönelik projelere ağırlık verebilirler. Zira 2012’de çok hareket ve başarı
kazanabilecekler. Terazi ve yükselen Teraziler aşk ve ilişkilerden yana şanslılar. Mesuliyet almak ve gerçekçi olmak,
ortaya ürün koymak gereken bir yıldalar. Ortak projelerde de başarı elde edebilirler. Yılın ikinci yarısında diğer
kişilerden beklenen maddi ve manevi destekler devreye giriyor. Kova ve yükselen Kovalar yeni şeyler öğrenecekleri,
bilgilerini daha çok kişiyle paylaşacakları aktif bir yıla giriyorlar. Eğitim, yayıncılık, turizm gibi alanlarda tecrübe
edinecek, kendilerini geliştirecekler. Yılın ikinci yarısında ev, yerleşim ve ailevi temalardan yana şanslılar.
Toprak elementi burçlar olan Boğa, Başak ve Oğlak bir yeniden yapılanma, mücadele ve güçlenme dönemindeler.
Boğa ve yükselen Boğalar yılın ilk yarısında kendi içlerine dönüp, ne yapacaklarına karar verme dönemindeler.
Sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Öte yandan, iş ve hayat tecrübeleri çok artacak. Yılın ikinci yarısında iş ve para
konularında daha şanslılar. Başak ve yükselen Başaklar ortaklaşa işlerden kazanç elde edebilecekleri bir dönemde
olacaklar. Kredi ve borçları kapatabilirler. Yılın ikinci yarısında dış seyahatler, yabancılarla yapılan işler ve eğitim
alanlarında başarı elde edebilirler. Oğlak ve yükselen Oğlaklar daha mücadeleli ama geliştirici bir dönemdeler.
Paranın kıymetini bilmeleri gerekiyor. Çok çalışıp aklı başında yatırım ve işlerden kazanım elde edebilirler. Ev, aile,
yerleşim konularında şanslılar. Yılın ikinci yarısında çocuklar ve aşk temalarında olumlu etkiler hakim.
Ateş elementi burçlar olan Koç, Aslan ve Yay burçları daha hızlı ilerleyebilecekleri bir sürece giriyorlar. Cesaretli
ve atak davranmak kazandıracak. Koç ve yükselen Koçlar kişisel gelişim ve her türlü girişimlerinde başarı elde
edebilecekler. Ortak işlerde tecrübe kazanacakları, ilişkilerini sağlam zemine oturtacakları bir yıldalar. Yılın ikinci
yarısı parasal alanda daha şanslı. Aslan ve yükselen Aslanlar dış seyahatler eğitim ve yayıncılık alanlarında başarı elde
edebilirler. Çok şey öğrenecekler ve yakın çevrelerinde sorumluk alacaklar. Yılın ikinci yarısında kariyerde daha şanslılar
ve başarıya daha kolay uzanabilecekler. Yay ve yükselen Yaylar aşk ve çocuklar alanında şanslılar, yaratıcılığı daha güçlü
ortaya koyabilecekleri işlere yönelmeliler. Sosyal çevreden çok deneyim elde edecekler. Yılın ikinci yarısı iş ve sağlık
açısından daha verimli gözüküyor.
Öner Döşer
Dünyaca Ortaçağ Astrolojisi’nde uzman kabul edilen Astrolog Robert Zoller’in diploma seviyesini başarıyla tamamlayarak,
kendisinden hem eğitmenlik, hem de uygulama alanında ehil olduğunu tasdik eden “Ustalık Belgesi” almış olan Öner Döşer, Astroloji
Okulu’nun da kurucusudur ve astroloji eğitimlerine devam etmektedir. Şu ana kadar yayınlanmış sekiz kitabı bulunan, 2012 sürecini
tarihsel karşılaştırmalarla ele aldığı Dönüşüm Zamanı kitabının da yazarı olan Öner Döşer, 2012 süreci konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik yazılar yayınlamakta, seminerler düzenlemektedir. www.onerdoser.com
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Yazı: Mutlu Taman
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“Vidya Jyotish”, Vedik Astroloji, binlerce yıldır saklı kalmış kadim veda bilgisinden biri olup, ruhsal olarak saf yaşayan öğretmenlerden öğrencisine aktarılması şeklinde devam ettirilen geleneksel bir eğitim sistemidir.
Jyotish kelimesi; “Tanrının Işığı” olarak tercüme edilebilir. Kadim bilgiler
topluluğu diyebileceğim vedalardan bir tanesidir ve “Vedaların Gözü”
olarak tanımlanır.

Vedik astrolojinin öz bilgisine ulaşabilen
şahıs, ruhsal gelişimini hızlandırabilir, kendini olumlayarak geliştirebilir, olumlu gökyüzü
konumundan haberdar olabilir, kendi gelişimine paralel dozajda olaylardan zarar görme
riskini azaltmaya başlar ve paralelinde bir şekilde mutlu olabilir.
Aslı Hindistan olan bu astroloji, kökeni
5000 yıl öncesine dayandırılan vedalar içinde
anlatılmaktadır. Öncelikle ruhu tanımlayan ve
mistik açıklamalara fazla önem veren vedik
astrolojide “kişinin mutluluğu” teması; doğum haritalarında kontrol edilmesi gereken
en önemli temalardan biridir. İçsel mutluluğu
olmayan bir şahsın ne kendisine ne de çevresine bir hayrı dokunamayacaktır.
Vedalar yüksek bilinç seviyesinde yaşayan rişiler (derviş diyebileceğimiz kişiler) tarafından günümüze kadar (yazı bulunmadan
önce kulaktan kulağa iletilerek daha sonra
da yazıtlarla) ulaştırılmıştır. “Srimad Bahagavatam” isimli kadim bilgiler ansiklopedisinde
mutluluk konusunda çok derin açıklamalar
okuyabilirsiniz. İnsanların bu çağda dış görünüşlerinden yaşam stillerine kadar nasıl görüneceği, nasıl hareket edeceği, amaçlarının ne
olacağı, nasıl mutlu olacakları ve eylemleri
net bir şekilde çok açık anlatılmaktadır.
Şu an yaşadığımız çağ vedalardaki bilgiye
göre 5000 yıl önce başlamış olan Kali Yuga çağıdır. Demir çağı olarak da bilinen bu dönem

Vedik

veMutluluk
Mutluluk

yozlaşma çağıdır, yaşam koşullarının git gite daha da zorlanacağına
dikkat çekilmektedir. Bu zorluklar eşliğinde de mutluluk kolay elde
edilemeyecektir. Parayla elde edilen araçlarla elde ettiğimiz mutluluk duygusu kısa sürelidir, bunlara yalancı mutluluklar diyebiliriz.
Vedalar kişinin gerçek mutluluğuna ancak kalbindeki saf özün,
Yaradan Kaynağıyla iletişime geçtiğinde tadabileceği ısrarla anlatmaktadır.
Mutluluk analizinde Vedik astrolojide ilk sırada Ay yerleşimi
kontrol edilmektedir. Ay, kişinin mutluluğu hakkında önemli bilgiler
verir. Sonrasında yükselene göre 4. ev, Ay’a göre 4. ev ve Güneş-Ay
açıları ve içsel mutluluğu önemle ifade eden 9. Harmonik olan Navamsa haritası mutlaka kontrol edilir. Pek detaycı olan vedik astroloji daha elbette pek çok ince ayar göstergeyi, gezegen konumlarını
da işin içine katar.
Yorumları vedik AY ve vedik Yükselen burcunuza göre okumalısınız.
Vedik astroloji, batı astrolojisinin kullandığı tropik zodyaktan
farklı olan sideral zodyağı kullanılır. İlk başta sistemler arasında karışıklık varmış gibi bir imaj algısı olabilir, sistem hakkında bilgi edindiğinizde aslında bir karışıklık olmadığını, sadece vedik astrolojinin
farklı bir uzaysal -zaman katmanından baktığını fark edebilirsiniz.
Sideral Zodyak matematik hesaplaması farklı olduğu için harita değerlerinde ayanamsa dediğimiz bir hesaplama değerinden
dolayı ortalama 23,3 derecelik geriye bir kayma oluşmaktadır. Bu
fark 1950 yıllarında doğanlar için “-23” iken 1990’larda doğanlar için
“-23,43”, 2010 yılı için “24” olmaktadır.
Batı astrolojisi bilenleriniz: Vedikte Ay ve yükselen burç derecelerinizi bulmak için ortalama 23 derece geri gitmelisiniz.
Hesaplamaları bilmeyenleriniz: Mail adresime doğum günüayı-yılı-şehri ve doğum şehrini yollayarak vedikteki AY ve yükselen
burçlarını öğrenebilirler.
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2011 MAJÖR GÖSTERGELER
JÜPİTER transiti
Jüpiter’in iyicil transitleri iç mutluluğumuzu zirveye çıkarabilir. Bu yıl mayıs ortasına kadar Balık’ta
sonra Koç’ta kalacak; Balık’ta Jüpiter çok güçlü ve
mistik yönünü ortaya koyarken Koç’ta da iyi enerjiler yayabilir.
SATÜRN transiti
Satürn transitlerinden etki alan haritalarda mutluluktan pek bahsedemeyiz, vedikte karmik problemlerle karşılaşacağımızı işaret eder. Kasım ortasına kadar nötr davrandığı Başak’ta, sonra yüceldiği
Terazi’ye geçtiğinde AY burcunun durumuna göre
daha iyicil davranabilir.
RAHU-KETU AKSI değişimi
Karmik noktalar olarak da bilinen kuzey(rahu) ve
güney (ketu) düğümler, vedik astrolojide mutluluğu
bloke eden göstergelerdir. Bu yıl yaz başına kadar
Rahu Yay’da Ketu İkizler’de, sonrasında bu aks burç
değiştirecek ve Akrep-Boğa hattında yaklaşık 1,5 yıl
kalacak.
2011 BURÇLARIN MUTLULUK GÖSTERGELERİ
Vedik AY/YÜKSELEN KOÇ
Bu yılın ilk yarısı çok önemli ve içsel mutluluğunu bozan temalarla baş edebilecek kadar güçlüsün;
ruhsal konulara kendini çok yakın hissediyorsun,
bugüne kadar olmadığı derecede içsel mutluluğunu sorgulayacaksın, bilinçaltına ulaşabileceğin
derinlerde kendini ifade edebileceğin çok güzel bir
dönemdesin. Özellikle Jüpiter vedikte Koç’a geçene;
mayıs ortasına kadar hareketli ve yerinde duramaz
yapında tatlı bir durulmadan olgunlaşmadan bahsedebiliriz; yoga, meditasyon tarzı ruhsal konularla
ilgilenebilirsen yılın 2. yarısından sonra senin için
harika açılımlar oluştuğunu fark edebileceksin. 8
Ocak’tan itibaren Mars’ın yüksek zihni yoran enerjisi üzerine geldiğini fazla hissedebilirsin, bu enerjiyi
özellikle Ay’ı Koç’ta olanlarınız huzursuzluk, dış şartlardan dolayı zorlanmak tarzında algılayabilir, fakat
Jüpiter çok güçlü ve bu sert enerjiyi olumluya dönüştürmende büyük yardımcın diyebilirim.
Vedik AY/YÜKSELEN BOĞA
Mutluluğu pek çok kişinin yaptığı gibi maddi

konularda aramaya devam ediyor gibisin. Bu arayışın ve tavrın
bahara kadar şiddetle devam edebilir. Özellikle bahara kadar
gelirlerinde artış ve fayda göreceğin materyal bir devredesin,
bu döneme kadar birikimlerine değer vermelisin, yılın ikinci yarısı materyal değil ruhsal gelişimi açıyor; Mayıs ortasında
Jüpiter Koç’a girdiğinde durumlar değişiyor, birikimlerine çok
dikkat etmelisin, maddi faydadan ziyade içsel gelişimini destekleyecek görünümler oluşmaya başlıyor. Ayakları yere basan
sağlamcı yapın, bu değişimden hoşlanmayabilir ama maneviyat alanındaki fırsatları yakalamanı tavsiye ederim, zira bu fırsat
ancak 12 yıl sonra gelecek. Özellikle Rahu-Ketu aksı Haziran’da
yer değiştirdiğinde sana önce sarsıcı gibi gözüken ama sonrasında yeterince olgunlaşabildiğinde içsel mutluluğu kalbinde
yakalayabilirsin.
Vedik AY/YÜKSELEN İKİZLER
Etrafında olan biteni çok sorguluyorsun, sudan çıkmış balık
misali haksız da değilsin, olaylar bir türlü lehine dönemedi, Satürn transiti 2009 Eylül’den beri mutluluk evinde, üzerine sonradan Rahu-Ketu aksı da geldi; Ocak’takileri de sayarsak geçen
Temmuz’dan beri dört tutulma aksının üzerinde oturmaktasın.
Şikayet etmekte son derece haklısın. Sinirlerin yıpranmış olabilir, ama inan ki büyük bir yenilenme geçiriyorsun. Üzerindeki
karabasanlar yavaş yavaş açılmaya başlayacak; Balık’taki Jüpiter yıla eskisine göre daha umutla girmeni sağlasa da mayıs
ortasında Jüpiter, vedikte Koç’a girdiğinde kendini 1 ay biraz
bocalar gibi hissedebilirsin. Ama Haziranda değişecek rahuketu aksıyla üzerinden büyük bir yükün kalktığını hissedebilirsin. Önce gelirlerinde bir atış, Kasım’la birlikte de yaşamında aydınlık yeni bir beyaz sayfa açabileceğini söyleyebilirim. Sürpriz:
sonrasında Satürn mutluluk evine 30 yıl daha uğramayacak.
Vedik AY/YÜKSELEN YENGEÇ
Yılın 11 ayında şanslı burçlarından birisin. Önemli sorunların varsa, bunun sebebi; yükselen veya Ay burcundan birinin
yengeç fakat diğerinin yengeç olmamasından kaynaklanabilir.
Ay veya yükselenin Başak, İkizler, Yay, Balık’tan birisiyse şansını
tam hissediyor olmayabilirsin. Örneğin Ay Başak’sa fakat yükselen yengeçse oldukça zorlanıyor olmalısın. Baskı altındasın
evet ama yükselen Yengeç’in zekasını kullanma kapasitesi hayli yüksek, çok dikkatli kararlar alabilir ve olumlamalar yaparak
durumları lehine değiştirebilirsin. Özellikle Ay yengeçse genel
mutluluğun Jüpiter’in olumlu görünümden dolayı yüksek diyebilirim, depresif olduğunu söyleyemem, kısa süreli bocalamalar sonunda başarılı gelecektir. Mayıstan itibaren Koç’a girecek
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Jüpiter, mutluluk evine ayrıca bakış atacak ve daha fazla
olanaklardan bahsedebiliriz. Ama Satürn Kasım ortasında mutluluk evine giriyor, Terazi’de yücelse de Satürn’ün
ilk başta pek de gönüllü olmadığımız değişimler getirebileceğini öngörebiliriz.
Vedik AY/YÜKSELEN ASLAN
Özellikle Ay Aslan olanların maddi sıkıntıları bu yıl
konu başlığında görünüyor bu sıkıntıları Satürn 2. evlerini terk edinceye, kasım ortasına kadar devam ediyor
olacak. Maddiyata düşkün ve parayı mutlulukla doğru
orantılı kabul eden Aslanlar için bu yıl özelikle kasım ortasına kadar tatminsiz geçebilir. Maddi konularda mayıs
ortasına kadar Satürn’ün bereketsizliği bertaraf edilebilirken Haziran’la birlikte hırslarınızda artış göründüğü
için yılın ikinci yarısında maddi konularda dalgalanmalara karşı çok dikkatli olmalısın. Yükselen Aslan olumsuz
düşüncelerden daha kolay sıyrılacaktır ama özellikle
Ay’ın Aslan’da ise; Haziran’dan sonra depresif ruh halleri sergileyebilirsin. Yılın ilk yarısında kendini içsel olarak
geliştirmeli ve korumaya almalısın. Daha ruhsal açılımlar
yapabilen Aslanlar huzursuz modu olumluya kolay dönüştürebilir, rahatsız edici duygu dalgalanmalarından
kolay kurtulabilir.
Vedik AY/YÜKSELEN BAŞAK
12 burç içinde en zorlanan burcun Başak olduğunu
söylemeliyim. Satürn 2009 Eylül’den beri Başak’ta seyrediyor ve Kasım ortasına kadar daha burada kalacak.
Gerek sağlık gerekse iş anlamında bu zorlu geçiş sırasında yaşamında kalıcı arazlar oluşmaması için ayrıca
bir efor harcaman gerekiyor. Satürn’e sırt çeviremezsin,
problematik olanla yüzleşmedikçe önündeki yıllarda bu
olumsuz konu başlığı seni fazlasıyla rahatsız etmeye devam edecek. Aslında bunu fırsata çevirmen kendi elinde
çünkü buna gerçekten çok hazırsın, bugüne kadar kaçtın
ama şimdi hazır korkularınla yüzleşmişken kurtulman gerekiyor, diğer burçlara göre fazla da isteklisin; bıktığın ve
kurtulmak istediğin için ehil bir kişiden ruhsal çalışmalar yaparak destek alabilirsen dengelenmen çok çabuk
olabilir. Jüpiter Balık burcunda mayısa kadar istersen çok
büyük faydalı yardımlar alabileceğini gösteriyor. İyileşme
aşama aşama geliyor: Haziran’dan itibaren Rahu-ketu
aksı değiştiğinde daha iyi olacaksın, eğer korkularından

arınabildiysen Kasım ortasında üstündeki psikolojik büyük yük tamamıyla kalmış olacak. Yalnız çok dikkat: sonraki 2,5 yılda madden çok açılmamalısın.
Vedik AY/YÜKSELEN TERAZİ
Yıla sıradan yaşanmışlıklarla başlar gibisin, bu bir
süre böyle devam edeceğe benziyor, yaşamının rutin
bir çizgide olması muhtemel. Mayıs ortasına kadar gerçekten istediğin değerde bir değişim olması zor olabilir
sonrasında Jüpiter olumlu ışınımlarıyla yeni bir kapıdan geçmeni sağlayacak hoş olaylar gündeme gelmeye
başlayacak. Hazirandan itibaren iç sıkıntılarının azaldığı
gözlemlenebilir. Karşılaşabileceğin fırsatların birinci aşamada daha çok duygusal ilişkilerle ilgili diyebilirim, yeni
kişilerle tanışmak hem duygusal dünyanda hem de sosyal çevrende güzellikler sağlayabilir. Olumlu durumların
başka bir teması olarak; kişisel haritanın yerleşimlerine
göre yeni ticari bağlantıların gelişmesi, yurtdışı yolların
açılması olarak da yorumlanabilir. Kasımda Satürn Teraziye geçiyor. Büyük görevler ve sorumluluklar almak istiyorsan kasımı beklemelisin. Çok disiplinli olman gereken
ve ancak sonunda başarılı olacağın 2,5 yılın kapılarını
aralıyorsun.
Vedik AY/YÜKSELEN AKREP
Yükselen için diyemem ama Ay’ın vedikte Akrep burcundaysa Ay’ı mutlaka güçlendirmen gerekiyor. Güçlü
bir Ay zorlukların üstesinden gelmeni yaşam boyu kolaylaştıracaktır. Yıla güzel başladın diyebilirim. Yılın ilk yarısı
ikinci yarısına göre daha kolay geçebilir. Haziranda değişicek Rahu-Ketu aksı insanlarla olan ilişkilerinde biraz
rahatını kaçırırken maddi konularda problemlerin daha
azalabileceğini gösteriyor. Gezegen ve karmik aks değişimleri haritalarda bir alanda problem getirebilirken başka bir alanda konuları olumluya çevirebiliyor. Yükselen
Akrep’ten ziyade Ay Akrep olanlar bundan daha fazla etkilenecekler. Özellikle ortak ve eşle ilgili tuhaf problemler gündeme gelebilir. Yanlış anlaşılmalar olası, acele kararlar vermekten kaçınmalısın. Yılın 2ci yarısı evlilik veya
yeni bir ortaklığa girmek için çok dikkat etmeni öğütlüyor. Keza ticari bağlantıların için de için de bu geçerli.
Elbette burada bahsettiklerim gökyüzü penceresinden
çok tepeden görünümlerdir, yüzlerce Akrep arasında son
sözü yine kendi kişisel haritanız söyleyecektir.
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Vedik AY/YÜKSELEN YAY
Sevgili Yay İkizler kadar dertlisin, sen de
Temmuz’dan beri oluşan dört tutulmayı Yay-İkizler
aksında ağırladın, zorlamalar, yavaşlamalarla karşılaştın. İkizlerden farklı olarak yöneticinin bilge Jüpiter olması avantajını kullanıyorsun. Yıla 12 yılda bir
oluşan mutluluk evindeki Jüpiter’le giriş yapıyorsun,
bakış açın zorlukların hala bitmemesine rağmen diğer burçlara göre olumlu diyebilirim. İçsel bir mutluluk hissetsen de kariyerinde bazı blokajlar görünüyor.
Satürn 10. Evinden geçiş yapıyor, özellikle Ay Yay ise
bundan daha fazla etki alacaksın; kariyerinde kasım
ortasına kadara blokaj veya yavaşlamalar oluşabilir.
Bu olumsuz göstergeyi kıran Jüpiter mayıs ortasına
kadar çok yardımcı olacak. Haziranda da üzerindeki
zorluklar kademe kademe kalkıyor çünkü rahu-ketu
aksı kırılacak. Asıl gelişme ve ilerleme için Kasım ortasını beklemen gerekiyor. Önceki dönem yeni bir iş
değişimini pek vaad etmiyor.
Vedik AY/YÜKSELEN OĞLAK
Son zamanlarda yüksek çabanın sonunda “bunlarla mı karşılaşıyorum? bunu mu hak ediyorum?”
dediğini duyar gibiyim. Bu yıl oynak bir zeminde
olduğunu unutmaman gerekmekte, özellikle büyük
işlere adım atacaksan kendine ciddi bir iş planı yapmanda fayda var, henüz ekme dönemindesin, ekinlerin büyümesi için zamana ihtiyacın olacak, bu yılki
gayretin sonucu önümüzdeki yıllarda takdir edilecektir, panik olup acele etmemen gerekiyor. Mayıs’ta
Jüpiter mutluluk evine girecek, gündelik yaşamında
daha huzurlu ve sevecen olabilirsin ama kariyer-iş
anlamında büyük bir şanstan bahsetmemiz biraz zor
gibi. Şans, dışarıdan kendiliğinden önüne gelen hoşluklar ve güzellikler olarak nitelendirilir, bu yıl senin
emeğin çok değerli olacak, Jüpiter geçişi Oğlak’a çok
yardımcı olacak pozisyonlar yaratamıyor. Haziranda
değişecek rahu-ketu aksı sana yılın ikinci yarısının
gelir kaynaklarında daha besleyici imkanlar getirebi-

leceğinin göstergesi diyebilirim fakat duygu dünyanda yılın
ikinci yarısında yaralanmalar, biraz problematik ilişkilere dikkat de çekiyor.
Vedik AY/YÜKSELEN KOVA
2009 Eylül’den beri Satürn, Ay veya yükselen burcuna
göre 8. evde problematik bir yerde ilerliyor ama Jüpiter’in
olumlu konumu sayesinde bu durum bu yıl kısmen kırılmış
gözüküyor, yıla mutlu, bereketli ve umut dolu girdiğini düşünüyorum. Genel olarak mutluluğunda ve gelirlerde artış
bekleyebilirsin. Mayıs ortasına kadar şanslı olaylar devam
edebilir sonrasında Jüpiter ev değiştirecek ve sihirli değnek
bir anda yok olabilir. Yılın ikinci yarısında günlük yaşamında
daha fazla hareketlilik, yolculuklar gözüküyor, bu yüzden evini ihmal edebilirsin, ilişkilerinde zedelenme oluşmamasına
gayret göstermelisin. Yılın ikinci yarısı iş değişikliğini de çok
onaylanamıyor. Kasım’a kadar yeni girişimler yapmak istiyorsan dikkatli olmalısın. Özellikle kredi tarzı borçlanma düşünüyorsan senin için kasım ortasına kadar riskli bir dönemdir,
bütçeni kontrol etmeli ve büyük hayallerden uzak durmalısın.
Vedik AY/YÜKSELEN BALIK
Bu yıl mutluluk tablona baktığımızda iniş çıkışlı dalgalanmalar görünüyor. Ortaklıklar ve evlilik için yılın geneli risk
taşımakta. Özellikle duygusal anlamda karışık etkiler bu yıl
daha baskın olabilir. Jüpiter vedikte Balık burcunda, güçlü
ve kendi yerinde, vidya astrolojiye göre; özellikle Ay Balık’ta
doğduysan pek de makbul bir Jüpiter geçişinde olduğunu söyleyemiyorum; ne yapacağını bilememek, para kaybı,
yanlış kararlar alma, ayağının kaydırılması, riskli konulara
düşünmeden girmek, çalışma motivasyonunda eksiklik gibi
zorlukları belirtiyor. Mayıs ortasına kadarki dönemde önemli
bir karar değişikliği yapacaksan çok dikkatli olmalısın. Yılın
ikinci yarısında üzerindeki baskının biraz azaldığını görüyoruz fakat yine de tüm yıl için çabalamaların bolca olduğunu,
zaman zaman belirsizlikler içinde boğuşabilirsin. Yıl sonunda, eş evindeki Satürn yerini değiştirecek, kasım ortasından
sonra ortak ve eş ilişkileri daha verimli sevecen olabilir.
Vedik burcunuzu sormak icin : vedik3goz@yahoo.com

Mutlu Taman
Vedik astrolog. Batı astrolojisiyle 1992’de tanıştı. 1996’tan beri Hindistan’a yedi yoğun mistik gezi yaptı. Halen Hindistan Orissa’da Sri Actuya
Dasa Vedik Astroloji Gurular zincirinin devamı olan “Sri Jagannath” okuluyla bağlantıda. Ruh ve gelişimi konusunda uzun yıllardır sorduğu
sorularının cevabını veda bilimi ışığında bulduğunu belirten Taman, vedik astrolojinin değerli nektarını, sizlerle paylaşıyor olacak.
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San Sebastian’a uçarken aklıma Trevanian’ın çok sevdiğim Şibumi romanı geldi. Kitabın efsanevi kahramanı
Nicholai Hell’in Baskça konuşabilmesi ve yakın arkadaşı La
Cagot’un bir Bask milliyetçisi olması gibi detaylar kimliğini
uzun yıllar boyunca saklayan Amerikalı Trevenian’i Bask
olarak hayal etmeme sebep olmuştu.

San Sebastian, İspanya’nın Bask bölgesinin Atlantik kıyısındaki son derece panoramik bir şehir. Yemyeşil dağlar arasında bir koy düşünün: adını aldığı deniz
kabuğu şeklinde bir kumsalı (La Concha ) ve ortasında
mücevheri andıran bir de adacığı olsun. İster funikülerle koyun batı ucundaki Mount Iguelda’ya çıkıp tepedeki
kale ve deniz fenerinden, ister doğudaki Mount Irgull’a
sık agaçlı parktan tırmanarak 12. yüzyıldan kalma Castillo de la Mota ‘dan bakın; bu nefes kesici manzara sizi
bekliyor olacak.
Bu benzersiz doğa, 1900’lerin başında sağlık sorunları nedeniyle kendisine tuzlu su tedavisi önerilen
Kraliçe II. Isabelle’in de dikkatini çekiyor ve yazlık çalışma ofisini bu şehre taşıdığından beri, San Sebastian
aristokrasinin ve bölge zenginlerinin en gözde yazlık
sayfiyesi olma özelliğini koruyor.
Bütün sahil kasabalarında olduğu gibi, dikkatimizi
ilk çeken şehrin icindeki plajlar... Playa de la Concha
içlerinden en uzun ve hareketli olanı. Playa de la Onderetta (küçük plaj) nispeten daha sakin ve bu iki plajı
küçük bir tepe ve bu tepede bahçesi bulunan masalsı
görünüşlü Miramar Sarayı ayırıyor.
Okyanusun gölgesinde kalan nehrin kıyısında ise,
nostaljik mimarili sık binalardan en görkemlisi Hotel
Maria Cristina.
Nehrin üzerindeki gösterişli heykellerle süslü köprüden geçtiğimizde Gross semtine ve dalgaya daha
açık bir koy olması sebebiyle sörfçülerin favorisi olan
Playa de la Zurriola’ya ulaşıyoruz. Laf aramızda, kentin
nostaljik atmosferine pek de yakıştıramadığım modern
kongre merkezi Kursaal da bu bölgede yer alıyor.
Bence işin en guzel yanı, bütün bu plajları Mount
Igull’un çevresi de dahil olmak üzere deniz kenarından
yürüyebileceğiniz geniş bir yürüme yolunun bulunması. Kentin neresinde olursanız olun güzel bir manzara
eşliğinde okyanusun taze havasını ciğerlerinize doldurmanız için yapmanız gereken tek şey, denize doğru yürüyerek kendinizi bu yola atmak.
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Limandaki Aquarium, hangi mevsimde olursanız olun,
ne zaman yağacagı ve ne kadar süreceği belli olmayan
yağmurlu havalarda zevkli zaman geçirilecek iyi bir alternatif olabilir. 360 derecelik cam tünelde ilerlerken içinizdeki çocuğun yanınızdan geçen okyanus balıklarıyla
göz göze gelmesine izin verin. Aquarium’dan çıktığınızda,
her yıl kıran kırana geçen kürek yarışlarının sona erdiği
yer olan küçük limanın (El Puerto )içinden yürüyerek,
kentin en nostaljik bölgesi olan eski şehre ( La Parte Vieja
) ulaşıyoruz. Burası dar sokakları , plaj kumu rengindeki
eski binaların altındaki küçük dükkanları ve tapas barlarıyla kentin en hareketli bölgesi. Günün her saatinde bu
barlarda ayak üstü chixitos’ları (bir içimlik şarap) eşliğinde
pintxos’ları (tapas) mideye yuvarlayan, koyu bir muhabbete dalmış insanlar görebilir ve aralarına karışabilirsiniz.
Baton ekmek dilimleri üzerine ağırlıklı olarak deniz mahsullü soğuk mezelerden hazırlanan pinthos’lar herkesin
favorisi.
Bu arada San Sebastianlılar en az biz Türkler kadar sigarasever insanlar… Bar ve restoranların hemen hepsinde püfür püfür sigara içiliyor.
San Sebastian, dünyaca saygın gastronomi rehberi
Michelin’in öneri listesinde, kilometrekareye en fazla Michelin yıldızı düşen şehir olarak yer alıyor. Akalare, Arzak,
Martin Berasategui, Mugaritz, Miramon Arbelaitz gibi “yıldızlı” restoranlar, San Sebastian’in gastronomik anlamda
çok önemli bir bölge olarak kabul edilmesine yol açıyor.
Diğer Michelin restoranları gibi bunlar da son derece sade
yerler. Lüks ve gösteriş konusunda kimseye pabuç bırakmayan İstanbul’da, neden hiç kimsenin Michelin yıldızlı restoran açmaya zahmet etmediğini düşünmeden
edemiyorum.
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Bana sorarsanız, hazır bu kadar çok Michelin restoranını bir arada bulmuşken, tadım menülerini seçip , mümkün
olduğunca çok sayıda yemeğin tadına aynı anda bakın
derim. Benim tavsiyelerim, Parte Vieja’daki Bodegon Alejandro, limandaki Kokotcxa ve karışık deniz mahsulü tabağına bayıldığım Bernardo Etxea.. Arka arkaya her akşam
bir restoran denerken, aynı iz üzerinde olduğunuz(!) diğer
2Michelincilerle karşılaşma olasılığınız da çok yüksek.
San Sebastianlılar sanata ve spora çok meraklılar… Denizin, Basklı sanatçı Chillida’nın Mount Igueldo’nun ayaklarını serinlettiği burnunda bulunan Peine de los vientos
(rüzgarların tarağı) adındaki heykelini şehrin sembolü olarak kullanıyorlar.
Yıl boyunca, çeşitli kültür ve sanat festivalleri, birbiri ardına düzenleniyor. Bunlardan en bilineni, 2008 yılında Türk
yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun ‘’Pandora’nın Kutusu” adlı
filmini En İyi Film Ödülü’ne layık gören San Sebastian Film
Festivali. Temmuz ayında Avrupa’nın en büyük Jazz festivali de burada düzenleniyor. Ocak ayında San Sebastian
Günü kutlanıyor. Bütün şehirde 24 saat boyunca davullar
çalınıyor ve halk uyumadan eğleniyor. Yılın en büyük olayı
ise, Ağustos ayında 1 hafta boyu devam eden Aste Naguisa. Bask müziği eşliğinde sokaklarda danslar ediliyor, pek
çok gastronomik ve sportif yarışma düzenleniyor.
San Sebastian’da akşam saatlerinde kuvvetli gelgitlere tanık oluyorsunuz. Okyanus, her akşam sularını kocaman koyun ortasına kadar çekiyor ve bir kaç saat önce
sularla kaplı olan ıslak zeminde yürümenize izin veriyor.
Okyanus, bizi bu özgün şehre çekmek için kendi yöntemleriyle sanki her çekilmede davetiye yolluyor. Ta ki ertesi sabah dalgalarını geri yollayana kadar…

Esin Ünal Memecan

Okullu bir ekonomist olarak 18 yıl boyunca finans piyasalarında hırpalanmış emekli bir borsacı, iyi bir sinema izleyicisi, eş durumundan amatör
bir opera ve caz dinleyicisi, spora ve yogaya meraklı, bir arkadaşının tahminine göre bebekken annesini “bu mamayı neden yemeliyim?” diye
bunaltacak kadar pragmatik, her şeye rağmen dünyanın yaşamaya değer bir yer olduğuna inandığından olsa gerek çok taze bir anne. Seyahat
etmeyi ve yazmayı seviyor. Okuyanları hayal ettiği diyarlara götüren bir uçan halı olsun diye de gittiği yerleri anlatıyor.
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RA
Öğretisi

ATLANTA RA TEKNOLOJİSİ YÜCE BİLGELİK ÖĞRETİSİ
Dünya deneyim ortamında bir araya gelen insanların oluşturdukları İnsansal Aktivite planları, kendi lokasyon durumlarına göre
dil, din, sanat, bilim, tarih, sosyal ve kültür etkinliklerini gösterirlerken bu etkinlikleri gösterdikleri ortamlarda kendilerine ait olan bir
realitenin yaratılmasını sağlarlar.
Realitenin yaratılması amaç değildir ama amaca uygun neticelere götürebilen vasıta oluş ve merhale oluş kıymetleriyle kendi
varlığına ihtiyaç duyulan bir değerdir. Dil, din, sanat, bilim, tarih,
sosyal ve kültür gibi etkinliklerin realite kıstaslarındaki varlıklarının altında yatan veriteleri (hakikatleri)mevcuttur ve bu veriteler,
insansal değil sahip olduğu tüm karakteristik özellikleriyle Tanrısaldır. Tanrısallık, sözünü ettiğim tüm etkinlikler orijinsel mahiyetleriyle her bilincin kökeniyle yaşanmaktadır.
TANRISALLIĞIN SÜPER GÜÇ BOYUTLARI, ATLANTA KARAKTERLİDİR.
Nedir Atlanta?
Öğretimizde Rahman-Rab-Rahim üçlüsünün simgesi olan RA
ifadesini de Mısır tanrısı RA ile bağdaştıran insanlarımız olmuştur.
Kur’anda da bazı müteşâbih ayetlerin başında Elif-Lam-Ra kodlamaları mevcuttur. Öğretimizdeki RA 3 Dengesiyle alakalı bilgilerin
akışa geçirilmesi de Allah’ın yerine göre Rahman, yerine göre Rab,
yerine göre Rahim olduğunu ve tüm İsimlerinden gösterdiği tasarrufları bu denge altında gösterdiğini belirtmek için gerçekleştirilmiştir.
Atlanta RA Öğretisi, Sonsuz-Sınırsız Uzaydaki Süper güç boyutlarında mevcut olan aktif bilinçlerin kökenleri olan Tanrısal
karakterli Atlanta Sakinlerinin Atlanta Yaşam Hakikatini açıklayan
ve bu yaşamla alakalı kavramların oluşmasını hızlı evrim programının icaplarına uygun olarak seri bir şekilde sağlayan Dünyadaki
Bilimsel-Dinsel-Sanatsal aktivitelerin orijinsel hakikatlerini meknuz
plandan, aşikare çıkarabilen bir öğretidir.
Atlanta dili, dini, bilimi, sanatı dünyada daha önce Lemuryan
sonra Atlant karakterli insansal aktivite planlarının üyeleri olan in-

sanlarımızı rabsal - ruhsal - Teknolojik etkinlikli
kültüvasyon programlarına dayalı olan eforlarıyla yaratılmak istenmiştir ve halen istenmektedir.
İçinde bulunduğumuz Ana Hasat Döneminde Atlanta Öğretisini bihakkın devreye sokabilen çalışmalarımız bu öğretiyi içsel görüleriyle
tanıyarak ona gönül verenlerce sürdürülmektedir. İnsanlarımızın sahip bulundukları BilimselDinsel-Sanatsal mahiyetlere ait olan inanç ve
düşüncelerini sevgi ve saygıyla karşılayarak her
insanımızın Bütünsel BİR’ den bir parça olduğunun kabullenişiyle, Bütüne Hizmet ettiğinin
idrakini yaşamaktayız. Çalışmalarımızla alakalı
veriler, internetteki sitelerimizde ve yazdığım kitaplarda bir araya getirilmiş olup insanlığımıza
sunulmuş ve El’an sunulmaktadır.
Atlanta RA öğretisi bilinç Varlığımdan, kendi Süper Asli Orijinsel karaktere sahip olan diliyle, programlar halinde akışa geçirilmiş ve geçirilmektedir. Verilerin orijinalitesini tayin eden
akışın yegane özelliği, düşünce boyut kavramından değil BİLİNÇ BOYUT KAVRAMI’ndan gerçekleştirilmesidir. Bu akışla gerçekleştirdiğim faaliyetin karakteristik özelliklerini, Rabsal ve Ruhsal
Siklüslerini tamamlamış olan Sirius Görev/icraat
odaklarının oluşturdukları kavramlarla teşhis
etmek çok kolaydır. Bunun dışında kalan kavramların teşhisleri yorumsal nitelikli olmakta ve
spekülasyonlara sebep olmaktadır. Amacımız,
insanlarımızın bilinçsel varlıklarına ait Tanrısal
Köken bilgisini, gücünü ve cevherini kazandırarak bu kökenlere ait deneyim, evrim, görev
programlarını Dünya’da gösterecekleri eforlarla
yaratmalarına hizmet etmektir.

Ö.Cenap Başman
1948 Adana doğdu. Ege Üniversitesi Eczacılık fakültesi mezunudur. 22 sene serbest eczacı olarak çalıştı. Çocukluk yaşlarında başlayan
manevi arayış ve yoğunlaşımı 1984 yılından itibaren hız kazandı. 1993’ten itibaren Ra Öğretisi Bilgilerinin tek kaynağı olarak Aktif
Varoluş, Aktif Yaratış ve Süper Güç boyutlarının oluşturulmasıyla ilgili çok özel sırlarının öğreticiliğini yapmakta ve yazdığı kitaplarla
Dünya İnsanlığıyla paylaşmaktadır. Yazarın “DNA”, “Aktif Varoluş 1, Aktif Varoluş 2, Bu Galaksi Şeytanları, Uzay ve Uzaylılar Gizemi adlı
basılı kitaplarıyla birlikte ; çok yakında “İnsan Beynindeki Genetik Gizem” kitabı da yayınlanacaktır. Yazar Çalışmalarını Şilertkha Özsel
Gelişim Merkezinde sürdürmektedir. www.silertkha.com
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by Will Watterson
Source: Union of Concerned Scientist, 2010

MAORİ
A CALL WITH THE COLOUR OF

MAORİ

WISDOM:

WRITING OUR OWN STORY

As I’ve travelled the world and returned again and again to my comfortable
middle-class life, I have become increasingly disenchanted with the deadness and
futility of life in an increasingly capitalist culture. Those of us living in so-called ‘developed’ countries can live in cities of thousands or even millions of people, yet our
health statistics show we are lonelier and more depressed than ever.
As the fabric of community has begun to disintegrate and the cult of the ‘individual’ put up on a pedestal in its place, we have lost an essential component
of what it means to be alive - meaningful human relationships. As Jeremy Rifkin
makes this astute and scary observation in the documentary ‘The Corporation’:
“What happens if we wake up one day, and we find out that virtually all of
our relationships that are mediated between us and our fellow human beings
are commercial? We find out that virtually every relationship we have is a commercially arbitrated relationship with our fellow human beings. Can civilisation
survive on that narrow a definition of how we interact with each other? “
The growth of unbridled capitalism, whilst bringing many blessings, has also
spawned an individualistic consumer culture that has had noticeably negative effects on the mental health and family and community cohesiveness of western society (and those societies to whom we export this cultural meme via television and
printed media). Whether we realize it or not, we are locked in a destructive cycle
where the external costs of our high consumption lifestyles are hidden away for
the most part - in our landfills, our atmosphere, and in the sweatshops - while we
are told a story of ever increasing wealth and prosperity by our advertising and entertainment media. In fact, we are exposed to over 3000 advertising images a day*
(Union of Concerned Scientists, 2010) all telling us that we need to consume more
stuff in order to be happy. This quote from Victor Lebow, an influential economist in
the post-WWII reconstruction period, sums up the attitude of that time:
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“Our enormously productive economy demands that we make consumption
our way of life, that we convert the buying and use of goods into rituals, that
we seek our spiritual satisfaction and our ego satisfaction in consumption. We
need things consumed, burned up, worn out, replaced and discarded at an
ever-increasing rate.”
An understandable attitude for the reconstruction of war-torn West, but
one that has gone unchecked and led us down a dangerous road, as the current financial, social and environmental crises are showing us. This ‘fetish of
commodities’ means that we have arrived at a global ‘tragedy of the commons’,
where no-one wants to give up the ‘quality of life’ they have become accustomed to, especially when it’s easy to feel that any changes you make as an
individual make very little difference. So many of us feel trapped in a self-fulfilling story that we feel powerless to change, despite knowing its tragic ending.
I work with NGOs and young people around Aotearoa New Zealand, running workshops on how to use Storytelling as a tool for education and inspiring change. We, human beings are story people, and I like to ask my participants “how do you think our story got this way?”. The discussion process that
follows is both deconstructive (breaking down the mainstream understanding
of ‘the way things are’ and how they came to be) and reconstructive (creatively
determining what we’d like the story to look like, and figuring out how to go
about creating it!).
A new consciousness is needed, one that goes beyond us trying to ‘consume our way out’ of the problems we have created, that takes into account
the interconnectedness of life on earth, and the multidimensional nature of
human identity and well-being. We need to start looking at human well-being
more holistically. We need to start living a different kind of story.
Here in Aotearoa New Zealand, I have the privilege of playing a small part
in the birthing of this new consciousness across our nation through my involvement in Global Education. Though this awakening shares many similarities across the globe, it also has a uniquely local flavour. This is greatly due to
the values and perspectives that are contributed by the indigenous people
of Aotearoa New Zealand, the Maori. Not only does the Maori worldview provide a perfect framework through which to understand the roots of some of
our most pressing issues, including the environmental and social crises, but
they also have a deep wealth of indigenous knowledge and skills which can
be used to tackle these issues as well.

Take the issues of Climate
Change and loss of biodiversity for
instance. Like most indigenous people’s, the Maori do not separate the
physical and spiritual worlds. They
recognise the sacred nature of all
creation, and this means they use
a holistic approach to the management of the environment and its
resources. They consider that all resources are treasures handed down
to them as guardians by their ancestors. Fundamental to this approach
is the principle of interconnectiveness of mankind to the natural
world through whakapapa (genealogical ties).
According to Maori traditions,
Ranginui (Sky Father) and Papatuanuku (Earth Mother) are the primeval parents who gave birth to
Tanemahuta (God of the Forests),
Tawhirimatea (God of the Winds),
Tangaroa (God of the Seas) and
many others. It is from these children that there came about the creation of the living world and all its
inhabitants, otherwise known today
as our natural resources.
The land or the Earth is recognised by the Maori as the Mother
of creation, and is considered to be
among the most important taonga
(treasures) handed down for our
guardianship. She provides life for
all living things from the waters
within her and people are bound
to respect her with the love that all
children should give to their mother.
From her life is derived.
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Maori don’t believe that land belongs to the people – they
believe that the people belong to the land, and are blessed with
the freedom to enjoy the fruits of the land and the abundance
of the sea (if they take care of them). The Maori knew just when
to harvest certain crops, and when to leave them alone to rejuvenate. The same practice – known as Waahi tapu - was also
applied to fishing grounds. Waahi tapu denotes a place under
tapu (under restriction). Included under this category could be
trees, rocks, mountains, hills, waterways, places for food gathering, cultivating and harvesting, canoe landings, moorings, and
sources of materials for the construction of houses, canoes and
for clothing and tools. All these things could be placed under
sacred protection by a tohunga (a spiritual expert) to maintain
the integrity of their sustainable use.
The holistic approach is based on the concept of “mauri”
- the life force which links together all living things as one,
without boundaries or division. It is even reflected in Maori
social life, where rich and supportive communities are paramount. The values of Whakawhanaungatanga (establishing
meaningful relationships) and Manaakitanga (caring for
one another) are the bedrock which Maori communities are
built. Whanaungatanga was used to establish relationships, but Manaakitanga maintained those relationships.
If Maori tradition could be summed up in one sentence, it would be about harmonious relationships between
people; between people and the physical world; and between people and Atua (spiritual entities)
You can see how it would be difficult to destroy our world and each other
if this were the worldview of the every single person currently caught up in
the industrial complex. How can you destroy that with which you have a deep
relationship?
The Maori worldview, and others like it, are a deep well of wisdom and
knowledge on how to live in harmony with each other and the planet. This well
must be benefitted if we are to have any hope of bringing about a new consciousness and a new story, in New Zealand and globally. Indeed, our children’s
very future may depend on it.
Charles Frederick Goldie 1870 - 1947 was a well-known New
Zealand artist, famous for his portrayal of Maori dignitaries.
Will Watterson
is an Education Advisor for Global Focus Aotearoa (www.globalfocus.org.nz), a New Zealand-based NGO hat is a specialist
provider of information and education on global and deAvelopment issues. He also helps manage a youth media
website called Just Focus (www.justfocus.org.nz), and occasionally lets off steam at his blog – No Such Thing as Silence
(humblemonkey.wordpress.com)
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by Yogesh Sharda
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Your
Happiness
Choice
byChance?
Your

Happine

In today’s world, it seems almost everyone is trying to sell you something
or the other. TV commercials, huge roadside billboards, personal ads to your
laptop - all seem to be promising that you will be more happy if you wear this,
eat that, go there, do the other. The need to be happy is perhaps one of our
greatest driving forces

However, what is happiness and how to have the
long lasting type? Often we may simply be “having a
good time” which you may experience at some party
or other social occasion. This can also be described
as a “pleasure hit” or short term happiness. The “here
today-gone tomorrow” type which can be blown away
as the winds of circumstances change in your life. This
kind of happiness has little power in it - it is happiness
based upon favourable circumstances, subject to
people behaving as per your wishes - or situations
being as you want them to.
Happiness can be an Emotion (materialistic)
– a surface experience, based upon things going
well, people being nice to you, being successful in
something, receiving compliments etc. However
it can disappear as quickly as it comes –emotional
happiness has little power and is not in your hands.
This is a characteristic of living by the “Outside
In” model – where a person chases after external
experiences for internal fulfillment and is what most
people experience today.
Happiness can be a Feeling (spiritual) – this type
comes from deeper within the soul. It is stronger and
remains even when things are not going well, even
when you fail at something or people’s behaviour is
not to your liking. It is not just an outward artificial
smile, but a deep contentment inside – a characteristic
of living by the “Inside Out” model….where a person
emerges happiness from the inner self and radiates it
out into relationships and life.
When we explore spirituality, we also want to
improve the quality of our happiness. We ask ourselves
– what is my happiness based upon? Where does my
happiness come from? Is it based upon things outside
of myself? How strong and deep is my happiness? Is my
happiness by choice….or by chance? If my happiness

by

or

Cho
Chan

is based upon circumstances, then certainly when they
change my happiness will also shake and disappear.
Thieves of Happiness
What steal our happiness?
What am I doing that causes me to lose my happiness?
Temporary desires
Consider the following:
•
I DON’T GET WHAT I WANT   = disappointment
•
I GET WHAT I DON’T WANT  = stress
Modern life encourages us to focus on “getting” in
order to feel fulfilled and happy
However, a spiritual lifestyle encourages us to examine
the “wanting” part of the equation. What do I want ? Why
do I want what I want? How much do I want? The endless
chasing after trying to fulfill our temporary desires causes
the mind to get tired….and a tired mind cannot be happy.
Chasing temporary desires is like chasing your shadow –
you can never catch it. How to let go of temporary desires?
How to be free from this unending pursuit ? When we
realize that behind all these temporary desires, there are the
Eternal Desires of the soul – for Peace, Love and Happiness
– and that these are already within you and are your true
nature, then we start to nourish and emerge these eternal
desires…..and it causes the chase to eventually stop.
In other words, when our true needs are met, then our
wants reduce…………..and so our disappointments and
stress reduces also. We can say that
Happiness = True Needs ÷ Temporary Desires
Waste Thoughts
Waste thoughts deplete the energy of the mind –
and make it tired. Then the levels of patience, tolerance,
acceptance reduce ……and we easily get influenced by
other peoples -moods and behaviours - perhaps leading to
anger, anxiety and stress.. Waste thoughts include thinking
of and re-cycling past negative memories again and again –
and also worrying about the future. To counter this it helps

or
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to have personal slogans to divert the mind away from
waste. Eg: Telling yourself: “Let the Past be the Past” or
“What can I learn from this situation?” or “Let me do my
best – and with practice, I will get better and better”.
These slogans can work like applying a Full Stop to
the sentences of waste thoughts. The more we apply
these methods, the better we become at using them.
Rediscovering True Happiness
Here are a few pointers:
Inner Power
Happiness is like a river that flows in the soul – but
it needs to be taken care of, just like anything needs
to be looked after. In order to make this happiness
strong and increase its quality, it is important to feed
the mind everyday with power – and this comes from
the practice of sitting in silence for some part of the
day and speaking positively to the self. Morning
meditation is extremely useful for this. Throughout
the day we encounter many challenges – traffic, noise,
people, demands at work and at home- and if my
happiness is not strong, I can easily get influenced
by these. Rather like constructing a building – first I
need go down and create strong foundations, then I
can build upwards. If the foundation of Self Respect is
strong, the building of Happiness will withstand the
storms that life may bring.
A good 3 point plan in this order helps. When you
wake up in the morning, then;
1) Connect with the Self
2) Connect with the Supreme
3) Connect with Life (family, job, friends,
responsibilities etc)
We are human beings – but modern fast paced
life has resulted in us becoming entangled in doing,
going and having. Having Silence Moments also
during the day, for 2 or 3 minutes at a time, can enable
us to return to Being and re-charge the battery of the
mind. Just as the body needs oxygen, so the mind
needs silence.
The Power of Vision
If you want to change your Life, you need to change
the way you see your Life . If we don’t like what we see,
we can try to change either what we see – or the way
we see. Ultimately you can not change what you see,
you can not change people or life…..but you can learn
to see life as a Detached Observer. When we have this
perspective on life, we enjoy the scenes of life but
do not get entangled in them – rather like a person
watching and enjoying a theatre performance. Either
we can observe the Play of Life – or become absorbed
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by it in which case we would lose our perspective and so
also our peace and happiness.
Contribution
It is important to share and express the best of you……..
as within giving, receiving is included. This means to
share good wishes, a positive attitude, to serve and uplift.
According to The Law of Cause and Effect, whatever I give
out will eventually come back to me. As is the saying :
”Keep doing good actions and throw them into the Ocean”.
Be a River, not a Pond…..let positive thoughts , words and
actions flow through you and from you…………..this kind
of spiritual wealth increases the more you share it. Give as
much happiness as you can – and like a boomerang, it will
come back to you, with interest.
Dealing with Mistakes
Dwelling on mistakes – both your own and others – can
lead to a heavy mind and negative moods. It is important to
deal quickly with mistakes, for example:
Your own mistakes :
1) Identify and Learn the lesson for yourself
2) Forget the situation
3) Move on (with Life)
Others’ mistakes:
1) Identify and Learn the lesson for yourself
2) Be The Detached Observer of the other person
3) Have positive thoughts / good
wishes for the other person
Purpose in Life
This is essential for human beings. It gives meaning
and adds value to our daily experience. When we are
disconnected from our personal sense of purpose in life, it
causes us to become easily de-motivated and things seem
to be senseless. In a confusing and information -overloaded
world, it is easy to feel lost. Here are 3 important questions
to ponder upon, which can help us to find our focus ….
1) Who am I? (sense of identity)
2) Where am I going in my life? (sense of direction)
3) Why am I doing whatever I am doing?
(sense of purpose)
The answers to these Big Questions will probably not
come straight away, but if we are sincere in our quest and open
to learn and grow, life will bring signals and clues in front of
us to lead us towards our happiness and self discovery…….
may you enjoy your journey………………….
Yogesh Sharda
He has been studying Raja Yoga meditation and
Self Awareness for over 30 years. He shares this
understanding through seminars and workshops
throughout Europe and the Middle East.
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Rastlantı Film
öğrenmeyi keyif edinenlere sunar....

Sağlığın
Batıdan ve Doğudan
yükselen iki adresi

m4doctor.com

m4healer.com

Filmle Bilgi Yönetimi Çözümleri
www.rastlanti.com.tr

Satış
Satış

noktalarımız

noktalarımız
İZMİR - NEFESLE HAYAT MERKEZİ
Şair Eşref Bulvarı Güz Apartmanı No. 43
Zemin Kat, D.1 Alsancak, İzmir
02324646457 www.nefeslehayat.com

İZMİT - LA VERANDA
Cedit Mah. Sıra Kavaklar Sok. No. 14
İzmit, Kocaeli 02623237755
www.laverandaizmit.com
BURSA - Gülseren Özgen Karabulut
100. yıl Mahallesi Saygınkent Sitesi D. Blok
K.1 D.4 Nilüfer, Bursa 05324182516
İSTANBUL

FENG SHUİ DÜKKANI
Şakayık Sok. Metin Apt. 22-24 D.3
Nişantaşı, İstanbul
02122313049 www.esrakoyuncu.com

YOGA ROOMS
Cemil Topuzlu Cad. Cengiz Topel Sok.
Humbaracı Apt. N.1 D.3 Kalamış, İstanbul
02163360010 www.yogarooms.com
YOGA TIME
Halaskargazi Cad. Hüseyin Hilmi Paşa İş
Hanı No:153 K:1Şişli / İSTANBUL
02123439310 www.yogatime.com.tr
YOGA ART
Teşvikiye Güzelbahçe sokak Güzelbahçe
Apt. No. 29 Kat. 1 D. 5 Nişantaşı, İstanbul
02122319852 www.yogaartcenter.com
KUMBARA SANAT
İstiklal Cad. Katip Mustafa Çelebi Mah.
Küçükparmakkapı Sok. N. 9 / 2 Beyoğlu,
İstanbul 02122920951
MİRA YOGA
Hamiyet Yüceses Sok. Aslanoğlu Apt. A
Blok 31/6 Suadiye, İSTANBUL
05324788287 www.yogam.net
YOGA DARGA
Yıldırım Oğuz Göker Cad. 8. Gazeteciler
Sitesi No:74 Akatlar / Etiler
02122708489 www.yogadarga.com
CİHANGİR YOGA
Meclisi Mebusan Yokuşu N. 15 Plato Film
Okulu Binası 4. Kat Cihangir, İstanbul
02122431993 www.cihangiryoga.com
HARIOM YOGA
Rüştiye Sok. Rüştiye Çıkmazı Şafak Apt.
N. 8 – 10 D. 2 Kızıltoprak, İstanbul
02164146986 www.yogahariom.com

FUJİ SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ
Çekmeköy Merkez Mah. Çavuşbaşı
Cad.Kültür Sok. Kitamura Apt. N. 13/ 2
Çekmeköy, İstanbul
02166414174 www.fujisaglikliyasam.com
CENGİZ HAN ÜÇGÜN PİLATES
STÜDYOSU
Beyaz Karanfil Sok. N. 31- 3 Levent,
İstanbul 02122701616
ORGANİKS
Buket Sok. Alışveriş Kültür Merkezi N. 2071
k. 2 Kozyatağı, Kadıköy
02166580231 www.organiksgrup.com
HİNT KÜLTÜR MERKEZİ
(GOVİNDA’S LOKANTASI)
İstiklal Cad. Rumeli Han C Blok K. 1 N. 27
Taksim, İstanbul02122527719
www.hintkulturmerkezi.com
BİLGİ PAYLAŞIM DERNEĞİ
Mete Cad. Park Apt. N. 24 K. 5 Taksim,
İstanbul 02122452942
www.bilgipaylasim.org

Adı Soyadı:............................................................................
Göbek Adı:.............................................................................
Doğum Tarihi:.........../...../......... Saat:....... Yer:........................
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MERİH KENET YOGA STÜDYOSU
Bağdat Cad. Yılmaz Apt. No. 249 K. 2
Göztepe HSBC K. 2 Kadıköy, İstanbul
02163026965 www.merihkenet.com
BRAHMA KUMARİS DERNEĞİ
Havacı Binbaşı Mehmet Sok. N. 3 K. 3 D. 10
Orsa Apt. Suadiye, İstanbul 02164103538
www.meditasyonyapalim.org
İSTANBUL YOGA MERKEZİ
Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Köseoğlu
Apt. N. 5 D. 3 Erenköy, İstanbul
02163688482 www.yogamerkezi.com
GOVİNDA İSTANBUL LOKANTASI
K.M Çelebi Mah. İpek Sok. No. 15 / 1
Taksim, İstanbul 02122524015
www.govindaistanbul.com
RAİDA KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ
Vali Konağı Cad. Süleyman Nazif Sok. Antik
Konak Apt. 14/ 3 Nişantaşı, İstanbul
02122960008 www.radiagelisim.com
3D- DÖN DÖN DÖN DURMADAN
Firüzağa Mahallesi Yeni Çarşı Caddesi
(Limonlu bahçenin tam karşısı)
Tel: 0535 621 58 25
dondondondurmadan.wordpress.com
STUDIOJ2O
Akaretler Mah. Hare Sok. 2. Söltaş Villaları
No. 28 5 Gazeteciler Sitesi, İstanbul
02122785848 www.studioj2o.com
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Sihirli bir değnek midir arzunuz,
hap gibi çözümler mi?

‘Farkındalığın
İyileştirici Gücü’
Beden, zihin ve ruhun daha sağlıklı, uyumlu ve daimi enerji dolu olması için, yüzde
yüz etkili, kolay uygulanabilir, sonuç alınan çalışmaları hatırlamak, anında iyileşmeyi,
rahatlamayı ve bunu mümkün kılan yeni bakış açılarını algılayarak, bedeninizde, zihninizde, ruhunuzda deneyimlemek için!

Faydaları:
Göz yaşlarınızı silecek bir mendil mi,
sarılacak bir pofuduk mu diliyorsunuz?

Yoksa ihtiyacınız birkaç basit, kararlı eylem mi?

•Bedenin doğal ritmini yeniden kazanarak gençleşmesi
•Birikmiş zihinsel toksinlerden arınmak
•Bedendeki tüm enerji merkezlerinin dengeli ve huzurlu olması
•Sağlıklı bir yaşam yaratma bilinci
•5 duyunun farkındalığı ve verimli kullanımı
•3. Göz meditatif ve duyular üstü algı açılımı
•Hastalıklar ve istem dışı olaylar üzerinde 360 derece bakış açısı kazanmak
•Duyguları yönetmek; zihnin hakimiyeti ve dinginliğini sağlamak
•Enerjiyi farketmek, hissetmek, yönlendirmek
•Ruhsal farkındalık; kendi ve çevremizin aurasını okumak (aura: ışık beden)
•Pisişik yetenekleri fark etmek ve kullanmak
Kullanılan Teknikler: Hipnoz ve regresyon; geçmiş yaşam - progresyon; gelecek
yaşam terapisi, aile dizimi veya enerji ve beden biliminde tüm uygulanabilir şifa/enerji
tekniklerini kullanarak, doğu ve batı anlayışı arasındaki bütünleşik bilgilerdir.

saniye sonra seçiminizi yapmış olacaksınız.

mustep

www.mustep.com

Farkındalık Eğitmeni Güler Pınarbaşı
3. Göz Farkındalık Okulu 212 267 12 53
www.ucuncugoz.org / info@ucuncugoz.org
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Beslenme Bilimi ve İyi Sağlık
Teklik Gözü: Üçüncü Göz
Endüstriyel Yogiler
Aşkın Gözü Kördür

Dosya: Mutluluk
Gerçekten mutlu musunuz?
Some articles in english
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Bedensel sağlık, zihinsel dinginlik, ruhsal farkındalık
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