www.ucuncugoz.org

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI

Üçüncügöz Bedensel Sağlık, Zihinsel Dinginlik, Ruhsal Farkındalık Dergisi
2011
sayı:4
Fiyatı: 8.00TL

Jüpiteriniz
Bolluk Diyor mu?
Değerimi
neye göre

3. GÖZ FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI

Biçiyorum
Tanrıve
Çiftçi

Hindistan
Bir Rüyamı
Yoksa
Gerçek mi?
Aile Dizimiyle

Geçmişi Geçmişe Armağan Etmek

Sezişin Sanat Hali;

SAYI: 4

Sezen Aksu

Hayatın Yaratıcı Gücü

Dosya:

PARA

okurları tarafından yazılan site

WWW.UCUNCUGOZ.ORG
Bedensel, Zihinsel ve Ruhsal konu başlıklarını Okyanusla tamamlayan
www.ucuncuguz.org bilgi, haber ve röportajlarıyla farkındalık
yolculuğunuzda her an yanınızda!
Başlangıçta varolan, dış dünyaya yönelen dikkatin zayıflattığı içsel bağımız, özümüzle kurduğumuz yeni
köprünün akışıdır farkındalık. Bundan sonra eskisi
gibi bakamaz, duyamaz, tadamaz, dokunamaz,
koklayamazsınız… İçinizdeki Öz’le bağınız
kurulmuştur artık. Bu farkındalıkla yaşamak
bütünlüğü yakalamak demektir. Bunu deneyimleyip paylaşanların, paylaşmak isteyenlerin platformu 3. Göz Farkındalık Haberleri
sitemiz sizi de davet ediyor!..
Yazılar
Şiirler
Haberler
Röportajlar
Etkinlikler ve
Farkındalık Okulu Deneyimiyle
Üyelerinin paylaşımlarıyla, günden güne içeriğini
zenginleştiren web sitemize siz de üye olun;
Deneyimlerinizi
Bilgilerinizi
Yorumlarınızı paylaşın…

Birlikte yürüyelim…

3. Göz Farkındalık Okulu 212 267 12 53
www.ucuncugoz.org / info@ucuncugoz.org

beşinci
element

‘para’

Para olsun demiştik, mart ayında yayınlanmasını planladığımız sayımızın konusu. Nedeni çok basitti.
Daha önceki ‘Doğum’, ‘Mutluluk’ ve ‘Zaman’ temalı sayılarımız; biz dergi çalışanları için o kadar
değerli bir farkındalık yaratmıştı ki... Özellikle Mutluluk sayımızı hazırlarken öyle çok mutluluk dedik
ki, nihayetinde biz de çocuklar gibi şendik o sıra…
Sanırım bundan aldığımız cesaretle, Para konulu bir sayıyla biz de dergimize bolluk ve bereketin
yağacağına inandık. Ancak parasal zorluklarla mücadele ederek geldiğimiz dördüncü sayı, adına
yakışır bir farkındalık yarattı ekibimizde “Para”.
Oysa bolluk, bereket, para, tasarruf, paylaşmak, yardımlaşmak, arttırmak, yetirmek… aklımıza gelen
tüm “para” kaynaklarını kullanmıştık. Ama akıl plan yaparmış, kader güler geçermiş sözü doğrulandı.
Ve biz gerçekten, bolluk bereket getireceğini sandığımız paranın varlığı üzerinden yapılan hesapların,
ancak yokluğu da düşünüldüğünde doğru çıkacak olduğu gerçeğiyle yüzleştik. Ama biz bunu hiç
düşünmemiştik bile... Çünkü çok umutluyduk, iyi niyetliydik, inançlıydık.
Biz, ilk sayımızı hazırlarken bundan sonra bağlı kalmak üzere bir şablon oluşturmuştuk ve o sayfa planı
şablonunda reklam için on sayfa ayrılmıştı. Onbeş tatlı 3. Göz sayfası. Bizim önemli gelir kaynağımız.
Çok değerli bir kaynaktı çünkü o onbeş sayfa ile biz bilgisayarlarımızda word dosyaları ve pdf olarak
saklı duran yazı, haber ve röportajları bir araya getirip, dergi yapıyor ve okuyucularımızla paylaşıyor
olacaktık, düşündüğümüz sürede olmadı. O bereketli yağmur, bizim dergimiz topraklarına düşmedi.
Oysa rüzgar tohumları toprağa eriştirecek, toprak tohumları içine alacak, yağmur onu sulayacak ve
güneş de besleyecek, ışıtacaktı. Ve toprak o kusursuz döngüde yine çiçeklenecek, meyve verecekti…
Hava, su, toprak, ateş ve para; beşinci element! Ben de şimdi gülümsüyorum ama hakikaten ne
kadar önemli bir şey olduğunu ben de yeni yeni anlıyorum… Çünkü Sevgili Okur, bu satırlarımı
eğer mis kokulu, rengarenk ve her sayfası iyi niyetlerle hazırlanmış bir derginin sayfalarından birinde
okuyorsan; nur topu gibi bir beşinci elementimiz olmuş demektir. Yok eğer bu yazıyı sadece değerli
tasarımcımız Atakan ve bizim üç kızdan başkası henüz okumadıysa biz hala umut etmeye, acaba
aklımıza gelmeyen bir şey mi var, bir yol olmalı demeye devam ediyoruz demektir.
Not: Bu yazı pek değerli evrene ithaf olunmuştur. İsteriz ki, evren bu yazıyı okusun ve bize elini uzatsın.
Geçenlerde bir üstadım ”İyi şeyler, iyi kanallarla yayılır” dedi. Şimdi ben de bu söze tüm içtenliğimle
inanıyorum.
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Tanrıça ve Tanrı
13

14

Hayatın Yaratıcı Gücü
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Evden çalışan Tiyatrocu; Metin Zakoğlu
Sakıp Sabancı yıllar önce bir söyleşide şöyle demişti. “Projeeee,
projeee, projeee.. Her gencin elinde bir projesi olacak. Diyelim
ki benimle karşılaştı; ne anlatacak bana? Projesi olan kazanır,
fırsatı kaçırmaaaz.”
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Bir Su Perisinin Tekamül Etmiş Tasarımları
İnsan, yüreğinin götürdüğü yere gidince, tüm hayatı tekamül denizinde
yüzmeye başlıyor belki de.
Çocukluktan gezgin olunca da, yolculuk hayat felsefesine dönüşüyor.
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Tanrı ve Çiftçi
Bir çiftçi Tanrı‘yı ziyarete gelmiş ve şöylesine meydan okumuş:

*Kapak Fotoğrafı Tavuskuşu hakkında:
Antik Yunanistan’da Tanrıça Hera’nın simgesidir. Tanrıçaya hizmet eden çok gözlü dev Argos Hermes tarafından öldürülünce, Tanrıca devin gözlerinin tavuskuşunun
kuyruğuna serper. Yezidilik inancında Tanrı Azda tarafından yaratılan ve kendisine evreni ve insanları yaratma görevi verilen Melek-Tanrının simgesidir. İslam inancında
bolluk, mutluluk, refah gibi iyi kavramlarla özdeşleşmiştir.(Kaynak: Vikipedi)
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Yaşadığınız bir sürü olumsuzlukların arkasında, yıllar önce savaş sırasında göç etmiş bir aile
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Hindistan Bir Rüya mı Yoksa Gerçek mi?

Hindistan’a adımınızı atar atmaz aklınıza gelecek ilk sorulardan biri belki de bu olacaktır:
“Rüyada mıyım yoksa gördüklerim gerçek mi?” Delhi’ye inip Old Bazaar’da (eski çarşı)
turlamaya başlayınca benim ilk aklıma gelen, ‘burada ne işim var?’ ve bu soru olmuştu.
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Acıyı yaşarken sevinci bildik, ayrılıkta kavuşmayı. Ama bilemedik ne zaman nereye gideceğimizi.
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“Where we are is perhaps the greatest transition point in human history. The most massive shift of perspective human
kind has ever known… Women are the pilgrims and the parents of this new world, holding the weaving of what is going
to be the tapestry of this emerging new world, emerging new story.” Jean Houston
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Sosyal Girişimcilik
TÜSEV’in British Council desteği ve
işbirliğiyle yürüttüğü “Sosyal Girişimcilik
Projesi” sonucunda, sosyal girişim kurmak
isteyenlerin ihtiyacı olan bilgilere ulaşmalarını
sağlayan ve bilgi paylaşımını teşvik eden
interaktif bir web portalı erişime açıldı.
Sosyal Girişim’e ait bir çok sorunuza cevap
bulmakla kalmayıp kendi girişimlerini tanıtıp,
gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

www.sosyalgirisim.org

Nevşehir İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre,
2010 yılında Kapadokya bölgesindeki
satış noktalarında satışa sunulan 53
bin 582 ‘müze kart’tan 878 bin 920 TL
gelir elde edildi. Son bir yılda toplam
161 bin 985 yerli turist, bölgedeki
tarihi ve turistik mekânları ‘’müze kart’’
ile gezdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin
iş birliğiyle başlatılan ve 2008 yılından
beri uygulanmakta olan ‘’müze kart’’
sayesinde, yerli turistlerin Kapadokya’ya
olan ilgisinin arttığı bildirildi. Müze
kart satın almak için satış noktalarına
fotoğraflı bir kimlikle başvurulması
yetiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
bağlı tüm müze ve ören yerleri ile ‘’www.
muzekart.com’’ internet adresinden de
‘’müze kart’’ edinilebiliyor.

WWF-Türkiye Sulak Alanlara Dikkat Çekiyor
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü
nedeniyle Türkiye’nin sulak alanları üzerindeki tehdit ve baskılara dikkat çekmek
üzere “Türkiye’nin Sulak Alanlarının Korunması, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
başlıklı bir bilgi notu yayınlamıştır. Rapora göre, Türkiye’de son 40 yılda 2.5 milyon
hektarlık sulak alanın yarısının yok olmuş, 1 milyon 300 bin hektarlık sulak alanın da
su sistemlerine müdahaleler nedeniyle ekolojik ve ekonomik özelliklerini yitirmiştir.
Halen Eğridir, Beyşehir, Bafa, İznik, Sapanca ve Ulubat gölleri ile Büyük Menderes,
Gediz ve Göksu deltaları ve İğneada Su Basar Ormanları kirlilik tehdidi altında
bulunmaktadır.
Kaynak: www.wwf.org.tr

Haftada bir gün et yemeyerek, gezegenimize
çok büyük katkıda bulunabiliriz. Bu
kampanyaya ne kadar çok kişi katılırsa
gezegenimiz için o kadar büyük fark
yaratacağız ve iklim değişikliklerini
yavaşlatarak dünyamızın daha yaşanır bir yer
olması için yardımcı olacağız. Her Pazartesi,
vegan/vejetaryen tabağımız %50 indirimli!
Neden mi? Govinda İstanbul olarak Paul
McCartney’in Avrupa’da başlattığı Etsiz
Pazartesi (Meat Free Monday) kampanyasını
destekliyoruz.
www.meatfreemondays.com/index.cfm
Özellikle et yiyen arkadaşlarınızı, sevdiklerinizi
bu kampanyaya dahil etmenizi öneriyoruz.
Haftada sadece 1 gün ile başlayabiliriz. Küçük
ve önemsiz gibi görünen bu detay çok ama çok
önemli. Web sitemizde konu ile ilgili küçük bir
çeviri de mevcut.
http://govindaistanbul.com/tr/etsizpazartesi/
Save Planet! - Dünyamızı Koruyalım!
Go Green - Go Vegetarian - Govinda!
Sevgilerimizle...
Govinda İstanbul Ekibi
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Support Meat Free Monday
Help slow climate change by having
at least one meat free day every week.
Did you know...
Livestock production is responsible for more climate change
GHG emissions globally than transportation.

www.supportMFM.org

PARAMI YÖNETEBİLİYORUM
Her konuda bilinçli olmanın önemi tartışılmaz
peki kişisel finansal bilinç konusunu hiç
düşünmüş müydünüz?
TC Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı,
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Visa
Europe ve Habitat için Gençlik Derneği
sürdürülebilir kalkınmaya gençler arasında
finansal bilinci geliştirerek katkı sağlamak
amacıyla bir araya geldi ve Paramı
Yönetebiliyorum Projesi ortaya çıktı.
Hedef, 7 coğrafi bölgesindeki 15-30 yaş
dilimindeki tüm gençler. Projenin ilk pilot
aşaması 1 Kasım 2009 – 1 Kasım 2010
tarihlerinde başladı. Belirli aralıklarda bölgesel
olarak düzenlenen Finansal Bilinçlendirme

“Eğitmen Eğitimi” ile yetişen gönüllü akran
eğiticiler eğitimlere kendi bölgelerinde diğer
genç arkadaşlarına ulaştırıyor.
www.paraniyonet.com adresli web sitesi ve
Kent Konseyi Gençlik Meclisleri’nin ulusal ağı
Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun
www.ulusalgenclikparlamentosu.net adresli
web portalında geliştirilecek eğitsel içerikle
desteklenen projenin illeri aşağıdaki gibi:
Marmara: İstanbul, Bursa, Kocaeli
Karadeniz: Trabzon, Samsun
İç Anadolu: Eskişehir, Ankara
Akdeniz: Antalya, Adana
Ege: İzmir, Denizli
Doğu Anadolu: Erzurum, Malatya
Güneydoğu Anadolu: Gaziantep, Diyarbakır

Vitrin
Vitrin
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KIRMIZI TELEFON
BİNLERCE KEZ ÇALDI

Greenpeace denizlerin bereketi balıkları korumak için kolları sıvadı,
lastik botları giydi. Sosyal platformlarda ve elektronik posta yoluyla
hepimizin dikkatini çeken “seninki kaç santim” sloganıyla harekete
geçen Greenpeace’in yavru balıkların avlanmamasına ilişkin eylemi,
Tarım Bakanlığı’na açılan sayısız telefonla başarıya doğru ilerliyor.
Geenpeace’in başlatmış olduğu kampanya 10 Şubat tarihinde
son buldu; tabii internet üzerinden eylemi yaymaya ve insanları
bilinçlendirmeye devam etmek üzere. Dört gün içinde 1650’den
fazla kişi Tarım Bakanlığı’nı arayarak mesajlarını dile getirdi. Balık
stoklarımızın ve denizlerimizin geleceği için, ticari balıkların yasal
avlanma boylarının bilimsel gerçeklere göre yeniden düzenlenmesi
çalışmalarına başlanması ve konuyla ilgili resmi duyuruların
yapılması gibi konularda bırakılan mesajlara, Tarım Bakanlığı’nın
cevabı ve daha önemlisi bulacağı çözüm merakla bekleniyor.
Telefonla yapılan aramaların sonucunda yaratılan baskı ile bakanlık
bu konuyu gündeme alacağını bildirdi fakat bakanlık, Greenpeace’e
ve kamuoyuna henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Green Peace’in bu dikkat çekici eyleminde, İstanbul sokaklarında
her gün yüzlerce kişi “Kırmızı Telefon”la bakanlığı aradı. Karşısında
“Kırmızı Telefon”u görenler ilk anki şaşkınlıklarının ardından
“Kırmızı Telefon” hattını arayarak verilen telefon numarasından
Tarım Bakanlığı’nı arayarak mesajını bıraktı. Eyleme kişisel ev ve
cep telefonlarıyla da destek olan destekçiler, bakanlığın bu konuyu
gündemine alarak derhal çözüm üretmesini bekliyor.
Green Peace, yaptığı açıklamayla hayati bir konuya da dikkat
çekiyor. “Böyle devam ederse dünyadaki balık stokları 2050’de
tükenecek. Büyük balıkların %90’ı çoktan yakalandı. Toplam balık
stoklarının %60’ı çoktan bitti. Balıkların bittiği gün deniz yaşamı da
bitecek.
Oysa hala zaman var. Büyük balıkların yüzde 10’u hala hayatta,
balıkların yüzde 40’ı hala denizlerdeki ekosistemi beslemeye
devam ediyor. Bugün yavru balık avını durdurabilirsek yarın herşeyi
düzeltebiliriz.
Eyleme katıl! Tarım Bakanlığı’ndan yavru balık satışını engellemesini
ve yasal balık boylarını düzenlemesini iste. Denizlerden vazgeçme!
Hem bu kampanya, hem de Greenpeace’in peşinde olduğu
bütün doğa karşıtı eylemlere destek vermek her zaman mümkün.
Greenpeace’in kampanyalarının tek kaynağı, bireylerin verdiği
maddi destekler. Greenpeace, hiçbir şirket ve devletten maddi
destek ve sponsorluk kabul etmiyor. Bu sayede, çevre suçlarına karşı
bağımsız ve tarafsız kampanyalar yürütebiliyor.
Greenpeace’e vereceğiniz maddi destekle, kampanyalarının
güçlenerek devam etmesini sağlayabilirsiniz.
aşağıdaki linkten yardım edebilirsiniz:
www.greenpeace.org

Uzakdoğu’da

Bodrum
rüzgarı

Merkezi Fransa’da bulunan ve Bodrum koyunun
Türkiye’den tek üyesi olduğu “Dünyanın En Güzel
Koyları Birliği” gelecek dönem başkanı Galip Gür,
Filipinler’den birliğe üye olan Puerto Galera beldesinde
18-19 Şubat tarihleri arasında yapılan “1. Malasimbo
Müzik Ve Sanat Festivali”nin açılışını Filipin Turizm
Bakanlığı Genel Sekreteri Alberto Aldaba, Puerto Galera
Belediye Başkanı Hubbert Christopher Dolor, Puerto
Galera temsilcisi ve organizasyon komitesi başkanı
Hubert D’aboville ile birlikte yaptı.
Festival süresince çeşitli basın ve yayın organlarıyla
görüşen Galip Gür’e özellikle birlikte önümüzdeki
yıl Eylül ayında başkanlık görevini Fransız Jerome
Bignon’dan alacak olması nedeniyle Türkiye ve Bodrum
hakkında çeşitli sorular yöneltildi.
Belediye başkanı ve Turizm bakanlığı genel sekteri
ile bir toplantı yapan Gür , Bodrum ve diğer koylarla
ilgili izlenimlerini ve bilgilerini paylaştı.
Galip Gür yaptığı açıklamada “Türkiye ve Bodrum’un
gördüğü ilgi beni çok şaşırttı. Puerto Galera Belediye
başkanına Bodrum belediyesinin çalışmalarını anlattım,
Bodrum’un tecrübelerini paylaşmak istediğini belirtti.
Koruyarak Turizm artık dünyanın her tarafındaki güzel
koyların öncelikli düşünmek zorunda olduğu bir kavram.
Bunun farkına varan yöneticiler yaşadıkları ve yönettikleri
yeri korumak için çeşitli projeler üretip turizmin zararlı
etkilerinden korumaya çalışıyorlar” dedi.
Puerto Galera Belediye başkanı Hubbert Christopher
önümüzdeki yıl 2ncisi yapılacak festivalde Türk müzik
guruplarını görmek istediklerini söyledi.

YÜKÜNÇ VAKFI VE YÜKÜNÇ
SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ
sorunları, bağırsak şikâyetleri olanlar;
kilosundan memnun olmayanlar;
kısaca sağlıklı ve bilinçli bir yaşam
içinde olmak isteyen herkes için
hizmet verilmektedir.
Yükünç nedir?
Yükünç, sağlığı etkileyen fizik
ve fizik öncesi gücü boşaltma
(arınma, detox) ve yenisini yükleme
yöntemidir.
Kadim
bilgeliğin
modern bir yorumudur ve insan
2010 yılında kurulan Yükünç Vakfı, sağlık hizmetleri,
araştırma ve eğitim veren kuruluştur. Dr. Mehmet Kasım ve
Dr. Ecz. Müge Kasım tarafından kurulan bu merkezde, Hz.
İnayet Han’ın Birliğe giden ve kişinin kendini tanımasına
yardım eden öğretileri verilmekte ve uygulanmakta; İbn-i
Sina’nın hekimliği doğrultusunda Doğu ve Batı tıbbını
birleştiren bir yöntemle sağlık hizmetleri verilmekte; bu
konuda bireysel ve toplu eğitimler yapılmaktadır.
Yükünç Vakfı, Doğu ve Batı sağlık yöntemlerini birleştirip
geniş bir coğrafya ve uzun bir tarih içinden devamlı akan
bir düzende sağlıklı olmaya ortam hazırlar. Bu bilinçli
yaşam işletmesinin amacı kişilerin öz benliğinin kendine
has hürlüğü içinde ortaya çıkıp çiçek gibi açmasına
yardımcı olmaktır. Bunları toplumda Batının en ileri araç
ve gereçlerini kullanan uzman doktorlar, onlarla el ele
çalışan sağlık elemanları ve kadim bilgelik ile yapar.
Ciddi bir hastalığı olup da rahat ve huzur içinde yaşamak
isteyenler; alışkanlıklarının etrafına ve kendine zarar
verdiğini görüp kendini bulmak, kendini tanımak
isteyenler; hayatından memnun olmayan, depresyon,
bunalım, aşırı sıkıntı, stres, kızgınlık, uykusuzluk,
kararsızlık, yalnızlık, kimsesizlik hissedip hayatına sevgi,
ahenk ve güzellik getirmek isteyenler; ağrısı, cinsel

bedeninin çoklu boyutlarını birleştiren bir yaklaşımdır.
Sağlımızı korumak, düzeltmek ve yeniden canlandırıp
gençleştirmek bedenimizdeki süzüg gücün dengesiz
olanlarının boşaltılması ve yenisinin yüklenmesi ile olur.
Yükünç’ün görevi, fizik bedende yaşarken beden, benlik,
akıl ve bilinci uyumlu hale getirmektir.
Merkezimize gelenler hekim muayenesinden sonra,
kendi tuşyalarına (bedensel veya zihinsel bozukluklar)
göre bir tedavi programı tavsiye edilir. Bu programda
yaşam tarzı ve beslenme kuralları ön plana çıkar. Bunun
yanında homeopatik damla, tentür, çay, bitki veya baharat
karışımları tavsiye edilebilir. Ayrıca eğer uygunsa Yükünç
Hekimi ile Yükünç Uzmanı bir arınma programı verebilir.

Yükünç Sağlık Hizmetleri “Birleşik Sağlık” yöntemini içerir. Sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:
Arınma (Detox),
Uruğlanma (Beden hücrelerini canlandıran, yenilendiren nefes ve oturuşlar),
Yükünçmek (Sağlığı düzeltici yoga benzeri hareketler),
Basūvatım (Enerji eşiğlerine meditasyon ve nefes ile yapılan bir çeşit masaj),
Basruq (Bedenin belirli enerji eşiğlerine uygulanan sağaltıcı yöntemler),
Eşiğtıg (Bedenin enerji eşiğlerine yapılan uyarıcı uygulamalar).
Yükünç Vakfı ve Yükünç Sağlıklı Yaşam Merkezi Vali Konağı Cad. No:173 K.15 D.2 Nişantaşı - İstanbul
Tel: 0212 231 28 65 GSM: 0530 977 51 77 www.yukunc.org.tr
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Hayatın Yaratıcı Gücü
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“Olduğumuz yer belki de insan tarihindeki en büyük geçiş noktası. İnsanlığın bugüne kadar deneyimlediği en büyük algı değişimi...
Bu ortaya çıkan yeni dünyanın ve yeni hikayenin işlenmiş tablosu gibi olacak dalgalanmayı taşıyan kadınlar,
yeni dünyanın kutsal yolcuları ve ebeveynleridir.” Jean Houston

Hayatım boyunca bu anı beklediğimi hissediyorum.
Hayatımdaki her şey ve herkes beni yolculuğumdaki
bu noktaya hazırladı. Evet; doğru yoldayım, tam olarak
yolda, ruhumun en derin çağrısını ortaya koymak için
hazırlanıyorum. Beni sürükleyen – ve kalbimi göğsümün
kabının ötesine genişleten – bu güç şu anda çok aşikar,
artık bir fısıltı değil, aksine bu yükselen şarkıya katılmaları
için diğerlerini de çağıran taşkın bir şarkı.

doğada ve yabanda göründü, güzeldi ama hiddetli
ve ürkütücüydü. Kendimde keşfetmek için yollara
düştüğüm Dişilik’in hiddetli ve güçlü yüzü onunla ilk
karşılaştığımda beni ana odaklanmaya zorladı, kendimi
incinebilir ve kaybolmuş hissettim. O, her yerdeydi:
üzerime yağmur ve kar oldu yağdı, uludu, bir baykuşun
gözlerinden uzun uzun bana baktı, serçeler aracılığıyla
bana şarkı söyledi, beni besledi ve bana ilham verdi.

1
Bir çok diğerleri gibi ben de, bu Büyük Dönüş zamanında
dünyamızın ve insanlığın geçiş sürecini kolaylaştırmak
için gönüllü olarak burdayım. Belirli bir yerde belirli bir
hikaye ile doğdum, belirli yerlere götürüldüm ve sadece
bu hayatta öğrenmem gerekenleri öğrenmem ve bir
ruh olarak gelişmem için değil, aynı zamanda şu anda
içinde bulunduğumuz geçişte hizmet etmek amacıyla
bu zamanlarda hazır olmam için bana belirli deneyimler
verildi.

Kırılganlığım ve teslimiyetimde, kendimi şiir yazarken
buldum; gerçek ifademi arayışımda kelimeler ruhumdan
döküldü.

Dünyada insanlık olarak sahip olduğumuz yüksek
potansiyele 2002’deki ilk uyanışımdan beri kendi “geçiş
çalışmalarımı” yapmaktayım. Maddi düzeylerde hizmet
ettim: topluluk oluşturma, hayatımızı düzenleyen sistem
ve kurumları organize etmenin yeni yollarını araştırma ve
paylaşma, sürdürülebilir yaşam ve dirençli topluluklar için
fiziksel koşulları oluşturmak gibi…

Yolculuğuma devam ettikçe, birçok insanın, özellikle
de kadınların hayatlarında gerçek olmayan şeylerden
(tekrar eden örüntüler, sınırlandıran zihin kalıpları
ve inançlar, beslemeyen ilişkiler vs) arındıklarını ve
gezegensel geçişin bu önemli evresinde yaratıcılığın
bu derin ve içten gelen gücüyle uyumlandıklarını
farketmeye başladım. Bu arayışta, merakla ve açıklıkla
karşılaşmamızda çok büyük bir güç var ve birlikte
deneyimlenen yaratıcı süreçler çok şifalı bir hal alıyor.
Geçen yıl boyunca, tıpkı benim gibi dünyadaki gerçek
ve yaratıcı ifadelerini arayış yolculuğunda olan pek
çok kadınla karşılaştım ve bunun sadece bir tesadüf
olmadığını biliyorum.

Ve hala, daha da derine gitmek, kendimle daha da
hizalanmak, yaşam amacının özünün içine daha da bütünen
dalmak için bir davet var. Bunun her zaman kalpleri açan
bir gün batımı ya da bana rehberliğini fısıldayan bilge bir
iç ses gibi nazik bir davet olmadığını söylememe izin verin.
Bazen, hayatı dinlemeyi kestiğim zamanlarda kendimi
aynı şeyleri tekrar ederken ve acı çekerken – çoğunlukla
benim kendi eserim olan – bulurdum, uyanmak ve
yeniden dinlemek için, yüzeyin altına bakmak için… Ancak
direncimi teslim ettiğimde ve başımı alçakgönüllülükle
eğdiğimde, yeniden dinlemeye hazırdım ve Kutsal Dişi’nin
yaratıcı gücüyle bağlantı kurduğum yer de orası oldu.

Onlardan biri, Brezilya’da sosyal değişim projelerinde
yıllarca çalıştıktan ve sürdürülebilirlik için stratejik liderlik
konusunda yüksek lisans yaptıktan sonra sürdürülebilir
kalkınma üzerine bir kariyeri arkasında bırakmış sevgili
arkadaşım Julia idi. Kendi iradesinden öte bir güç, bir
arzu onu şimdi yaşadığı, keşfettiği ve kendi yaratıcı
ifadesini ortaya çıkarmayı öğrendiği Yunanistan’a
yönlendirdi. Tıpkı benim gibi, iyi gelir getirebilecek
bir kariyeri bir yana bırakmayı tercih etmenin finansal
sıkıntılarıyla boğuştu, bazen bilinmeyene doğru giden
yolundan kuşku duydu ama yine de yaratıcı güdüsünü
keşfetmeye devam etti.

Bir yıl önce, hakiki Kendi’me doğru yolculuğumun
başlarında, kişisel inzivam sırasında Yunanistan’da Büyük
2
Anne olarak kendini gösterdi bu dişil güç, etrafımdaki

Geçenlerde bir yarışmaya katılmak üzere, varlığının
derinliklerinden gelen bilinmedik bir dürtüye
teslimiyetle başladığı yolculuğunun ufak bir parçasını

1: Sosyal ve ekolojik krize sebep olan endüstriyel büyüme toplumundan daha sürdürülebilir yaşam medeniyetine dönüşüm için Joanna Macy
tarafından kullanılan bir terim.
2: Büyük Anne (Great Mother) ana tanrıça kültüründen gelen bir arketiptir ve anneliği, doğurganlığı, yaratıcılığı ve yeryüzünün bolluğunu sembolize eder. Toprak Ana diye de bilinir.
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paylaştığı bir video yaptı. Julia’nın videosunun, kendi
evrimsel süreçlerinde kalplerini
ve içgüdülerini
takip eden kadınların öykülerini çok iyi anlattığını
düşünüyorum.

kadınların bu çağrıya daha kolay bir erişimi olduğu ve daha
büyük bir hızla uyandıkları ve bir rollerinin de ailelerindeki
ve topluluklarındaki erkeklere uyanış mesajını vermek
olduğu düşünülebilir.

Diğer insanlarla yaptığımız bağlantıların güzelliği ve
potansiyeli ise; karşılıklı olarak birbirimize ilham veriyor,
tanıklık ediyor ve hakikate yürümenin bu bazen zorlu
yolunda birbirimize destek oluyor olmamız.

Kendimizin kutsal feminen ifadesine yaratıcılığımızla hayat
verdiğimizde “gezegensel annelik” denilen bir harekete
de dahil oluyoruz. Futurist ve vizyoner Barbara Marx bu
olguyu şöyle açıklıyor:

Mesela, Julia’nın videosu bende bir şeyleri tetikledi ve
onunla konuşmaya karar verdim. Sohbetimiz esnasında
onunla “kutsal olanın rezonansını yaratıcı ifadeyle
paylaşma” arzumu paylaştım ve şimdi bu konuda
birlikte neler yapılabilir keşfetmek istiyoruz. Julia’nın,
aynı zamanda iki yıl önce ne kadar yorgun olduğumu
bana ifade eden ilk kişi olduğundan, tükenmişliğimle
yüzleşme sürecimi başlattığından ve beni durmam ve
hayatımı yeniden dinlemem için yüreklendirdiğinden
bahsetmem gerek.

“Dünya üzerindeki krizi, birlikte evrimleşen ve yaratabilen
türlerin bir doğumu olarak görebiliriz. Bu yüzden yaşayan
her kadında, yaşı ne olursa olsun, çocuk sahibi olmayı seçse
de seçmese de, sırf kendi anneliğinin hatırı için yaratıcılığını
ifade etme hedefi bulunur ki böylece gezegensel düzeyde bir
anne olur ve yaptığı her şey tüm çocukları hayatlarındaki
kendi ifadelerinde bir uyarı olarak geri besler.

Arkadaşım Nina’yla da, birlikte yaratıcılığımızı
keşfettiğimiz benzer bir yolculuktayız. Birlikte, gerçek
dişi kendimizi ve amacımızı tanımlayarak ve bu süreci
nasıl yaşamak istediğimiz üzerine anlaşmalar yaparak
kendi yüksek yaratıcı potansiyelimizi doğurabileceğimiz
bir alan yarattık. Her iki haftada bir Skype üzerinden
biraraya geldiğimiz bir ritmimiz var ve pratiğimiz derin
bir şekilde birlikte merkezimizi, birbirimizi ve dünyayı
dinlemek.
Çok takdir ettiğim kadın rehberlerden biri olan Julie
Daley, bloğunda bu kadınlarla deneyimlediklerimi çok
güzel ifade etmiş:
“Kadınlar olarak birbirimize sunacağımız en önemli
şeylerden biri, kadınların içsel yolculukları için derin ve
büyük bir saygı duymak. Belki, kendi içsel hayatlarımızın
ve tüm çekme ile itmelerin ve gerçekten kim olduğumuzu
bilmeye duyduğumuz özlemlerin daha çok farkına
vardıkça, tanıdığımız diğer kadınların da benzer bir çağrıyı
hissettiklerini farketmeye başlayabiliriz. Belki o zaman,
birbirimize derin bir saygı ile davranırız, Büyük Anne’nin
onu da çağırdığını bilerek ve kutsal dişilik bilincimizin
önüne taşırken hepimizi destekleyen, bir güç ve kuvvet
bağı birbirimizle olan bağlantımızı beslemeye başlar.”
Kutsal dişilik bizleri derin dinlemeye, bütün
ile ilgilenmeye, ilişkileri beslemeye, kutupların
bütünleşmesine, baskı ve kontrol karşısında yoğun ve
gerektiğinde savaşçı bir sevgi uygulamaya, gelecek
nesilleri ve Tabiat Ana’yı korumaya çağırıyor. Kadınları
ve erkekleri birlikte evrimleşmeye ve cesur yeni dünyayı
birlikte yaratmaya çağırıyor. Bu aşamada, doğası gereği

Gezegensel anneliği deneyimlemek için, her kadın ve
erkeğin kendi ifadelerinin eşsiz özüyle bağlantıya geçmesi
hayati. Bu eşsiz öz, şu ya da bu proje ile ilgili olmak zorunda
değil ama bize en çok hayat veren şeyi bulmakla ilgili! Ve
o yaratıcılık sonra bir topluluk ve takım çalışması ister.
Yaratıcılığın bu dişi dinamiğini açığa çıkarmak isteyen
her birimizin yaratıcılığımızı destekleyecek kişilere ulaşıp,
bulmamız gerekecektir. Eğer sizinle olmaktan ilham alan
başkalarını bulursanız ve siz de onlarla birlikte olmaktan
keyif ve mutluluk alıyorsanız, yenileyici ve şifalı olan bir
olumlu enerji alanı içinde bulursunuz kendinizi. Hayat amacı
benimki ile bağlantılı olan bir toplulukla birlikte olduğumda
şifalanıyorum.”
İşte bu! Barbara’nın bahsettiği bu olumlu enerji alanının,
her tarafta olasılık kıvılcımlarının uçtuğu yer olduğunu
biliyorum. Özellikle içlerindeki yaratıcılığın kaynağıyla derin
bir bağlantıda olmanın özlemini duyan kadınların varlığında
ne kadar iyi hissettiğimi biliyorum. Kızkardeşlerimden
biri ya da daha fazlasıyla birlikte yarattığımız bir süreçte
olduğum zaman, daha canlı, güçlü ve kendimle bağlantıda
hissediyorum ve “yapılması gereken” sadece aramızdaki
alanda akıyor, kalplerimizde derince temellenmiş olarak.
Bu süreçlerde, kalbimin açıldığını ve aramızda güçlü bir
sevgi akımı olduğunu hissediyorum. Yaratıcılık ve sevgi bir
araya geldiğinde, sınırsız olasılıkların bizim için mümkün
olduğu çok güçlü bir sinerjik alan yaratıyorlar. Bunun,
insanlığın birlikte çalışma ve yaratıma sürecinin bir sonraki
aşaması olduğuna inanıyorum.
Yazı: Filiz Telek
Çeviri: Serpil Ata
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Tüm dünyada vejetaryen restoran ve
kafe olarak tanınan Govinda’s zincirinin
Türkiye’deki ilk ve tek şubesi İstanbul,
Beyoğlu’nda meraklılarıyla buluşuyor.
Dünya genelinde iki yüze yakın
şubesiyle pek çok vegan ve vejetaryeni
ağırlayan GOVINDA, mutfağındaki
gönüllü aşçılarıyla vegan ve vejetaryen
mutfağının en lezzetli yemeklerini
yapmakla kalmıyor, tüm yemekler size
gelene kadar mutfakta sevgi, iyi niyet
ve şükür ile çeşnilendiriliyor.
Mekanın felsefesi yiyeceklerin aşk ve
adanma duygusu ile mutlu bir şekilde
pişirilmesine dayanıyor. Bu anlayışla
hazırlanan yiyecekler Govinda’da önce
Yüce Tanrı’ya sunuluyor ve Tanrı’nın
merhameti anlamına gelen prasadam
olarak adlandırılıyor.
Govinda’nın huzurlu bir atmosfere
sahip olmasında yiyeceklerin
karmadan özgür, saf vejetaryen (et,
balık ve yumurta kullanılmadan)

olarak hazırlanmasının da etkisi vardır.
Govinda’da ayurvedik çaylar, bitki
çayları, taze meyve suları ile birlikte tam
108 çeşit içecek bulunuyor. Vejetaryen
tabağı, vegan tabağı, falafel, pakora,
samosa, günün sebze yemeği, baharatlı
pilav, günün çorbası, vegburger, raita,
salatalar, vegan tatlılar ve kurabiyeler
gibi seçeneklerden oluşan sabit menü
yanında, günün spesiyallari ile süpriz
yiyecekler bulabilirsiniz.
Daha cok vejetaryenler, hayvan
severler, çevreciler ve spiritüel
grupların ziyaret ettiği Govinda
ayrıca toplantılara ve etkinliklere de
ev sahipliği yapıyor. Doğum günleri
ve özel günlerde özel programlar
ayarlamak mümkün. Ayrıca, Govinda
İstanbul’da her pazar günü 18.30’da
spiritüel söyleşiler ile birlikte müzikli
maha mantra meditasyon (bhajan)
toplantılarına ücretsiz katılmanız
mümkün.

Etsiz pazartesi (Meat Free Monday)
kampanyasına destek olmak için her
pazartesi günü büyük vejetaryen
tabağını yüzde 50 indirimle tatmak
mümkün.
Govinda’da fiyatlar aldığınız hizmeti ve
keyfi karşılar. Karakteristik tatları seviyor
ve beslenmenize dikkat ediyorsanız
çoğunluğu organik gıdalardan oluşan
menüsü ile sağlık, denge ve huzura ev
sahipliği yapan tam size göre bir mekan
GOVINDA ISTANBUL.
Kalabalık grup ziyaretleri için önceden
rezervasyon gereklidir. Pazar hariç
her gün 13.00-22.00 saatlerinde açık.
Kablosuz internet mevcut. Kredi kartı
kabul ediliyor.
Go Green, Go Vegetarian, GOVINDA.

E-mail: info@govindaistanbul.com
www.govindaistanbul.com

Bu bir haber reklamdır.

Mutfakta ayin var;
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TANRIÇA
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•• Dişi ve erkek enerjinin çağlar boyu toplumlardaki değeri ve
konumu değişik şekillerde ifade olagelmiştir.
•• Çeşitli kültürlerden günümüze kalan izlere şöyle bir bakacak
olursak; İslami gelenekte dualar; Bismillahirahmanirahim;
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın adıyla diyerek başlar.
Rahman erkek, rahim ise dişi yöndür. Bu iki yön; göreceli
olarak, evrenin sınırsız olasılıklar alanını oluşturur.
•• Kızılderili kültüründe Dünya ana , gök baba olarak geçer.
Doğum ve yaratım dişisel yöne, kaynaklık etmek, enerji
alanı oluşturmak ise erkek yöne tekabül eder. Dişi ve erkek
yönün ötesinde ise Saf Ruh-Mutlak Alan vardır.
•• Hint kültüründe Shiva erkek, Shakti (Kali, Durga, Parvati,
Radhe) ise dişi olarak ifade bulur. Shiva ile Shakti’nin
bileşkesi insanı oluşturur. Ötesinde (aşkın ve içrek olarak)
ise Nirguna Brahman bulunur. Nirguna Brahman; sonsuz,
sıfatsız ve tanımsızdır. Dişi ve erkek ayrımı; saf ruh Nirguna
Brahman’dan tezahür etme ile başlar, saf ruhun ise cinsiyeti
yoktur. İnsanın sol yanı dişi (ay), sağ yanı erkektir (güneş).
Çağlar boyu dini ekoller ve bugün de sağ-sol ideolojileri bu
bileşke insanın deviniminden başka bir şey değildir.
•• Asıl olan ne sağ ne de soldur, asıl olan dengedir. İki elin
birleşimi ile söylenen “Nameste” buna işaret eder. Bu
yüzden Hint peygamberleri, avatarların resimlerinde dişi
bir karakter de taşıdıkları görülür. Ayrıca Mısır da firavun
Akheneton heykellerinde de aynı dişi karakteri görmek
mümkündür. Halen Hindistan’da dişi görünümlü erkeklerin,
dua ederken dilenerek hayatlarını kazandıklarını, kutsal
görüldüklerini söylemek mümkündür.
•• Üzerinde yaşadığımız Anadolu’ya gelecek olursak , “güneşin
doğduğu yer’’ olmakla birlikte adı üstünde Analar dolu, bir
sürü ana Tanrıça kültüne ev sahipliği yapmış bir bölgedir
de diyebiliriz . Tanrıça ‘’Kibele’’ yani bugünkü “namazdaki
kıble’’ de oradan gelmektedir. Firiglerde altından Tanrıça
Kibele heykeline tapınılırdı tabi ki sembolik olarak Kutsal
Anayı, doğumu, bereketi, şefkati temsil eden evrensel dişi
olarak.
•• Kutsal dişi, Tanrıça ; Yunan mitolojisinde Gaia sonra Rea,
Hera, Demeter, Artemis olarak adlandırıldı. Mısır’da İsis,
Babil ve Hitit’te Kibele-İştar, Sümer mitolojisindeki adı ise
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İnanna. (Sümerce ve Türkçe arasındaki örtüşmeler söz
konusu olduğunda, günümüzdeki, inanç ve inanmak
sözcüklerinin de Sümer Ana Tanrıçası İnanna’dan
geldiği düşünülebilir) Bunlar Hiristiyanlık’ta ise
Meryem Ana’ya dönüştü. Mayalar’da Güneş tanrıçası
ise ‘Ahau Kin’dir karşılığı. Eski çağ toplumlarında
kadın kutsaldı ve ana Tanrıça simgesi çok önemliydi.
•• Eski Yunan’ın en parlak ve ilahi olduğu dönemlerde
asil kadınlar, saray kadınları (kurtizanlar) Afrodite
(Venüs, İstar) adanmışlardı. Bu kadınlar aslında
birer eğitmendiler. İnsanın içindeki hayvani cinsel
dürtüleri, kaba hamleleri, ilahi aşka dönüştürmeye,
rafine etmeye, inceltmeye çalışıyorlardı. Özellikle
Korent’te bulunanlardan bazıları mükemmel
öğretmendiler. Bedensel tutkuların esiri olanlara
bile ilahi bir şefkatin olduğunun temsili oldular
onları dönüştürdüler. Rafine edilmiş doyumun
ardından; duyu nesnelerinden alacağı zevkleri
düşünmeyi bırakan zihinleri
rahatlattılar. İçe
dönmelerini sağlayarak, yoğun meditasyon ile
zihinlerin kendilerini aşmalarını ve dikey aşkınlıkta,
sınırsız saf benlik durumuna ulaşmalarını sağladılar.
Böylece sonsuz benlik; insan bilincinde yaşanılan
bir durum oldu, sakin coşku, neşe, şevinç, yaratıcılık
ve ilahi aşk ortaya çıktı.
•• Ne yazık ki artık Tanrıça’ya adanmış, evrimleşmiş
ruhlar pek kalmadı. Evrensel dişi; Tanrıçalık’tan
kadınlığa, karılığa, fahişeliğe indirgendi. Tanrıçadan,
Meryem’den doğan oğul yani İsa ile Baba erkek
Tanrı figürü hakim anlayış oldu. Bir bakıma; Güneş
kültü (içimizdeki sağ yan), Ay Tanrıça kültüne
(içimizdeki sol yan) baskın geldi, tabii ki şimdilik.
Tarih sahnesindeki dinsel yaklaşımlar; bu iki
anlayışın savaşımı, etkileşerek gelişiminden ibaret
devinimlerdir diyebiliriz. Asıl olan denge olduğu
için bir tanesinin baskın olmasını ideal olarak kabul
etmek pek mümkün değilidir. İçimizde ve dışımızda
bu ilahi dengeyi kurabilmemiz dileğiyle.
Yazı: Sertaç Kartal
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TAŞIMAK
YAŞAMAK
GEÇMİŞİ
GEÇMİŞİ

Geçmişi taşımayacaksak neyi taşıyacağız?
Geçmiş, bizim kimliğimizdir. Biz biriktirdiklerimizle birlikte
biziz. İnsanlığın biriktirebilme özelliği olmasaydı, bugünkü
uygarlık olabilir miydi? İnsanlığın, diğer hayvanlardan
en büyük farklarından biri biriktirebilme yeteneğidir.
Böylece avcılığı, tarımı, teknolojiyi, kısacası tüm birikim
ve bilgiyi nesiller ötesine aktarabildik. Diğer canlılar ise
(örneğin maymunlar, kuşlar) alet kullanarak yaşamlarını
kolaylaştırmayı başardıkları halde, bunu diğer nesillere
aktaramadıkları için, milyonlarca yıl da geçse aynı standart
yaşamları tekrar ederler.
Hafıza ile Hamallık arasında ne fark var ?
Hafıza, kütüphanedir. Kütüphane, kütüp kelimesinden
gelir. Kütüp de kitap kelimesinin çoğuludur. İnsan
olarak, canlı kütüphanemiz beynimizdedir. Araştırmalar,
beynimizin kimyasal ve elektriksel akışlarla donanmış
muhteşem bir kütüphane olduğunu iddia etmektedir.
Bugün bilgisayar ve internet çağında olmakla, belki klasik
kütüphaneleri unuttuk. Ama zihinsel kütüphanemiz
eskimez bir teknoloji ile hep yanımızda olmaya devam
etmektedir.
Klasik Kütüphaneleri hatırlarsak, hep sessizlik vurgusu
vardır. Çünkü orada biz değil, kitaplar konuşur. Aynı
kural, beynimizin içindeki dev kütüphane için de
geçerlidir. Orada da sessiz kalıyoruz. Ve zihnimizdeki
kütüphanede biz değil, hep “kitaplar” konuşmaktadır.
Bu kitaplar görseldir, hareketli film sahnelerini ve sesleri
barındırır. Kendimize, iç dünyamızda dikkat edelim. Biz
kendi içimizde, kendimize konuşuyoruz dediğimizde
konuşan aslında kendimiz değil, iç kütüphanemizdeki
kitaplarımızdır.
İşte burada kritik nokta gizlidir. Bu kitaplar kimindir?
Bu kitapları kimler yazmıştır? Ve kimler buraya
yerleştirmiştir? Denir ki, bebekler anne karnında iken
bile dışarıdan gelen bilgileri kaydetmeye başlar. Yani iç
kütüphanemizdeki kitapların yerleşimine anne karnından
itibaren başlanmaktadır. Bizim o dönemlerimizde, zaten
kitap yazma becerimiz gelişmemiştir. Doğum ve ardından
ilerleyen yıllarda bu iç kütüphanemize duyularımızla

kanalıyla gelen kitaplar kamyon kamyon yüklenmeye
başlamıştır.
Nasıl ki, sadece ihtiyaç duyulduğunda, araştırma
amacıyla kütüphaneleri kullanıyorsak aynı şekilde de,
geçmişin taşınmamasını söyleyen kişiler, aslında bize
iç kütüphanemizde sürekli yaşamamız gerektiğini
vurgulamaktadırlar. Eğer sürekli geçmişi yaşarsak, sürekli
o temiz hava barındırmayan, “bizim konuşmadığımız”,
hep sessiz kaldığımız iç kütüphanemizde yaşamış oluruz.
Dış dünyada sürekli bir kütüphanede yaşamak ne kadar
sağlıksız ise, aynı şekilde iç kütüphanemizde de yaşarsak,
aynı sağlıksız havayı solumuş oluruz. İç kütüphanemize
de sadece ihtiyaç anında girip, hızla ilgili kitaba ulaşıp,
okuyup, sonra yepyeni bir hayatı yaşamak ve soluk almak
ve kendimizce, özgürce konuşabilmek için derhal dışarı
çıkabilmeliyiz. Kütüphanede yaşanmayacağını bilmeliyiz.
Bu çabanın çok zor olduğunu hepimiz farketmişizdir.
Çünkü bu iç kütüphanemizden dışarı çıkarsak, sanki
dışarıdaki temiz havanın bize zarar vereceğini sanmaktayız.
Bu nedenle dış dünya ile irtibatımızı, bu kütüphaneden
yaptığımız gizli, sessiz konuşmalar ve yazılı mesajlarla
sağlamaya çalışmaktayız. Bu nedenle de dış dünyadaki
insanları yeterince tanıyamamaktayız. Dış dünya ile
yaşadığımız iletişim kopukluklarının ve çatışmaların önemli
bir kısmı bu nedenden kaynaklanmaktadır.
‘Geçmişi taşımayın’ dediklerinde, iç kütüphanenizdeki
kitaplar için hamallığı yapmayın demektedirler. ‘Geçmişte
yaşamayın’ dediklerinde ise bu iç kütüphanenizde
yaşamayın demektedirler. Bu sayede, bizler artık
kendimizce, kitap dilleriyle değil de, kendi dilimizle
‘konuşabilmeye’ başlayacağız.
Bunu yavaş yavaş başarabildiğimizde ise, bizi yepyeni
bir hayat bekliyor olacak. Dış dünya, her zaman kendi
kütüphanemizde anlatılan o tasvirlerden ve resimlerden
farklı olabilecektir. İşte o zaman biz olma yolunda bir
adım atmış olacağız. Geçmişi taşımayacağız, geçmişte
yaşamayacağız. Ama kütüphanemizi de yıkmayacağız.
Evet kütüphanemiz bizdendir, bizdedir ama biz
kütüphanemiz değiliz. Biz gören, duyan, tüm duyuları ile
sezgileri ile kendini ifade eden, konuşanız…
Yazı: Semih Özer
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Evden
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Çalışan

TİYATROCU!
Sakıp Sabancı yıllar önce bir söyleşide şöyle demişti. “Projeeee, projeee, projeee.. Her gencin elinde
bir projesi olacak. Diyelim ki benimle karşılaştı; ne anlatacak bana? Projesi olan kazanır, fırsatı kaçırmaaaz.”

Metin Zakoğlu, öyle bir proje yaratmış ki; evden
çalışılamayacak pek az işten birini yapıyor evinde.
Tiyatro! Biz bu röportajı yaptığımızda Caddebostan’da,
bir apartmanın bahçe katındaki bir dairenin salonunu
tiyatro salonuna çevirmiş ve haftanın her günü kapalı gişe,
oyunlarını oynuyordu. Şimdi Suadiye’de perde açıyor.
İki tane kanepe, sandalye ve masalarla hem bir barı hem
de bir evi andıran salonunda, kendi kurduğu hayallerin
önündeki perdeyi kaldırıyor. Ve gerçekten de takdire şayan
bir iş çıkarıyor.
Tiyatro yapmaya çok küçük yaşta başlamışsınız. O
zaman bir eğlence miydi sizin için yoksa ne yapmak
istediğinizi biliyor muydunuz?
Babam, sanatçıydı. Eyüp’te bir atölyesi vardı ben
ilkokuldayken. Bana Karagöz ve Hacivat tasvirleri yapmıştı. 25
kuruşa bilet kesip, çocuklara Karagöz Hacivat oynatıyordum.
O zamanlar bile büyüyünce ne olacaksın diye soranlara ben
tiyatrocu olacağım diyordum.
Peki sonra nasıl gelişti hikayeniz? Genco Erkal ile
kesişmesi var hayatınızın. Bize anlatır mısınız o makası?
1993 yılıydı. Ben o zaman bir tiyatro kursuna gidiyordum ve
henüz 20 yaşındaydım. Genco Erkal, Bir Delinin Hatıra Defteri
adlı oyunu sergiliyordu. Oyunun en iyi dönemiydi. Kapalı gişe
oynuyordu ve ben de herhalde onsekiz defa falan izlemiştim.
Bir gün Genco Erkal’ın yanına gittim ve “Bu oyunu ben de
oynamak istiyorum” dedim. Bana baktı ve yaşımı sordu. “Ben
de bu oyunu ilk kez 20 yaşımda oynamıştım” dedi. O ilk gençlik
aşkıyla, o kadar çok etkilenmiştim ki üstelik tiyatro hakkında
çok da fazla bilgim yoktu; yeni başlamış sadece tiyatro
kursuna giden biriydim. Ve gel, oyna dedi. Bu çok güzel bir
fırsattı. Yaklaşık bir sene prova yaptık. 1994 yılında Muammer
Karaca Tiyatro’sunda Genco Ağabey ile dönüşümlü oynamaya
başladık. Ve Genco Erkal, kendi dekorunun önünde, oyunda
kullandığı kendi perukasını verdi bana, el verdi. Kendisi de
daha sonra oynamadı Bir Delinin Hatıra Defteri’ni. Hayatımda
karşısında titrediğim çok az insan vardır ve bunlardan biri de
Genco Erkal’dır, çok severim kendisini.
Bundan sonrası ise çok ilginç Metin Zakoğlu’nun hayatında.
Çok uzun yıllar Şehir Tiyatrolarında oynar ancak bir tarzı
vardır Zakoğlu’nun ve bir türlü kabul görmez. “Hoşlanmazdı
hocalarım tarzımdan” diyor ve ekliyor “Onlar seyirciyi

görmeden, dördüncü bir duvar varmış gibi oynamayı salık
verirler. Oysa ben de, o duvarı yıkıp; seyirciyi de oyunun
içine almayı, onlarla temas etmeyi, hiçbir kompleks
barındırmayan bir oyuncu ile kurulan dostluk bağını
görebilecekleri oyunları seviyorum.”
Kendini özgür kıldığı, kendi repertuarını oluşturabildiği
bir ortam yaratmış kendine; Metin Zakoğlu Kulis Oda
Sahnesi.
Önce Küçükyalı’da, bir iş hanının 15m2’lik bir
odasında başlamışsınız. Yapamayacağım galiba diye
düşündüğünüz oldu mu?
Ben, “yapamaz mıyım?” diye hiç düşünmedim. Zaten
yapmaya başladığınız bir işte, yapamaz mıyım diye
düşünürseniz, o işi yapamazsınız. Ben bu işi yapacağım
dedim. İşin içinden çıkamayacağımı düşündüğüm
anlarda bile, hep bir umut daha, bir umut daha diye
hep bekledim ve hep savaştım. Mesleğime hep taptım.
Umutsuzluğa giden yollarda hep bir farklılık yaratıp, yeni
umutlar yaratmayı bildim. Tiyatro öldü denen dönemde
ben evimin salonunu tiyatro yaptım ve her gece kapalı
gişe oynadım. Daha çok yoruldum ama büyük salonlarda
oynayacağım oyunlardan daha fazlasını kazandım. Çok
özür dileyerek söyleyeceğim ev de aldım, arabamı da
yeniledim, çocuğumun geleceği için birikim de yaptım.
Ben, tiyatrodan para kazandım.
Para, sizi hiç zorladı mı?
Ben hiç parası yokken, tiyatro yapabilen bir adamım. 7
sene önce, ablamdan 400 Lira borç alarak kiraladım o iş
hanının odasını. Tam oranın kirası kadar bir paraydı. Ve
şimdi tüm çalışanlarıma çok iyi maaş ödeyebildiğim bir
tiyatrom var. Derler ya, tiyatrodan para kazanılmaz diye,
ben hiç param yokken, bir oda kiraladım, tiyatro yaptım.
O oda bana başka odalar açtı. Hep söylediğim bir şey
vardır. Büyüyebilmek için tekrar, küçülmeyi bilmek lazım.
Böylece küçüldüm ama şimdi de büyüdüm. Odalarımı
büyütüyorum. Başka başka yerlerde de yapacağım. Şunu
bilsin insanlar, parayı bulmak ve paranın üzerinden bir
şey yapmak işin kolay tarafı. Mühim olan farklı bir şeyin
üzerinden kazanmak. Fikir bulması lazım insanın. Fikir
bulmak parayla değil ki! Önce fikri bul, ondan sonra para
da geliyor peşinden, insan da geliyor, her şey geliyor. Eksik
olan o! Bizim fikrimiz var, bilgimiz yok; bilgimizin olduğu
konuda da fikrimiz yok! İkisini bir araya getirmek çok
mühim. Bilgin olacak, bilgin olan konuda da fikrin olacak.
Farklı bir fikir bulursan, o zaman da senden iyi yok!
Mekan deneyleri….
Metin Zakoğlu, kendi fikrini hayata geçirirken;
duyduğu tüm çatlak seslere kulaklarını kapamış.
“Muhsin Ertuğrul’un vasiyetini, onun öğrencileri değil,
öğrencilerinin öğrencisi olarak ben yerine getirdim”
diyor. Zakoğlu’na göre sahne, dekor, ışık, efekt hiçbiri
tiyatro adına vazgeçilmez öğeler değil. Aristophanes’in
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dönemindeki tiyatrodan yola çıkıyor. “Tiyatro yapmak için
oyuncu ve seyirci” yeterlidir diyor. Peter Brook’un bir halı
üzerine çıkıp, burası benim sahnemdir diyerek oyunlar
oynadığını anlatıyor. “Boş Alan derler buna. Benim burada
yaptığım şey de bir deneydir zaten. Ben tiyatro antropolojisi
üzerine çalışan bir oyuncuyum. Beklan Algan, Ayla Algan, Erol
Keskin de bu konuda benim hocalarımdır. Bu benim, tiyatroda
mekan deneyleri adlı çalışmamdaki 11. deneydir; ev tiyatrosu.”
Daha önce pek yok yerde oynamış oyunlarını. Çimenlik
Kalesi, Bozcaada Kalesi, Asklepios Tapınağı, Aleksandra
Truva Antik Tiyatrosu, Truva Antik Kenti, Bayramiç’te
sokaklarda, İstanbul’da bir hastanede, iş hanında ve son
olarak da evde.
Zakoğlu bütün bunları anlatırken ister istemez düşünüyor
insan, tiyatronun insan ruhuna katkısı nedir? Hemen
cevaplıyor. “Öğrencilerime hep şunu söylerim; doktorlar
insanların bedenini tamir eder. İşte tiyatro da insanların
ruhunu tamir eder. Bir tiyatrocunun, doktordan farkı yoktur.
Bu nedenle, bir tiyatrocunun eğitimi de çok ciddi olmalıdır.”
Peki, sizin paraya ilişkin algınız nasıldır? Utanır mısınız
para ile ilgili konuşurken, fakirleri iyi; zenginleri kötü
görür müsünüz? Olumsuz mudur para ile olan ilişkiniz?
Paradan bahsederken ben de utanırım. Az önce ben tiyatrodan
para kazandım demeden önce özür dileyerek başladım
söze. Çünkü örnek olarak vermek zorundaydım. Anneler
babalar, tiyatro yapan insanların aç kaldığına inanarak,
çocuklarının tiyatro yapmasını istemez, bu algıyı kırmak
için söyledim. Ama normal hayatımın içinde çok utanırım
para konusunu konuşmaktan. Ama zengin insanların kötü
değil, tam tersi çok becerikli insanlar olduklarını düşünürüm.
Tam tersi ben fakirliğin, insan hayatındaki travmatik bir
yapıdan kaynaklanmıyorsa, kişinin kendi beceriksizliğinden,
tembelliğinden kaynaklandığını düşünürüm. Para kazanmak
bir çaba ve zeka işidir çünkü.
Siz nelere para harcarsınız? Neye para vermek sizi
rahatsız eder?
Kendime çok para harcayan biri değilim. Kendim için para
harcamayı pek sevmem. Kendim için bir şey alacağım
zaman ‘dur şimdi bunun yerine, ona şunu al’ derim. Ama
çocuğum için akan sular durur. Ailemle ilgili, çevremle ilgili
çok bonkörümdür. Kendime karşı değilimdir ve çok kızarım
buna...
Var mıdır, bolluk bereket inançlarınız?
Bizim tiyatroda kasamızdan ayrı, paraların toplandığı bir
kutu vardır. O kutu bana getirilir ve o parayı ben alıp sayarım
kimsenin ellemesini istemem. Bereketinin kaçacağına
inanırım. Bu sanırım babamdan, annemden kalma bir
şey. Anneme de hep babam verirdi para, annem ellemezdi
babamın cebini. Bir de tiyatro kapısından sağ ayağımla
girmeye dikkat ederim, bunun da bana bereket getireceğine
inanırım.

“Ben birine el verdiğim zaman, diğer tarafta başka
bir el de benim elime uzanır…..”
Geldiği noktanın, elde ettiği başarıların bir şans
olduğuna inanmıyor Metin Zakoğlu. “Şanslı biri
olduğumu hiç düşünmem; karşılığını alıyorum derim
hep. Bumerang gibidir. Sen birine iyi bir şey yap, o seni
bulur derler. Ben o enerjiye inanırım. Enerji deyin, sinerji
deyin, Tanrı deyin; yaptığımız şeyin karşılığının geleceğine
inanırım. Ben birine bir el verdiğim zaman, başka birinin
öbür taraftan elimi tutacağına çok inanırım. O yüzden
şans değildir o; çaba göster! Sen bir adım at, sana beş
adım atarlar. Biz adım adım atmayı sevmiyoruz.”
Ev Tiyatro konseptinin patentini almış bir mucit Metin
Zakoğlu. Bunu da gelip bana telif ödesinler diye
yapmamış. Tek bir arzusu var, bu işi yapmak isteyen
insanların izin alıp, danışarak bu işe kalkışmasını
sağlamak. Ve çok da önemli bir şey söylüyor. “Her türlü
yasal hakkını aldım. Fikir dünyanın en pahalı şeyidir. Etik
kurallar çerçevesinde, ben de bu işi yapmak istiyorum,
bana yardımcı ol desinler. Sadece bunu yaparken benden
esinlenildiğinin söylenilmesini istiyorum. Benden yardım
istesinler istiyorum. Çünkü burada bunun çok profesyonel
bir hali var, yapılacaksa böyle yapsınlar istiyorum. Herkese
de yardım etmeye hazırım. Yardımcı olmak ne demektir?
Böyle bir istek olduğunda koşa koşa gideceğim. Benim
konseptime çok benzeyen bir konsept oluşturmasını
sağlayacağım. Hatta parası yoksa belki para bile
koyacağım. Yeter ki düzgün yapsınlar.”
Kendi hayalini, kendi gerçekleştiren bir adam Metin
Zakoğlu. Onaylanmayı, doğrulanmayı, desteklenmeyi
beklemeden;
olumsuzluklara
bakıp
yılgınlığa
düşmeden; gözü kapalı hayalini gerçek yapmaya
giden bir adam. Caddebostan’dan şimdi Suadiye’ye
taşınan Kulis Oda
Tiyatrosu’nda birçok
oyun oynuyor, çocuk
stand-up’ı
yapıyor
ve tiyatro kursları
düzenliyor. Şehrin her
sokağında bir tiyatro
olmasının, en düşük
maliyetli çözümünü
sunuyor.
Haftanın
her günü, tüm salonu
dolduran seyircileriyle
herkese ilham veriyor.
Merak
ediyorsanız
siz de bir gidip bakın,
belki sizin hayalinizin
de gerçek olması
için gereken tek şey
sizsinizdir!
Röportaj: Serda Kranda
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Fors Plus tarafından uygulanan iş modeli ile projeler
raftan iniyor; girişimciler ve iş adamları işleyen,
tam donanımlı bir şirket sahibi oluyor !
Fors Plus, yeni iş açacaklara, evden çalışanlara veya ofis
giderlerinden şikayetçi firmalara, masraflarını sabitleyerek
kısan, az maliyetle iş yeri sahibi olmanın yolunu açan,
“kullanıma hazır ticari altyapı” projesidir.
FORS PLUS, satmak istediği bir ürünü veya hizmeti
olan kişi ve kurumlara, ofis açmadan, şirket kurmadan,
bürokratik sorunlarla uğraşmadan, çeşitli yasal ve ticari
risklere girmeden satış yapabilmenin, etkin ve başarılı
olmanın yolunu açan, tüm ticari altyapıyı, personel
yapılanmasını, fiziksel ofis kullanımını ve tüm hizmetleri
hazır olarak sunan Türkiye’nin yeni iş modelidir.

Kurulacak bir ofisin binlerce TL harcamasının, neredeyse
%1’i ni ödeyerek hemen yarın işe başlamanın artık mümkün
olabildiğini vurgulayan Verda Yahni girişimcilerin ve ticaret
adamlarının bir çok ihtiyacını tek noktada çözüyor.
FORS Plus şehir merkezinde, Gayrettepe metro durağına
birkaç dakika mesafede, otoparklı binada bulunan tam
donanımlı ofisi ile müşterilerine ideal çalışma ortamı
sunuyor. Üyelere müstakil ofislerde müşteri görüşmeleri,
toplantı salonları temin edilmektedir. Esnek kullanım
modelleri ile girişimci ve iş adamının önünde ki engelleri
kaldıran FORS Plus, 2012 yılında Ankara, İzmir başta
olmak üzere 3 şehirde daha hizmet verecek.

Bu bir haber reklamdır.

Fors Plus Yönetim Kurulu Başkanı Verda Yahni, konuyla
ilgili olarak, ihtiyacın kadar kullan, kullandığın kadar öde
sistemine artı olarak, girişimcilerin ihtiyaç duyduğu
toplantı salonu, sekreter, çağrı cevaplama, web sitesi,

sanal satış, müşteri temsilciliği gibi hizmetleri tek
noktada toplayan ve en ekonomik şekilde sunan sistemin
ülkemizde bir ilk olduğunu belirtti.

İletişim için : 0212 2757585 forsplus@forsplus.com www.forsplus.com.tr
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BİR
TEKAMÜL ETMİŞ TASARIMLARI
BİR

SU PERİSİNİN

SU PERİSİNİN

İnsan, yüreğinin götürdüğü yere gidince, tüm hayatı tekamül denizinde yüzmeye başlıyor belki de.
Çocukluktan gezgin olunca da, yolculuk hayat felsefesine dönüşüyor.
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TEKAMÜL ETMİŞ
Aşağıda bir mimarın, küçük ölçekli tasarımlarının, takılara dönüşmesinin kısa bir öyküsünü okuyacaksınız.
Nayad Bal, adıyla özleştirdiği yapıtlarını nasıl tasarladığını anlatıyor...
İnsanın nasıl kendi hayatının da mimarı olduğunu...
Nasıl tasarlıyorsunuz takıları?
Sevgili Nayad Bal, bize biraz daha kendinizden söz
eder misiniz? Hindistan, Puna, Senyasin oluş... Bu
Nasılı ve nerdesi yok tasarımların. Her an aklıma geliyor.
yolculuk nasıl, hayatınızın hangi dönüm noktasında
Yolda yürürken. Duş alırken. Alışveriş yaparken. Güneşli
başladı? Bir mimar olarak çıktığınız yol nerede
havada, yağmurlu havada, arabada, uçakta, vapurda,
farklılaştı?
her semtte, her saatte, hatta bu soruları cevaplarken
bile...
Özlem duygusuyla doğdum ben. Çocukken de özledim,
mimarken de özledim; neyi özlediğimi bilmeden...
Neden kuş?
Her an. Dünyanın bir çok ülkesine, birçok şehrine
Çocukken Tanrı yukarda diyorlardı. Gerçi şimdi anladım
gittim öğrencilik yıllarında. Şimdi daha iyi anlıyorum
her yerde ama çocukluktan gelen hisle, daha yukarıları
ki özlemimi ya da susuzluğumu giderecek bir kaynak
seviyorum, sanki Yaratıcıya daha yakın olacakmışım
aramışım yıllarca. Ne olduysa çocuklarımı (üçüz)
gibi. Tekamül hissi, hafiflik hissi, özgürlük hissi veriyor
doğurduktan sonra oldu. Dayım o yıllarda Hindistan’ı
bana kuş ve çok seviyorum.
ziyaret ediyordu sık sık. Çocuklarla evde kalınca bol
Ve diğer kullandığınız semboller hakkında da bilgi
bol okuma fırsatım oldu. Haliyle gezemiyorsunuz eskisi
verir misiniz?
gibi. Bana Bhagavad Gita adında bir kitap verdi. İşte o
kitap beni Hindistan’a sürükledi. Aşramlarda kaldım
Üzerimizde taşıdığımız objelerin bize bir faydası ve
farklı deneyimler yaşadım. Hatta aşramların Amerika’da
bizim için bir anlamı olması gerektiğine inanıyorum.
da merkezleri var. Orayı da ziyaret ettim. Çok güzeldi.
Enerji merkezleri yani çakralar buna en iyi örnek.
Yeni bir buluş yeni bir başlangıç oldu benim için.
Bedenimizde bulunan temel yedi çakranın sembollerini
Susuzluğum giderildi, özlem duyguma derman
yapıyorum. Sembolü taşıyan temsil edilen bölgeye
buldum ilk kez. Son 6 yıldır, senede iki bazen üç defa
odaklanıyor. Bu alanda farkındalığı gelişiyor. Pek tabi
ziyaret ediyorum. Aradığımı buldum sanırım.
farkındalık iyileşmenin başlangıcı.
Hala mimari projelere imza atıyor musunuz?
Ayrıca doğa ve mizahı kullanıyorum takılarımda. Neşeyi
ve pozitifi yansıtan formlar. Naif duygular. Minimal
Sınırlı tutuyorum projelerimi. Yıllardır çalıştığım eski
çizgiler, görmek lazım :)
müşterilerim var, şimdilerde dostlarım diyorum onlara
artık bir tek onlara çalışıyorum.
Ne demek Nayad?
Özgün takı tasarımlarınızda mimari eğitiminizin bir
Ailemin bana verdiği isim Nayad; denizkızı, su perisi
etkisi var mıdır sizce? Nasıl?
demek, latince.
Tabii var... yaşam içinde bir yönünüz diğerini, diğer
Bir de Hindistan’da aldığım bir isim var ki, çok hoşuma
bir yönünüz de bir diğerini etkiliyor...mimarlık
gidiyor; Mahima, ‘Yücelik’ anlamına geliyor...
formasyonum, tasarımlarıma hem form hem de
Sanırız siz “om” ve onun tüm içerdiği yaşam
işlevsellik açısından bakmamı sağlıyor... formlardaki
felsefesini hayatınıza dahil etmişsiniz... Yolculuk ne
estetik duygusu, insanlara dokunma , bütünlük hissi
yöne doğru sürecek?
anlam kazanırken, işlevsel olarak da kullanılışlılık ve
Yaşamın amacı tekamül. Gelişeceğiz, ilerleyeceğiz,
üretim kolaylığı aşamaları beni ilgilendiriyor. Ayrıca
güneşe çevireceğiz yüzümüzü. Yol aydınlığa gidiyor,
mimarlıkta konsept çok önemlidir. Takı tasarımlarımda
devam !
da buna dikkat ediyorum, zamana ve kullanıcıya bağlı
olarak yeni konseptler yaratıyorum...
Röportaj: Feryal Çeviköz

TASARIMLARI
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CÖMERTLİK
Bolluğun doğal meyvesi olarak ortaya çıkan ve sınırsızı
temsil eden cömertlik erdemi bu ayki konuğumuz.
Her zamanki gibi; cömert olmaya yüzeyden bakmayıp
derinlere ineceğiz; taa özümüz olan ruha kadar... Çünkü
biliyoruz ki ancak o seviyede yapacağımız bir değişiklik
kalıcı olacaktır.
Cömert olmak demek; aslında her eylemde cömert
bir kalbe ve cömert bir zihne sahip olmak demektir.
Peki cömert bir kalbe nasıl sahip oluruz? Kalbim
ne zaman cömert olur?
Denebilir ki; diğerlerine karşı daima iyi dileklere sahip
olduğumda ve bu dileklerle diğerlerinin ilerlemesine
yardımcı olduğumda kalbim cömerttir. Cömertlik;
sınırsız bir bakış açısına sahip olmak, sevgimi bir ya
da iki kişi ile sınırlamamak, yüreğimde yarattığım bu
sevgiyi herkese sessizce dağıtmaktır. Yani bir bahşeden
(karşılıksız sunan) bilincine sahip olanlardır cömert
kalpli ruhlar…
Hali hazırda kullandığımız hayır duaları cömert
gönüllerin en güzel örnekleridir. “Hayırlı olsun”, “İyi
yolculuklar”, “Başarılar”, “Kolay gelsin”, “Hayırlı işler”...
Verdiğiniz ya da aldığınız hayır dualarını bir gözlemleyin.
Hayır dualarını nasıl alıyoruz, nasıl veriyoruz? Nasıl
çoğaltabiliriz?
Hayır duaları ve iyi dilekler vermek, ruhsal zekat
vermek gibidir. Üstelik anı anına iki taraflı manevi tatmin
duygusu yaratır.
Cömert bir zihne sahip olmanın işaretleri
nelerdir? Onları biliyor muyuz?
Cömert bir zihnin üç özel işareti vardır. Böyle biri şu
üç şeyden uzak kalır: kıskançlık, nefret ve diğerlerini
eleştiren bir mizaç . Bunlardan özgür olmak, cömert bir
zihne sahip olmak demektir.

Kıskançlık kişiye ve diğerlerine rahatsızlık verir. Öfke
nasıl ateş ile özdeşleştirilirse; kıskançlık için de aynı şey
geçerlidir. Öfke kocaman bir ateş ise, kıskançlığın ateşi
biraz daha az ihtişamlıdır.
Nefret, diğerlerine karşı saf dilekler ve iyi düşüncelere
sahip olmamızı engeller. Nefret, kişiyi düşürür ve
diğerlerinin de düşmesine sebep olur.
Benzer şekilde, şaka yoluyla da olsa diğerlerini
eleştirmek, aslında bir çeşit üzüntü vermektir. Bir kişi
yolda yürürken onu itelemek ve düşürmek gibidir eleştiri.
Eğer birisi bu şekilde düşerse, aldığı yara önemli ya da
önemsiz olsun, cesaretini kaybedecek ve bu yara hakkında
düşünmeye devam edecektir. Ve yara var olduğu sürece,
o yaranın oluşmasına ‘sebep olan’ı da hatırlamaya devam
edecektir. Küçük bir şey değildir bu, bir kişiyi şaka yoluyla
incitmek bile diğerlerine üzüntü verme listesine girer.
Halbuki biz ruhlar ne üzüntü vermeliyiz, ne de başkalarının
bizlere verdiği üzüntüyü içimize almalıyız. Karşımızdaki
kişilerin bizlere verdiği üzüntüler (ki onlar bunun farkında
bile olmayabilir) gelir, kapımızı çalar ve ancak biz kapımızı
açtığımız zaman içeri girebilir.
Öte yandan, cömertlik çok vermek değil; zamanında
vermektir. Mesela susayan birisinin bir bardak suya ihtiyacı
vardır. Siz bir bardak suyu o an vermedikten sonra ertesi
gün istediğiniz kadar su verin, o kadar anlamlı olmaz.
Kalbinizdekileri çalınacak diye saklamayın. Onun yerine
paylaşın, başkalarının da ruhsal olarak ilerlemelerine
yardımcı olun. Paylaştıklarınızın size çoğalarak geri
geldiğini göreceksiniz.
Mutlu olun! Sevgiyle kalın! Güneş cömertliğinde
zamanlar dileğiyle...

Bu sayfa Brahma Kumaris Meditasyon ve Kişisel Gelişim Derneği tarafından hazırlanmıştır.
www.meditasyonyapalim.com
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Hikaye bu ya: Bir çiftçi Tanrı‘yı ziyarete gelmiş ve şöylesine
meydan okumuş:
“Bak hocam, sen Tanrı olabilirsin; dünyayı da sen yarattın. Peki,
güzel anladık!.. Ama tarımın a-be-ce ‘sini bilemezsin, çünkü çiftçi
değilsin.

TANRI
VE
ÇİFTÇİ

Bir tek patates bile yetiştiremezsin.
Uzun sözün kısası Tanrılığına rağmen benden öğrenecek bir
şeyin var.
“Tanrı büyük bir alçakgönüllülükle sormuş:
“Bana ne öneriyorsun? Tavsiyen nedir?”
“Bir yıl süreyle beni aksiliklerden koru. Sonunda evrende hiç
yoksulluk kalmadığını göreceksin.”
Tanrı, çiftçiye bir yıl süre tanımış. Çiftçinin koşulları çok ağırmış...
Fırtına olmayacak, yağmur yağmayacak, tohumları yiyen
böcekler olmayacak, şiddetli rüzgar esmeyecek...
Uyumlu, düzenli, sorundan yoksun bir yıl olacak...
Yıl sonunda, başaklar öylesine uzamış ki, çiftçi çok sevinmiş.
Güneş istemiş, Tanrı güneşi de emrine pervane etmiş.
Yağmur istemiş; anında yağmur yağmış.
Kesilmesini istediğinde ise, gökyüzü kurumuş. Ürün bolluğu
açısından mucizevî bir yıl yasanmış.
Ne var ki yalnızca nicelik açısından mucizevî...
Çiftçi Tanrı ‘ya kasılarak şunları söylemiş:
“Onca bol ürün yetiştirdik ki, insanoğlu on yıl süreyle hiç çalışmasa
bile, dünya üzerinde hiç açlık olmayacak bundan böyle.”
Ama mahsul biçildiğinde, ürünlerin kof olduğu anlaşılmış..
İçlerinde tek bir arpa, tek bir buğday tanesi yokmuş....
Çiftçi şaşkın,Tanrı ‘ya sormuş:
“Ne oldu? Aksilik nerede? Nerede yanıldım?”
“Çok basit...” diye yanıtlamış Tanrı; “Mücadeleyi engelledin.
Hiç sürtüşme yoktu. Tüm kötülüklerden, güçlüklerden arındırdın
mahsulü. Bu nedenle kısır kaldı. Doğada her etkenin bir rolü
vardır. Güçlük çekmeden meyve alınmaz. Fırtına, gök gürültüsü,
sağnak, şimsek de gereklidir. Ürünün ruhunu, özünü dingin
tutarlar.” (Alıntı)
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Bhakti Yoga
20

“Eğer bir kimse Bana sevgi ve adanma ile bir yaprak,
bir çiçek, bir meyve ya da su sunarsa kabul ederim.”
Bhagavad-gita (9.26)

Sağlık, psikoloji, ekonomi, ahlak ve hatta karma endişelerinin de ötesinde
vejetaryenliğin Tanrı sevgimizi ve doğal minnettarlığımızı geliştirmeye yardım
edecek daha yüksek spiritüel bir boyutu vardır.
İnsanlar büyük bir yiyecek dükkanına giderek doğanın çok temel bir
olgusunu unutabilir; yiyecekleri yaratan insan değil Yüce Tanrı’dır.
Yiyeceklerin nasıl olgunlaştığı hakkında gizemli bir şeyler vardır.
Toprağa küçük bir tohum ekeriz, filizlenir ve içindeki gizemli
yaşam gücüyle düzinelerce lezzetli kırmızı domatesler veren
domates bitkisi, tatlı elmalar veren elma ağacı gibi bir
yiyecek fabrikası ortaya çıkar. Hiç bir yerdeki bilim adamı
grubu Yüce Tanrı’nın yarattığı en basit yeşillik kadar
şaşırtıcı başka bir şey daha icat edememiştir.
Ne var ki yüce bir aklın varlığını kabul etmektense, bilim
adamları halkı kimyasal evrim teorileriyle yanıltarak
sağlam kanıtlar olmadan yaşamın kimyasallardan
geldiğini duyurmaktadırlar. Yine de bu kimyasalları
yüzlerce buğday gövdesi verecek olan tohumları
üretecek bir buğday gövdesine dönüştürmeyi
başaramamışlardır.
Yaşamın yalnızca yaşamdan geldiğini kabul eder
etmez, tüm yaşamın tek bir ortak canlı kaynaktan;
Müslümanlar için Allah, Yahudilere göre Yahweh,
Hristiyanlara göre Jehovah ve Vedaların takipçilerine
göre Krişna olarak bilinen tek Yüce Tanrı’dan
kökenlendiğini düşünmek tümüyle akla uygundur.
Bu nedenle en azından yiyeceklerimizi Yüce Tanrı’ya
minnettarlıkla sunmalıyız. Her dinde böyle bir şükran yöntemi
vardır ancak Vedik kutsal metinlerinde ana hatları çizilen spiritüel yol,
Yüce Tanrı’ya yiyecek sunması ile bir kişinin Tanrı ile kişisel sevgi dolu ilişkisini
geliştirmesine yardım eden, yoganın yüksek derecede gelişmiş bir biçimi olması
ile benzersiz oluşudur. Bu yöntem Bhakti Yoga olarak adlandırılır.
Aslında her bir ruhun spiritüel dünyada Yüce Tanrı ile doğrudan bir ilişkisi vardır ve Vedalara göre yaşamın temel amacı bu
kayıp ilişkiyi canlandırmaktır. Vedik bilgi ağacının olgunlaşmış meyvesi olarak bilinen klasik bir Sanskrit yapıtı olan Şrimad
Bhagavatam şöyle ifade eder, “İnsan suretinin eve, yani Yüce Tanrı’ya geri dönmesi için bir şans meydana getirmeye gücü yeter.
Bu nedenle her canlı varlık, özellikle de insan sureti adanma hizmetiyle meşgul olmalıdır.”
Adanma hizmeti ya da Bhakti Yoga, yoganın en yüksek formudur. Bhagavad-Gita’da birçok yoga çeşidi ele alındıktan sonra,
bütün yogaların öğretmeni olan Krişna şöyle belirtir: “Bütün yogiler içerisinde Bana büyük inanç ile sadık kalarak, kendi içerisinde
Beni düşünen, transandantal aşk hizmeti (Bhakti) içinde ibadet eden kimse, yogada benimle en samimi şekilde birleşendir ve
hepsinin en yücesidir.” Krişna daha ilerdeki bölümlerden birinde şöyle der: “Bir kimse, sadece adanma hizmetiyle Beni, Tanrı’nın
Yüce Şahsiyeti olarak anlayabilir. Kişi böyle bir bağlılıkla Yüce Tanrı’nın tümüyle bilincinde olduğunda, O’nun krallığına girebilir.”
“The Higher Taste isimli kitaptan bir alıntıdır.”
Yazı: Serhat Şen
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İçindekiler;
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Para deyince ...

www.ucuncugoz.org sitemizde yayınlanan “Para deyince ....”
anketine verilen cevaplardan ve kişisel röportajlardan derlenmiştir. Katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz.
Hazırlayanlar: Serda Kranda - Serpil Ata

Teoride
anladığım ama pratikte
asla uygulayamadığım şey şu
ki; her şey paraya bakar!

Hiç bir zaman
çok param olmadı.
Ama çoğu zaman da
istediğimi param
olmasa da aldım.

Parayla saadet
de olur, sağlık da..

Para,
çocuklar (yani
biz) büyüdükçe anlam
kazanan şeydir.

Geleceğe dönüş

Benim olmayan
güzelin adı yok!

Kafamızda
yarattığımız para illüzyonu
geliyor. Bir de değer kavramını
paranın eline vermiş
olmamız.

“fiyat” ve
“değer” fark

Lidyalılar
bulmuş. Öncesinde
takasla yaşanıyormuş.

Parayla
saadet olmaz ama
parasız da olmayabilir :)

Maddiyatın ön planda olduğu
çağımızda, tüm planlarımız içinde var
olan, olmaması halinde yaşamımızda bir çok
konuda engel teşkil eden gereksiz bir
gereklilik....

Orhan Veli. “Bedava
yaşıyoruz bedava. Hava
Bedava bulut bedava.”

Çok
param olsun isterdim,
hala da bunu istiyorum. Acaba
vazgeçmek için ne kadar
beklemeliyim?

“Biz
büyüdük ve kirlendi dünya”
daki Murathan Mungan’ın anlatmak
istediği..
“Parayı sevmiyorum
ama sinirlerime iyi geliyor” ya
da şuna ne dersin “Para tuzlu su
gibidir, içtikçe daha fazla susatır”
Benim için her ikisi de çok
doğru.

Bankalar,
krediler, faturalar,
ödemeler, gelir, gider, iş, hesap,
kitap, zaman...

Para
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Nasıl Yönetilir?
Sizin için para manevi bir engel mi, yoksa bir kaldıraç
mı? Paranızı nasıl kullanmak isterdiniz?
Manevi yola girmiş ve kendi gelişimini önemseyen
insanların pek çoğu yolculuğunun şu ya da bu
aşamasında para meselesiyle yüzleşmek zorunda
kalıyor.
Bir yanda maneviyatın ettiği her türlü dünyasal
sınırlamalardan arınmış varoluş olasılığı dururken, diğer
yanda ise paranın simgelediği bu dünyaya ait olan
şeyler için harcanması gereken çaba duruyor.
Bir tarafta çabasız bir varoluş olasılığı dururken
diğer tarafta çaba üzerine kurulu bir başka varoluş
görünmekte. Bunun, hepimizin bilinçaltında yer eden
anlamı şudur: Manevi yol bize cenneti tanımlarken,
para ve dünyasal olan cehenneme denk gelmektedir.
Peki bu gerçekten öyle midir? Para dünyasal olan her
şeyi elde etmek için bir araç olduğuna göre bu dünyanın
cehennem olduğunu düşünmemiz ve kabul etmemiz
gerekiyor. Manevi yönlerini keşfetmeye ve dokunmaya
başlayan pek çok insan farkında olsun yahut olmasın bir
süre sonra cehennem, günah ve şeytani olan şeylerle
parayı özdeşleştirmekte. Daha az değerli ve geçici olan
her şey parayla ilişkilenmeye başlıyor giderek. Bunda
binlerce yıllık dinlerin yaratmış olduğu koşullanmalar
oldukça büyük yer alıyor. Bu dünyaya ait olan her şeyin
günahla, kirle, ahlaksızlıkla yahut hırsla ilişkilendirilmiş
olmasının da payı büyüktür. Çünkü bizlere her zaman,
bu dünyanın aslında araç olduğu ve esas olanınsa öbür
dünya olduğu söylenmiştir.
Ayrıca paranın ve paranın sağlayacağı dünyasal
olanakların peşinden giden pek çok insanın yaptığı
kötülükler de çoğunlukla göz önündedir ve onlara
bakarak bizler paranın beraberinde getireceğine
inandığımız bu kötülüğü istemediğimizden paradan ve
dünyasal refahtan kendimizi uzak tutmayı derinlerde
tercih ederiz. Sonuçta ruhsal dünyanın saf ve arınmış
boyutunda para sadece bir engeldir. O daha çok ruhsal
derinliği olmayan insanların peşine düştüğü daha
düşük seviyeli bir arzudur.
Ancak çoğunlukla göz ardı edilen şey şudur: Dünyasal
olan bu kadar değersizse bu dünyada ne işimiz var? Biz
burada ruhsal şeyleri tecrübe etmek üzere bulunmuyor
muyuz? Dünya ruhsal tecrübelere yaşanması gereken
bir yer değil kurtulmaya çalışacağımız bir cehennem ise
burada ne işimiz var?
O halde her şeye daha farklı bir pencereden bakalım.

Para ve onun simgelediği dünyasal varoluş ruhumuzun
tekâmülü için yaratılmıştır. Bu anlamda paradan
kaçınmak demek aslında hayatımızı dolu dolu yaşarken
edineceğimiz ruhsal tecrübelerden de kendimizi uzak
tutmamız anlamını taşır. Yoksulluk içerisindeki insanların
maneviyat peşinde koşmasını beklemek pek gerçekçi
değil; çocuğuna bir lokma ekmek bulmaya odaklanmış bir
insanın ruhsal anlamda kendini geliştirmesini beklemek
olacak şey değil. Gerekli miktarda paraya sahip olmak her
türlü arayış için temel gereklilik.
Parada asla bir sorun yoktur. Para ne fazladan
sevilmesi ne de nefret edilmesi gereken bir şeydir. Bizlerin
hayatımızda ne kadar refah yaşamak istediğimizi yahut
ne kadar yoksulluk yaşamak istediğimizi bize gösteren bir
aynadır.
Para bizim onunla ilgili yargılarımızla alakası olmayan
bir simgedir. Ona karşı tavrımız aslında bizim kendi
hayatımızı ne kadar hak ettiğimize ikna olduğumuzu
gösterir. Onu sevebilmek ve onu hayatımıza buyur
edebilmek demek bu varoluşta, bu dünyada, bu yaşam
koşullarında suçluluk duymaksızın hak ettiğimiz hayata
sahip olabilmemiz demektir. Bolluk ve refah içersinde
yaşamak ve bunu hak ettiğimize inanmak, bu bedende,
bu gezegende bulunmamızın sorun olmadığına kendimizi
inandırdığımızı gösterir.
Dünyada olmak ama ona ait olmamak gerekiyor.
Dünyada iken onun gerektirdiği her koşula uygun
davranmak ve onu en yüksek düzeyde tecrübe etmek ama
yaşadığımız tecrübelere de onları yaşadığımız koşullara
bağlanmamak esas özgürlük demektir.
Paraya geçici olarak sahip olabilirim ve onunla beni
geliştirecek çok şey deneyimleyebilirim. Ama o bana sahip
olursa, daha da kötüsü kendimi ona ait hissedersem, para
bana o zaman zarar verecektir. Aslında bana para değil,
benim paraya karşı geliştirdiğim tavır zarar verecektir.
Hayatta zararlı yahut yararlı şey yoktur. Hayattaki her
şey nötrdür. Bizim onlara yansıttığımız anlamlar onları
yararlı veya zararlı kılar.
Bu dünya ne cennettir ne cehennem. Bu dünyada ne
yaşamak istiyorsak, dünya “o”dur. Aksi halde bu dünya
nasıl hem cennet ve aynı zamanda cehennem olsun?
Oysa baktığımızda dünya tam olarak budur: Bir yandan
cehennem yaşanırken, aynı anda cennet de oradadır ve
yaşanmaktadır... ve seçim yapması gereken, biziz.
Yazı: Amrit Sangeet
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HER ŞEYİN BEDELİ VAR:
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PARANIN DA!...
Cüzdanınızda kaç paranızın olduğunu biliyor musunuz? Peki
ya bankada birikmiş paranız var mı? Peki başkalarıyla paylaşacak paranız var mı? Olsaydı bunu yapar mıydınız?

Peki ya siz, bir başkasından borç isteyebilir misiniz?
Bugün paraya ihtiyacınız olsa, bunu fark eden kaç kişi
size parasal destek vermeyi önerir? Sizce birinden
borç istemek, utanç verici bir şey mi? Ya birine borç
verebilmek, kokutucu mu yoksa insani bir durum
mu?
Bir şey satın almanız için sadece ihtiyaç duymanız
yeterli mi? İhtiyaç duysanız bile bir şeyler için
para harcamak sizi tedirgin eder mi? Peki sadece
canınız çektiği için ya da çok arzu ettiğiniz için bir
şeye para verir misiniz? Yoksa tüm bunlar için de
yatırabileceğiniz para, her zaman ürün ve tatmin
dengesine mi dayanır?
Ya da tüm bunları boşverelim…
İnsanların ihtiyaç duydukları bir şeye sahip olabilmek
için sadece zarif mabadını kıpırdatması gerektiği
o çok ama çok eski çağlarda yaşadığımı düşlerim
bazen. Acıkınca çıkıp yemek aradığım, uykum
gelince kıvrılıp yattığım, gezmek istediğimde sadece
bir zaman boş boş gezindiğim o çağlara. Ne olur
biliyor musunuz? İçimi bir sıkıntı kaplar. Ve ürperirim,
bu kadar mı yirmibirinci yüzyıl şahsiyetiyim. Bu kadar
mı içime işlemiş yaşadığım dünya?
Sonra anlarım, vazgeçemeyeceğimi düşündüğüm
çok şey var. En başta da konfor! Kendimi bir mağarada
düşleyemiyorum bile, eşimin avlanmaya çıktığını,
çocukların çetin doğa koşullarında büyümeye
çalıştığını ve yaşamak için hayatta kalmanın yeterli
olduğunu.. Belki tüm bu hislerin uyanmasına neden
olan şey benim bilinçaltımda yarattığım bir “güvenlik”
algısı.
Ve kurcalıyorum. Ne oluyor da ben kendimi şu anda
güvende hissediyorum? Ev, kapı, kilit, her türlü
hayvan saldırısından uzak şehir hayatı ve rutinler. Bu
kadarı bile ne kadar büyük ve ne kadar şapşalca bir
yanılsama içerisinde olduğumu anlatmaya yetiyor.

Nihayet beklenen idrak anı! Bugün kendimizi çok modern
ve pek gelişmiş saymamızı sağlayan şey, insanın sadece
hayatta kalmakla yetinebilecek bir varlıkken, hayatta kalmak
için, hayatını hiçe sayan bir varlığa dönüşmesi. Çünkü biz
hayatımızı, çok para kazanmak, güvenli bir gelecek sağlamak,
lezzetli yemekler yemek, şık giysiler giyinmek ve dünyada ne
olup bitiyorsa anında haberdar olabilmek sevdası ile değerli
bir hayatı aslında çok da bir değeri olmayan başka şeylerle
doldurabilmek adına çar çur ediyoruz.
Yoo, eskimiş ve kokuşmuş bir “nerde o eski bayramlar” tadında
bir şey değil söylemek istediğim. Gelişim, değişim, dönüşüm
zaten sadece insan aklının yaratabildiği şeyler ama sanki tüm
bunlar uğruna fazla taviz verdik son birkaç yüzyılda.
“Bugün bizi biz yapan ruhsallığımız bile aslında cebimizdeki
parayla doğru orantılı. Ama cebimizdeki para, ruhsallığımızla
doğru orantılı mı?”
Para Sevgidir adlı bir kitap okudum. Yazarı Barbara Wilder
adlı bir Amerikalı. Kendisi Parapsikoloji, parasetamol
ve paranormal kavramlarından sonra paraspiritüaliteyi
hayatımıza sokan ama kelimenin başındaki parayı bildiğimiz
para olarak kullanmayı akıl etmiş, ilginç bir çalışmayla da
bunu tüm dünya ile paylaşmayı amaç edinmiş özgün biri.
Ben şimdi biraz şaka yapıyorum ama kitabı okuduktan sonra
anlıyorsunuz ki Wilder gerçekten emek vererek ve inanarak
çıkmış yola. Söyledikleri insanın yüzünde müstehzi bir
ifadeye yol açıyor ama tabii yine her keşif, her düşünce ve her
bilgi gibi bu kitabı da kendi zihinsel ve vicdani süzgecinizden
geçirdiğinizde anlamlı bir ilham kaynağı olabiliyor.
Barbara Wilder, Para Sevgidir söylemiyle önce bildik
Amerikan pazarlama taktiklerinden birinin kullanıldığını
düşündürüyorsa da sizin süzgecinizin aralıklarına göre
kendi hayatınıza uygulayabileceğiniz bazı yöntemleri de
beraberinde getiriyor. Örneğin para sevgidir derken aslında
paranın da, kuantum bilgisine göre aslında bir enerji
olduğunu ve düşüncelerimizle bu enerjiyi kendi hayatımıza
da akıtabileceğimizi savunuyor. Aslında bu açıdan
bakıldığında “korktuğum başıma geldi”, “sakınan göze çöp
batarmış”, “aklıma gelen başıma geldi” gibi bazı atasözü ve
deyimleri de haklı çıkarıyor. Parayı seversek ve ona bakışımızı
değiştirirsek yani kısaca olumlu enerjiyle, para algımızı
düzeltirsek bolluğun hayatımıza akabileceğini söylüyor.
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Tabii karşılıksız aşklar da var. Kavuşamayan sevdalılar da.
İnsanoğlu, her zamankinden daha çok çalışıyor. Üstelik artık pek
çok meslek kolunda mesai; işten eve döndüğünüzde de devam
ediyor. Hayatlarımız çalışmak ve para kazanmak üzerine kurulu.
Ve o kadar zor para kazanıyoruz ki, onu elimizde tutabilmek
tek amacımız. Belki bu nedenle para söz konusu olduğunda
biliyoruz ki, en güzel para cebimizdeki para; “o halde onu
korumalıyım”. Yüzüklerin Efendisi’nde ne diyordu Smeagol güç
yüzüğü için “O benim.. kıymetlimissssss…” İşte aslında hepimiz,
para karşısında tıpkı Smeagol gibiyiz. Ona tüm varlığımızla öyle
bir bağlandık ki, işimize yarasın ya da yaramasın; kullanalım ya
da kullanmayalım “o bisim kıymetlimisssss.”
Peki Smeagol gibi paranın peşinde, aklını yitirmiş bir çılgına
dönüşmek; basit olan bir hayatı, gelip gelmeyeceği belli olmayan
bir gelecek için bir yığın şeyle doldurmak, kocaman evlerde
yaşamak, üşümemize bile fırsat bırakmayan kaloriferlerimize
bağlanmak, senede bir kere bile kullanmadığımız binbir çeşit
elektrikli alet, adsl, telefon başta olmak üzere bunca tedbirle
zaten zor kazandığımız paramızı aslında her biri saçmalıktan
ibaret olan şeyler için harcamak ve harcamak için daha çok
çalışmak ne kadar akıllıca?
Aslında tüketmesek belki daha az para yetecek. Ya da
ihtiyacımızdan fazlasını paylaşabilsek, daha çok insan rahat
edecek. Evlerimiz kullanmadığımız eşyalarla o kadar dolu ki, üç
oda bir salon olmadıkça evlere sığamıyoruz… Buzdolaplarımız
o kadar büyük ki az alıp taze taze tüketmektense içini dolu
tutabilmek için yine harcayıp duruyoruz. Gardıroplarımız yıllar
geçse de üstünden giymediğimiz giysilerle dolu; lazım olursa
diye saklayıp duruyoruz. Giysiler yığılıyor, gardıroplar büyüyor
ama yine de bize iki beden küçük gelen giysilerimizi sırf çok
para verdik diye, kıyıp da kimseciklere veremiyoruz.
Eskiden akrabalarımız vardı, başımız sıkıştığında bize el veren.
Artık bankalar var ve bankanın para vermediği adama en
yakını bile borç vermiyor. Kredi kartından nakit çekiyoruz da
bir arkadaşımızdan yüz lira alamıyoruz. Neden? Parasızlık utanç
duyulacak bir şey, kınanacak bir şey, güçsüzlük göstergesi.
Anneannelerimiz huzur evlerinde yahut bakıcılarla yaşıyor.
Paramızla konfor satın aldığımızı sanıyoruz. Başımıza bir şey gelir
diye öyle ödümüz kopuyor ki o, bu, şu sigortası yaptırmaktan
belimizi doğrultamıyoruz.

Aslında paramızın çoğunu boş yere verip,
vicdanımızdaki
boşluğu
günden
güne
büyütüyoruz. Ve o boşluk, daha çok korkuyla, daha
çok karamsarlıkla ve daha çok bencillikle besleniyor
ve acı veriyor.
Belki yavaş yavaş o bildik Anadolu insanındaki
cömetliğine dönmeliyiz. Birbirimizi tutmalıyız, yan
yana yürüyebilmeyi başarabilmeyiz. Dostlarımıza,
arkadaşlarımıza
daha
çok
güvenmeliyiz.
Belki cebimizdeki parayı da planlamalıyız.
Harcamalarımıza göz gezdirmeli, sadece egomuzu
tatmin eden zevklerimizden arınıp, arttırdığımız
parayı başkalarıyla paylaşabilmeliyiz.
Yıllar önce bir gazeteci Hülya Avşar’a şu soruyu
sormuştu: “Hülya Hanım, hem annenize hem de kız
kardeşinize bakıyorsunuz. Hiç kızmıyor musunuz,
‘neden çalışmıyorlar, neden onlara ben bakıyorum’
diye?” Hülya Avşar’ın cevabı ise aklımda yer etmiştir.
“Ben Allah’ın bana bu kadar çok parayı onlar için de
verdiğine inanıyorum. Bazen başkalarının rızkını
da bize verir ama onu paylaşıp paylaşmamayı
bize bırakır.” İşte bu sözler aklımdan hiç çıkmaz
benim. Her ne kadar özellikle büyük şehirlerde
“para isteme benden buz gibi soğurum senden”
felsefesi yerleşmiş olsa da, en azından bizler; kendi
aydınlanma yolunu merakla yürüyen bizler bu
algıyı değiştirebiliriz. Her gerçek, doğru değildir!
Sizi paylaşmaya davet ediyorum. Çok önemli bir
iş yapmış olmanın gururunu yaşamadan, kıvanç
duymadan, duygunuzu abartmadan; cebinizdeki
para ile başkalarının ihtiyaçlarına destek olmaya
davet ediyorum.
Para sevgi midir, değil midir bunun cevabını
veremem ama para ile sevgi dolu işler yapmak
mümkün. İster yoksullara yardım edin, ister
dilenenlere sadaka verin ya da Beyoğlu’nda
gezerken “Abi bi sigara versene” diyen bir kişiye
sigara; isterseniz daha büyük işler yapın. Ama
parayı, sevgiye, hayra, iyiliğe ve hoşluğa yorun.
Belki cebinizdeki para gerçekte sizin değildir!
Yazı: Serda Kranda
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Para Kazanmanın
Karmik Yolları

26

Spiritüelliğin içinde paranın yeri konusu her zaman ilgi
odağı olmuştur: Bir grup, spiritüel konulara kişi dalarsa parasının
olmayacağı, kaybedilen paranın “karma yakmak” demek olduğu,
para kaybetmenin bir ruhsal gelişim olduğunu iddia ederken, diğer
bir grup tam tersine kişinin inancının tam olması, doğru düşünmeyi
ve görselleştirmeyi öğrenmesi, kendini doğru kodlaması gibi
araçlarla hayalindeki yaşam şartlarına ulaşabileceğini iddia eder.
Aynı şekilde, bazen aynı standartta bir iş kuran iki kişi görürüz, biri
çok başarılı olurken, diğeriyse zor günler yaşar ve batar. Sebebini
merak ederiz.
Şimdi isterseniz yoga felsefesinin bu konuya bakış açısına
gelelim.
Önce konuyu açıklayabilmek için ‘karma’nın ne demek
olduğundan bahsetmekte fayda var; karma sansktritçe bir kelimedir
ve “eylem” demektir. Eğer “kader” kelimesi “kişinin şahsen yaptığı
eylemlerin sonuçları” olarak anlaşılıyorsa, karma kelimesi, kader
anlamında da kullanılabilir.
O halde, kader, yoga felsefesinin bakış açısına göre nasıl işler
gelin bundan bahsedelim. Daha kolay anlaşılması için, göreceli
olmasına rağmen, bazı eylemleri iyi, bazılarını kötü olarak ifade
edeceğimi söylemek isterim.
Yoga felsefesine göre, her eylemin bir sonucu vardır. Eylemden
kastım kişinin yaptığı her şeydir; uyumak, yemek yemek, konuşmak,
dinlemek, hareket etmek, bakmak gibi temel eylemlerden
bahsedebilirken, içgüdüsel olarak verdiğimiz her cevap ya da
düşünerek verdiğimiz tepkiler (düşünsel, sözsel veya eylemsel) de
eylemleri tanımlar.
Örneğin, kişi yemek yediği zaman, hazmın başlaması yaptığı
“yeme” eyleminin bir sonucudur. Hazmın başlaması ise ortalama bir
gün sonra dışkılama eylemini tetikler ve kimse de bu eylemler arası
bir ilişki olduğuyla ilgili sorgulama yapmaz. Aynı şekilde, yenilen
yemeğin kalitesine bağlı olarak, kişinin kabız olması sonucu bir kaç
gün gecikmeli olarak dışkılaması sonucunda da kişi, bir kaç gündür
yediği yemeklerin özüşmüş olup kaybolduğunu düşünmez ya da
bir kaç gün geçtikten sonra çıkan bu dışkının nereden geldiğini
anlamadığını iddia etmez!
Aynı görüşü genişletirsek, temel formülümüz şöyledir:

Karma’nın Temel Formülü
İyi eylem				

İyi sonuç

Kötü eylem 			Kötü sonuç
“ Yediğiniz iyi bir yemek, iyi bir sindirimi ve dışkılamayı
getirirken, yenilen kötü bir yemek, sindirimi bozar ve
bağırsaklarda düzensizliğe yol açar.”

Bu formül evrensel bir formüldür ve karma felsefesinin
temelini oluşturur. Kısaca özetlersek, hiçbir iyi tohum,
kötü ağaç vermez; hiçbir gül fidanından kaktüs yeşermez!
İşin ilginç yanı, bizler, olaylar arasında ilişki
kurabildiğimiz sürece, sebep ve sonuç yasalarına bağlı
olduğumuzu hatırlarız ve bir sorun yaşamayız. Örneğin,
bankada vadeli hesaba bir miktar para koyduğunuzda,
vade sonu geldiği zaman (ki bunun süresi bazen bir
sene olabilir) paranız “arttığında”, buna şaşırmazsınız, bu
beklediğiniz bir şeydir.
Ancak ne zaman ki, sebep ve sonuç arasındaki mesafe
artmaya başlar ve özellikle başımıza “hak etmediğimizi”
düşündüğümüz talihsiz olaylar gelir, işte problem burada
başlar.

Karma’nın İkinci Formülü
Eylemler ve sonuçlar her
zaman ardışık değildir.
Yoga felsefesi başımıza gelen hiç bir talihsiz olayda
dışarıda bir “şeytan” aramaz. Tam tersine, kişinin başına
gelen iyi ve kötü her ne varsa, hepsinin sorumluluğunu
üstlenmesinde ısrar eder.
Çok sevdiğim bir örneği vermek istiyorum, diyelim
ki tablo 1’deki a noktasında bir tokat attınız. Karşınızdaki
kişi de hemen size cevap verdi ve b noktasında tokadınızı
yediniz. Bu karmanın döngüsünün tamamlandığına
işarettir. Yani, bir eylemde bulundunuz karşılığını da
aldınız.
Ama hayat çoğu zaman bu şekilde adil davranmaz,
bazen nice tokatlar vardır ki ortam, zaman ve yer müsait
olmadığı için, cevabını bulmaz. İşte, örneğin c noktasında
kişi bir tokat attığı zaman bazen e noktasında bunun
cevabını alacak ortam oluşmuş olabilir. Ama aradan geçen
zaman aralığında attığı tokadın “yanına kâr kaldığına”
inandığından, hemen öncesinde d noktasında verdiği bir
sadaka sonrası tokat yediğinde, verdiği zekat ve yediği
tokat arasında bir ilişki kurarak, sadaka vermenin iyi bir
şey olmadığına kanaat getirebilir. Halbuki formülümüze
göre, verdiği sadakanın karşılığı da gelecekte bir noktada
alınacaktır.

Tablo 1
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Fakat bunu göz ardı eden kişi bazen, yaptığı iyi eylemlerin
sonuç vermediğini ya da kötü sonuçlar verdiğini görünce, morali
bozularak, iyi eylem yapmaktan tümüyle vazgeçebilir, ki işte buna
da kişinin “yogadan düşmesi” denir.
Örneğin çocuklara bakın, doğası itibariyle saftır ve iyilik yapar.
Kötü bir şey yapmayı bilmediği gibi, akıl da etmez. Elindekini
paylaşır, fark gözetmez, kimsenin ardından konuşmaz. Bu durumda
tablo 2’deki faz 1’de olduklarını söyleyebiliriz.
Ama zaman geçtikçe, çevre etkileri, kendi tecrübeleri ile yavaş
yavaş iyilik yaptığında her zaman iyilik bulmadığını fark eder. Bu da
onu, iyilik yapmaktan soğutmaya başlar. Besle kargayı oysun gözünü,
iyilik yap kötülük bul gibi atasözleri de inancını sağlamlaştırır.
Böylece davranış kalıpları “nötr” kalacakları şekilde değişir.
Artık, sokakta bir kişiyi gördüklerinde yardım etmez, cebinde parası
olduğu halde hayır işlerinde bulunmaz; kişi bireyselleşir, kendini
toplumdan soyutlar.
Zaman geçtikçe, kendi iyiliklerinin sonuçsuz kalması bir yana,
çevredeki “kötü” olan kişilerin başına “iyi” şeyler geldiğini görünce,
davranış kalıplarını bir kez daha değiştirir ve bu kez “kötü” olmaya
karar verir. Ne de olsa, bu dünya kötülerin dünyasıdır. Bu negatif
algılama, sonuçlarını da beraberinde getirir ve daha fazla kötü
eylemin ekilmesiyle, gelecekte daha fazla kötü sonuç alınmasını
garantiler!
İşte eğer bu davranışları uzun bir süre devam ettirirse, bir süre
sonra pişmiş tavuğun başına gelenler bu kişinin başına gelmeye
başlar! Bu, kişinin faz 4’te olduğunun göstergesidir.
Faz 3 ve faz 4 kişinin karmada düştüğü son noktalardır ve bu
düşüş önce tatlı görünür ama gittikçe acılaşır ve sertleşir. Bu nedenle
kişi eğer iyilik yapıp, kötülük buluyorsa, iyilik yapmayı bırakmamalı
tersine sebat ve disiplin ile mutlaka iyilik yapmaya devam etmeli ve
bu zamanların en kısa zamanda geçmesini dilemelidir!

Tablo 2
Yoga felsefesine göre reenkarnasyon vardır. Bu nedenle yazının
bundan sonraki bölümünü bu inanç çerçevesinde anlatacağım.
Reenkarnasyonu reddeden bir felsefi görüşe sahipseniz bir sonraki,
yaşamı inancınıza göre bir “öte alem” (cennet, cehennem, paralel
evrenler gibi) olarak düşünebilirsiniz.
Yoga felsefesine göre, eğer bu yaşam tüm karmaların cevabını
almaya yetecek uzunlukta olmazsa (ki genelde olmaz) o zaman
kapanmamış karmik hesaplar bir sonraki hayata sarkar ve kişi kaldığı

yerden yüküyle birlikte devam eder!
Kişi bazen, doğduğu anda kendini faz 1’de bulur,
bazense faz 3’te, umarım olmaz ama bazen faz 4’te. Yoga
metinleri bize hangi fazda olursak olalım, üzülmemize
gerek olmadığını söyler; kişinin dünü bugünü yarattıysa,
bugünü de yarını yaratır ve altın formülü bildikten sonra
(formülümüz: iyi eylem iyi sonuç yaratır), bugün itibariyle
iyi olmaya karar verebilir ve iyi sonuçları kendimize
çekebiliriz.
Şu ana kadar karmadan bahsettik, şimdi gelelim para
konusuna: Paranın kazanılması formülü de tıpkı yukarıda
anlattığımız diğer eylemlerle aynıdır; para kazanmak da
bir eylemdir, tıpkı diğer eylemler gibi... Bu nedenle, aynı
yasalar para kazanmak için de geçerlidir.
İyi eylemlerin iyi sonuç yarattığı konusunda ikna
isek, artık geçmiş yaşamlarımıza gidip şifalar vermemize,
bugüne gelene dek neler yaşadığımızı yıllarca analiz
etmemize gerek yoktur. Yapmamız gereken tek şey bugün
itibariyle artık “kötü” eylemde bulunmamak, böylece
gelecekte alınacak iyi sonuçları garantilemektir.
Kişinin kendisine refahı ve parayı çekmesinin yolu
yogaya göre budur. Kişi iyi, doğru ve etik davrandığı sürece,
para kazanacaktır; iyi, doğru ve etik davranmamışsa, para
kazanamayacaktır. Bu etik ilkelerin sankritçedeki karşılığı
dharma’dır. Yoga metinlerinin, işler kişinin istediği gibi
gitsin gitmesin, kişinin kendini yaşam boyu sürekli
gözlemlenmesi ve eylemlerin dharmaya uygun olup
olmadığının kontrol etmesini istemesinin temel sebebi
de budur.
Bir yogiyi sıradan insandan ayıran yapıyı şöyle
açıklayabiliriz; bugün Dharma’ya uygun davrandığı
(hak yemediğini, kötü bir eylem gerçekleştirmediğini,
bir başkasının ayağını kaydırarak bu kişi yerine para
kazanmadığını ve benzeri) halde aldığı sonuç olumsuz
olduğunda, yogi, bunun geçmişten gelen bir karmik
etki olduğunu ve dharmaya uygun yeni fiilin cevabı
olmadığını hatırlar. Böylece, sıradan kişi kolay olanı seçip
tepkisel davranırken (ve yeni “kötü” karma yaratmaya
sürdürürken), yogi doğru olanı seçmeye devam eder ve
karmik temizliği devam eder. Sıradan insan bu esnada
diğer yandan şikayet edip, dış dünyayı suçlarken, yogi
başına her ne geliyorsa sebebinin kendi eylemleri
olduğunu bilir ve sorumluluğunu kabul ederek olgun
davranır, değiştirebileceği bir şey varsa bunun üzerine
odaklanır. Ve gün gelir, dharmaya uygun fiillerin
sonuçlarını alma zamanı, “hasat vakti” gelir, işte o zaman
herkes o yoginin ne kadar şanslı olduğundan bahseder!
O gün geldiğinde, bu sonucu almanıza yardımcı olan
karmanın pek açıklanmayan bu sırrını sevdiklerinizle
paylaşmanız dileğiyle..!
Sevgiler ve bol yogalı günler.

Yazı: Ayça Gürelman
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PARASAL

ZEKÂ

Zekânın farklı türlerini duymuşsunuzdur;
peki “Parasal Zekâ” size tanıdık geliyor mu?

Biz, dergimizin bu sayısında konuyu biraz daha
kurcaladık. Parasal Zekâ isimli eğitim programının
mimarı ve aynı adlı kitabın yazarı Hakan Turgut ile
konuştuk. Hakan Turgut, aslında herkesin, hakkında
bilgi sahibi olduğunu düşündüğü; kazanç, harcama,
tasarruf ve yatırım gibi kavramları insanla dost haline
getiren bir bakış açısını, bir girişimci ve eğitimci
yaklaşımıyla açıkladı.

Para kazanabilmenin bir yetenek olduğunu mu
düşünüyorsunuz?
Aslında yeteneğini kullanmadan para kazanan kimse
olmadığını düşünüyorum. Bir doktor diploması olduğu
için değil, teşhis koyup tedavi etme yeteneği olduğu için
para kazanır. Bir mühendis diploması olduğu için değil
proje çizimi ve uygulaması yapabildiği için para kazanır.
İnsanların diplomalarına değil, yeteneklerine para ödenir.
Diploma sadece o bir kişinin o yeteneğe sahip olduğunu
ispatlamak için kullanılan araçtır.
Bu anlamda para kazanabilmek, parayı yönetebilmek de
başlı başına bir yetenektir. Para kazanma yeteneği bilgiyle
değil uygulamayla gelişir. Bilgiye ulaşmak bugün çok
kolay. Aslolan bilgiyi uygulamaya geçirmek. Kırmızı ışıkta
geçilmemesi gerektiğini bilmeyen neredeyse yoktur. Ama
kırmızı ışıkta geçen birçok insana rastlayabiliyorsunuz.
Parasal Zekâ programı fikri nereden çıktı ve nasıl
gelişti?
ABD’de gerek üniversitede gerekse yüksek lisans programı
olarak Kişisel Finans ve Para Yönetimi dersleri verilmekte.
Georgia State University, West Virginia Tech gibi
üniversitelerde benzeri kurslar var. Bu dersleri Türkiye’ye
uyarlayarak başladığımız içerik, yaptığımız araştırmalarla
edindiğimiz kişisel finansal başarı öyküleri, yatırımın
evrensel yasalarından, kişisel bütçe teknikleri, zenginleşme
istatistiklerinden, dünyadaki zengin insanların parayı
kullanma alışkanlıklarından yola çıkarak son şeklini aldı.
İlk olarak Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği’nde
2003 yılında Parasal Zekâ isimli bir program başlattık. Sizi
borçlarınızdan kurtarma, size zengin olmanın matematiğini
öğretme, çocuklarınıza zenginliğin kurallarını miras
bırakma gibi sıra dışı taahhütler sunduk. Şirket genel müdür
yardımcılarından, işletme sahiplerine, ev hanımlarından
öğrencilere kadar çok değişik gruplardan insanların geldi.
Hepsinin ortak özelliği paralarını daha iyi kullanmak
istemeleriydi. Harika geri bildirimler aldık.
Farklı yaşam öykülerini araştırdığınızdan bahsettiniz.
Kitapta bizleri kimler bekliyor ve parasal zekâ açısından
bu kişilerde sizin dikkatinizi çeken ne oldu?
İncelediğim biyografiler arasında hemen her sektörden
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insan vardı. Benjamin Franklin, John Davison
Rockefeller, Henry Ford, Sam Walton, John Pierpont
Morgen, Warren Buffet, Bill Gates, Paul Getty,
Aristotle Onassis, Walt Disney, Soichiro Honda,
Donald Trump, Conrad Nicholson Hilton’un yanı sıra
ülkemizden de Vehbi Koç, Sakıp Sabancı ve Nejat
Eczacıbaşı’nın yaşam öykülerini araştırdım. Nasıl
bir yaşam öyküsünün içine doğduklarından, içinde
büyüdükleri çevre koşullarına, aile yaşantılarından
iş yaşamlarına kadar mümkün olduğunca çok bilgi
sahibi olmaya çalıştım.
Bu yaşam öykülerinin her birinde dünyanın en
zengin insanlarını diğer insanlardan ayıran birçok
temel özellik vardı. Parasal zekâ da onları farklı kılan
özelliklerden biriydi. Sahip oldukları sermayeyi en
etkili koşullarda değerlendirdiklerini fark ettim.
Burada sermaye derken kastettiğim sadece para
değil, zaman ve bilgidir de. En önemli özelliklerinden
biri de bilgiye verdikleri önemdi.
Peki milyonerler paraya nasıl bakıyor?
Amerika’da dolar milyonerleri üzerinde yapılmış
olan bir doktora tezi var. “The Millionaire Next
Door” adıyla yayımlandı. Bu araştırma dolar
milyonerlerinin en belirgin yedi özelliğini şöyle
toplamış:
•• İmkanlarının altında yaşıyorlar.
•• Paralarını, zamanlarını ve enerjilerini zenginlik
üretecek şekilde kullanıyorlar.
•• Finansal özgürlüğün, yüksek sosyal statü gösterisi
yapmaktan daha önemli olduğunu düşünüyorlar.
•• Anne babaları ekonomik olarak onlara koruyucu
bir yaklaşım göstermemiş.

Para kullanma açısından, Türk insanının alışkanlıklarını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Para kullanma alışkanlığını doğrudan etkileyen kavram tüketim
alışkanlığıdır. Bizim insanımız gösterişe ve eğlenceye Amerika
Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerine göre daha düşkün.
Bu da ihtiyacımızdan fazlasına sahip olmamıza neden oluyor.
Mesela otomobil için 20.000 TL bütçesi olan birisi ülkemizde o
bütçeyi aşıp 40.000 TL değerinde bir araca binebiliyor. Aynı şey
gayrimenkul için de geçerli. Parasal zekâ der ki, borcunuz varsa
zenginleşemezsiniz. Size borç verenleri zenginleştirirsiniz.
Marifet, bütçe dahilinde hareket etmektir.
Peki tasarruf etmek isteyen birisi ne yapmalı?
İlk ödemeyi kendisine yapmalı çünkü bu tasarruf edebilmenin
birinci ve en önemli kuralıdır. Genelde insanlar maaşını aldıktan
sonra önce faturaları, kirayı, çocukların okul taksitlerini vb.
öderler. Oysa o parayı kişinin kendisi kazandı ve ilk ödemeyi
yapması gereken de kendisi olmalıdır. Faturaları ödemesin
demiyorum, ama tasarruf edeceği miktarı önce kenara
koymazsa, genelde ay sonuna tasarruf edilecek pek bir şey
kalmaz.
Parasal zekâ ile başka neler yapılabilir?
Parasal zekâ ile paranın geçtiği her yerde kendiniz ve aileniz
için bir şeyler yapabilirsiniz. Kendinizi ve ailenizi finansal
risklere karşı koruyabilirsiniz. Evlilik, ev, araba, tatil, çocukların
okul masrafları gibi kişisel harcamalarınızı finanse edebilirsiniz.
Ev, araba satın almanın püf noktalarını öğrenebilirsiniz.
Borçlarınızdan kurtulabilirsiniz. Finansal planlama yapabilir ve
onu zenginliğe ulaşmak için kullanabilirsiniz. Doğru ve kârlı
yatırımların nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz. Gelirinizi
artırıp yaşam standardınızı yükseltebilirsiniz.
Kredi kartı, hisse senedi gibi düşmanları dosta
dönüştürebilirsiniz.

•• Yetişkin çocukları, ekonomik olarak kendi ayakları
üstünde durabiliyor.
•• Pazar fırsatlarını yakalamada iyiler.
•• Kendileri için uygun bir mesleği seçiyorlar, ama
meslekleri ile milyonerlikleri arasında bir ilişki
yok.
Sıradan insanlar, kazandıklarını harcarlar. Tasarrufa
ve yatırıma para ayırmazlar. Dolar milyonerleri ise,
kazandıklarını önce yatırıma ve tasarrufa ayırdıktan
sonra kalanı harcamalara ayırırlar. Lüks giderleri
karşılamak içinse kazandıklarını değil, sadece
yatırımların getirilerini kullanırlar.
Röportaj: Serpil Ata
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Parasal Zekânın “Yap” ve
“Yapma”Dedikleri
YAP

Yap

YAPMA

Yapma

Emeklilik yılları tahmin ettiğinizden daha çabuk gelir ve daha
uzun sürer. Bunun için emeklilik planlamanızı bugünden
yapın.

Enflasyonun ve vergilerin etkisini düşünmeden bilinçsiz bir şekilde
emeklilik birikimi yapmayın.

Finansal planlarınızı uzun vadeli olarak, gerçekçi hedeflerle
yapın ve hazırlama konusunda finansal danışmanlık alın.

Kendi finansal durumunuzla ilgili en iyi kararları kendinizin
verebileceğini düşünmeyin.

İhtiyacınız olan bütün sigortalarınızı yaptırın ve bankada her
zaman bir miktar nakit paranız olsun.

Sigorta poliçenize yatırım yaparken sadece birikimi düşünmeyin.
En az birikim kadar hatta ondan daha fazla teminatlarınızı düşünün
çünkü sigorta, güvence demektir.

Her yıl bir kez finansal durumunuzu gözden geçirin ve
paranızın sizin için çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Yeterince iyi bilmediğiniz ve emin olmadığınız araçlara eş dost
tavsiyesine kulak vererek paranızı yatırmayın.

Yatırım yaparken ödeyeceğiniz vergileri düşünerek yatırım
yapın. Vergi sonrası net getirisi en yüksek olan yatırım
araçlarını tercih edin.

Sigorta yatırımlarınızda eksik güvence almaktan kaçının. Eğer
zamanında mümkün olan bütün güvencelere ve sigorta çeşitlerine
sahip olmazsanız ihtiyacınız olduğunda finansal zorluklarla
karşılaşabilirsiniz.

Hisse senedi yatırımı yaparken ne zaman aldığınızın neyi
aldığınız kadar önemli olduğunu unutmayın.

Sadece bir ürünü sattığı için insanların uzun vadeli finansal
yaşamınıza yön verebileceğini düşünmeyin.

Finansal danışmanla çalışırken, onun hedefleriniz konusunda
size az müdahale eden ama hedeflerin gerçekleştirilmesi
konusunda şevk veren biri olmasına özen gösterin.

Yatırım yapmak için yüklü miktarda paranız olmasını beklemeyin.
Hemen başlayın ve az da olsa sürekli olarak yatırım yapın.

Küçük de olsa finansal geleceğiniz için bir adım atın ve
bugün başlayın.

Birilerinin gelip sizi bu konuda motive etmesini beklemeyin.
Eğer yardıma ihtiyacınız varsa bir finansal danışman ile görüşün.

Hukuki danışmanlık için bir avukatla görüşün.

Finansal danışmanlık için o alanda uzmanlığı olmayan bir avukatla
görüşmeyin.

Arkadaşlarınıza ve akrabalarınıza finansal tavsiyelerde
bulunmaktan kaçının, onun yerine kendi mali durumunuzun
sorumluluğunu alın.

Herhangi bir finansal enstrümanın bütün sorunlarınızı çözmesini
ummayın. Bu araçların her biri farklı bir amaca yönelik olarak
tasarlanmıştır.

Ailenizin ihtiyaçlarını karşılamaya 3-6 ay yetebilecek miktarda
nakit paranız bulunsun.

Nakit hesabınıza gereğinden fazla para bulundurmayın, harcama
güdülerinize hakim olamayabilirsiniz.

Finansal planlamayı ancak eşinizin de buna katkısı olursa
yapabilirsiniz.

Eşinizin finansal durumunun sizi ilgilendirmeyeceğini düşünmeyin.
Hayallerine ortak olmaya çalışarak olası başarısızlık riskini azaltın.

Vasiyetnameniz ve uygulanabilir bir miras planınızın
olduğundan emin olun.

Eğer yatırım yapma fırsatlarını değerlendirmek istiyorsanız finansal
kurumlardan borç almaktan çekinmeyin.

Miras planlamanız konusunda hukuk
görüşün ve konuyu ayrıntılarıyla ele alın.

Bir yatırım aracının geçmişteki performansının gelecek için
gösterge olmayacağını unutmayın.

danışmanınızla
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Endüstriye
Endüstriyel
o kendisini o kuşla kanıtlamıştır, haliyle
başkasının da yine o kuşla kanıtlamasını
bekleyecektir.
Bu bayrak devrini başka şeylere de
dönüştürebiliriz, değil mi?
Müdür, çalışanların gözünde doğaüstü
performans bekliyordur, müdüre göreyse
çalışanlar miskindir ve makul hedeflerin
çok altında kalıyorlardır. Ancak böyle bakan
çalışan, çok çalışıp, makul üstü görevleri yerine
getirip, yükselip de müdür olduğunda, bayrağı
da devralır.
Gelinler kaynanalardan neler çeker, ta ki
kendileri kaynana olana dek.
Öğretmenler
öğrencilere
anlayış
göstermez, ta ki o öğrenci öğretmen olunca,
öğrencileriyle arasına duvarlar örer, çünkü
bu bir normdur ve o da bu normlara uymalı,
normal olmalıdır.
Süreç aynı süreç, zaman aynı zaman.
Devir Nasreddin Hoca devrinde de
riyakarmış, nanorobotik çağımızda da riyakar,
çünkü bizler böyle bakıyoruz.
Siz çalışanken de müdürler anlayışsızdır,
müdürken de…
Bu konuda Üstün Dökmen, bir eserinde,
kaza yapan personelinin sağlığıyla ilgilenmeyip,
aracın hasar durumunu merak eden bir
müdürden bahsediyor ve önermede bulunuyor:
“... Bu müdür, belki de geçmişte bütün bunları
soran biriydi. Muhtemelen sert iş ortamlarında
zaman içinde bu tür nezaket cümlelerini
unutan, ‘Benim başım ağrıyacağına sizin başınız
ağrısın” diyen bir insan haline geldi.” (Dökmen,
Üstün; Eşitler Evi; sf 96)
Sorulacak olsa, ki sordum kaç kişiye; kendisi
o şekilde pişti, şimdi pişirmek de o kişiye kaldı,
haliyle de kendi yollarıyla.
Ama siz bu değildiniz. Kişilerin kendisini
özgürce ifade edebildiği, Google gibi rahat
çalışma ortamları istiyordunuz. Şimdi ise
gestapo gibi personeller gözlüyorsunuz.
Karşınızdaki insanlar da sizin yürüdüğünüz
yolları, sizin çektiğiniz cefaları çekmek zorunda
değil.
Eğer bir sistemi beğenmiyorsanız ve
değiştirmek gibi bir düşünceniz varsa, önce
kendinizden başlamanız gerekiyor değişime,
kendi algılarınızdan, kendi niyetlerinizden.
Niyetiniz olsun, niyetiniz aklınızda olsun.
Onun açamayacağı kapı yoktur.

yogileryogiler

Nasreddin Hoca bir yemeğe katılacakmış. Kapıda karşılayan kişi,
hocanın berduş giyiminden ötürü onu geri çevirmiş. O da eve gidip,
en şık kürkünü giymiş ve gitmiş yine ziyafet mekanına.

Aklında ne varmış?
“İnsanlar ne kadar riyakâr olmuş. Devir ne kadar kötüleşti!
Kişilikle, karakterle değil, giyimle kuşamla hocalığım sınandı…”
Kendisini kötü hissediyormuş, çünkü o ‘önemli’ birisi.
Oysa bundan önce insanlık böyle miydi kardeş?
Kapıya vurmuş ve açan bey, içeri buyur etmiş.
Gülümsemiş ve girmiş içeri hoca, zira beklediği davranış
buymuş, gördüğü de bu olmuş.
Adam aynı adam, ama kılık değişince hürmet de değişmiş.
Bu saygı, kıyafetin hakkı demiş ve “Ye kürküm, ye!” diyerek
saygınlığının kaynağını onurlandırmış.
Bu fıkra, uzaya çıkan Temel fıkralarından daha sık gelmiyor
mu başımıza?
Mesela iş başvurunuzda, sırf cezbedilirliğinizin artması
için, inanmadığınız değerler üzerine ahkam keserken, içinizde
işi kapmanın sevinci, aklınızda ise böylesi bir sisteme sizin
uymayacağınız, sizin temiz kalıp sistemi değiştireceğiniz inancı…
Ne büyük kahramanlık olacak, değil mi?
Yaptığınız şey süslü laflar etmek, oysa özünüz gibi
davransaydınız, size siz olduğunuz için değer verilseydi ne güzel
bir dünya olurdu değil mi? Ne kadar motive çalışırdınız… Ah ah!
Zamanı biraz ileri saralım. İşte geçen süreler artmış, terfiler
gelmiş.
Bir gün bakıyorsunuz ki karşınızdaki iş isteyen koltukta, yıllar
önce sizin sahip olduğunuz bakışlar var; artık o sizi bir sistemin
parçası ve kendisini de müstakbel kahraman görüyor.
Çünkü geçen zaman içinde, artık kişileri, okullarına, takıldığı
insanlara, Facebook paylaşımlarına göre değerlendiren kişi
olmuşsunuz; kürküne göre puan veren.
Vaktiyle bizden bekleneni, biz bekler konuma geliyor ve
bundan ötürü vaktiyle yaşadığımız stresi yaşatmıyor muyuz?
Ayrıca bizden beklentileri olanların yaşadığı stresi de şimdi biz
yaşamıyor muyuz?
Ben bu duruma Toruc Macto Sendromu diyorum. Avatar
filminden hatırlıyorsanız, başroldeki adam, köyün güvenini
kazanmak için kuşların en büyüğünü yakalıyor ve hala aynı adam
olmasına rağmen, artık altında kocaman bir kuş duruyordu,
yeni ünvanı da şanlı bir isim şeklinde Toruc Macto oluyor. Ancak
aynı adam, ilerleyen zamanda da birine kahraman diyebilmek
için, ondan Toruc Macto olmasını istemeyecek midir? Çünkü

Yazı: Mustafa Emin Palaz
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NEYE GÖRE BİÇİYORUM?
Her insan, kendine değer verilsin ister, saygı
görmek ister, en iyi şeylere layık hissetmek ister
kendini... Peki kimdir, nedir bizim değerimizi takdir
eden? Hangi mekanizmadır bunun sorumlusu?

İnsanlar, birbirleri ile ilişki içindeyken - ki burada her tür ilişkiden
bahsediyoruz - arka planda, kafaların içinde sürekli bir hesap
cetveli tutulur, “O bana ne yaptı, ben ona ne yaptım? Bana değer
veriyor ki şu şekilde davranıyor” ya da “Yeterince değer vermiyor...”
yargıları, durmadan zihinlerde dolaşır durur...
Bu hesap kitapların sonucunda, insan kendini mutlu ya da
mutsuz hisseder... Başka bir deyişle kişi mutluluğunu, başkalarının
kendisine ne ölçüde değer verdiğine bağlar...
İki kişi bir araya geldiğinde ilk tanışma anından itibaren, gelişen
sesli diyaloğa paralel olarak, söylenenlerden ve o insanı algılayış
biçimimizden hareketle, bir yandan da çeşitli kodların alınıp
verildiği sessiz bir diyalog başlar. Karşıdakinin ne iş yaptığı,
eğitimi, dahil olduğu sosyal sınıf, karakter özellikleri, sakin ya da
baskın bir yapıda oluşu veya sözünü sakınmayan biri olması ya
da karşısındaki kırılmasın ve olay çıkmasın diye her şeyi yapmaya
hazır bir karakterde oluşu... Bütün bunlar iki kişi arasında; belki
de çoğu zaman taraflar farkında bile olamadan, derinlerde,
bilinçaltlarında zaten var olan, bir noktada öğrenilmiş ve kabul
edilmiş kriterlere göre değerlendirilir ve o iki kişi arasındaki
ilişkinin dinamiği oluşur. Daha sonra o kişilerin paylaştıkları
anlarda - süresi ve niteliği farklılık gösterse de o anların karşılıklı
duyguları, ruh halleri, davranışları, birbirlerine etkileri bu ‘sessizce
yapılmış ayar’ a göre şekillenir... O kişiye karşı kendinizi ya daha
değerli ya da daha değersiz hissederiz ve ona göre konum alırız...
Peki böyle bir ilişki, karşılıklı bir alışverişin olduğu, “bende ne varsa
paylaştığım ve onda ne varsa almaya hazır olduğum” –bağımsızbir ilişki olabilir mi? Araya yargılar, kendini korumaya veya
savunmaya çalışma, kendini ifade etmeye çabalama ve yorgunluk
ya da saldırmalar, rekabet ve daha pek çok şeyin girdiği, tüketici
bir mücadele olmaz mı bu? Günümüzde anne-çocuklar, eşler, iş
arkadaşları ya da çok kısa süreler için ilişki kurulan insanlar arasında
dahi ilişkiler bu hale dönüşmedi mi?
Derler ki, “insanlar senin kendine verdiğin değer kadar sana
değer verirler...”
Kendimi ‘değerli’ buluyor muyum? Kendi değerimi neye
dayandırıyorum? Kendimi özgürce değerlendirebiliyor muyum?
Benden, benim özelliklerime sahip, bu kombinasyonda bir tane
daha yok aslında bu dünyada, bu evrende; bu anlamda ben tekim ve
eşsizim... Peki neden kendimi değerlendirmek için hep başkalarına
bakıyorum ve kendimi çeşitli noktalarda ya ‘daha değerli’ ya da
‘değersiz’ ilan ediyorum; etrafımdaki insanları ve onların özelliklerini
kendimle karşılaştırarak? Zayıf yönlerime odaklanıp ve sonunda

mücadeleden de vazgeçip “Ben böyleyim, ne yapalım..”
ruh haline bürünmüyor muyum?
Bu durumda, kendime, bir fabrikadaki tornadan çıkmış
vida muamelesi yaparak haksızlık etmiyor muyum?
İlham almak ve öğrenmek için etrafına bakmakla,
kendini daha iyi veya daha kötü ilan etmek ve
çıkan sonuca göre duygu durumlarına bürünmek
arasında çok fark olduğunu hatırlamalıyım. Amacım,
kendimin en iyisine ulaşmak olmalı. Ben bir yasemin
tohumu isem, kokabileceğim kadar güzel kokan
ve olabileceğim kadar güzel olan bir yasemin olma
amacında olabilirim. Oysa çoğunlukla, yasemin
iken güle gözünü dikip, “Neden benim yapraklarım,
gövdem onunki gibi değil, demek ki ben daha
değersizim. ” ya da “ Benim kokum ondan daha güzel
dolayısıyla ben daha değerliyim.” gibi yargılarla hayatı
geçiriyoruz? Bunu yaparken, ‘Yasemin Olma’ halini
kaçırıyoruz. Enerjinin çoğu ‘neden’, ‘nasıl’a, ‘ne’ye ve
‘kim’e harcandığı için, olabileceğimiz ‘ %100 yasemin
olma’ halini kaçırıyoruz...
Ben şimdiye kadar hep iyi ve başarılı bir öğrenci
olduğum için mi değerliyim?
Herhangi bir konuda başarısızlık gösterirsem değersiz
mi olacağım?
Maddi durumum iyi olduğu için mi değerliyim ben?
Peki maddi durumum bir sebeple bozulursa, değersiz
mi olacağım?
Zeki olduğum için mi değerliyim ben?
Benden daha zeki bir insanla karşı karşıya gelince,
değersiz mi hissedeceğim kendimi?
Özdeğerimi, hep her an değişebilecek, bir an varken
daha sonra yok olabilecek ya da –maddi- kriterlerle
değerlendirdiğimde, çok kaygan bir zeminde sabit
durmaya çalışırım.
Karşılaştırma ölçütü değiştiğinde tamamen farklı
hale gelecek bir özdeğer değerlendirmesi gerçek
olamaz.
Oysa, sadece bu dünyada var olduğum için; tam,
eksiksiz ve bütün bir insan olma potansiyelim
olduğu için; güzellikleri görebilme ve onları
karakterimin bir parçası haline getirebilme ve
başkaları ile paylaşabilme potansiyelim olduğu
için değerliyim ben.
Eğer şimdiye kadar bunun farkına varmadıysam,
şimdiden sonra böyle yaşamama, kendimi ve
başkalarını değerlendirme kriterlerimi değiştirmeme
ve yaşamımı güzelleştirmeme engel bir şey var mı?

Yazı: Işık Polater
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Öz değer işaretleri:

Pasif Kişiliğin Düşük Özdeğer İşaretleri

Saldırgan Kişiliğin Düşük Özdeğer İşaretleri

Yüksek Özdeğer İşaretleri

Başkalarının hakları daha önemlidir.

Kendi hakları hakları daha önemlidir.

Herkes eşit haklara sahiptir.

Kendinden emin değildir, savunmadadır.

Görünüşte gereğinden fazla kendine güvenlidir.

Kendi değer ve yargılarına güvenir.

Kendini küçümser, diğerlerini göklere çıkarır.

Kendini beğenmiş, diğerlerini küçümser.

Rahatça iltifat alır, iltifat eder.

Mutsuz ve depresiftir.

Mutsuz ve müstehzidir (alaycı, hor gören).

Enerji doludur , hayattan keyif alır.

Yalnız ve utangaçtır.

Başkalarına güvenmez.

Yakın ilişkiden kaçmaz.

Problemler içinde boğulmuştur.

Hisleri yok sayar.

Hislerini tanır ve onlarla başa çıkar.

Suçluluk batağına saplanmıştır.

Yanlışı kabul etmez.

Hatalarıyla büyür.

Paspas gibidir. Herkes üzerinden geçebilir.

Çıkarına göre yönlendirir, bencildir.

Kendi ve başkalarının ihtiyaçlarını dengeler.

Bağımlıdır.

Güç arar veya sorumsuzdur.

Sorumlulukla başa çıkabilir.

Başkalarının düşüncelerine fazla önem verir.

Başkalarına karşı duyarsızdır.

Başkalarına ve kendine karşı duyarlıdır.

Değişimden korkar.

Kapalı fikirlidir.

Öğrenme ve gelişmeye açıktır.

Kendini yok sayar.

Kendini ve/veya çevresini saldırganlıkla yok eder.

Kendine özen gösterir.

Aşağıda çeşitli konularda özdeğer hissinin ne durumda olduğunu anlamaya yardımcı olabilecek sorular
bulunuyor. Bu soruları kendinize sakin bir ortamda sorun ve yanıtlarınızı kendinize verin.
1. Çoğunlukla sonradan pişman
olduğunuz şeyler yapar mısınız?

9. Ağlamak ya da bağırmak isteyip
bunu bastırır mısınız?

17. Hayatın yanınızdan akıp geçtiğini
mi hissediyorsunuz?

2. İnsanların hoşuna gitmeye çabalar
mısınız?

10. Aç olmadığınız halde yemek yer
misiniz?

3. Hayır demek isterken, evet der
misiniz?

11. Sigara ve içkiyi, incinmişliğinizi
ve acınızı maskelemek için kullanır
mısınız?

18. İnsanlarla karşı karşıya
gelmemek için ve olay çıkmasın diye
her şeyi yapmaya hazır mısınız?

4. Evet deseniz daha iyi olacakken,
hayır deyip fırsatlar kaçırır mısınız?
5. İstek ve ihtiyaçlarınızı ifade
ederken kendinizi rahatsız hisseder
ve gereksiz yere özür diler misiniz?
6. İnsanların yüzüne gülümseyip
onlara karşı nazik olup arkalarından
eleştirir misiniz?
7. Kendinizi zorlama ve yorma
pahasına olsa bile, insanların
beklentilerini yerine getirmeye
çalışır mısınız?
8. Karar vermeyi zor bulur musunuz?

12. İnsanların sizin hakkınızda
ne düşünecekleri/düşündükleri
konusunda endişelenir misiniz?
13. Öyle hissetmediğiniz halde
güvenli, mutlu v.b olduğunuzu iddia
ettiğinizi hissediyor musunuz?
14. Sizin için çok fazla anlam ifade
etmeyenlerle zaman geçiriyor
musunuz?
15. Risk almaya istekli misiniz?
16. Hatalarınızı kolaylıkla kabul
edebilir misiniz?

19. Kendinizi sıklıkla yorgun
hissediyor musunuz?
20. Sağlığınızı ihmal ediyor
musunuz?
21. Hep yapacak çok şey olduğunu
fakat zaman olmadığını mı
hissediyorsunuz?
23. Problemlerinizin çoğunluğunun
kaynağının sizin dışınızda olduğunu
mu (hükümet, aileniz, eşiniz veya
patronunuz….) düşünüyorsunuz?
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Kendine
34

yatırım

İnsan doğar, büyür, yaşar ve ölür.
Bu döngünün herhangi biri için değişik
olduğunu bilen var mı? Doğum ile ölüm
arasındaki dönem kiminde uzun kiminde
kısa olur ama bu doğanın genel kuralıdır.

yapmak

Hepimiz doğduk, büyüyoruz ve yaşıyoruz. Bir zaman
sonra da bu yaşamdan gideceğiz. Peki bu arada geçen
zaman nasıl geçiyor acaba diye düşünüyor muyuz?
Bazıları “Ben 10 sene önce kimsem, şimdi de aynıyım,
değişmedim.” diyerek övünür. Oysa insan değişir. Ayak
uydurur çevresine ve zamana. Bu arada gelişir de aynı
zamanda. İşte buradaki konumuz da “kişisel gelişim” ya
da “kendine yatırım”.
Üniversitede öğrenciyken Emre Kongar’dan Sosyoloji
dersi almıştım. Derste anlatmıştı. Annesi de babası
da Felsefe öğretmenleriymiş. Seneler geçmiş ama
bir türlü bir ev sahibi olamamışlar. Fakat evlerinde
ihtiyaçlarından ödün vermemişler. Tanıdıkları ev sahibi
olamamalarından söz edince, annesi “Bizim iki evimiz
var, iki evladımız” dermiş. Bu çok önemli. İnsana yatırım
ve insanın kendisine yatırımı. Genel olarak yatırım
denince hep ilk akla gelen parasal, yani maddi yatırımlar.
Ama farkına varmayız ki insana yapılan yatırımın her
zaman geri dönüşü vardır.
Bir Alman arkadaşımın şu sözünü ilhamla hatırlarım.
“İşten ayrıldım, başka bir kente taşınıp kendime yeni bir
hayat kuracağım.” Bunun ilginç bir yanı yok gibi görülebilir
fakat bunu söyleyen 75 yaşında bir kadındı. Gayet dinçti
hem de. Çevremizdeki birçok yarı yaşındakinden daha
da dinç. O zamanlar yeni çıkan bir fotoğraf makinesi
vardı Sony’nin. SLR’e benzeyen, dijital ve uzun zumu olan
bir fotoğraf makinesi. O yaşta heves etmiş almış. Fotoğraf
çekecek. Kendini geliştirecek o alanda da. Bu beni hayatta
en çok etkileyen hikayelerden biridir. 75 yaşında ve halen
daha ‘yeni’yi istiyor. Ölmek mi? Aklının ucundan geçtiğini
sanmıyorum. Şimdi bu dünyadayız. Yaşamak lazım! Ama
gelişerek, kendini geliştirerek, kendine sürekli yatırım
yaparak.
Yabancı dil öğrenme yöntemleriyle ilgili bir kitabın ilk
sayfasında okudum:
İki dil bilen, iki dil konuşan insan olur,
Üç dil bilen, üç dil konuşan insan olur,
Dört dil bilen, dört dil konuşan insan olur,
Tek dil bilen Amerikalı’ dır.
Bunu söyleyen de Amerikalı ve 25 dil konuşuyor.

Kendi kendine öğrenmiş hem de bu dilleri. Diğer
vatandaşlarının durumunu bildiğinden bunu söylüyor.
Memleketimizde de durum çok farklı değil. “Ben onların
dilini öğreneceğime onlar benim dilimi öğrensin”
mantığı da yürütülebiliyor bizde de. Boşuna dememiş
büyüklerimiz, “Bir lisan, bir insan”.
Niye insana, kendimize yatırım yapıyoruz? Günümüzün
değişen ihtiyaçları getiriyor bunları hayatımıza. Bir işe
girebilmek için artık sadece İngilizce ve birkaç bilgisayar
programı bilmek ya da üniversite mezunu olmak ya
da yüksek lisans yapmış olmak yeterli gelmiyor. Çok
iyi İngilizce’nin yanı sıra bir yabancı dil daha bilenler,
bilinen bilgisayar programlarının dışında, farklı ve
yeni programları bilenler, çok gezmiş ve çok görmüş
olanlar, farklı derneklerle/vakıflarla çalışmış olanlar ya
da çalışanlar... Bu kişiler iş açısından da, gerekliyse, daha
iyi yerlere gelebiliyor, daha iyi maaşlara çalışabiliyorlar.
Ya da kimi zaman kendi işlerini kurup çok daha başarılı
olabiliyorlar. Bu yüzden farklı alanlarda da kendimizi
geliştirmemiz gerekiyor. Diğer bir deyimle kalabalıktan
sıyrılıp, kendimizi gösterebilmemiz önemli. Her yıl
binlerce öğrenci mezun oluyor işletme bölümünden. İyi
üniversitelerde okumanın dışında kendini geliştirebilenler
ilerleyebiliyor. Diploma, insanı bir yere kadar götürebiliyor.
On yıl öncesine kadar durum farklıydı ama değişiyor her
şey. Kendimizi daha çok geliştiriyoruz. Katılımcı sayısı
arttıkça kurs sayısı ve çeşidi de artıyor. Yalnız kişisel gelişim
kurslarıyla sınırlı değil; hayatın pek çok alanında, çok
farklı şekillerde yapılabiliyor. Dans kursları, fotoğrafçılık,
ebru atölyeleri, nefes alma teknikleri eğitimleri, yoga,
meditasyon, dil kursları, sivil toplum kuruluşları... Bunlar
hep alternatiflerimiz.
Şimdi iki alternatifimiz var. Biri geriye dönüp eski
hayatımıza devam etmek. Ne yapıyorsak onu sürdürmek.
Diğeri ise en iyi ve en garantili yatırımı düşünüp kendimize
yatırım yapmak. Hem bir sır da vereyim: Kendine yatırım
yapan, kendini geliştiren insanlar diğer insanlardan çok
daha mutlu ve huzurlu oluyorlar.
Yazı: Azem Alptekin
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Meleklerle Gelen

Bereket...
Melekler... Evet onlar gerçekten varlar. Ve artık onlarla
el ele yaşamanın, meleklerin mucizelerini hayatımıza
çekmenin zamanı geldi!

Meleklerimiz her anımızda, hayatın her alanında,
ilişkilerimizde, işle ilgili konularda, hayallerimize ulaşmak, hatta
hayallerimizin ne olduğunu keşfetmek için bile bize yardım
etmeye hazırlar. Tek yapmamız gereken, onlara izin vermek. Ve
tavsiyelerini izlemek.
İtiraf ediyorum, melekler lafını ilk
duyduğumda iş kadını şapkamı takıp
“Melekler mi? Yok, daha neler!” demiştim.
Ama onlara bir şans verdim, meleklerden
yardım istemeyi denedim ve meleklerle
el ele hareket etmeye başladığımda, neler
olabileceğini gördüm. Meleklerle yaşamaya
başladıktan sonra hayatım tamamen değişti.
Her anım irili ufaklı mucizelerle doldu. Öyle
ki, artık güzel sürprizlere şaşırmıyorum
bile. Şimdi sadece gülümsüyor, meleklerin
hediyelerini, onların tavsiyelerini başkaları
ile paylaşmak istiyorum. Dileğim, meleklerin
mucizelerinin hepimizin hayatının bir
parçası olması.
İşte bu amaçla doğanın ve bereketin
başmeleği Ariel’den bereket üzerine bir
mesaj istedim hepimiz için. Şöyle başladı
sözlerine sevgili Başmelek Ariel:
“Sevgili arkadaşlarım,
Bereket, sizin doğuştan hakkınız.
Bu gerçekten de böyle. Eğer bunu gerçeğiniz olarak
görebilseydiniz, ‘bereket’ ile ilgili tüm sorunlarınız
çözülürdü. Parayı ‘kazanmaya’ ihtiyacınız yok. Eğer
bereketin gerçekten sizin doğuştan hakkınız olduğunu
idrak edebilirseniz, zenginliği, sağlığı ve istediğiniz diğer
her şeyi kendinize rahatça çekebilirsiniz.”
“Onu (bereketi) kazanmaya gerçekten ihtiyacınız
yok sevgili arkadaşlarım, tek yapmanız gereken bereket
ile ilgili blokajlarınızı temizlemek. Yüreğinizle, gerçek
özünüz olanla sizin aranızda birçok katman var. Bu
duvarların bazıları geçmişten geliyor, bazıları sizin
yetiştirilme tarzınızdan, bazıları da artık size hizmet
etmeyen eski inançlar sadece. Size düşen, bunların farkına
varmak ve sadece bereketi yaratmak ve başka hiçbir
şeyi değil. Bu duvarların farkına vardığınız zaman, onları
değiştirebilirsiniz. Bunun mümkün olduğunu bilin çünkü
bu gerçekten de böyle. İnançlarınızı değiştirebilirsiniz, eski
blokajlarınızdan kurtulabilirsiniz ve sadece bolluğu bilen
o parçanıza ulaşabilir, o parçanızı açığa çıkarabilirsiniz.

İşte o zaman, bereketin size akmasına izin verebilirsiniz.
Bereketin hangi vehcesini istiyorsanız o vehcesinin size
akmasına izin verirsiniz.”
“Ariel, bize biraz da parayı çekmekten söz et lütfen.” dedim.
“Para... Parayı, Allah’ın size duyduğu sevginin bir
vehcesi olarak görün çünkü gerçekten de para böyle bir şey.
Para, şükran duymanın bir vehcesi, Allah’ın ve yaratılışın
farklı vehcelerinin size gösterdikleri, sundukları şükranın
bir çeşidi. Eğer saf sevgi olduğunuzu hatırlayabilirseniz
ve de tüm bu sevgiyi ve çok daha fazlasını hak ettiğinizi
hatırlayabilirseniz, parayı da alabilecek ve hayatınıza
çekebileceksiniz.”
“Yani parayı çekebilmek, sevildiğini hissetmekle ilgili.
Dünyada olabilecek tüm sevgiyi ve bereketi hakettiğini
yürekten hissetmekle alakalı.”
“Aynen öyle sevgili arkadaşım.”
“Ama ben, insanlarla bereket üzerine
çalışırken hep bir dolu engelle, blokajla
yüzyüze geliyorum para ile ilgili. Para kirlidir,
ellenmez, mikropludur, para kötüdür gibi.”
dedim. Aslında Ariel’in bizlere mesajının hep
bu yönde olacağını beklemiş, bu sözlerine
biraz şaşırmıştım.
“Daha
derinlere
bak,
sevgili
arkadaşım.” dedi Ariel ve aklıma rehberlik
ettiğim sayısını bilmediğim kadar çok
geçmiş yaşamı şifalandırma çalışması geldi.
Parayı hak etmediğine inanma, yaptığı iş
için para almanın suç olduğu yaşamlar ya da
para yüzünden çekilen acının ruha işleyişi ve
ta bu yaşama kadar derinlerde bir yerlerde
yer etmiş olduğu. Hatta anne karnındayken
sevilmediklerini hissedenler ve bu acıyı,
derinlerde sevgiyi hak etmediklerini ya da
değersiz olduklarını düşünerek taşıyanlar...
“Siz derinden seviliyorsunuz sevgili arkadaşlarım, bu
sevgiyi hissedin! Başka hiçbir şey gerçek değil, bu gerçek.
Bunu hissetmeniz, bilmeniz, kaynağınıza bağlanmanız çok
önemli. Sizi kaynakla, Allah’ın sevgisiyle bağlayan her ne
ise onu yapın, o hediyeyi verin kendinize her gün. Doğa ise
doğa, meditasyon ise meditasyon, dua ise dua...”
‘Bunun için de kendini sevmek önemli...’ diye düşünmeden
edemedim doğrusu. Herkese zaman ayırıp da, kendine gelince
zorlanan ışık işçileri (ben dahil...) aklıma geldi.
“Teşekkürler sevgili Ariel.” dedim.
“Bir şey değil.” diyerek bitirdi sözlerini sevgili Başmelek
Ariel.
Işık, bolluk ve sevgiyle kalın...
...Ve kendinize her gün özel bir kaynağınızla buluşma
hediyesi verin!

Yazı: Beki İkala Erikli
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“Geçmiş”i
36

Geçmişe
Armağan
Yaşadığınız bir sürü olumsuzlukların arkasında, yıllar
önce savaş sırasında göç etmiş bir aile büyüğünüzün
deneyimlediği acının olduğunu söyleseler ne
düşünürdünüz?

Etmek

İnanması zor gelebilirdi belki ancak bu da, uygulanan
bir dizi çalışma sonucunda o acıyı geçmişe iade edip
yolunuza daha mutlu devam etmeniz de mümkün.
Dünya’da 25 yıldan beri uygulanmakta olan ve
Türkiye’de de 2000 yılından beri kullanılan, Aile Dizimi
terapisi, size bu olanağı sunuyor. Alman psikoterapist
Bert Hellinger’ in psikolojiye kazandırdığı bu teknik şu
an dünyada hızla yayılmakta. Aile Dizimi öyle güçlü
enerjisi olan bir çalışma ki, geçmişin ruhlarının rollerini
üstleniyor katılımcılar; danışan kişi bir seyirci, bir tanık
pozisyonunda bir köşede otururken sorunlarının
kökleriyle yüzleşirken hafifliyor ve arınıyor. Uzmanın
gerekli gördüğü noktada belki sahnedeki rolünü alıp,
kendi tarihinin içinden geçerek yeni bir başlangıç
yapıyor hayata. Bu çalışmada ister danışan olun, ister
katılımcı mutlaka payınıza düşeni alıyorsunuz.
Ülkemizde de bu konuda uzmanlaşan terapistler
bulunmakta. Tiraje Tekmen de bunlardan biri.
Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yöneticiliği
Bölümü’nü bitirdikten sonra bankacılık, turizm ve
eğitim sektörlerinde çalışan Tekmen, o dönemlerde
insan davranışları ve psikolojisiyle ilgilenmiş. Bu ilgi
sonucunda da çeşitli kurs ve seminerlere katılarak,
Türkiye Sistem Dizimleri Enstitüsü’nün üç yıllık eğitimini
bitirip, danışman diplomasını almış. Uzmanlıkları
arasında; Reiki I-II-III ve Reiki Master dereceleri, Astroloji
çalışmaları, bunun yanı sıra; Douglas Forbes ile Human
Pin Code eğitimi Kuantum Dokunuşu ve Kuantum Koç
Temel Eğitim Programı da bulunmakta. Tiraje Tekmen,
son olarak da Alan Horne ile Prana Healing çalışmış. Aile
Dizimi terapisti Tiraje Tekmen ile bu etkileyici ve onarıcı
uygulama üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
Aile dizimini ve ruhsal gelişimimizdeki yerini
tanımlar mısınız?
Aile dizimi kişinin kendisine, ailesine, ilişkilerine,
hastalıklara ve sağlığa, yaşama ve ölüme bakışını
derinden değiştiren bir çalışma biçimidir. Kişilerin
dile getirdikleri şikayetlerin ve sıkıntıların arkasında
gizli kalmış duygusal kilitlenmelerin çözümüyle,

semptomların ve olası krizlerin ve hastalıkların ortaya
çıkmalarını sonlandırır. Terapist çalışanın sorunuyla ilgili
duygu ve düşüncelerine değil sadece yaşananlara bakar.
Çalışma, derin ve ruhsal düzlemde; bilinçaltı süreçlerini
içermektedir ve çözüm de aynı düzlemde olduğu için
kalıcıdır. Ruhsal sorunlardan, hayatın her alanındaki
sıkıntılardan başarısızlıklara, intihar eğilimlerinden,
depresyon ve fizyolojik hastalıklara kadar pek çok konuda
fayda sağlanmaktadır. Ailemizde kuşaklar boyunca
yaşananların etkileri daha sonraki nesillere aktarılarak
bizleri kontrol edemediğimiz bir şekilde etkilerler.
Yüklendiklerimizi farkına varmak ve tekrarlanmayacak
bir şekilde sistemimiz içinde dönüşümünü sağlamak
aile dizimi çalışmasıyla mümkün olabilmekte. Böylelikle
insanların yaşam kalitelerinin ve bilinç düzeylerinin
yükselmesi toplumun ve gelecek nesillerin ruh sağlına
önemli bir katkı sağlar. Bireylerin yaşamdaki öncelikli
görevlerinden biri de bu olsa gerek.
Bu çalışmanın diğer çalışmalardan farkı nedir?
Aile Dizimi çalışmasında terapist, kişinin aklına değil
ruhsal farkındalığına yönelir. En önemli yararı; kişinin
bilincinin açılması ve bilincin üst boyutlara taşınmasına
yol açmasıdır.
Yeni binyılda, insanın bilincinin kapılarını açan yol
gösteren bir çalışmadır. Acı, korku, suçluluk, parasızlık ve
ilişkilerdeki bozukluklar, bize dünyayı karartıyor. Çaresiz
ve ne yapacağımızı bilmez hale geliyoruz.
Genetik ve ruhsal mirasını aldığımız en az son 7
nesil geriye doğru şöyle bir baktığımızda sadece
bir tek kişinin geriye doğru 7 nesil gittiğimizde 63
anne 63 babadan oluşan 126 kişilik bir soyağacıyla
karşılaşıyoruz. Bu soyağacındaki bir kişinin bile eksikliği
bizim varoluşumuzu engellerdi. İşte; “yaşamda olmak”
böyle bir şey.
Arkamızda büyük bir ordunun gücü var. Atalarımızdan
bize kalmış olan bu artı ve eksi miras ile yaşamımız
sayısız olasılık içermekte. Bu soyağacımızın bizden
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önceki yaşanmışlıkları, bilgileri, zamandan ve mekandan
bağımsız olarak, bugünkü alanımızda varlığını
sürdürmekte. Dizim sırasında tüm o eski yaşanmışlıklar,
danışanın niyeti ve terapistin yönlendirmesiyle
temsilciler tarafından yeniden bilgi bedene bürünmüş
oluyor. Bu çalışma sürecinde, danışanın içsel resmi, içsel
fotoğrafı, içsel görünümü ortaya çıkmakta. Böylece, bu
resimdeki hareket ve değişim, danışan kişinin içinde,
çok derinlerde bir hareket başlatmakta. Bu çalışma
sırasında yüreğini açan bu akışı kolaylaştırmakta,
zihniyle bu resme bakmaya ve anlamaya çalışan süreci
zorlaştırmaktadır.
Yüreği açmak dediğimiz zaman danışanın ailedeki her
bireyi ve yaşanmışlıkları yargısızca kabul etmesinden
bahsediyorum. İçinde her kişiye ve olaya saygıyla
yer açabilmiş, dışlamamış olan bir kişi yüreğini
genişletmiştir. Bu şekilde yaşamın coşkusu ve sevinci
içeri akmaya başlar. Kapalı kapılar açılmış ve yaşam
enerjisi içeri dolmaya başlamıştır. Bu durum; çok şiirsel
olmakla birlikte yaşandığı an, dile getirdiğimin çok
ötesinde anlatılamaz ancak yaşanır bir hale dönüşüyor.
Sistemik dizimler kendimiz hakkında olağanüstü iç
görüler sunar. Hem özgürlüğümüzü sunar hem de
köklerimize kadar inmemizi sağlar.

danışanın bu gerçeklikle ilk defa kendisinin dışına
çıkarak yüz yüze gelmesi sağlanır. Olana bakılır, yargısız,
yorumsuz. Bu bakış danışanın sistemindeki engellerin
ve düğümlerin çözülmesine destek sağlar. Burada
önemli olan danışanın ailesinde yaşanmış travmaya
bakarken kişiye bunu tekrar yaşatmak değil buraya
tutunup kaldığını fark ettirmek ve kendisini o durumdan
serbest bırakmasını sağlamaktır.
Sizin yakın çevreniz nasıl bakıyor Aile Dizimi
çalışmalarına?
İki yetişkin kızım var. Büyük kızım sağlık editörü aynı
zamanda yaşam koçu, küçük ise tıp mühendisliğinde
okumakta. İnsan sağlığının fiziksel, ruhsal ve zihinsel
boyutlarıyla ele alındığını düşünürsek; hepimizin bunun
bir bölümüyle ilgilenmekte olması da bizler için son
derece besleyici ve geliştirici bir ortam yaratmakta.
Bu önemli konuda bilgilerini paylaşan Tiraje Tekmen
eğitimlerine Bedenlebir Kişisel Gelişim Merkezi’nde
devam etmektedir.
Röportaj: Güler Pınarbaşı

Aile dizimi genellikle hangi durumlarda uygulanıyor?
Depresyon ve mutsuzluk yaşayanlar, ani öfke patlamaları
olanlar, sebebi belli olmayan derin üzüntü, suçluluk
ve kızgınlık duygusu yaşayanlar, kendini devamlı
hayatta geri planda tutanlar, ilişkilerinde başarısızlık,
durumu yaşayanlar, (eş, partner, aile içi), yaşam amacını
bulamayanlar, kronik fiziksel ve ruhsal hastalıklar, iş
hayatında başarısız olanlar, ailede yaşanmış göçler, evlat
edinilmiş olanlar…
Benzer sorunların sürekliliğini çözmek için,
geçmişteki düğümleri çözmek gerekiyor yani…
Peki dizim sırasında neler oluyor?
Kişinin içsel gözündeki aile resmi ortaya konur ve

Bu sayfanın sponsoru:

Detaylı bilgi için:
0532 616 6532
www.bedenlebir.com
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Sezişin sanat hali:
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Sezen Aksu

Evren bize çok perdeli güzel bir gırtlak yapısı, ilahi bir ses,
ellerimize sanatsal güzellikleri ve benliğimize müzik yaratma
yeteneğini verebilir. Bu özelliklerin tümüyle birlikte doğmuş
olabiliriz. Ancak onları kullanabilme ve sanata dönüştürme
gayret ve isteğini hakiki kılabilmek bize kalmış, bize bırakılmıştır.
Yüzlerce besteye imza atıp, ölümsüz ve klasik nitelikteki şarkıları
müzik tarihine kazandıran Sezen Aksu gibi...
Bir yaz günü kızı olarak Dünyamız’a Denizli’den gözlerini
açan Sezen Aksu, içindeki bin bir çeşit yönlerden esen sanat
fırtınalarını, kah resme, takı tasarımlarına, şarkı sözlerine,
şiirlere; kah yazılara, giysi tasarımlarına, bestelere yansıtmış,
çok yönlü bir sanat ve müzik insanı. Şair, yazar, müzisyen,
ressam... Duyguları, hayatı ve hayatın ona sunduğu her şeyi
köküne kadar, dibine kadar, iliklerine kadar ve damardan
yaşayan bir bilge güzellik. Dünya’nın en zor işlerinden birini
küçücük yaşında omuzlarına alan bir kız çocuğu. Kolay değildir
farkındalık yolunda her an milyonların gözü önünde olmak.
Sysyphos’un kayası gibi ağırdır yük.
Egeli Aksu, kâh, Dünya üzerindeki her şeyin paylaşılabilir olduğu
düşüncesiyle; “Dünya malı ne verirsen, ne verebiliyorsan ver.
Benim nazarımda paylaşılamayacak şey yok“ diyor ve “Veren
el” adlı bir takı tasarlıyor; kah, savaşa karşı olan haklı isyan ve
inadını dizelere döküp, “Bu korkunç kuraklık/ Boynu bükük
buğday başakları/ Bu çorak toprak, bu susuzluk/ Tanrı’nın
kuruyan gözyaşları.../ Bir büyük gözaltı hayatımız/ Ölü çocuklar
coğrafyasında/ Kayıplar destanı hikayemiz/ Melekler anaların
dilsiz yasında.../ Bebeler ergen doğuyor/ Ninniler kahramanlık
masalları/ Yaşayan bu kanlı haritada/ Taşırken iki büklüm onca
yası..../ Bu korkunç bataklık/ Yutuyor körpe tomurcukları/ Dört
kitap yazıyor/ Eşittir Tanrı’nın çocukları....” sözleriyle, hem kendi
ülkesindeki hem de tüm Dünya’da akan kana dur diyor. Çünkü
sanat ve isyan özgürce paylaşılmalıdır ki anlam bulsun.
İzmir’de yetişip büyüyen ve kabına sığmayan bu özgür ruh,
bu buram buram aşk kokan enerji, kâh demokrasi şehitleri
için, ırkçı zihniyete, kâh faşizme karşı coşturuyor kalemini ve
notaları; tüm insanlığın kardeş olduğu bir dünya özlemiyle
yazıp besteliyor; “Bir daha açar mı karanfil korkusuz?/ Bir daha
uçar mı güvercin şehirde?/ Yalancı güneşli bir ocak/ Mübarek
Cuma gününde./ Gitti cancağızım gitti/ Bitti son İstanbul/
Kaldırımlar zabıt tuttu şahidiz hepimiz,/ Her yer tetikti./ Sen de
çekip gitme/ Dayan be umudum/ Dön gel, dön gel/ Meydan
okur hayat/ Pabuç bırakmaz ölüme/ Dön gel, dön gel/ Bir daha
yazar mı kalem kanaya kanaya?/ Kağıdı da kan tutar, ağaç değil
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mi soyu?/ Ağla, doyasıya ağla!/ Aynı denizde çoğalır yüreğin özsuyu”...
Kalbe işleyen sözler ve notalarla, insana olan umudunu “sen de çekip
gitme” diye geri çağırıyor.
Türkiye’nin en özgün sanatçılarından olan Sezen, derinden sezdiği
insanlık dramlarını ve o çerçevede geliştirdiği siyasi görüşlerini
sözlere ve bestelere yansıttığı ölçüde kalplere taht kurmuştur.
Minik Serçe’nin, İzmir kızlarının “sevişe sevişe de, dövüşe dövüşe
de” ölmekten korkmadıklarını bildiği ölçüde, kendi siyasi tarihine de
bakacak kadar yürekli olduğu kuşku götürmez. Çünkü o bekleyip,
soluklanıp, sabır ve elek süzgeçinden akıtıp, kararlarını yeniden
gözden geçirmeyi bilen bir kişilik yapısında olduğunu çoğu kez
kanıtlamıştır. Türkiye’nin kızlarını, kardelenleri okula çağırmak için
Çağdaş Yaşam’a, Atatürkçü Türkan Saylan’a destek olan da odur.
Sözcüklerin kendi istekleriyle bir araya gelmekten aşırı mutlu
oldukları, notaların onlarla birlikte şarkılara dönüşmekten sonsuz
zevk aldıkları bir buluşma olmalı Sezen Aksu’yla sanatın buluşması.
Aykırı bir kişiliğin, hayatın tüm naifliğiyle yaşanırken pür telaşlardan
pür neşelere yansıması. Sahneye ve sahneye bakanlara o kadar
aşıktır ki, uzak kalınca rahatsız olur. Bu halini, kendi değiyişiyle,

yazmanın az geldiği anlarda, “hele benim
gibi yazmakla da yetinemediği için deli
gibi kalabalıkların önüne atılıp çığırmaktan
kendini alamayanlar” diyerek anlatan
Sezen, hiç sesinin çıkmadığı, iletişime ara
verdiği günlerde dahi, kendini yine yazıyla,
resimle, şiirle, notalarla avutmuştur. Ve o
sessizliğin ardından öyle bir “Öptüm” der ki,
özlemek ve beklemek sözcükleri, sözlükteki
anlamlarından utanır! Her şeye rağmen
sevmenin yüceliğini, her çocuğun yeni bir
umut olduğunu fark etmenin güzelliğini
deneyimlersiniz.
Onun
bestelerinin
sözlerinde,
insan
yeniden yeniden aşık olur, hakikati sorgular,
şeytanın ayrıntılarda gezindiğini yeniden
görür, felekten hesap sorar. Çünkü bir çağ
yangınıdır günahkâr Dünya’nın yaşadığı.
İnsan onu dinlerken, o günahkâr elleri, hiç
kimsenin masum olmadığını hatırlar tekamül
yolunda ve içindeki hakiki ve masum
çocuğa sarılır. Sarılır ki insanın ne olduğunu
o çocuk anlatsın. Çünkü o; Türkiye’nin dahi
bestecilerinden Fahir Atakoğlu ile birlikte
çalıştığı “Ne yapsan olmuyor gözüm/ Terk
etmiyor bizi hüzün/ Bir macera yaşamak
dediğin/
Küçük
zamanlar
harmanı/
Sevildiğin, üzüldüğün/ Hatırlanmaktan
ibaret/ Hatıralar nihayet/ Tesellisi çok zor
sözün/ Ne gemiler yaktım/ Ne gemiler
yaktım/ O kadar yandı ki canım/ Sonunda
karşıdan baktım/ Ne göreyim kendime
yıldızlardan daha uzaktım/ Bu kızı yeniden
büyütmeliyim/ Kor ateşlerde yürütmeliyim/
Değirmenlerde öğütmeliyim/ Farkındayım/
Farkındayım/ Kazanmalı, kaybetmeliyim/
Aşk uğruna harp etmeliyim/ Kendini
seçemiyorsun/
Bırakıp
kaçamıyorsun/
Yazmadığın bir hikayede/ Uzun ya da kısa
vadede/ Az biraz keşfediyorsun/ Öteki
olabilmeyi/ Yerine koyabilmeyi/ Geride
durabilmeyi öğreniyorsun” derken de, bütün
aşk, sevgi ve insan ruhunun özünü anlattığı
şarkılarında da, Dünyada hüküm süren
zaafların da güzelliklerin de farkında bir
bilinçle, acıya gülümsemesini de bilmiştir;
kendi kendini, kendi elleriyle sanat eserine
dönüştürmeyi de.
Sezen Aksu, aşkla derdi olan, aslolanın
ruhtaki ışık olduğunu bilen, bilge bir kişiliğin
içselleştiği ve Batı ile Doğu’yu büyük bir
ustalıkla sentezlediği ezgilerle yaptığı
besteleriyle, evrensel bir sanatçı olarak
gökkubbeye baki kalacak hoş bir seda;
sezişin sanat halidir.
Yazı: Feryal Çeviköz
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PARA ŞANSI
İÇİN FENG SHUI
40

Plaka, cep, hesap no, vergi dairesi no, ev, dükkan gibi,
tüm seçtiğiniz numaraların son rakamı 8 olsun. Feng
Shui’de zaman 20’şer yıllık döngülere sahiptir. Her bir 20
yıla bir periyod deriz. Şu an içinde bulunduğumuz zaman
dilimi 8. period, 2004-2024 yıllarını kapsıyor. Bu zamanda
8 rakamı uğurludur. Çin Olimpiyatlarının 8.8.2008’de
başlaması bir tesadüf değil.
Banka hesabınızda gözüken para miktarı tek sayı
olsun. Yin/yang konseptine göre yin pasif ve durağan,
yang ise aktiftir. Yin çift sayıları, yang ise tek sayıları
sembolize eder. Öyle ise tek sayılı rakamlar hareket
edecek, işlem görecektir.
Evinizde bereketi ifade edin. Semboller güçlüdür.
Kapınıza bir şans parası asmak, evinizde bereketi ifade
eden balıklar, narlar, 8 rakamları, kırmızı renkler, su
şelaleleri kullanmak uğurludur.
Bereket vazosu yapın. Her gün cebinizdeki kuruş
paraları atacağınız şık bir çanak edinin. Paraları çanağa
attıkça bereketinizin arttığını imgeleyin. Bu çanak bereket
alanınızda duruyorsa daha da anlamlı olur.
Evinizde, işyerinizde bereket alanını bulun ve
canlandırın. Feng Shui’de en etkin metod “Uçan Yıldızlar”
metodudur. Binanızın yönlere göre duruşuna ve inşaat
tarihine göre bir enerji haritası çıkarılır. Bu haritada aktif
8 yıldızı günümüzün güncel bereket alanıdır. Bu yıldız
giriş kapınıza, salonunuza, açık ve çok kullanılan bir yere
denk geliyorsa şanslısınız. WC, kapalı bir oda ise maalesef
bu dönemde maddi tıkanmalar yaşayabilirsiniz. Eğer
Feng Shui ile ilgili iseniz bu metodu öğrenmenin sayısız
faydaları var. Ya da uzmanlardan birine danışabilirsiniz.
Yeni ev ve işyerlerine geçerken bereketi destekleyecek
olanları tespit edin. Eğer bereket yıldızı 8 ters bir yere
geliyorsa yaşam enerjiniz zayıf olacaktır. Yeni bir yere
geçmeden en iyisi bu durumu tespit etmektir. Gerekirse
o yerden vazgeçin.
Senelik bereket enerjilerini takip edin. Evinizin
inşaası ile birlikte sabit bir enerji haritası oluşuyor. Ancak
seneden seneye değişen yıldızlar evinize farklı etkiler
taşıyabiliyorlar. Bunları takip etmek en iyisi. Örneğin bu
sene bereket kuzeybatıda. Kuzeybatıda girişiniz, aktif
kullanılan, açık, pencereli bir alanınız varsa şanslısınız.
Uçan yıldızlar metodu sayesinde evdeki sabit bereket
yıldızınızın da her sene nasıl etkilendiğini bulabilirsiniz.
Bazı seneler daha aktif, bazı seneler ise baskı altında
olabilir. Bunu öğrenmek çalışmalarınıza yön verebilmek
demektir.

İPUÇLARI

FENG SHUI’DE BEREKET OBJELERİ
Şans paraları
Geleneksel Çin paralarının yuvarlak formu evrenin
sonsuzluğunu, içindeki kare boşluk ise dünyayı
simgeler. Evlerin, dükkanların kapılarına kırmızı bir
kurdele ile asmak şans getirir.
Su şelalesi
Suyun huzur veren, dinlendiren sesinin yanı sıra su
bolluk, bereket ile bağdaştırılır. Feng Shui’de özellikle
bereket enerjilerinin yoğun olduğu alanı canlı tutması
için kullanılır.
Balık
Balık ve bolluk kelimesi Çin’de aynı şekilde telaffuz
edildiğinden zaman içinde balığın bir bereket sembolü
olduğu kabul edilmiştir. Özellikle yeni senede balık
resmi senelerce bolluk getirsin diye kullanılır.
8 sayısı
Feng Shui’de 20’şer yıllık döngüler vardır. Her 20 yılda
bir yeni bir periyoda geçilir. İçinde bulunduğumuz
periyod 2004’te başlayan ve 2024’te son bulacak
olan 8. periyoddur. Bu dönemde 8 sayısının uğur
getirdiğine inanılır.
Kırmızı renk
Ateş elementinin bereket yıldızını canlandırdığına
inanılır. Bu nedenle kırmızı renk bereket için kullanılır.
Çin’de neredeyse bütün işyerlerinde, tabelalarda,
evlerde kırmızı kullanılır. Yılbaşlarında kırmızı bir zarf
içerisinde Çin parası vermek çok eski bir gelenektir.
Mandalina ağacı
Çin’in güneyinde birçok ev ve iş yeri bereket getirsin
diye mandalina ağacı koyarlar. Çünkü üzerindeki
meyveler ağaca asılmış altınları andırır. Sıklıkla hediye
edilen mandalina ağacını geri çevirmek uğursuzluk
sayılır çünkü her konuda bereket ve şansa sırtınızı
dönmüş olursunuz.
Hoşgeldin kedisi
Japonya’dan çıkmış olan Hoşgeldin kedisine, Çin’de
de birçok dükkanın kapısında rastlanır. El sallayarak
bereketi davet eden kedi, müşterilerin içeri girerek
para harcamalarını teşvik eder.
Feng Shui ile ilgili daha geniş bilgi almak için
aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz.
Yazı: Esra Koyuncuoğlu
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Kediler

HepGülümser

hoşlanmasa da bazıları hoşlanır. İşte bu da kedilerin rahatlarına
düşkün olmasına başka bir örnektir.

Ayrıca kediler kişiliklidir. Hiçbir kedi birbirine benzemez. Her
kedinin kendine has özellikleri vardır. Örneğin hırçın kediler;
Mart ayında yoğun miyavlayan sevimli canları
bir yerde duramazlar, özellikle ev ortamında yaşıyorlarsa
hatırlayalım dedik, kedilerle ilgili bildiklerimizi
her şeyi kırıp dökerler. Kimi zaman bu dikkatsizlikten olur
esirgemedik...
ya da bir oyun amaçlı. Oyuncu kediler; -ki genelde en çok
Bir pati varmış, bir pati yokmuş...
onlar sevilir- çok sevimlidirler ve tatlıdırlar. Her kedi, beş
aylık bir süreçte yani yavruluk döneminde çok oyuncu olur.
Kedileri bilirsiniz,
Kediler bu dönemden sonra da oyuncu olmaya devam
sevimlidirler, sevgi
ederse muhtemelen çok oyuncu bir kediniz var demektir.
doludurlar ve
Bazı kediler sakindir ve bir ev ortamı için en uygunu sakin
dengelidirler. Hayatınızda
kedilerdir. Onlar genellikle çok hareketli olmaz. Sahiplerinin
kedi beslediyseniz
yanına gelip oturur ve hırçın kedilerin aksine ev halkına ya da
anlamışsınızdır; siz onun
misafirlere daha saygılı davranırlar. Çok oyuncu da olmazlar
değil, genellikle onlar
ancak yavru oldukları dönemlerinde oyuncu olurlar. Eğer
Önceleri, farelere karşı koruma sağlasın diye beslenen ke- kediniz oyuncuysa ya da hırçınsa
sizin sahibiniz gibidirler.
diler, 21.yy’ın ikinci yarısından itibaren evcil hayvan olarak ve şartlarınız elverişliyse arada
Ve kediniz olduysa,
evlerde beslenmeye başladı.
farkındasınızdır; kediler
bir onu özgür bırakmalısınız.
Evde yaşamanın kurallarını diğer evcil hayvanlara göre Kedilerin asıl doğası ev ortamı
severler.
daha çabuk öğrenseler bile kedi familyası evcil hayata en değil, bahçedir. Vahşi doğalarında
Ancak onlar severken,
zor adapte olan havyan sınıfıdır.
kendilerini de düşünürler. Kediler sahiplerine karşı vahşi tavırlarını çok zaman sonra yaşamadıkları sürece avcılık
Kediler sevgi doludur, siz bile sürdürebilirler yani aslında nankör değiller; vahşilik ata- yetilerini kaybederler. Ancak bazı
ev kedileri evdeki sinek, böcek
ona iyi davranırsanız size larından kalan bir içgüdü sadece.
vb. canlıları avlayarak hem o
yakın dururlar. Ancak o
yetilerini kaybetmezler hem de
sevgiyi fazla abartmadan hareket ederler. Siz kedinizi
beslerseniz o da sizi sevgisiyle besler. Aslında size yardımcı olurlar.

.
.

buradaki birazcık da karşılıklı sevgi gibi görünebilir.
Kediler sahiplerine yakın durmayı severler.

Eğer kedinizin güvenini kazanıp kazanmadığınızı
anlamak isterseniz sırt üstü yatarken karnını
okşamayı deneyin. Patileriyle elinizi kavrayıp onları
uzaklaştırmaya çalışırsa bilin ki daha tam olarak size
güvenmiyordur. Ancak elinizle istediğiniz gibi karnını
okşayabilirseniz o zaman bilin ki size güveni tamdır.
Kediniz size güveniyorsa, siz de ona güvenebilirsiniz.
Yani öncelikli olan onun vereceği karardır.
Peki bu neden böyle? Hemen anlatalım, kedilerin
karın kısmı, onların en zayıf noktasıdır. Eğer bir
kediyi sırt üstü dövüşürken görürseniz kedi hemen
o pozisyondan çıkmaya çalışır, yoksa karşıdaki rakip
onu tek bir hamle ile yenebilir.
Kediler asil canlılardır. Kendi rahatlarını düşünürler.
Hiç olduğu yerde rahat etmeyen bir kedi gördünüz
mü? Çok huysuz olurlar. O yüzden kediler birazcık
rahatlarına düşkündür. Ancak bu onları sevimsiz
değil, tam tersine şirin yaratıklar yapar. Kediniz
dizinizin üstüne çıkıp oraya kurulmadan önce
pantolonunuza ya da giydiğiniz kıyafete tırnağını
geçirip çeker. Kimisi bu hareketlerinden hiç

Kedilerde gözlemlediğim, bir başka kişilik de utangaçlıktır.
Kimi kedi utangaçtır. İnsanlardan korkar ya da yılların
deneyimiyle, gördükleri zararların sonucu olarak,
kendilerini koruma altına almaya çalışırlar. Sokak
kedilerinin çoğu öyledir. İnsanlara karşı tedbirli davranırlar.
Bazı sokak kedileri de tam tersi sevecen, cana yakındır.
Bir insan görünce hemen yakınına gidip bacaklarına
dolanırlar.
Kediler ayrıca birbirlerine de çok yakındırlar.
Tabii, bazı kediler diğer kedilerden uzak
durmayı da tercih edebilir. Mesela ev
kedileri başka bir kediden korkabilirler.
Kedilerde annelik içgüdüsü diğer hayvanlara göre daha
ileri boyuttadır. Anne kedi kuvvetli olan yavruya bakar;
hasta veya güçsüz olan yavruya bakmaz.
Yavru kedi, kendine güvenini kazanana kadar; dışarı
çıkmak için annesini bekler. Sezgileri çok kuvvetli olduğu
için, annesini göremese de; geldiğini hissettiği an
kıpırdamaya başlar.
Kediler, doğalarından gelen avcılık içgüdüsünü taşırlar.
Özellikle oyun çağı kedileri bu yetilerini hareket eden
hemen her şeyi yakalamak üzere kullanırlar.

.
.
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•• Dikey sallanan halatlar, tırmanma şeritleri, çevresi
halı ya da iple sarılı tahta prizmalar şeklindeki
oyuncaklar, kedinizin eşyalarınıza zarar vermesini
engelleyebilir.
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•• Yavru kediler uyanık olduğu vaktin tamamına
yakınını oyun oynayarak geçirir.
•• Kedilerin yaşlarını hesaplamak için pek çok teorem
geliştirilmiş. Ancak en bilineni, 1 yıllık sürenin ev
kedilerinde 7 yaşa denk geldiği yönündedir.
•• Kedileri disipline etmek ise en zor işlerden biri.
Hırçınlık, çılgınlık krizleri, saldırganlık gibi pek
çok yırtıcı hareketler sergileyebilir. Böyle
durumlarda kedinize asla sert hareketlerde
bulunmayın, bu onu daha da kızdıracaktır.
•• Kedinizi uzun süre bir başkasına bırakmak
zorunda kalırsanız bu sürenin 1 ayı
aşmamasına dikkat edin. Çünkü
kediler
sahiplerine
değil
aslında evlerine düşkündürler.

O
yüzden
hem
kedinizi yalnız
bırakmamak için hem
de diğer kedilerden
korkmaması için evde yavruluktan itibaren birlikte
yaşayan iki tane kediniz olması daha sağlıklı olur
çünkü yaşça büyük bir kediyle aynı eve gelen yavru
bir kedi arasında büyük sorunlar çıkabilir. O yüzden
en iyi seçenek kedileri yavruyken almak ya da ikisinin
de kardeş olmasıdır. Kediler kardeşliği de önemserler.
Doğar doğmaz bir meme savaşına girerler. Bu sırada
ilk hafta gözleri kapalı ve sağır oldukları için sadece
birbirlerini hissedebilirler. Ancak kardeşlik duygusu
kedilerde taa anne karnında başlar ve kedinin gebe
olduğu sürece devam eder. İşte bu yüzden kediler
kardeş oldukları zaman birbirlerine daha yakın
dururlar.
Kedilerin en önemli özelliklerinden biri de maddiyatla
sevgiyi iyi ayırt edebilmeleridir. Yani sizi severler, ama
kendi karınlarını doyurmayı da unutmazlar. Sevgiyi
belli bir ölçüde tutarlar, ancak hiçbir zaman maddiyatı
ondan büyük tutmazlar aynı şekilde bu sevginin
maddiyatı geçemeyeceğidir. Kediler ayrıca insanın
sinirini, stresini alan hayvanlardır. Size olumlu enerjiler
vererek sizi eğlendirmesini de bilirler. Kediler bütün
enerjileri algılayabilirler. Ne güzel bir şey değil mi?
Yazı: Tamer Gezici

Taze, Organik ve Çiğ
La Veranda ikinci yılında denizden 400m. yükseklikte
oksijeni bol olan kendi organik çiftliğinde hizmete
başlamıştır. İzmit’ten yalnızca 20 km. uzaklıkta Kartepe
eteklerinde bulunan La Veranda organik çiftlikte sağlıklı
beslenme adına atılmış vegan beslenmenin de ötesine
gidiliyor. Aslında, beslenme alışkanlıklarının en eski
olanına dönülüyor. La Veranda’da, menü organik, taze
ve çiğ gıdalardan oluşuyor. Burası Türk Mutfağı’nın
sağlıklı yanlarını araştırmayı, öğretmeyi ve duyurmayı
hedefleyen, aynı zamanda akademik yapısı ile taze,
organik ve çiğ gıda ürünlerini, lezzetli olarak tabağınıza
taşıma, detox programları, organik çiğ mutfak
sanatı dersleri, (sağlıklı besin hazırlama eğitimini) ve
hizmetlerini meraklılarına sunuyor.
Çiğ Beslenme (raw food) anlayışıyla hazırlanan
yemek paket programı ile işlem görmemiş çiğ
yemekler, üyelik sistemiyle iki ya da üç günlük
olarak Türkiye’nin hemen her yerine gönderilebiliyor.
Tüm vitamin ve mineral yapısı korunan gıdalar,
beslenme piramidine önem verilerek hazırlanıyor.
Chicago’da da bir şubesi bulunan La Veranda,
“İlacınız gıda, gıdanız ilacınız olsun” sloganıyla
hareket ediyor. Pek çok organik gıdanın da satışının
yapıldığı organik çiftlikte Şef Mehmet Ak lezzeti ve
sağlığı, şık ve doyurucu porsiyonlarda buluşturuyor.

La Veranda

Arslanbey,
Ayazma Mevkii
Kartepe, KOCAELİ
Tel: 0262 323 77 55

www.laverandaizmit.com

“Hayatınıza yıllar, yıllarınıza hayat katmak için”

Türkiye’yi sağlıklı yaşamla tanıştıran ve
öncü bir rol üstlenen İyi Yaşam Dostu
The LifeCo’da, detoks ve düşük
kalorili
beslenme
programlarıyla
toksinlerinizden arının, sağlıklı bir
bedene kavuşun, Anti-aging terapileriyle
gençlik enerjinizi yeniden bularak,
Türkiye’de benzeri olmayan Well-being
hizmetleriyle yaşlanma saatinizi tersine
çevirin, SPA terapileriyle kendinizi
mutlu edin.

The LifeCo Well-being Merkezi
Club Sporium (Mayadrom arkası)
Cumhuriyet Cad. No: 4/8 Akatlar, İstanbul
T: 0212 325 32 80 F: 0212 270 63 81
www.thelifeco.com.tr
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Hayatı

Bir Kutlamaya Dönüştürün
44

Bu yıl Temmuz ayında, 30. yılını kutlayan Art of Living, Berlin
Olimpiyat Stadyumu’nda 150 ülkeden, yaklaşık 70 bin kişiyi
ağırladı.

“Art of Living, programlarıyla sizi, zihinden kalbe,
kalpten ruha uzanan bir yolculuğa çıkartıyor.”
Art of Living; 1982 senesinde kurulan ve şu an dünyanın
155’den fazla ülkesinde kişisel gelişim programları
ve uluslararası çapta yaptığı kalkındırma projeleriyle
dünyanın en büyük gönüllü kuruluşlarından biri. Dil,
din, ırk gözetmeden kültürel çatışmalar üzerine itina
ile eğilen kurum, ‘Tek Dünya Ailesi’ sloganı ile ilerliyor.
Art of Living programları; zihnin eğilimlerini ve nasıl
çalıştığını, uyguladığı bir dizi etkileşimli süreçlerle
bireylerle paylaşırken, aynı zamanda özgün bir nefes
tekniği olan Sudarshan Kriya (duru görü yeteneği
kazanmak için yapılan eylem) ile de bizzat bu bilgileri
bireyin öz benliğiyle deneyimlemesine yardımcı oluyor.
Sudarshan Kriya: Zihin ile nefes arasındaki kuvvetli
bağı kullanarak duyguların nefes üzerinde oluşturduğu
etkilerin tek yönlü bir yol olmadığını bize hatırlatan
ritmik bir nefes tekniği.
Program, varoluşun yedi kademesi olarak belirlediği;
fiziksel beden, nefes, zihin, zeka, hafıza, ego ve benlik
(öz) üzerinde katılımcıları deneyimsel bir yolculuğa
çıkartıyor, zihinden kalbe, kalpten ruha uzanan bir
yolculuk…

Sağlık sizce nedir?
Sağlık denince akla gelen genel kanı fiziksel sağlamlık
ve ruhsal dengedir. Peki zihin? Zihin bir uçurtma gibidir.
Uçurtma nasıl ileri geri boşlukta salınım halinde ise zihin
de geçmiş ve gelecek arasında salınım gerçekleştirir.
Bu salınım sırasında zihin bazı düşünce ve duygular
oluşturur. Bu duygu ve düşüncelerle meşgul olan zihin;
anda kalma sıkıntısı yaşar, konsantre olmakta güçlük
çeker, eksik veya pişmanlık yaratacak kararlar vermeye
meyilli olur ve en önemlisi de bünyede çoğu hastalığın
başlangıç noktası olarak kabul edilen stresi yaratır.
Duygu ve düşüncelerin nefes üzerinde yansımalarının
olduğunu hiç fark etmiş miydiniz? Sinirlendiğimizde,
mutlu olduğumuzda, endişelendiğimizde nefesin
üzerine yansıyan ritimler farklılaşıyor. Art of Living
programları nefes yardımıyla bu yansımaların çift yönlü
bir yol olduğunu bize hatırlatıyor, program süresince
paylaştığı kadim bilgiler ve nefes teknikleriyle duygu
ve düşüncelerde dinglik ve farkındalık artımına gidiyor.
Zihin gereksiz düşüncelerden arınarak daha pozitif
eğilimli hale geliyor. Her birimiz yıllarca okullarda eğitim
aldık, fakat kimse bize zihin nasıl çalışır, duygularla
nasıl başa çıkılır diye bildirimde bulunmadı. Düşünmek
istemediğimiz ya da bize sıkıntı veren durumları boş
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Art of Living’i kurmasındaki amacı, toplumu bireyden
başlayarak kalkındırmak, her bireyin yüzüne bir
gülücük kondurmak. Sri Sri, 6000 sene öncelerden
gelen bu bilgiyi, günümüze uyarlayıp, şimdiki
zamanda insanların hayatlarına hiç zorlanmadan
uygulanabildiği ve yaşam kalitesini artırdığı için
Sudarshan Kriya’yı, son teknoloji nefes tekniği olarak
tanımlıyor.

vermemiz öğütlendi. Artık farkındalığı belli seviyeye
gelmiş bireyler olarak bu söylemlerin yarardan çok
-bünyede bir birikime neden olduğundan- zarara
yol açtığını biliyoruz ve bu konu hakkında bir cevap
arıyoruz. İşte bu sorunun cevabını bize Uluslararası Art
of Living Vakfı programları veriyor.
Bu nefes tekniğini gerçekleştiren bireyler üzerinde
yapılan bilimsel çalışmalar da kanıtlamış ki Sudarshan
Kriya; nefes yoluyla vücuttaki toksinlerin %70’ini atıyor,
kortizol seviyesini dengeliyor, hücre yenilenmesini
arttırıyor, depresyon vakalarını azaltıyor ve daha berrak
ve duru bir zihin ile yaratıcı, özgüvenli ve huzurlu
bir birey var ediyor. Bu uygulama Hindistan kökenli.
Kurucusu Sri Sri Ravishankar, Nobel Barış Ödülü adayı
bir hümanitarist.

Art of Living, kişisel gelişim programlarının yanında
dünya çapında gerçekleştirdiği kalkındırma projeleri
ile de topluma hizmet veriyor. Afet bölgelerinde
sunduğu rehabilitasyon çalışmaları, üçüncü dünya
ülkelerinde düzenlediği iş edindirme programları,
şiddete maruz kalan kadınlar için düzenlediği
programlar, istismar gören çocuklara ve gençlere
sunulan eğitimler ve hapishane mahkumlarını
yeniden hayata kazandırma programları düzenlediği
projelerden sadece birkaçı. Art of Living, kişisel
gelişim programları ile 30 milyon, sosyal projeleri ile
ise 300 milyon kişinin hayatına şimdiden dokunmuş
bulunuyor.
Kuruluş, Türkiye’de de faaliyetlerini 2003 senesinden
beri sürdürüyor. www.artofliving.eu web sitesinden,
artoflivingtr@gmail.com mail adresinden veya
05363223418 nolu telefondan Türkiye Koordinatörü
Arzu Özev ile iletişime geçerek tanıtım programlarına
katılabilir, projeler hakkında daha detaylı bilgiler
alabilirsiniz.
Yazı: Çiğdem Güreli
Art Of Living Eğitmeni
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HİNDİSTAN;
RÜYA MI
YOKSA
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GERÇEK Mİ?

Hindistan’a adımınızı atar atmaz aklınıza gelecek ilk sorulardan biri
belki de bu olacaktır: “Rüyada mıyım yoksa gördüklerim gerçek mi?”
Delhi’ye inip Old Bazaar’da (eski çarşı) turlamaya başlayınca benim ilk
aklıma gelen, ‘burada ne işim var?’ ve bu soru olmuştu.

Çeşit çeşit insanlar, inekler, maymunlar, rikşalar..
Sokaklarda kaynayan sütlerden çıkan dumanlar,
baharat kokuları, tren kompartımanları, fakirliği
ve ölümü doğal bir şekilde kabulleniş, yoğun
mistizm.. gibi bir çok kavram birbirine girmiş
bir şekilde hüküm sürüyordu. İlk başlarda
Hindistan’ın verdiği şaşkınlık, zamanla yerini
alışkanlık ve sevgiye bırakıyor. Hatta dönünce
bu sefer kendi ülkeniz size yabancı gelmeye
başlayabiliyor. Hindistan yani Bharata; baharatların
ana vatanı, işte sizi böylesine karışık duygulara
sürükleyebilecek bir potansiyeli içinde barındırıyor.
Bu
potansiyeli
harekete
dönüştürmekse
imkanlar dahilinde tabii ki size kalmış.
Üç haftalık gezi sonrasında Hindistan hakkında
söylenebilecek şeyler tabii ki sınırlı olacaktır. Bu
kadar kalabalık ve kaotik bir yapının nasıl bir
düzen oluşturabildiği ise hala benim için bir
sır. Bu devasa ülkenin –kıtanın bende bıraktığı
izlenimlerden kısaca kesitler sunmaya çalışacağım.
DELHİ: Türk-Hint imaparatorluğu Babürler’e
Agra ile birlikte ev sahipliği yapmış şehirlerden
biri. Hatırımda kalan enstantaneler ise; tren
istasyonlarında yatan insanların yanıbaşlarında
ölmüş birisini karşılamalarındaki doğallık,
Old Bazaar’daki otantik hava, İskon Krisna
tapınağında rastladığımız Sadhu’nun, Müslüman
olduğumuzu anlayınca “Allah ve İsvara aynı;
düşmanlığa gerek yok” deyişi, Bahai Lotus
tapınağının güzelliği, Müslüman mahallesindeki
cami çıkışında dağılan kalabalık kitle, Müzisyen
Tansen anısına verilen müzik konseri öncesinde
kadınların Tanrıça Sarasvati’ye sundukları
çiçek ve renkli boyalardan oluşan özenli sunu.
AGRA: Agra tren istasyonuna gelmeden önce
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açık alanda karşılıklı muhabbet ederek hacet
giderenler, Taç Mahal’in dışarıdan muhteşem
ancak içerisinde aynı tadı vermeyen ambiansı ,
Taç Mahal çıkışı dilenci çocukların yapışkanlığı.
AMRİTSAR: Hindular’a benzemeyen sakallı dev
Sihler, Altın Tapınak, havuzu ve çevresindeki
beyaz yapılar, Sihlerin altın tapınakta yaptıkları
kutsal kitap taşıma seremonileri, Müslümanlar’ın
yaptıkları kıyımları gösteren tablo ve yazıları
sergiledikleri müze, Guru Nanak’ın kellesi elinde
savaşırken Müslümanlar’a; (Babürlere) söylemiş
olduğu ; ‘’Senin Tanrın sana benimki bana’’ söylemi.
VARANASİ(BENARES): Kutsal şehir, Güneş’in
doğuşuna karşı meditasyon yapanlar, Ganj
nehrinin kenarındaki ölü yakma yerleri, Ganj
nehrinin üzerinde kuşlara yem atan gezginler, ipek
üretim atölyeleri, kenevir tüttüren ve ikram eden
sadhular, tapınak ve aşramlar, sokakları kapatan
inekler, Ganj kenarında yapılan ateş ayinleri.
HARİDWAR: Tanrı Shiva’nın dev heykeli ve dibinde
ateşi bekleyen sadhu, Vivekananda’nın heykeli,
Ganj nehri kıyısında toplanan inanılmaz kalabalık
eşliğinde yapılan ateş ayinleri ve Ganj’a bırakılan
sunular... Aynalı Krisna tapınağı, Ramazan pidesi
kuyruğunu andıran, yoksulların yemek kuyruğu,
Sadhular’ın yaptığı müzik eşliğindeki ayinler.
RİSHİKESH: Ganj üzerindeki köprüden balıkları
beslemek, Ganj kenarındaki aşram ve tapınaklar,
Ayurveda masajları, akşam yapılan ateş ayinleri
ve ilahi okumalar eşliğinde kendinden geçerek
transa giren kadının çılgın dansları. Maharishi’nin
Beatles’a meditasyon öğrettiği orman içerisindeki
aşram ve sabah meditasyonu yapılan aşramdaki
aynada yazan “seni seviyorum’’ yazısı... Çarşıdaki
taşçıların yanında unutulmaz bir sebze çorbası
yapan otantik lokanta. Astroloji ve el falı bakanlar
ve 50 model müzelik taksilerle sokaklardan
gelen nefis müzikler ve daha neler neler….
JAİPUR: Maymun Tanrı Hanuman tapınağındaki
dağı taşı sarmış binlerce maymun; bu tapınağın
uzaktan nefis panoramik manzarası. Göl içindeki
saray ve Amber kalesine fil ile tırmanış. Kaledeki
aynalı yapılar; Rajanın sarayı ve karılarının ayrı
evlerden ve koridorlardan hareme bağlantıları...Kuş
hastanesi ve alabildiğine uzanan zengin çarşılar.
Kısa sürelik geziden aklımda kalanlar bunlar.

Geriye kalansa Hindistan’ın tekrar çağıran sesi ve de
nefesi. Bu kısa gezi izlenimlerini Hindistan’a ruhunu
veren Veda Bilgeliği’nin kutsal yazıtlarından Rig Veda 10
.Mandala 125. Sukta ilahileri olan, dünyanın ilk kadın azizgörenlerinden (rishika) Vak Ambhrini’den (Vagambhrini)
birkaç seçme dize ile sonlandırmak istiyorum. Ruhaniyetin
erkek egemen yapısına bir istisna teşkil etmesi ve ilk
azize şair olarak değer taşıması açısından da ayrıca önem
taşıyor. Veda bilgeliğinde bu dizeler çok güçlü kabul edilir;

RUHUN ŞARKISI –TANRIÇANIN ŞARKISI:
Ben yönetici Tanrıçayım,
Zenginlikleri bahşedenim,
Bilgelikle doluyum,
Bunlar ibadetin ilk değerleridir.
Benim sayemde;
Tanrılar birçok yere doldular,
Birçok eve girip ikamet ettiler.
Benim sayemde;
Herkes nimetleri yer,
Böylelikle onların görebilmelerini,
nefes almalarını, konuşulan kelimeleri duyabilmelerini sağlarım.
Benim farkıma varmasalar da,
Benim içimde bulunurlar.
Kim olduğunu dinle!
Sana söylediğim bu kelimeler;
Senin güvenini hak ediyor.
Sana açıkladığım bu beyanatlar;
Tanrılar ve insanların duymaktan hoşlanacağı şeylerdir.
Sevdiğim bir insanı;
Güçlü, kudretli kılar,
Onu bir aziz, eğitimli bir insan yapar, memnun ederim.
İnsanları canlandırır, harekete geçirir,
onlara çaba, gayret ve azim veririm.
Dünya’ya ve Cennet’e girerek her şeyi doldurdum.
Yaratıcıya; doğum veren benim,
Dünyaya ve cennete kalıtımını veren orijinim;
Okyanusların derinliklerinde, kozmik sularda bulunur,
Buradan tüm var olan dünyaların içine nüfuz eder,
Hatta alnımla; cennetlerin de ötesine uzanırım...
Tüm dünyaları bir arada tutarken,
Kudretli bir fırtına gibi esen; benim nefesimdir.
Dünyanın üzerinde ve cennetlerin ötesinde,
Kendi iktidarım ve ihtişamım ile bir kule gibi yükselirim.
Yazı: Sertaç Kartal
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Evrenin
Mesajları
M.Ö. 300 yılında Epicurus mutluluğu şöyle tanımlamıştır:
“Arkadaş grubuna ait olmak, bir insanın kendi seçimlerini
yapabilmesi ve kararlarını alması, kişinin hayatının anlamı
ve gidişatı ile ilgili düşünmeye zamanı olması.” Bunları
ancak çalışırken gerçekleştirebiliyoruz.
Bunun sonucunda da, umutsuzluk ve boşluk duyguları
yaşanıyor sıklıkla. Alışveriş yaparak insanlar anlam arıyorlar.
Duygularımız, korkularımız hakkında düşünmeye vaktimiz
yok. Tüm bunlar toplumu etkilemekte ve iş ortamları da
bundan etkilenmekte.
Oxford Liderlik Akademisi’nden Brian Bacon ile yapılan
bir söyleşide şu görüşler yer alıyor; “Umutsuzluk duygusu
içinde, dünya daha iyi yolları arayış içinde. Global ısınma
farkedilmiş durumda. 1.3 milyon insan iyi su kullanamıyor,
3 milyon insan hijyen koşullarından uzak yaşıyor. 2 milyon
insanın elektriği yok, her gün 24.000 insan açlıktan ölüyor.
İngiltere’de yapılan bir çalışma, 1987’den bu yana 30’lu
yaşlarda depresyon yaşayan insanların sayısının 2 katına
yükseldiğini gösteriyor. Son 45 yılda, dünyadaki intihar
oranları %60 daha fazla.”
Bugün bir bireyin yaşamında işinin önemi artmış öte
yandan iş, daha az tatmin edici hale gelmiş ve bunun yanı
sıra televizyon ve teknolojinin insanlar üzerindeki etkisi
de artmıştır. Gallup Poll araştırmasına göre, çalışanların
%64’ü depresyonda olduklarını, endişeli olduklarını ve
başka bir yerde çalışıyor olmayı istediklerini söylemişlerdir.
Çalışanların %74’ü bir an önce eve gitmeyi istemektedir.
İnsanlar daha çok ve daha uzun süre çalışıyorlar ve hatta bir
Avrupa Birliği çalışması gösteriyor ki, üst düzey yöneticilerin
%45’inin yeni bir görev arıyor.
Bu durumun iyileşebilmesi için etkili liderlere ihtiyaç var. Bir
değişim ve karışıklık sürecindeyiz. İnsanlar nefretle, kinle,
kızgınlıkla yaşayarak zehir üretiyorlar. İnsanların olumsuz
düşünmeye bağımlı olduklarını ve ancak ölümcül hastalıklar
ya da evliliklerinin yıkılması gibi durumlarda değişime
hazır hale gelebildiklerini görüyoruz. Herkesin kendine
“Ne yapmam gerekli?” diye sorması lâzım. “Acaba içimde
mi değişiklik yaratmalıyım, dışımda mı yoksa yepyeni bir

şey mi yapmalıyım?”. Bunların hepsine ihtiyaç var. Ve
tabii liderlerin de faklı gruplar arasında, karşılıklı saygı
ve uyumu sağlamaları, kurumları etkileyen insanların
bilinç düzeylerini değiştirmeleri de gerekli.
Şirketlerinse bulundukları topluma karşı daha bilinçli
ve sorumlu hale gelmeleri de çok önemli. Örneğin,
McDonald’s şirketi müşterilerinden gelen taleplerle
daha sağlıklı yaşama önem vermiştir. McDonald’s
dünyada en fazla genç nüfusu çalıştıran bir işveren
konumundadır. Çalıştırdığı genç nüfusu değerler,
iletişim, farklılık, öz-yönetim konularında eğitmiştir.
Bu durum şirketin daha da gelişmesine yardımcı
olmuştur. Pek çok insan ilk işine McDonald’s şirketinde
başlamaktadır. Bu şirket, sorunun değil çözümün bir
parçası olmuştur.
Zamanımızın Zorluğu başlıklı ve Don Beck, Brian
Swimme ve Peter Senge ile yapılan ve Andrew Cohen
tarafından yönetilen yuvarlak masa tartışması (www.
enlightennext.org) şu görüşleri ortaya koymuştur;
Don Beck’in görüşü çerçevesinde, günümüzde
inanılmaz düzeyde bir değişim söz konusu. Milyonlarca
insan farklı düzeyde gelişime sahip. Karmaşık bir
dünyada yaşıyoruz. Brian Swimme, tüm dünyaya karşı
sorumluluk hissetmemiz gerektiğini ifade ediyor. Beck,
materyalizmin ciddi bir sorun olduğunu söylüyor.
Ayrıca teknolojinin ilerlemesiyle insanlar silahları daha
rahat yapar ve kullanır hale geldiler. Peter Senge’ye
göre, insanlar günü geçirmeye çalışıyorlar.
Krizlerle başa çıkarken farkındalık ve kapasite önemlidir.
Davranışlarımızın etkisinin sorumluluğunu almalıyız.
Beck’e göre, 21. yüzyıldaki spiritüalite gelişen hayat
biçimine saygı duymayı gerektirecektir. Swimme, tüm
insanların birbirine bağlı olduğunu ve birbirinden
etkilendiğini vurguluyor.
Evren görmek istediği yaşam biçimi ile ilgili seçimlerini
her an almaktadır.
Yazı: Leyla Fetihi

Kaynak: Fieldnotes: A Newlestter of the Shambhala Institute, November 2004, Issue 7 www.enlightennext.org
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Aşkın, devrimin ve
özgürlüğün filmi:
Ortaçağ karanlığını andıran bir dekor. Dünya bir sahne. V
ise, sahtekarların sahneye koyduğu bir esaret oyununda,
tüm halkın özgürlüğü için, kaybedecek hiçbir şeyi
kalmamış bir Vodvil gönüllüsü! Yıl 2020 mi gerçekten?
Yoksa Guy Fawkes’in ruhu her 5 Kasım günü İngiltere
semalarında mı geziniyor? Ve belki en önemli soru şudur
sorulması gereken: özgürlüklerin, korkulara kurban
edilmesine seyirci kalan insan tekamül edebilir mi? Her
insan ancak, kuşku ve korkularından arındığı zaman
gerçekten özgürdür.
Ülkenizin faşist bir diktatör tarafından yönetildiği ve
tüm özgürlükleriniz elinizden alındığı bir dönemde
postacı kapınızı çalıyor ve bir paket getiriyor size.
Ödemesi yapılmış bir hediye paketi. İçinden tarihte hain
olarak suçlanmış bir özgürlük kahramanının maskesi
çıkıyor ve sizi özgürlük için değişime davet ediyor.
Yüzünüzde özgürlüğün simgesi gülümseyen maske ve
şovalye pelerininizle, sizinle aynı giysiler içinde yürüyen
kalabalığın arasındaki yerinizi alıyorsunuz. Çünkü; “Bu
maskenin altında etten daha fazlası var. Bu maskenin
altında bir fikir var. Ve fikirlere kurşun işlemez...” Artık,
“kötülüğün üstüne şeker serpmeye” hazırsınız. Çünkü;
“konuşmaya çalışılan her yerde, coplar söz alıncaya kadar,
sözler her zaman gücünü korumayı sürdürür.” V’ye göre,
zafer için, adalet yerine kan üreten bir binanın değeri,
Çaykovski’nin 1812 Üvertürü eşliğinde patlayacak havai
fişekler kadardır. İnsanların kobay olarak kullanılıp, toplu
olarak imha edildiği bir kampta büyümüş ve kaçarken
hem kendini hem o kapitalist sistemin üretildiği ilaç
laboratuvarını yakmış birinin, insanlığın özgürlüğü için
tasarladığı bir fikir acı çekmez.
Farklı bir roman uyarlaması var ajandamızda bu kez.
İnsanın kötülüğe, ihanete, esarete ve karanlığa karşı açtığı
kan davasının zaferi. Tüm zamanların en iyi filmlerinden
biri olarak kabul gören büyük bir film. Alan Moore’un
yazıp, David Lloyd’un çizdiği ünlü grafik roman V for
Vendetta, yönetmen kardeşler Wachowski’ler ve Joel Silver
tarafından beyazperdeye taşınınca ortaya unutulmaz
bir baş yapıt çıkmış. Wachowski’ler aynı dönemde başka
projelere yoğunlaşınca da, yönetmen yardımcıları olarak
birlikte çalıştıkları James McTeigue, filmin yönetmenliğini
üstlenmiş. Wachowskiler’in Matrix serisinde Ajan Smith
rolünde beğendiğimiz Hugo Weaving, V karakteriyle
filme damgasını vuruyor. Evey’yi canlandıran ikizler burcu
kızı Natalie Portman ise daha 14 yaşında, usta yönetmen
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Luc Besson tarafından keşfedilip, sinemanın krallarından
Jean Reno ile “Leon; Sevginin Gücü”nde bizi kendine
hayran bırakmıştı.
Şayet, ümidedilenin tersine, korku toplumları sürecek,
korkunun olmadığı bir dünya var olmayacaksa; elbette
tartışılmaz; insanlar hükümetlerden değil, hükümetler
insanlardan korkmalıdır; devletler toplumlarından... V for
Vendetta, kapitalizmin çok iyi bildiğimiz fakat görmeyi
geciktirdiğimiz yüzünü anlatıyor ve farkına var artık
diye tokat atmayı da ihmal etmiyor. İçten içe özlediğiniz
bir Guru tokatı. Film ilerledikçe, o maskenin ardındaki
aşk ve devrim duygusuyla öylesine bütünleşiyorsunuz
ki, V’nin acımasızca öldürebildiği; o faşist hükümetin
savunucularının, bekçilerinin, işbirlikçilerinin; insanların,
hatta çocukların üzerinde deneyler yapan bir zihniyetin
uşaklarının sapır sapır yere serilmesi karşısında kılınız
kıpırdamıyor. Hele başta çocuk tacizcisi saygın ve söz
sahibi din adamı figürünün, o “aziz kılığına girerek
şeytanın rolünü üstlenen” piskoposun katliyle, medya
maymunu karakterinin katli o kadar vacip geliyor ki;
havada savrulan kılıcın ortaya saçtığı kanlar bile, sanki
kırmızı bir gülün, masumiyetin intikamını alan yaprakları
gibi görünüyor gözünüze.
“Akılda kalan repliklerdir” diyen V, zaten o son derece
mistik görüntüsüyle, hiç çıkmayan ve acının gülümseyişi
maskesi ve siyah peleriniyle, film boyunca daha çok bir
eski çağ filozof – şairi gibi görünüyor. Bence bir aktörün,
“yüzüm görünmüyor” diye endişe etmeden kabul etmesi
gereken unutulmaz bir rolü hafızalara kazıyor Hugo
Weaving.
Filmi izlerken, etkileyici bir üst bilgiyi hatırlıyor ve farkına
varıyorsunuz. Şiddete karşı olan tüm duygularınıza
rağmen, V, kötülüğü altederken, şiddetle atılan o zafer
imzası karşısında, seyircinin alkışının konçertosuna engel
yok artık.
Yazı: Feryal Çeviköz

MUCİZE KURSU; NEVªAH FİDAN’LA NEFES SEMİNERİ
YAªAMINIZDA MUCİZELER YARATMAYA HAZIR MISINIZ?
MUCİZE KURSU HAYAT BOYU ATABİLECEĞİNİZ EN ÖNEMLİ ADIM!
MUCİZE KURSU’NA KATILMIª, YAªAMINI HER ANLAMDA YENİLEMİª,
GÜZELLEªTİRMİª, İYİLEªTİRMİª ONBİNLERCE KİªİDEN BİRİ DE SEN OLABİLİRSİN!

Mucize Kursu'nun bize sundukları;
•
•
•
•
•

İç ve dıº dünyada sağlık, uyum, denge, huzur, mutluluk...
Mükemmel insan iliºkileri…
Güven içinde bir yaºam...
Bize zarar veren, alıºkanlık haline gelmiº düºünce sistemlerine, yaºam alıºkanlıklarına son!
Her seviyede güç ve baºarı.

Nasıl bir enerji nasıl bir sinerjiydi hayatımda hiç yaºamadığım ºeyleri yaºadım ºimdi affetmeyerek
kendime en büyük cezayı verdiğimi anlıyorum oysa hep karºı tarafa ceza verdiğimizi sanarız :)))) artık
zavallı ve kurban rolünü seçmiyorum :))) iºyerindeki amirime ifadem son derece açık olduğu için :) "ben
burda kendimi paralıyorum ºennur sen gayet rahatsın burdamısın sen" dediğinde "kendinizi paralamaniz
sizin seçiminiz onu siz seçiyosunuz burdayım akıºtayım diyorum" acayip özgürlük duygusu veriyor :)))
çok yakında kovulup tazminatımı alıp yaºam koçluğu için görüºeceğimizi hissediyorum ;)) güzel bir tatil
yapıp maaºımın katlarcasıyla yeni bir iºe gireceğimide nasıl bir duygu bence süper... herºey bi kenara
Allaha sadece kalbimi açabilmek onun çağrısına kulak verebilmek bile muhteºem artık Allah a sadece
dilimle değil kalbimle teslimim NEVªAHHHHHHH napabilirim senin için :)))))) yeniden kahkahalarla güvenli
bir ortama doğmak :))))) çok yazdım sevgi ve ıºıkla seni bize hediye eden Allah'a sonsuz teºekkürler :)
Sevgili nefes ailesi,
Yine o muhteºem nefes evindeyim. Muhteºem bir hava, muhteºem bir atmosfer, müthiº
insanlar... ºükürler olsun diyorum ve ºükran duygusu adeta içimden fıºkırıyor. Seminerin
daha ilk dakikasında o müthiº enerjiyi iliklerime kadar hissediyorum. Kundalini, neºe nefesi ve
ardından yaptığımız meditasyon muhteºem... Farklı meditasyonlar yapıyoruz... daha önce hiç
yapmadığım meditasyonlar... bütün çakralarımızı sevgili Nevºah ın bize rehberlik yaptığı
meditasyonlarda tamamen bile titreºim devam ediyordu. çarpıntı baº ağrısı ve ertesi gün
müthiº bir halsizlik oldu.. sizlerde yaptığınız seanstaki deneyimlerinizi yazarsanız sevinirim
çünkü ben biraz korktum... :)
Bunun dıºında hayatım Mucize Kursuna katılmadan önceki haline göre oldukça huzurlu ve
sakin... pozitif halim isteklerimin rahatça olmasına olanak sağlıyor..
SEVGİYLE...

Yeşim Körmükçü

İstanbul merkez:
Adres:Küçük Bebek Yokuºu no:23 Bebek
Tel: 0.212. 265 2686
www.nevsahfidan.com

Şennur Palabıyık

Ruhaltı
Bahadır Baruter’in, “Ruhaltı”na açıldığınız zaman,
kendinizi imgelerin çıldırdığı bir gerçeküstü diyarının
eşiğinde buluyorsunuz.O eşikte vermeniz gereken
bir karar var. Bugüne kadar çevrenizde gördüğünüz
herşeye bundan sonra farklı bir gözle bakabilir misiniz? Yoksa bu kadar cesur değil misiniz?
Eşikten girmeye karar verdiğiniz anda, olağan,
alışıldık, bildik, tanıdık, yakın imgelerin, olağandışı, sıradışı, gerçeküstü dışavurumunun kullanımıyla
karşılaşıyorsunuz. Hatta bu “karşılaşma”dan çok, bir
tür “çarpışma”. Eşikten geçince, hem tuhaf hem güzel, herşeyin kullanılmış, değişip dönüşmüş olduğu
imgeler denizindeki gerçeküstüyle çarpışıyorsunuz...
Ve, Ruhaltı’nın mizahi gerçekliğiyle buluşuyorsunuz.
Bilincinizin değil de Ruhunuzun altına doğru çıktığınız bu yolculukta, artık, gözleriniz yastık olmuş
ve başınızı yaslayıp uykuyla uyanıklık arası bir yerde,
varsayımlarınızın düşlerindesiniz.
Bu bir Ruhani Bilimkurgu hikayesi, bu bir “değişim
ve dönüşümün mizahı” ve başrolde Bahadır Baruter...
O, cesaretle kabullenmiş “Ruhaltı”nı; deligömleğini
kuşanmış ki elleri dursun. Gözler yumulu ki, bu şizofren dünyanın “freni” çekilmeden, çizdiğinden fazlasını görmesin. Şayet gücünüz varsa Ruhaltı’na inmeye,
O da, kalemini size hediye edecekmiş gibi Gerçeküstü Karikatürün kendinden emin, en şiir haliyle, utangaçlıkla bıkkınlık arasında gidip gelen bir “soytarı”
selamı veriyor.

Ruhaltı
Çizgi Roman
Bahadır Baruter
Yapı Kredi Yayınları
1. Baskı
Ağustos 2008
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Yoksa, uygar insanın hiçbir zaman tam olarak özgür olamayacağına dair bir mühür müdür değişimin mizahının hikayelenmesi? İnsan denilen, toplumsallaştırılarak şizofrenleştirilmiş yaratığın sonsuz özgürlük arayan ilkel duyguları, uygar,
toplumsal yaşantı içinde belli öl-çülerde sürekli bastırılmak,
frenlenmek zorunda. Hah! İşte kısmen de bu sebeple, belki de
bilinç ve bilinçaltından bile fazlasıyla, Ruh ve “Ruhaltı” sürekli
çatışma halinde.Bu “alttaki” hallerin, bu bastırılmış duyguların
depolandığı bir tür bilgisayar çipi varmış gibi düşünelim. Sonra da bir “tık”la, o kapatıldıkları yerde, dışarı çıkmayı bekleyeni,
serbest bırakalım.
Bahadır Baruter’in “Ruhaltı”nın, kalemine verdiği izin bu
işte. Hikayelerde ilerledikçe, neden gerçek dünyada sıklıkla
“sıkıldığınızı” anlıyorsunuz. Bu noktadan sonra “gülmek” boyut
atlıyor. İmgelerin ve gülmenin felsefesini yaparken buluyorsunuz kendinizi. Buluştunuz, Ruh-altı’nın Üst-gerçekliği ile.
Salvador Dali’yi mezarında topaç gibi döndürecek güçteki, bu “olağanüstü”“olağanüstü”nün, tüm imgelerin ve insanın
ruhani hallerinin dışavurumu olan karikatür hikaye kitabının
içinde, mutlaka bir süre cesaretle kaybolmak ve o çılgın dünyada zamanı en manyak bir anda durdurmak gerek.
Sonra kendinizi nerede bulacaksınız kimbilir... Hakiki olan
şu ki “Ruhaltı”ındaki hayal dünyanızı daha çok seveceksiniz. O
diyarda bir süre için, kafayı “çiz”menin en keyifli yolculuğu...
Ruhun alt katmanlarından açılan delişmen eşikten bakarak,
değişim ve dönüşümün mizahi hikayesini çizmek...
Yazı: Feryal Çeviköz
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Jüpiteriniz
52

?

bolluk

diyor mu

Jüpiter sembolü; Ruh ve zihni ifade eden yarım daire ile maddeyi ifade
eden haçtan oluşmaktadır.Yarım daire maddenin üzerinde olmasına rağmen
haçın tamamının üzerine çıkamamıştır. Ruh ve zihnin fizik ve dünya sayesinde
genişleyip oluşan yeni bir bilinci sembolize eder.

Para göstergeleri ve gökyüzü potansiyelleri astrolojik araştırmalarında ve sohbetlerinde hem astrologların hem de dinleyicilerin hayli ilgisini çeken konulardan biri. Kadim Doğu bilgeliği yazıtları olan vedaların
bir dalı olan vedik astroloji de para, kariyer ve genel
olarak maddi kazançlar konusunda hayli ilginç göstergeler sunuyor. En önemli gösterge para göstergesi
karaka Jüpiter’dir. Jüpiter’iniz haritada olumlu yerleştiyse belki zaman zaman problemler oluşabilir ama
çoğunlukla iki yakanız bir arada demektir. Jüpiter’in
yanı sıra harita potansiyelleri hakkında fikir yansıtan
yoga görünümleri incelenebilecek en önemli göstergelerdir. “Yoga görünümleri” dediğimiz göstergeler
hayli gerçekçi açıklamalar getirebiliyorlar. Bir doğum
haritasında belki 30 belki 12 belki de 45 yogaya aynı
anda rastlayabiliyoruz. Yogalar, doğum anında gezegenlerin birbiriyle olan uyumu veya uyumsuzluğunu
belgeleyen kalıplar demektir. Yogaların hesaplanması
pek çok karmaşık formüle dayanmakta ve sonucunda,
sistematiği ile şaşırtan sonuçlar verebiliyor. Yoga isimleri sanskrit kökenli; örneğin Dhana ve Raja yogaları
olan bir kişi güçlü, şerefli ve zenginlik anlamında rahat edici bir hayat standardı sürebilirken, Daridra veya
Sakata yogası olan bir harita sahibi yaşamda diğer
kişiye nazaran çok zorlanabilir. Yüzlerce olumlu veya
zorlayıcı yoga kalıbı var ve bunların haritaya üstünlüğü bu konuda yetişmiş astrologlarca tahmin edilebilir
niteliktedir.
Doğum haritamızın genel özelliklerini bilmemiz
yaşama daha gerçekçi yaklaşabilmemizi sağlayabilir.
Ticaret yeteneğiniz olup olmadığına objektif bakabiliyor muyuz? Ortaklı işlerden zarar görme potansiyeline
sahip bir harita sahibi bir iş fırsatı potansiyeli geldiği
dönemde yıllardır çok iyi tanıdığı bir arkadaşı ile ortaklık yaptığında zorlanabilir. Bu tarz hikayeleri çok duyarız, “ortak olduk arkadaşlığımız bozuldu!”.
Doğum anında ortaya çıkan başka etkiler de var:
Örneğin “HL, Hora Lagna” kişinin zihninin kazanç konusuna nasıl odaklandığına işaret eder. Bu eve açı alan
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gezegenlerin astrolojik anlamlarına bakarsak; ne tip konulardan kazanç elde edebileceğimizi tahmin edebiliriz.
Örneğin Satürn açı alıyorsa kişinin kazançları başkalarının üzüntülerinden dolayı oluşabilir. Merkür açı alıyorsa
ticaret, iletişim öne çıkabilir. Mars, güvenlik sektörünü,
Ketu astroloji, IT sektörünü işaret edebilir. 2., 11. evler
genel kazançlar evi olarak bilinse de bu evlerin güçlü olması para göstergelerini kendi başına güçlü kılmaz. Yükselenin arudhası olan Aruda lagnadan 11. evin ve hatta
Varnada lagnadan 11. Evin de güçlü olması gerekmektedir. Yeteneğiniz olduğu alanı saptamak da para kazanma
etkilerini yukarı taşıyabilir. Yetenekli olduğumuz alanda
para kazanmak daha zevkli ve uzun vadede sıkılmadan
gerçekleşir. Navamsa haritasından yeteneklerimizi görebiliriz. Navamsada Ketu üçgen evlerde ve olumlu yerleşimdeyse kişinin matematik zekası yüksektir, diyebiliriz.
Bu kişi çok hızlı işlem yapabilir, özellikle IT sektöründekiler ve bilgisayarcıların haritalarında bu görünüme rastlayabiliyoruz. Çok büyük zenginlik, büyük para kazanma
göstergeleri için doğum anının oldukça kudretli, gezegen yerleşimlerin mümkün olduğunca zedesiz olduğu
dikkat çeker. Büyük iş adamları ve zenginlerin haritalarında “Dhana yoga”, “Raja yoga”, “Malavya yoga” , “Kalpadruma Yoga”, “Yogada” ve benzer daha bir sürü önemli başka
yaga göstergelerine aynı anda rastlanır.
Bazen şans oyunlarından üst üste para kazanan kişilerin haberlerini duyarız ama bu uzun sürmeyebilir, kişi
şansını değerlendiremezse bu potansiyeli yakalaması
mümkün olmayabilir. Şans oyunlarından büyük para kazanma potansiyeli için doğum haritasında 5-8-9-11. Ev
yerleşimleri ve burada yerleşmiş gezegenlerin dönüm
yılları kontrol edilebilir.
Doğum anındaki potansiyelleri bilmemiz kadar verimli başlangıç anında işe koyulmak belki daha önemli
bir etmendir. Eğer çok güçlü doğum anı etkilerine sahip
değilseniz çoğu zaman iş kurmak, ortak seçmek veya
bereketli bir zamanda o işi başlatmak için doğru zamanlamayı yakalamakta zorlanabilirsiniz. Olumlu yogalar dolayısıyla bazen zenginlik çocuk yaşta gelebilir, bazen de
çok uzun süren sancılı dönemler sonucu oluşabilir. Bazı
kişiler uzun yıllar büyük gelirlere sahip olup sonra birden
bu gelirleri kesilebilir. Yanlış yatırımlar yanlış ortaklar yüzünden bazen kayıp kaçınılmazdır, kişi kendi haritasın-

daki bereketli ve bereketsiz potansiyelleri hakkında fikri
varsa kayıplarını bir oranda minimize edebilir. Sanskritçe
terimde “Muhurta” seçimi, bereketli zamanda işe koyulmak, adım atmak demektir.
Kişi arzu ettiği konuya ilişkin iyi bir başlangıç anı seçebilirse gökyüzü konumlarındaki olabildiğince en zararsız
zamanda eylem yapabilme özgürlüğünü elde edebilir,
problematik olaylardan zarar görme riskini kendi hak ettiği doğum planı çerçevesinde azaltmaya başlayabilir.
Örneğin doğum anındaki etkilere göre kazanç potansiyeli çok yüksek olmayan bir harita sahibi olumlu görünen bir anda başlangıç yapsa, seçtiği olumlu başlangıç
anı onu bir yere taşıyabilir ama unutmamak gerekir ki; bu
seçim özgürlüğü de ancak kişinin doğum anında aldığı
etkilere paralel oranda yardımcı olabilmektedir.
Kazançlar ve olumlu potansiyellerin dönemleri konusunda vedik astroloji, transitlerin yanı sıra “daşa sistemi”
olarak adlandırılan çok orijinal özel bir teknikle çalışmaktadır. Pozitif olumlama yapmak, hayırlıyı, iyiyi düşünmek
her zaman tavsiye edilmekle birlikte, doğum haritamızdaki sorunlu veya bolluk dönemleri bu daşa dönemleriyle
paralel gitmektedir. Vedikle ilgilenenleriniz bilirler, en çok
kullanılan Vimsottari daşa sistemi motivasyonumuzun
evrelerini vermektedir. Aydınlık, umutlu bir zihin halinde
yüksek motivasyonda olmamız yaşamın zorluklarına karşı
mücadele gücümüzü arttırabilir, vimsottari daşa sistemi
bu konuda fikir yansıtabilir, fakat maddi kazançlar ve kayıplar konusunda bu daşa tek başına güçlü bir gösterge
değildir. Özellikle Sudaşa ve Narayan Daşa sistemleri kazançlarla ilgili verimli veya problematik dönemler konusunda daha geniş vizyon sunabilmektedir. Bu dönemler
bazen iki, bazen dört yıl sürebildiği gibi bazen üst üst
gelen iki verimsiz daşaya rastlanırsa on ile yirmi yıl da sürebilmektedir. Bu durum tamamen doğum anındaki etkilerle ilgilidir ve hiçbir harita diğer kişinin haritasıyla aynı
etkilere sahip olmamaktadır. Bereket, bolluk konusunda
yaşanmış kişi harita örneklerini web sitemden de takip
edebilirsiniz.
Yazı: Mutlu Taman
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Yazı: Esra Koyuncu
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hayat
amacının
,
O

bilincindeydi

Acıyı yaşarken sevinci bildik, ayrılıkta kavuşmayı.
Ama bilemedik ne zaman nereye gideceğimizi.
Ne zaman, hangi sessizliğe, kimi uğurlayacağımızı.

Victor Ananias’ın ardından...

Bir dostumuzu kaybettiğimize inanmak zor geliyor.
Bu vedasız ani, bir gidiş gibi şok yaşıyoruz. Oysa vedasız mı? gerçekten.
Ruhani boyutta bir buluşmayı hissedişlerle biliyoruz ama, dünyasal
yanımız, duygu yanımız başka türlü algılamayı seçiyor. Onunla yaşam
amacına destek vermiş pek çok arkadaşımın da son günlerde benzer bir
hissedişi yaşadığına inanıyorum. Ben onun haklı misyonunda yanında
olmaya çalışanlardan sadece biriyim
Acı haberi alan arkadaşlarım, kendi bakış açılarıyla bazı yorumlar yaptılar.
Oysa ne kadar az biliyoruz yolun neresindeyiz?
Hangi yolun açıldığını veya kapandığını sandığımız, hangi yolun başka bir yolculuğu başlattığını ne kadar bilebiliyoruz?
Birlikte yol aldığımız süreci başka zaruretler nedeniyle bırakmıştım. Viktor’u son dönemde çok fazla rüyalarımda
görmeye başladığımda, yarım bırakılan mücadelede yanında olmam gerektiğini düşünüyordum, yani bende böyle
yorumlamıştım. Oysa bir vedaymış bu rüyalar.
Neden diye soramıyorum. Çünkü bilemediğimiz daha büyük planların bilincini kaybetmek istemiyorum.
O bir gönüllüydü, hayat amacının bilincindeydi, onun yaptıkları özveri ve sabır gerektiriyordu. Bütün bunlar onda
fazlasıyla vardı.
Ölümünden bir hafta önce onun yaşam öyküsünü facebook’ta paylaştım. Son yazdığı mektubu aldım. Sonra bu
mektubu pek çok kişiye ulaştı. Viktor, amaç hedeflerine yarışmadan sessiz bir iman ve inaçla yürüdü. Konuşurken bile
bir savaş değildi mücadelesi.
Doğanın kendi dengesini korumaktı amacı, O bunun en iyi gözlemcisi, en iyi analizcisiydi.
Buğdaya yolu düşen pek çok kişi, onun yarattığı enerjiden pay aldı. Bir ekolojik yaşam okuluydu buğday. Bu konuda
belki bir ilk okul.
Sabahın erken saatlerinde Buğday’ın alt katından gelen Viktor’un
büyülü ney sesleri ile manevi bir huzurla uyandım pek çok güne.
Sağlığı yaratmak manevi bir borç idi onun için. Bütüne hizmet
etmek doğanın kendi dengesini anlamakla mümkündü. Viktor
bunu derinden hissetti, inandı sonuna kadar hiç geri çekilmedi.
Veda edip başka bir aleme gidene kadar...
www.bugday.org

Yazı: Gönül Yazırlıoğlu
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Creative Force of Life
56

“Where we are is perhaps the greatest transition point in human history.
The most massive shift of perspective human kind has ever known…
Women are the pilgrims and the parents of this new world, holding the weaving of
what is going to be the tapestry of this emerging new world, emerging new story.”
Jean Houston

I feel like I have waited for this moment all my life.
Everything and everyone in my life prepared me for this
point in my journey. I am on my way home, right on the
path, getting ready to manifest my soul’s deepest calling.
This force that drives me – and expands my heart beyond
the container of my chest – is now very palpable, no longer
a whisper but a boisterous song that is calling others to
join this emerging symphony.
I am, like many others, here on Earth voluntarily at this
time of Great Turning* to help host the transition of our
world and humanity. I was born in a particular place with a
particular story, I was taken to particular places and given
particular experiences, not only to learn what I came to
this life to learn and evolve as a soul but also to be ready
for these times to serve the transition we are in right now.
I have been doing the “transition work” in my own way
since 2002, my first awakening to what is possible between
people and on Earth. I served at the material levels:
building community, inquiring and sharing new ways of
organizing our systems and organizations, putting in place
the physical conditions for sustainable living and resilient
communities.
And yet, there has been an invitation to go even
deeper, to align myself even further, to dip even more
fully into the essence of my calling. Let me tell you that
this wasn’t always a gentle invitation like a heart-opening
sunset or the wise inner-voice whispering its guidance
to me. Sometimes, when I ceased listening to life, I found
myself in repeating patterns and suffering – mostly of my
own making – to wake up and to start listening again, to
look beneath the surface. Only when I surrendered my
resistance and bowed my head in humility, I was ready to
listen again. and that’s where I connected with the creative
impulse of the Sacred Feminine.
She showed up as Great Mother during my retreat in
Greece a year ago, in the beginning of my journey to my
authentic Self; manifested in nature and wild surrounding

me, she was beautiful yet fierce and scary. The fierce
and powerful face of Feminine, which I had set on this
journey to claim for myself, kept me on my toes when
I first encountered it, I felt vulnerable and lost. She was
omnipresent: she rained and snowed on me, she howled
at me, she gazed at me through the eyes of an owl, she
sang to me through sparrows, she fed me, held me and
inspired me.
In my vulnerability and surrender, I found myself
writing poetry; words poured out of my soul in my
seeking for my authentic expression.
As I continued my journey, I started noticing how
many people, especially women, are going through a
similar process of shedding what’s not real in their lives
and really aligning themselves with this deep impulse of
creativity at this significant time of planetary transition.
And there is immense power when we meet in that
inquiry, with curiosity and openness, and the creative
process intensifies in a very healing way. Within the
last year, I have been meeting women from all over the
world in their beautiful journeys of looking for their own
authentic, creative expression in the world, just like me
and I know this is not simply a coincidence.
One of them is my dear friend Julia who left behind
a career in sustainable development after many years
of working in social change projects in Brazil and
completing a masters program in strategic leadership
for sustainability. Something greater than her own will
took her by the hand and led her to Greece where she is
now living, exploring and learning to manifest her own
creative expression. Just like me, she struggled through
financial constraints of choosing to let go of a well-paid
career, she sometimes doubted the path taken towards
the unknown, yet continued to explore her creative
impulse nevertheless. She recently made a video – her
first video indeed – to enter a competition where she
gives a snippet of her journey since she surrendered to
the unknown impulse coming from the depths of her
being. I think her video captures very well the story of
women following their hearts and intuition in their
evolutionary process.

* A term used by Joanna Macy to refer to a transformation from an industrial growth society, which is causing a
social and ecological crisis, to a more life-sustaining civilization.
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The beauty and potential of the connections we make with
others are that we inspire each other in an upward spiral and
witness and hold one another in this sometimes challenging
path of walking the truth. Julia’s video ignited something in
me, so I reached out to her for a conversation and shared with
her my calling to create the resonance of the sacred through
arts and now we want to explore what’s in co-creation for us.
I also need to mention that Julia was the first person who told
me how tired I looked 2 years ago and initiated the process
of facing my burn out, urging me to stop and listen to my life
once again.
I am sharing a similar co-creative journey with my friend
Nina. Nina approached me after I launched medicineWords
– my personal website and blog where I share my journey
and services – saying that she too wants to capture her soul’s
calling by going into deep listening and inquiry around her
creative impulse and asked me whether I would be willing to
accompany her in this journey. So we started this co-creative
dance without knowing what will manifest, yet feeling the
resonance of creativity, joy and love between and within our
bellies. We co-created a container in which we can give birth
to our authentic feminine selves and our own higher creative
potentials by defining our purpose and creating agreements
on how we want to engage in this co-creative dance. We have
a rhythm in which we come together over skype every two
weeks and our practice is listening deeply to our center, to
each other and to the world together.
Julie Daley, one my revered feminine guides, writes about
what I am experiencing with these women in her blog:
“One of the most important things we can offer each other,
as women, is a reverence and respect for this inward journey
of women. Perhaps, as we become aware of our own inner life,
and all the tugs and pulls and longings we feel to know who
we truly are, we can begin to realize that other women we
know are also feeling a similar calling. Perhaps, when we each
treat the other with reverence, knowing the Great Mother is
calling her, too, then a bond of strength and power will begin
to nourish our connection to each other, supporting us all in
bringing the sacred feminine forth into consciousness.”
Sacred feminine is calling deep listening, caring for the
whole, nurturing the relationships, integration of polarities,
practicing fierce love in the face of domination and control, to
protect the next generations and Mother Earth. She is calling
for both women and men to co-evolve and co-create the
brave new world. At this stage it seems like women by nature
have easier access to the calling and are awakening at a faster
rate and part of their role is to communicate the calling to the
men in their families and communities.

By giving birth to our own expression of sacred
feminine through creativity, we are also partaking in
something called “planetary motherhood”. Futurist
and visionary Barbara Marx Hubbard explains this
phenomenon:
“The crisis on Earth is a birth of a more cocreative, co-evolving species, so every woman
alive, no matter what her age, whether she chooses
to have children or not, has a primary purpose
of expressing creativity for the sake of her own
mothering self, which she becomes a mother on
a planetary scale whatever she does and it feeds
back to all the children as a stimulus to their own
expression in life…
In order to participate in the planetary
mothering, it’s vital that every woman and man
get in touch with the unique essence of their own
expression. It’s not necessarily this project or that
project, but finding the very thing which makes
us most alive! And that creativity then wants to
find partnering and team in the world. Everyone
of us who wants to express the feminine impulse
of creativity will be required to reach out and find
others whose creativity is turned on by them. If you
find others who are turned on by you and by being
with them, you are more turned on as well, you start
getting an explosive positive energy field which is
regenerative and healing. I get healed when I am in
communion and community with others whose life
purpose is connected to my own. “
This is it! I know that explosive positive energy
field that Barbara talks about where sparks of
possibilities fly all over, I know about being turned
on in the presence of people, especially women,
who are longing to be deeply in touch with the
source of their own creativity within. When I am in a
co-creative process with one or more of my sisters,
I feel most alive, powerful and in my center and
“the work” simply flows out of the field between
us, deeply grounded in the heart space. In these
processes, I literally feel my heart opening and
a strong current of love flowing through. When
creativity and love come together, they create a
very powerful synergistic field in which infinite
possibilities become available to us. I believe this is
the next level of co-creation and work for humanity.
By Filiz Telek
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İnsana
gülmek yakışır...
Mizah dergisi okumak insanın kültürünü arttırır,
hormonlarını düzenler, stresten arındırır...

Kitap okumak kadar, Türkiye’nin ve Dünya’nın, siyasi, sosyal,
ekonomik, kültürel hayatına ışık tutan; kimi zaman mikroskopla,
büyüteçle, teleskopla; hem görünen hem gizlenmeye çalışan
haline bakan mizah dergileri okumak da önemli bir okuma
alışkanlığı. Bunu alışkanlık haline getirirseniz, gündemin
nabzını tuttuğunuzu ve kendi nabzınızın daha sağlıklı attığını
fark edersiniz. Gülen insan mutludur. Mutlu insanın bereket
kapısı açıktır.
“Çok gülme sonra ağlarsın” asık suratlı ve aşırı ciddi olmayı
marifet sayanların sık sık çocuklarına, arkadaşlarına, yakınlarına
söyledikleri, insanı tam gülerken dumura uğratıp, şaşkına
çeviren bir yanlışlık. Adamı gülmekten alıkoymaya, içine
korku, suçluluk duygusu salmaya çalışır, gülmenin kötü bir şey
olduğu imgesini yollar bilinçaltına. Oysa insan güldüğü zaman
ışık saçar. Çocuklar gülerek büyür; gülerek büyümelidir ki
mutluluğun bereketi hayatlarına akmaya küçük yaşta başlasın.
Küçük yaşta olayların arkasında yatan hakikati görsünler.
Farkındalıkla tanışsınlar. Yoksa doğduklarında dünyanın en
güzel varlıkları oldukları duygusuyla çevrelenip, ilk gülümseme
ve kahkahalarını attıklarında herkesin havalara zıpladığı
insan, gülmeyi unutur ve büyüdükçe her daim ciddi olması
gerektiğine inanırsa şizofrenik olabilir. Laing’in dediği gibi,
şizofreni, var olunamaz bir ortamda kişinin var olabilimek için
geliştirdiği stratejidir. Hiç ihtiyacımız yok buna. Gülmek diye
bir şey var. Koyver kahkahanı. Mizahsız bir toplum hasta bir
toplum olmaya mahkumdur.
Gülmek kadar güldürebilmek de büyük bir meziyet tabii ki.
Penguen Dergisi de bu anlamda mutlaka okunması, izlenmesi
gereken bir dergi. Mizah dergileri olmasa günlük hayatın
kaçınılması o zor getirisi olan stresle nasıl başa çıkılır! Mizah
dergisi okumanın, insanın hem içinde yaşadığı toplum hem de
tüm dünyaya bakışının ufkunun açıldığını unutmayalım. Elbette
burada sözünü ettiğimiz her zaman kahkahalarla tıkanıp, yerlere
yatmak değil. Siyasi hal ve gidiş ile halsizlik ve gidişsizlik çizgiye
çekildiğinde, yüzünüzü kaplayan genellikle, sözünü ettiğimiz
farkındalık gülümseyişi olabilir. Hatta gerçeklik penceresinden
gördüğünüzde sizi üzen, sinirinize dokunan bir sürü saçmalık
ve aymazlık mizah yoluyla hepsinden bir güzel intikamınızı
alır. İçinize su serper, “oh be” dedirtir, kıkır kıkır, kıs kıs, kih kih
güldürüp sinirinizi azıcık yatıştırır. Bu nedenle mizah, ister
komedi filmi, tiyatro ya da tek kişilik gösteri olsun, ister mizah

yazısı, romanı, şiiri ya da çizgisi olsun, hayatımızda
mutlaka bulunmalı. Gülmecenin, mizahın her türünde,
güldürürken düşündürmek ve sorgulamak maharettir.
Karikatürist ve mizah ustalarının farkındalıkları yüksek
bir eşikte olmalı.
Burada sözü Osho almalı. “Gülmek, tek boyutlu
değildir; insan varlığının üç boyutunu da kapsar.
Güldüğünde buna, bedenin, zihnin ve ruhun katılır.
Gülerken ayrılıklar yok olur, bölmeler yok olur,
şizofrenik kişilik yok olur. Ama bu, insanları sömürmek
isteyenlerin işine gelmez. Kralların, rahiplerin, kurnaz
politikacıların. Onların tüm çabası, insanları bir şekilde
daha zayıf ve hasta hale getirmek üzerinedir. İnsandan
gülüşünü almak, ondan hayatını almaktır. Gülmek,
enerjinizi geri getirir. Varoluşunuzun her zerresi
canlanır, bütün hücreleriniz dans etmeye başlar.
Zarathustra, dünya üzerindeki en büyük günahın,
insanın gülmesini yasaklamak olduğunu söylerken
haklıydı. Bunun etkileri çok derindir, çünkü gülmeniz
yasaklandığında, neşeli olmanız, bir kutlama şarkısı
söylemeniz ve sadece keyiften dans etmeniz de
yasaklamıştır. Ciddiyet, bir günahtır. Ve unutmayın,
ciddiyet içtenlikle aynı şey değildir. İçtenlik başka
bir kavramdır. Ciddi adam gülemez, dans edemez,
oynayamaz. Öyle hale getirilmiştir ki, kendisinin
gardiyanı olmuştur. İçten insan, içtenlikle gülebilir,
dans edebilir, içtenlikle neşelenebilir. İçtenliğin,
ciddiyetle ilgisi yoktur. Ciddiyet ruhun hastalığıdır
ve hasta ruhları köleleştirir. Yatırım, asi olmayan, köle
olmaya çok istekli, neredeyse yalvaran bir insanlık
kurmak için yapılmıştır. Çünkü bütün dinler, yaşama
karşıttır. Gülmeye izin veremezler..”
(Bu satırları yazarken sevgili İsmail Gülgeç abimin ışık
olduğu haberini aldım. İsmail Gülgeç Türkiye’nin en
iyi karikatüristlerinden biriydi. Onunla Cumhuriyet
Gazetesi’nde çalıştığım yıllarda tanışmış ve birlikte
çok yürümüştüm, çok sohbet etmiştim. O yaşarken de
çevresine ışık saçmayı bilmiş bir aydındı. Güler geçerdi
gerçekten de Gülgeç; bir isim bir insanı bu kadar güzel
ve doğru anlatabilir!)
Yazı: Feryal Çeviköz

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI • 2011 • SAYI: 4

“SİMİİİİİİT TAZE
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Bu sesi uzun zamandır duymuyoruz, belki pazarlardaki seyyar
simitçiler hala böyle bağırıyor ama sokak aralarında başının
üzerindeki tablada simit satan, eski sabahların heyecan uyandırıcı
sesini artık pek az duyuyoruz.

Modern zaman bize her şeyin daha temiz ve daha
kontrollü üretilip satılması gerektiğini öğütlüyor ama
hiçbir hijyenik koşul, pijamalarımızla sokağa koşup sabah
kahvaltısı için simit almanın heyecanını veremiyor bize
işte.
Un, tuz, maya ve su. Susam ve pekmez. Ölçüler, pişirme
süresi. Peki nedir simidi gerçek simit yapan şey? Pek çok
yerden satın alabildiğimiz simitlerin basit bir tarife rağmen
hep aynı lezzette olamamasının sebebi nedir? Cevabı çok
basit: Tabii ki ustalık ve simidi simit yapan küçük ayrıntılara
sadakat.
Tek parçalık bir halkadan ibaret değildir simit. Aynı
boyda iki hamur şeridini birbirine saracaksınız ne çok
sık ne de aralıklı. Sonra pekmezli sosa batıracaksınız ve
susama bulayacaksınız. Yine de en sevdiğiniz simit gibi
olmayacak muhtemelen. Çünkü yüzlerce yıldır yapılagelen
simit için öncelikle insanın rüştünü ispat etmesi gerekiyor
belki de. Bu nedenle bırakalım kendi yaptıklarımızı, satın
aldıklarımız bile birbirinden farklı lezzet ve dokuya sahip.
Kimileri memurun kebabı diyor kimileri zenginin
teveccühü. Ama bence en genel anlamıyla biz Türklerin
‘fast food’u! Kim ne derse desin, acıkıp da tercihini simitten
yana kullanmak, ister zorunluluktan ister arzudan olsun,
her zaman sevimli bir şükrü de içimizde hissetmemize
neden olur. Isırarak yemenin azmi başkadır, kopararak
yemenin zevki başka. Keserek yemeyi tercih edenlerin
kibarlık düşkünlüğünü her zaman gülünç bulsam da,
parmaklarımıza yapışan, üzerimize dökülen susamları
sağa sola saçmadan itinayla silkelemenin sorumluluğu
bile bu ucuz, lezzetli ama meşakkatli yiyeceği bir anda
telaş vesilesi haline getirebiliyor.
Tatlı bir kaçamak gibi akşamüzerlerimize eşlik eden
simidin arkadaşları herkese göre değişir. Kimi ayranla
sever kimi çayla. Kimi beyaz peynirle sever, kimi eski
kaşarla. Benim gözde simit arkadaşım enfes Uludağ
Gazozu’dur. Ben ilkokuldayken, bizim okulun kantininde
üç şey satılırdı. Simit, ayran, gazoz. Belki bu kısıtlamanın
verdiği mecburi tatminle belki de gerçekten yanına

yakıştırdığımdan aradan geçen yirmi küsur seneye rağmen,
simit-gazoz ikilisi benim için Kadir İnanır-Türkan Şoray gibi,
kuru fasulye-pilav gibi yahut rakı-balık gibi birbiri olmadan
da var olabilen ama ancak bir aradayken tadından yenmez
bir lezzete erişen en müthiş ikililerden biridir.
İnsanoğlunun yarattığı ve zamanla anlamını yitiren
yüzlerce şey var. Öyle ki pek çok şey yerini daha iyi, daha
işlevsel, daha şık ve tatmin edici başka bir şeye bıraktı. Bir
çok şey ise tamamen kaybolup gitti hayatımızdan. Cep
telefonlarımızın olmadığı dönemlerde birileriyle nasıl
yerinde ve saatinde buluşabiliyorduk; oysa bu hayretlik
anılar yerini bir buluşmayı gerçekleştirebilmek için en
az iki telefon görüşmesine bıraktı. Ama simit zamanın
hay huyuna yenilmemeyi başardı. Olanca susamı, olanca
doyuruculuğuyla simit hala aynı simit. Ne şeklini değiştiren
çıktı ne tadını. O kocaman simit restoranları, simitlere bin
takla attırmaya çalışadursun, biz simit severler biliyoruz ki
en lezzetli simit hala camekanlı seyyar arabalarda satılan
“sadece simit” olmakla yetinen sokak simiti. Belki o “daha
ne olsam ne olsam” diye düşünüp durmayan, olmadığı her
bir şey için ayrı karalar bağlamayan mütevazı ve aslına sadık
bir simidin ardından söylenecek tek bir şey var: “İki çay, biri
açık…”
Tarih boyunca pek çok medeniyet simide benzer pek
çok yiyecek yaptıysa da bunların hiç birinin gerçek İstanbul
simidine benzemediğini söylüyor, Susamlı Halkanın Tılsımı
adlı kitabın yazarı Prof.Dr.Artun Ünsal. Biz de kıvançla kabul ediyoruz bu bilgiyi. Zira Türkiye’nin pek çok yerinde
çok ünlü simit fırınları ve simidiyle ünlü şehirler var. Ancak
yine ülke genelinde satılan simitlerin %60’ı İstanbul’da tüketiliyor. Sadece bu kadarlık bilgi bile bize İstanbul simidine sahip çıkmamız gerektiğini anlatıyor olabilir. İzmir’in
gevreği, Samsun’un meşhur simidi gibi diğer şehirlerinin
simitleri farklı lezzet ve dokularıyla tatmin edici olsa bile
bizim anladığımız manada dolgun kıvrımları, üzerini kaplayan bol susamı ve karamel rengiyle, İstanbul simidi yerini
ve anlamını her gün bir daha hak ediyor.
Yazı: Serda Kranda
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Amrit Sangeet ODTÜ Psikolojik Danışmanlık Bölümünü
bitirmiştir. GANJ Yayınları’nın kurucularındandır. 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. www.elmasterapi.com Sayfa: 23

Işık Polater: AITU Makina Fakültesi mezunu,Tekstil Mühendisi.
18 yıl alanında yoğun çalıştı. 2000 yılından beri meditasyon
eğitiminde olup Brahma Kumaris Meditasyon ve Kişisel
Gelişim Derneğinde zaman zaman düzenlenen “Özdeğer
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“adında bir vejetaryen yemek kitabı bulunuyor. Sayfa: 32

Beki Ikala Erikli: Robert Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi
İşletme mezunu. 13 yıl üst düzey yönetici olarak çalışmanın
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www.meleklerleyasamak.com Sayfa: 35

Yrd. Doç. Dr. Leyla Fetihi: M.Ü. Makina Mühendisliği
Bölümü’nde görev yapıyor. Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık mezunu. ABD’de Okul Öncesi Eğitim
Programı yetkili eğitici eğitimi aldı. M.Ü’nde Örgütsel Davranış
Bilim Dalı doktorası yaptı. Sayfa: 48

Filiz Telek: Niyeti insan ruhunda olasılık ve kutsallık hissini
uyandırmak olan, bütüncül ve sürdürülebilir bir yaşam
vizyoneri, şair ve yazar, diyalog ve grup süreçleri
kolaylaştırıcısıdır. MedicineWords’un kurucusudur.
www.medicinewords.org Sayfa: 8

Tamer Gezici: Yazarlık deneyimi Renkli Tepeşir Dergisi
ile 2005 yılında başladı ve Bodrum Yarımada Gazetesi’nde
sürdü. Yayına hazır bir romanı var. İkinciyi yazıyor. Kent TV’de
Türkçe Konuşuyorum programına konuk oldu. TRT için Bir
Dakika Bir Dünya filmini yazdı ve oynadı. Bodrum Marmara
Koleji öğrencisi. Sayfa: 41

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
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www. vedaplatform. blogspot.com
Sayfa:20
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1994’den beri avukatlık yapıyor.
Sayfa: 46
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Semih Özer: Endüstri Mühendisi, Ekonometrisyen, Yönetim
Danışmanı, Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Antrenörü.
“Etiler’de İçsel Bir Gezinti” isimli bir kitabı yayınlanmış, Satranç
Turnuvalarına özel eğitim vermekte ve şirketlere “Kurumsal
Zeka” isimli eğitim programını sunmaktadır.
Sayfa:13

Feryal Çeviköz: Şair- Yazar- Gazeteci. Cumhuriyet
Gazetesi’nde başladığı kariyerini gazete ve dergilerde
sürdürdü. Savaş muhabirliği; metin yazarlığı, redaktörlük
yaptı. Kun Meditasyon kampında eğitimlere katıldı. Yerel
Basın Mizah ödülü sahibi yazarımız Bodrum’dan yazıyor.
Sayfa: 17 - 38 - 49 - 58

Serda Kranda: Harflerden oluşan her şeyi kutsuyor. Alışveriş
listesi-araştırma yazısı, yol üstü tabelaları-kült romanlar fark
etmiyor; okuma yazma bağımlısı. Var oluş sebebinin yazmak
olduğuna inanıyor öyle ki en sevdiği kitap Türk Dil Kurumu
Sözlüğü:-) Sayfa: 14 - 24 - 59

Gönül Yazırlıoğlu: Doğal vejetaryen. 15 yıllık reiki masterı.
Refleksoloji, aromaterapi, rolfing terapi, konularında
uzman. Kendi yetiştirdiği bitkilerden değişik amaçlı kremler
yapıyor. Genelde Aleksander tekniği ile birleştirilmiş, sağlık
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Sayfa: 55

Serpil Ata: Kıdemli öğrenci. İşletme, Avrupa Birliği Siyaseti,
Ekonomik Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği üzerine eğitim aldı.
Seyahat etti, birçok sivil projede bulundu. Her şeyin insanda
başlayıp bittiğini fark edince, farkındalığa odaklanmaya karar
verdi.
Sayfa: 28

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. www.nasildahaiyiyaparim.com
Sayfa: 31

Azem Alptekin: Elektrik Mühendisi. Üniversitedeyken
başladığı sivil toplum çalışmaları, Köln/Almanya’da devam etti.
4 yıl, Dubai’de farklı projelerde yer aldı. Şu anda, profesyonel
olarak çalışmasının yanında JCI - Genç Girişimciler ve Liderler
Derneği Megapol Şubesi ve TEGV gönüllüsü. Fotoğrafçılık ve
tango ile ilgileniyor. Sayfa: 34

Mutlu Taman: Boğaziçi Bilgisayar ve Marmara Güzel
Sanatlar İç Mimarlık bölümünden mezun oldu. Uzak
doğu kapısını 1988’de açarak bugün veda bilimi
eşliğinde kadim bilgileri paylaşıyor ve vedik astrolojinin
yaygınlaşması adına eğitimler veriyor.
www.vedicastroloji.blogspot.com Sayfa: 52

Ayça Gürelman: MÜ. Almanca İşletme Enformatiğinden
mezun olduktan sonra, MÜ İşletme ve Üretim Yönetimi
Lisans Üstü programına devam etti. Yoga Eğitmeni ve İstanbul Yoga Merkezi’nin Kurucusu. Sri NV Raghuram’ın
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Satış noktalarımız
İZMİR - NEFESLE HAYAT MERKEZİ
Şair Eşref Bulvarı Güz Apartmanı No: 43 Zemin
Kat, D:1 Alsancak, İzmir
0232 464 64 57 www.nefeslehayat.com

FUJİ SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ
Çekmeköy Merkez Mah. Çavuşbaşı Cad.Kültür
Sok. Kitamura Apt. N. 13/ 2 Çekmeköy, İstanbul
0216 641 41 74 www.fujisaglikliyasam.com

CBN KİTAP CAFE
İcadiye Mah. Ayarcıbaşı Sk. No:27
Bağlarbaşı İSTANBUL 02163429933
www.cabankitap.com

İZMİT - LA VERANDA
Arslanbey, Ayazma Mevkii Kartepe, KOCAELİ
Tel: 0262 323 77 55
www.laverandaizmit.com

CENGİZ HAN ÜÇGÜN PİLATES STÜDYOSU
Beyaz Karanfil Sok. N. 31- 3
Levent, İstanbul 0212 270 16 16

ŞAKAR GÜZELLİK MERKEZİ
Şemsettin Günaltay Cad. Site Apt. No:160/10
Kazasker / Kadıköy / İstanbul
0216 360 27 02

BURSA - Gülseren Özgen Karabulut
100. yıl Mahallesi Saygınkent Sitesi D. Blok K.1
D.4 Nilüfer, Bursa 0532 418 25 16

ORGANİKS
Buket Sok. Alışveriş Kültür Merkezi
N. 2071 k. 2 Kozyatağı, Kadıköy
0216 658 02 31 www.organiksgrup.com

ANKARA - GOO KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ
Karum Is Merkezi 2.Kat No:309 Kavaklidere
Ankara 0312 426 10 20
www.goo.web.tr

MEPHİSTO
Caferağa Mah. Muvakkithane Cad. No:5
Kadıköy / İstanbul 0216 414 35 19
www.mephisto.com.tr

NEVA SANAT VE GELİŞİM MERKEZİ
8. Cadde Çamlıca Evleri A-2 Blok 11/17
Ümitköy, Ankara 0312 236 42 51
www.nevagelisim.com

NAYAD BAL
Bağdat Cad. Çam Fıstık Sok. Uğur Apt. No. 4 D. 9
Caddebostan, İstanbul
0532 246 44 42 www.nayadbal.com

KONYA - DERWISH BROTHERS CENTER
Mevlana Alanı Otel Balıkçılar Yanı M. Sinan
Sokak No. 4/ A Konya 0332 350 18 69
www.derwishbrothers.com

SEROTONİN
Cemil Topuzlu Cad. No:44/1 Çifthavuzlar
İstanbul 216 357 41 39
www.serotonin.com.tr

İSTANBUL - FENG SHU DÜKKANI
Şakayık Sok. Metin Apt. 22-24 D.3
Nişantaşı, İstanbul 0212 231 30 49
www.esrakoyuncu.com

HİNT KÜLTÜR MERKEZİ
İstiklal Cad. Rumeli Han C Blok K. 1 N. 27 Taksim,
İstanbul 212 252 77 19
www.hintkulturmerkezi.com

YOGA ROOMS
Bağdat Cad. Emek Apt. No:179/1 Kat:3
Selamiçeşme, İstanbul
0216 336 00 10 www.yogarooms.com

BİLGİ PAYLAŞIM DERNEĞİ
Mete Cad. Park Apt. N. 24 K. 5 Taksim, İstanbul
0212 245 29 42
www.bilgipaylasim.org

YOGA ART
Teşvikiye Güzelbahçe sokak Güzelbahçe Apt.
No. 29 Kat. 1 D. 5 Nişantaşı, İstanbul
0212 231 98 52 www.yogaartcenter.com

İSTANBUL YOGA MERKEZİ
Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Köseoğlu Apt. N.
5 D. 3 Erenköy, İstanbul
0216 368 84 82 www.yogamerkezi.com

MİRA YOGA
Hamiyet Yüceses Sok. Aslanoğlu Apt. A Blok
31/6 Suadiye, İSTANBUL
0532 478 82 87 www.yogam.net

GOVİNDA İSTANBUL LOKANTASI
K.M Çelebi Mah. İpek Sok. No. 15 / 1 Taksim,
İstanbul 0212 252 40 15
www.govindaistanbul.com

YOGA DARGA
Yıldırım Oğuz Göker Cad. 8. Gazeteciler Sitesi
No:74 Akatlar / Etiler / İstanbul
0212 270 84 89 www.yogadarga.com

RADİA KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ
Vali Konağı Cad. Süleyman Nazif Sok. Antik
Konak Apt. 14/ 3 Nişantaşı, İstanbul
0212 296 00 08 www.radiagelisim.com

CİHANGİR YOGA
Meclisi Mebusan Yokuşu N. 15 Plato Film
Okulu Binası 4. Kat Cihangir, İstanbul
0212 243 19 93 www.cihangiryoga.com

3D- DÖN DÖN DÖN DURMADAN
Firüzağa Mahallesi Yeni Çarşı Caddesi (Limonlu
bahçenin tam karşısı) Tel: 05356215825
dondondondurmadan.wordpress.com

HARIOM YOGA
Rüştiye Sok. Rüştiye Çıkmazı Şafak Apt.
N. 8 – 10 D. 2 Kızıltoprak, İstanbul
0216 414 69 86 www.yogahariom.com

STUDIOJ2O
Akaretler Mah. Hare Sok. 5.Gazeteciler Sitesi 2.
Söltaş Villaları No. 28, İstanbul
02122785848 www.studioj2o.com

SİNERJİ KİŞİSELGELİŞİM MERKEZİ
Caddebostan Mah. Bağdat Cad. Yasemin
Ünsal Apt. No. 312 Kat. 3 D. 3 Kadıköy,
İstanbul 0530 419 85 22
www.caddebostansinerji.com
YAŞAMIN GİZEMİ HİMALAYA TUZU
Bağdat Cad. No. 295 / A Caddebostan,
İstanbul 0216 368 62 68
www.yasamingizemi.com
YÜKÜNÇ VAKFI BİLİNÇLİ YAŞAM MERKEZİ
Vali Konağı Cad. No. 173 D. 15/ 2 Nişantaşı,
İstanbul 0212 231 28 55
www.yukunc.org.tr
BRAHMA KUMARİS DERNEĞİ
Kalamış: Fuat Paşa Cad. No12 Tur Apt. D:5
Kat 4, Kalamış/ İstanbul 02164103538
Şişli: Halaskargazi Cad. Doktor Şevket Bey
Sok. Konur Apt. Kat:1 D:2 Şişli / İstanbul
0212 219 75 55
www.meditasyonyapalim.org
MUSON ETNİK EŞYALAR
Valikonağı Cad. N. 72 Harbiye M. Nişantaşı
Şişli, İstanbul 02122962164
ARKEO PERA
Yeniçarşı Cad. Petek Han No:32/A
Galatasaray, İstanbul 0212 249 92 26
www.ArkeoPera.com
ELMAS TERAPİ MERKEZİ
Fırat Cad. Kamelya - 1/14 D.2
Ataşehir, İstanbul 0533 766 14 77
www.elmasterapi.com
MERT GÜLER KLASİK YOGA VE
FARKINDALIK MERKEZLERİ
Bakırköy: Fişekhane Cad. No:52 Daire:5
Kat:5 Bakırköy, İstanbul 0212 572 96 42
Bostancı: Mehmet Şevki Paşa Cad. No:9 K:8
D:8 0216 410 31 47
www.klasikyoga.com
YOGA DÜKKÂNI
www.yogadukkani.com

ve
şimdi

•• Satış noktası olmak için arayınız. 0212 267 12 53, yeni eklenen satış noktalarımız için lütfen inceleyin. www.ucuncugoz.org
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Diyor

Mesleği:.................................................................................
Adresi:...................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Firma Adı:..............................................................................
Sektör:..................................................................
Telefon İş:.............................................................
Telefon Ev:............................................................
Telefon Cep:..........................................................
Faks:....................................................................
E-posta:................................................................

Biçiyorum
Tanrıve
Çiftçi

Hindistan

Bir Rüyamı
Yoksa
Gerçek mi?

Aile Dizimiyle

Geçmişi Geçmişe Armağan Etmek

Sezişin Sanat Hali;

Sezen Aksu

Hayatın Yaratıcı Gücü

Dosya:

PARA

Adı Soyadı:............................................................................
Göbek Adı:.............................................................................
Doğum Tarihi:.........../...../......... Saat:....... Yer:........................
Cinsiyeti:
Medeni Hali:
Öğrenim Durumu:
Mesleği:.................................................................................
Adresi:...................................................................................
.............................................................................................
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Firma Adı:..............................................................................
Sektör:..................................................................
Telefon İş:.............................................................
Telefon Ev:............................................................
Telefon Cep:..........................................................
Faks:....................................................................
E-posta:................................................................

Aboneliğimi..................sayıdan başlatmak istiyorum.
Eski sayılardan istiyorum: .....................sayı/sayıları

Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Havale için Bilgi:

Güler Pınarbaşı

TC Ziraat Bankası A.Ş. Aksaray Şubesi
Şube No: 751
Hesap Numarası:55067466-5001
IBAN: TR68 0001 0007 5155 0674 6650 01
Hesap Sahibi:

Yazı İşleri Yönetmeni

Güler Pınarbaşı
3.Göz İletişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Yıldız Posta Cad. Akın Sitesi No:8/34
Gayrettepe / Beşiktaş / İstanbul
Aboneliğinizin başlaması için lütfen ödeme dekontunu
0212 275 75 35 nolu faksa gönderiniz, ya da
info@ucuncugoz.org hesabına mail atabilirsiniz.
Kredi Kartı için Bilgi:

80.- (Seksen) TL (12 sayı) tutarı kredi hesabımdan alınız.

Kart No:
Tarih:......../....../..........
Son Kullanma Tarihi:......../....../..........
Güvenlik Kodu (son 3 sayı):
Mobil Ödeme:

8.- (Sekiz) TL (K.D.V. ve kurye dahil)1sayı tutarını mobil ödeme
aracılığıyla yapmak için, UCUNCUGOZ yazıp 7979 numarasına
sms gönderilerek cep telefonundan satın alabilirsiniz. Kurye ile
adresinize gönderilecektir. Ücret cep telefonu faturanıza her ay
yansıyacak veya TL bakiyenizden her ay düşecektir.
7979 kısa numarasına gönderilen her SMS
Avea 50Kr, Turkcell 50Kr (KDV, ÖİV dahil)
ücretlendirilir. Bilgilendirme mesajları ücretsizdir.
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Eski sayılardan istiyorum: .....................sayı/sayıları
Havale için Bilgi:
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3.Göz İletişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
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Gayrettepe / Beşiktaş / İstanbul
Aboneliğinizin başlaması için lütfen ödeme dekontunu
0212 275 75 35 nolu faksa gönderiniz, ya da
info@ucuncugoz.org hesabına mail atabilirsiniz.
Kredi Kartı için Bilgi:

80.- (Seksen) TL (12 sayı) tutarı kredi hesabımdan alınız.

Kart No:
Tarih:......../....../..........
Son Kullanma Tarihi:......../....../..........
Güvenlik Kodu (son 3 sayı):
Mobil Ödeme:

8.- (Sekiz) TL (K.D.V. ve kurye dahil)1sayı tutarını mobil ödeme
aracılığıyla yapmak için, UCUNCUGOZ yazıp 7979 numarasına
sms gönderilerek cep telefonundan satın alabilirsiniz. Kurye ile
adresinize gönderilecektir. Ücret cep telefonu faturanıza her ay
yansıyacak veya TL bakiyenizden her ay düşecektir.
7979 kısa numarasına gönderilen her SMS Avea
50Kr, Turkcell 50Kr (KDV, ÖİV dahil) ücretlendirilir.
Bilgilendirme mesajları ücretsizdir.
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Yayın Türü: Yaygın Süreli - ayda bir yayınlanır
3. Göz Farkındalık Bilinciyle Yaşama Sanatı
Dergisi’nde yayımlanan yazı ve fotoğraflardan
yayıncı izni alınmadan ve kaynak belirtmeden
kısmen
veya
tamamı
alınamaz.
Dergiden
yayınlanan yazılardan yazarlar, reklamlardaki gerekli
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WWW.UCUNCUGOZ.ORG
Bedensel, Zihinsel ve Ruhsal konu başlıklarını Okyanusla tamamlayan
www.ucuncuguz.org bilgi, haber ve röportajlarıyla farkındalık
yolculuğunuzda her an yanınızda!
Başlangıçta varolan, dış dünyaya yönelen dikkatin zayıflattığı içsel bağımız, özümüzle kurduğumuz yeni
köprünün akışıdır farkındalık. Bundan sonra eskisi
gibi bakamaz, duyamaz, tadamaz, dokunamaz,
koklayamazsınız… İçinizdeki Öz’le bağınız
kurulmuştur artık. Bu farkındalıkla yaşamak
bütünlüğü yakalamak demektir. Bunu deneyimleyip paylaşanların, paylaşmak isteyenlerin platformu 3. Göz Farkındalık Haberleri
sitemiz sizi de davet ediyor!..
Yazılar
Şiirler
Haberler
Röportajlar
Etkinlikler ve
Farkındalık Okulu Deneyimiyle
Üyelerinin paylaşımlarıyla, günden güne içeriğini
zenginleştiren web sitemize siz de üye olun;
Deneyimlerinizi
Bilgilerinizi
Yorumlarınızı paylaşın…
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