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Değerli Okuyucular,
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Evrende her şeyin birbiri ile bağlantılı olduğu, sonsuz ve sınırsız bir
kaynaktan beslendiği, benzer enerjilerin birbirini çekmekte olduğu
gerçeklerinden bakıldığında, anlam verilemeyen pek çok olayın nedeni ortaya
çıkmaktadır. Günümüzde şaşırtıcı diye nitelendirilen birçok araştırma
sonucunun aslında bu doğal kanunları içerdiği rahatlıkla görülebilmektedir.
Çiçeklerin tepki vermekte olduğuna dair araştırmaların yanı sıra bedenin,
zihnin müziğe ve ses titreşimlerine verdiği tepki de araştırma konusu olmuş,
etkisi kanıtlanmıştır. Kendimizden daha büyük, sınırsız bir alanın varlığı ve
hepimizin bu alanla bir bütün olduğu gerçeği günümüzde nedeni
anlaşılamayan birçok şeyi açıklamaktadır.
Müziğin somut etkileri, insanın enerji alanı, çiçeklerin verdiği tepkiler ve
canlıların birbiri ile bağlantılı oluşu ile ilgili yürütülen bilimsel araştırmalar ve
gerçekleştirilen deneyler de aslında günümüzün ruhsallıktan uzaklaşmış
bilimini
kökleri
ile
birleştirmekte,
materyalist
bir
anlayıştan
uzaklaştırmaktadır.
Elde edilen sonuçlar bu bağlantılılık halinin, canlıları etkileyen bu bütünsel
alanın, ruhun varlığının birer bilimsel kanıtı olabilir mi?
Görülüyor ki dünya çapında, insanların kafalarında artan sorular bu konulara
ilişkin yanıt arayışlarını da beraberinde getirmekte ve yeni bir döneme
geçilirken bilim ve ruhsallık konusunda daha esnek bir anlayış ortaya
çıkmaktadır.
Önümüzdeki dönemde çok daha fazla hissedilecek olan bu bilinç değişimi
yeni sonuçları ile bize yeni kapıları açabilecek, kafamızdaki pek çok soruya
daha açık ve net yanıtlar bulabileceğimiz günleri beraberinde getirecektir.
Bizler de bu sorulara yanıt arayışımızda, ruhsal araştırmalar bültenimizde bu
ay sizlere müziğin ve seslerin etkileri, dışarıdaki olumsuz tesirlere karşı
kendimizi koruma altına almamızı sağlayacak psişik korunma teknikleri ve
çiçeklerin
gösterdiği
tepkilere
dair
kanıtlardan
oluşan
makaleler
sunmaktayız.
Bilginin ışığıyla nice paylaşımlar diliyoruz.
Sevgi ve saygılarımızla,
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SESİN VE MÜZİĞİN ETKİLERİ
M. Reşat GÜNER
Seslerin ve müziğin üzerinizde ne gibi etkiler meydana
getirdiğine en son ne zaman dikkat ettiniz? Her birimiz o
ya da bu ölçüde seslerle ve müzikle iç içeyiz. Dış
dünyayla iletişim kurduğumuz en önemli duyularımızdan
bir tanesi işitme duyumuz hiç şüphesiz. Bu duyu
sayesinde çevremizle iletişim kurabiliyor, birbirimizi
anlayabiliyor ve kendimizi seslerle ifade ediyoruz. Şu an
bu satırları okurken bile zihninizde sözcükleri duyuyor ve
böylece okuduklarınızdan bir anlam çıkartıyorsunuz. Peki
ya müzik? Müzik yaşamımızı nasıl etkiliyor? Ya da
müziğin olumlu etkilerinden yararlanmak hiç aklımıza
geliyor mu?
Ses ve müziğin çeşitli etkileriyle ilgili araştırmalar geliştikçe bu konunun ne kadar
önemli olduğu ve bu etkilerden bilinçli olarak yararlanıldığında yaşantımızda ne kadar
olumlu etkiler meydana getirebildiği gözler önüne seriliyor. Ve bu etkileşim aslında çok
da somut. Çünkü müziğin zihnimiz ve duygularımız uyandırdığı etkiler bir yana, ses
titreşimlerinin madde üzerindeki somut etkileri artık çok iyi bilinen bir konu. Yani
müzik yalnızca kulak zarımız üzerinde değil bedenimizin her hücresi üzerinde çok
çeşitli türde etkiler meydana getirebiliyor.
Bunun nasıl olduğunu görmek isterseniz müzik setinizin veya bilgisayarınızın
hoparlörüne yakın bir yere içi su dolu plastik veya kağıt bir bardak koyup müziğin
titreşimlerinin suyu nasıl hareket ettirdiğini izleyebilirsiniz. Eğer bu konuda daha da
ileri gitmek isterseniz davul, darbuka ya da def gibi gergin bir yüzey üzerine kum
serpip müzik setinizin bas sesleri çıkaran hoparlörünün üzerine koyun. Özellikle uzun
seslerden oluşan bir müzik çalın ve oluşan desenleri hayranlık içinde izleyin.
Şimdi, müziğin ve seslerin, büyük çoğunluğu sudan oluşan hücrelerimiz ve
organlarımız üzerinde nasıl bir etki yaratabileceğini düşünebiliyor musunuz? Titreşen
sesler çevremizdeki hava içerisinde gözümüzle göremediğimiz titreşimsel desenler
oluşturur ve bu titreşimler harekete bağlı enerji alanları yaratır. Biz de bu enerjileri
emeriz ve onlar da bizim nefes alış verişimizi, nabzımızı, kan basıncımızı, kas
gerginliğimizi, vücut sıcaklığımızı ve diğer içsel ritimlerimizi yavaş yavaş değiştirir.
Ayrıca dalga türlerine ve diğer özelliklerine bağlı olarak seslerin elektrik yükleyici ya da
serbest bırakıcı etkileri olabilmektedir. Bazı durumlarda sesler beyni ve bedeni pozitif
elektrikle yükler. Bazen de yüksek sesli, ritimli bir müzik bize enerji verir,
gerilimlerimizi ya da ağrılarımızı maskeler ya da ortadan kaldırır.
Sesler elbette negatif etkilere de yol açabilir. Şehir gürültüleri başımızı şişirdiği gibi
bedenimizdeki enerjiyi de tüketebilir. Aşırı gürültülü tiz bir frekans ani biçimde baş
ağrısına ya da aşırı denge kaybına yol açabilmekte, düşük frekanslı sesler ise bedeni
etki altına alabilmekte, strese, kasılmalara ve ağrıya yol açabilmektedir.
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Müziğin Etkileri
Pek çoğumuz ne gibi bir etkisi olduğunun tamamıyla farkında
olmadan müzik dinleriz. Dinlediğimiz müzikler bazen
uyarıcıdır, bazen rahatsız edici, bazen de rahatlatıcı olabilir
Tepkimiz her ne olursa olsun, dinlediğimiz müzikler
üzerimizde ruhsal, zihinsel ve fiziksel etkiler yaratır. Bunu
çoğu zaman farkında olmadan deneyimleriz. Şimdi müziğin
etkilerini çeşitli araştırmalara dayalı olarak başlıklar halinde
ele almak istiyorum.

Müzik Beyin Dalgalarını
Düzenleyebilir

Yavaşlatabilir

ve

Müziğin bu etkisi çok çeşitli deneyler ve gözlemlerle
kanıtlanmıştır. Beyin dalgaları hem müzik hem de kişinin
kendi çıkardığı seslerle değiştirilebilmektedir. Gündelik bilinç
halindeyken beynimiz saniyede 13 ila 20 titreşim hızına sahip
olan “beta” dalgaları yaymaktadır. Ancak gözlerimizi kapatıp
gevşemeye başladığımızda bu dalgalar 13’ün altına düşer ve
“alfa” ritmine geçeriz. Rüya görmeye başladığımız uyku
durumunda bu dalgalar 8’in altına düşer ve o zaman da “teta”
olarak adlandırılan faza geçmiş oluruz. Teta dalgaları aynı
zamanda derin meditasyon veya trans halleri esnasında da
gözlenebilir. Çok derin uyku halinde ise 0.5 ile 4 titreşim
arasında değişen delta dalgaları ortaya çıkar. Beyin dalgaları
ne kadar yavaşlarsa kendimizi o kadar rahat, huzurlu ve
sakin hissederiz.
Belli türdeki müzikler veya özel olarak dizayn edilmiş sesler
beyin
dalgalarını
yavaşlatıp
rahatlamayı
kolaylaştırabilmektedir. Çeşitli antropolojik araştırmalar
müziğin çağlar boyunca bilinç halini değiştirmeye yönelik
amaçlarla kullanılageldiğini göstermektedir. Hatta yakın
zamanlardaki araştırmalar antik dönemlerde değişik bilinç
hallerini başlatmaya yönelik müzik türlerinin yanı sıra son
derece sofistike akustik dizaynların da keşfedilmiş olduğunu
göstermektedir.
Beyinle ilgili araştırmalar müziğin özellikle beynin sağ
yarıküresine hitap ettiğini göstermektedir. Beynimizin sol
yarıküresi genellikle mantıksal işlevleri yerine getirirken sağ
yarıküre daha çok sezgisel ve yaratıcı aktivitelerle ilişkilidir.
İşte bu yüzden evde, işte ya da okulda çalınan müzik beynin
sol yarıküresiyle sezgisellikten sorumlu olan sağ yarıküresi arasında dinamik bir
dengenin oluşmasını sağlayarak yaratıcılığı artırıcı bir rol oynayabilir.
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Eğer bir iş yaparken dikkatinizin dağılmaya başladığını ve hayallere daldığınızı fark
edersiniz on ya da on beş dakika kadar arka planda Mozart ya da Bach gibi
bestecilerin müziklerini veya barok döneme ait bir müziği dinleyin. Bu zihninizin tekrar
yerine gelmesini ve dikkatinizi toparlamanızı sağlayacaktır.

Müzik Nefes Alış Verişini Etkiler
Normal bir halde otururken dakikada yirmi beş ila otuz beş kez arası nefes alıp veririz.
Derin ve yavaş nefes alıp vermek hem beden hem de zihin için oldukça olumludur.
Hafif ve hızlı nefes alıp vermek ise yüzeysel ve dağınık bir zihin haline yol açabilir. Bu
bakımdan nefes ritmi ile zihinsel işlevler arasında çok yakın bir bağlantı vardır. Aynı
zamanda zihinsel durumumuz da nefes alıp verişimizi etkiler. Dinlediğimiz müzikler
içimizde farklı duygusal ve fiziksel etkiler meydana getirdiği için nefes alıp verme
hızımızı etkilerler. Örneğin yüksek volümde çalan bir rock müziğini dinlerken gevşeyip
yavaş biçimde nefes alıp vermeniz pek mümkün değildir. Ancak rahatlatıcı ağır
tempolu ve kaliteli bir müzik sizi çok olumlu bir ruh haline getirebilir.

Müzik Kalp Atışını, Nabzı ve Kan Basıncını Etkiler
Müzik aynen solunumda olduğu gibi kalp atışı ve kan basıncı üzerinde de etkilidir.
Çünkü insan kalbi sese ve müziğe kolaylıkla ayak uydurabilir. Nabzımız müzikle ilgili
frekans, tempo ve volüm gibi niteliklere tepki verir ve sesin ritmine ayak uydurmak
için hızlanır ya da yavaşlar. Müzik ne kadar hızlıysa, kalbimiz o kadar hızlı atar, müzik
ne kadar yavaşsa kalp de o kadar yavaş atar. Nefes alış veriş hızı gibi, daha düşük bir
kalp atışı daha az fiziksel gerilim ve stres yaratır, zihni sakinleştirir ve bedenin kendi
kendisini iyileştirmesine yardımcı olur. Müzik, doğal bir kalp atış düzenleyicisidir.
Lousiana Eyalet Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada yirmi dört gençten oluşan bir
topluluğa spor antrenmanı yaptıkları esnada önce hard rock dinletilmiş. Bunun kalp
atış hızlarını daha fazla artırdığı ve antrenmanlarının kalitesini düşürdüğü gözlenmiş.
Ancak ağır tempolu ve rahatlatıcı müzikler gençlerin kalp atış hızlarını yavaşlattığı ve
daha uzun süre antrenman yapabildikleri görülmüş.
Müzik kalp atışının yanı sıra kan basıncını da değiştirebilmektedir. Güney Carolina
Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu’nda görevli olan Dr. Shirley Thompson aşırı gürültünün
kan basıncını yüzde on kadar artırabileceğini bildirmektedir. Bu etki elbette dolaylı
biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu konuyla ilgili çeşitli araştırmalar ağır tempolu
müziklerin sistolik kan basıncını büyük oranda düşürdüğünü göstermektedir.

Müzik Kas Gerilimini Azaltır, Beden Hareketlerini
ve Koordinasyonu Geliştirir
Bedenimizdeki bütün kaslar işitme siniriyle iç kulağa bağlıdır. Dolayısıyla kas gücü,
esnekliği, yoğunluğu sesten ve titreşimlerden etkilenmektedir. Bir aerobik sınıfındaki
yetmiş üniversite öğrencisi ile yapılan bir çalışmada araştırmacılar müziğin bir yandan
deneklerin keyiflerini ve motivasyonlarını artırırken diğer yandan da güçlerini
artırdığını ve hareketlerini daha koordine biçimde yönlendirebilme yeteneklerini
geliştirdiğini keşfettiler.
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1980’lerde Norveçli eğitimci Olav Skille ciddi fiziksel ve zihinsel özürleri olan çocukları
tedavi etmek için müziği kullanmaya başladı. Çocukların seslerle karşı karşıya
bırakıldığı özel bir ortam olan “müzik banyosu”nu icat etti ve belli müziklerin kas
gerilimini azalttığını ve çocukları gevşettiğini gördü. Skille’nin yöntemi “Vibroakustik
Terapi” adıyla Avrupa’nın diğer bölgelerine de yayıldı. Genellikle düşük frekanslı
müzikler sırtın alt bölgelerinde, kuyruk sokumunda, baldırlarda ve bacaklarda titreşim
yaratmaktadır. Frekans yükseldikçe etkisi daha çok göğsün üst bölümlerinde, boyunda
ve başta hissedilmektedir.

Müzik Beden Isısını Etkiler
Bir kapı gıcırtısı, rüzgar uğultusu ve diğer ürkütücü
sesler soğuk terler dökmenize ve tüylerinizin diken
diken olmasına yol açabilir. Özellikle filmlerde bu
tür ses efektlerinden oldukça etkili biçimde
yararlanılmaktadır. Film müzikleri ve filmlerde
kullanılan ses efektleri filmdeki sahnelerin duygusal
etkisini artırmada hayati bir rol oynar. Film izlerken
karşınızda yalnızca görüntüler ve sesler vardır ve
filmi izleyen kişi bu verilerden yola çıkarak kendi
içinde hisler oluşturur.
Bütün sesler ve müzikler beden ısısını, dolayısıyla
da ısı değişikliklerine uyum sağlama yeteneğimizi
az da olsa değiştirmektedir. Ünlü Rus besteci Igor Stravinsky bu konuyla ilgili
gözlemini “Vurmalı çalgılar ve bas kalorifer etkisi yapar.” biçiminde dile getirmektedir.
Soğuk bir kış gününde özellikle güçlü vuruşları olan sıcak ve hoş bir müzik dinlemek
ısınmanıza yardımcı olacaktır. Ama yazın sıcak günlerinde daha uçuk ve soyut bir
müzik sizi serinletebilir.

Müzik Endorfin Düzeyini Yükseltebilir
Beynin kendi uyku ilacı olan endorfin hormonu ile ilgili araştırmalar bu hormonun
ağrıyı azaltıp “doğal bir sarhoşluk” hali yaratabileceğini göstermektedir. Müziğin
neşesinden ve zenginliğinden doğan iyileştirici kimyasallar bedenin kendi
yatıştırıcılarını yaratmasına ve bağışıklık sistemini güçlendirmesine olanak
tanımaktadır. 1996 yılında, Teksas Austin’de müzikle ile ilgili yapılan bir araştırmanın
sonuçlarına göre doğum yaparken müzik dinleyen hamile kadınların genellikle
anesteziye ihtiyaç duymadığı görülmüştür.
Doğal sarhoşluk ya da keyif hali stresin ve acının karşısındadır ve bazen de bedeni
haktalıklara karşı koruyan lenfositlerin yani T hücrelerinin düzeyini yükseltmektedir.
Müziğin bedensel sağlık üzerindeki etkileri çok eski çağlardan beri bilinmektedir. Antik
şifa merkezlerinde müziğin iyileştirici etkilerinden hem psikolojik hem de fizyolojik
rahatsızlıkların giderilmesinde yararlanılmaktaydı.

2011 ©İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği

6
Müzik Strese Bağlı Hormonları Düzenleyebilir
Anestezi uzmanları rahatlatıcı müzikler dinleyen
kişilerin kanındaki stres hormonlarının düzeyinin
büyük ölçüde düştüğünü, bazı durumlarda ilaç
alımının bile gerekmediğini söylemektedirler. Bu
etkiyi
kendi
yaşamımızda
pek
çok
kez
gözlemlemişizdir.
Bütün bu fizyolojik etkilerinden dolayı müzik
bağışıklık sistemini de güçlendirmekte, hastalıklara
karşı direnci artırmaktadır.

Müzik Üç Boyutlu Algımızı Etkiler
Çeşitli araştırmaların sonuçlarına göre belli müzikler beynin fiziksel dünyayı algılama,
zihinde canlandırma ve nesneler arasındaki farklılıkları ayırt etme yeteneklerini
geliştirebilmektedir. Diğer bir deyişle, müzik çevremizi algılayışımızı etkilemektedir. Bu
anlamda müzik sesten yapılmış bir duvar kağıdına benzemektedir. Ortamımızı daha
ferah, daha geniş ve daha şık yapabilir.

Müzik Zaman Algımızı Değiştirir
Müziği zihnimizi yavaşlatmak ya da hızlandırmak için kullanabiliriz. Hızlı, tekrara
dayanan ve marş gibi müzikler hızımızı artırabilir. Klasik ya da Barok müzikler daha
düzenli davranışlara yol açar. Çok romantik ve New Age türü müzikler stresli bir
atmosferi yumuşatmaya yardımcı olur. Bazı müzikler belli durumlarda zamanın
durmuş olduğu hissini verebilir.

Müzik Hafızayı ve Öğrenmeyi Güçlendirebilir
Belli tür müzikler kişiye göre değişmekle birlikte konsantrasyonu artırarak öğrenmeyi
kolaylaştırabilmektedir. Arka planda Mozart ya da Bach gibi hafif ve ağır tempolu
müzikler çalmak bazı kişilerin daha uzun süre konsantre olmasını sağlayabilmektedir.
Çalışırken özellikle barok müzik dinlemek yazıları, şiirleri ve yabancı dildeki sözcükleri
ezberleme yeteneğini artırabilmektedir. Bulgar asıllı Dr. Georgi Lozanov’un hızlı
öğrenme yönteminde müzik oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Lozanov’un
geliştirmiş olduğu telkinbilim yöntemiyle örneğin bir yabancı dili çok kısa sürede
öğrenmek mümkün olabilmektedir. Ve bu tekniğin en önemli bileşenlerinden biri de
müziktir. Lozanov bu çalışmalar esnasında arka planda belli müzik parçalarını
kullanmaktadır.

Müziğin Daha Süptil Yönleri
Burada sıraladığım etkiler konunun yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor. Bu konuyla
ilgili yazılabilecek daha pek çok şey var. “Müzik ruhun gıdasıdır.” sözünü hepimiz
duymuşuzdur. Gerçekten de müzik tüm güzel sanatlar içerisinde en soyut olanıdır.
Çünkü doğrudan doğruya duygularımıza ve psişemize hitap eder.
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Değişik müziklerin üzerinizde meydana getirdiği etkileri bazen sözcüklerle
açıklayamazsınız. Çünkü müziğin fiziksel etkilerinin yanı sıra normal duyularla
algılanamayan ancak hissedilebilen süptil bir etkisi de vardır.
Duyular dışı yeteneklere sahip kişiler özellikle canlı icra edilen müziğin güçlü bir
enerjiye sahip olduğunu ifade etmektedirler. Müziğin bu etkisi enerji alanımız (aura)
üzerinde çeşitli etkileşimlere yol açmakta ve bizler de bundan etkilenmekteyiz. Sesin
görünen ve bilinen etkilerinin yanı sıra duyularla algılanmayan pek çok etkilerinin var
olduğu özellikle eski kültürler tarafından çok iyi bilinen bir gerçekti. Ve belki de müzik
böylesine sıradan hale gelmeden önce özel etkiler meydana getirmek için
kullanılıyordu. Nitekim buna ait pek çok araştırmalar sesin ve müziğin olağandışı bilinç
hallerini başlatmak ve elde etmek için yoğun biçimde kullanıldığını göstermektedir.
Günümüzde bu amaçla dizayn edilmiş çeşitli ses ve
müzik CD’leri var ve bunlardan bazıları gerçekten çok
başarılı. Bu sesleri dinlediğinizde kolayca meditatif bir
hal içerisine girebiliyor ve bunu sürdürebiliyorsunuz.
Kısacası müzik, yaşamımızın ayrılmaz bir parçası. Bir
müzisyen olarak sizlere önerim mümkün olduğunca
yüksek kaliteli müzikleri dinlemenizdir. Elbette yerine
göre her tür müzik dinlenebilir. Ancak barok ve klasik
dönem müziklerinin yansıttığı tesirler hem beyniniz
hem de psişeniz üzerinde çok olumlu etkiler
oluşturmaktadır. Çünkü bu müzikler her yönüyle
doğanın ve evrenin uyumunu yansıtmaktadır. Bundan
dolayı da yaydıkları etkiler bilincinizi yükseltici niteliktedir. Böylesi kaliteli müzikler
bestelemiş pek çok ünlü besteci vardır. Ben özellikle Bach, Vivaldi, Handel, Telemann,
Scarlatti ve Mozart gibi bestecilerin eserlerini dinlemenizi öneririm. Çağımıza yakın
bestecilerden Debussy ve Ravel’in eserleri de oldukça yüksek düzeyli etkiler
taşımaktadır. Klasik müzik dinlemeye aşina olmayanlar başlangıçta bunları dinlemekte
güçlük çekebilir. Bu müzikleri önce arka planda çalarak işe başlayın. Zamanla
alıştığınızı ve sizi çok rahatlattığını fark edeceksiniz. Bunların yanı sıra New Age türü
müziklerin bazıları da oldukça rahatlatıcı etkiler taşımaktadır. Zamanla hangi
müziklerin sizde ne gibi etkiler meydana getirdiğini kendi kendinize deneyerek
anlayabilirsiniz. Müziği kendi ruh halinizi değiştirmek ve kontrol etmek için kasıtlı
olarak kullanmaya başladığınızda sizin için çok yararlı bir araç haline dönüşebilir.
Son notum anne babalara… İçinde yaşadığımız ortamda biraz zor olsa da ne olur
çocuklarınızı kaliteli müzik dinlemeye alıştırmak için elinizden geleni yapın. Çünkü bu,
onların gelecekteki yaşamlarını çok olumlu yönde etkileyecektir. Özellikle bebek
yaşlarda çocuğu olanlar doğduğu andan itibaren bebeklerinin odasında klasik müzik
çalabilirler. Hamile anneler ise daha doğmadan bebeklerine klasik müzik dinletmeye
başlayabilirler. Çünkü bebekler anne karnında 4,5 aylık olunca duyabilmeye başlarlar.
Yararlanılan Kaynak: Mozart Effect, Don Campbell
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PSİŞİK KORUNMA
Fadime Emir
Tarihin her döneminde, anlayışıyla, bilgisiyle,
uygulamalarıyla yaşadığı çağın inanç ve
değerlerinin, bilimsel kabullerinin önünde gitmiş
filozoflar, din adamları, bilim adamları, şifacılar
vs. olagelmiştir. Öncül fikirler ve uygulamalar
başlangıçta dışlansa veya çok az bir insan
tarafından benimsense bile pratikteki faydaları
görüldükçe, başka insanlar tarafından da
deneyimlendikçe geniş bir kitlenin inanç ve
değerleri haline gelir.
Psişik korunma konusu da aynen böyle bir
tarihçeye
sahiptir.
Tarihin
en
eski
dönemlerinden beri küçük bir grup tarafından
hep bilinmiş ve uygulanmıştır. Ancak son
yıllarda
Reiki
gibi
şifa
tekniklerinin
yaygınlaşmasıyla birlikte daha çok insan tarafından bilinmekte ve uygulanmaktadır.
Bu konu ile ilgili hiçbir şey bilmiyor olabilirsiniz. Ancak konu kapsamında olan pek çok
doğal hali hemen hemen hepimiz yaşamaktayız. Örneğin zaman zaman şu cümleleri
kullanıyor veya duyuyor olabiliriz:
“ Beni kesinlikle tüketen bir arkadaşım var. Ne zaman onu görsem hiç enerjim
kalmıyor. Onun yanından tükenmiş bir şekilde ayrılıyorum”
“ Yeni bir eve taşındım, bu evde kendimi çok rahatsız hissediyorum.”
“ İşyerimdeki toplantılardan tükenmiş bir şekilde çıkıyorum.”
“Falancalar bizdeydi onlar gittikten sonra evde bıraktıkları ağır hava içimizi bunalttı.”
“ Bu müşterim yanımdan ayrıldıktan sonra bir parçasının bana yapıştığını
hissediyorum.”
“ Benden nefret eden bir kişi var ve düşüncelerini sürekli kafamın içinde
hissediyorum.”
“Bir ortama girdiğimde oradaki insanların mutlu mu sinirli mi olduğunu hemen
anlıyorum.”
“ Kent dışında yaşıyorum ve ziyarete geldiğimde kentteki titreşimler beni âdeta
boğuyor.”
“ Yoğun saatlerde otobüse binmek beni tamamen bitiriyor.”
“Ne zaman bir hastaneye gitsem bütün enerjimin tükendiğini hissediyorum.”
“Kavga eden insanlara, sinirli insanlara tahammül edemiyorum.”
Bu ve benzeri hissedişler enerji ve ortamlara olan doğal duyarlılığımızdan kaynaklanır.
Her insan bir ölçüde yerlerin, eşyaların ve insanların enerji alanına duyarlıdır. Kiliseye,
camiye veya kütüphaneye girdiğimizde o mekanların sükûnetini hissederiz.
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Kendimizi iyi hissettiğimiz belirli evleri severken, kötü hissettiğimiz evlerden kaçınırız.
Hassasiyeti çok az olan bir insan bile bir toplantıya veya bara girdiğinde ortamın
dostane mi, gergin mi vs. olduğunu algılar. Farkında olalım ya da olmayalım ortamlar
hepimizin duygu ve davranışını görülür bir biçimde etkiler.
Sağlığımızı, sinir sistemimizi olabildiğince korumak ve güçlendirmek için enerjinin
doğası hakkında bilgilenmek gerekir. Kendimizi, işyerimizi, evimizi psişik saldırılardan
korumayı ve temizlik yapmayı öğrenmek gerekir. Psişik temizlik şifacılık gibi bir enerji
çalışmasıdır.
Tüm spritüel uygulamalarda ve tüm enerji çalışmalarında olduğu gibi psişik korunmayı
öğrenmek için de düzenli ve disiplinli bir çalışmayı belli bir süre yapmak gerekir.
Geçmişte pek çok topluluğun, ortamın enerjilerini değiştirme ve ruhsal koruma
sanatını bilen ve uygulayan uzmanları vardı. Bunlar, şamanlar, şifacılar, büyücüler,
mistik rahipler ve rahibeler vs. idi. Günümüzde de herhangi bir kişi bu “enerji
çalışmasını” yapabilir. Enerji çalışması yapmayı sağlayan teknikler özel yeteneğe ve
alete ihtiyaç duymaz. Yalnızca inanmayı ve düzenli olarak uygulamayı gerektirir.
Psişik korunma teknikleri şu durumlar için uygulanabilir.
• rahatsız edici ve gözümüzü korkutucu durumlarda kendimizi koruma
• enerjileri ve tavırlarıyla bizi etkileyen insanlara ve güçlü kişiliklere karşı kendimizi
koruma
• dışsal müdahalelere karşı enerji alanımızı koruma
• evimizi ve iş yerimizi temizleme
• kavgadan veya konuklardan ya da hoş olmayan bir durumdan sonra, ortamdaki
tesirleri temizleme
• bir cismi veya ortamı sevgi dolu bir titreşimle yükleme
• içsel hallerimizi dış tesirlerden minimum düzeyde etkilenecek bir sakinliğe ulaştırma

Enerjinin Doğası
Canlı ve cansız olan her varlık yoğunlaşmış bir
enerjidir ve her varlığın fizik formu dışında bulunan
bir de enerji alanı vardır. Maddesel formu oluşturan
her atomun kendine özgü bir titreşimi bulunur.
Atomlar ve atom altı parçacıklar çevrelerine
yaydıkları
enerjetik
titreşimlere
sahiptir.
Bu
titreşimler bulundukları mekan içinde dağılır. Örneğin
radyoaktif elementlerden yayılan ve radyasyon
denilen enerji türü çevrelerindeki diğer atomlara da
tesir eder. Sadece atomlara değil o atomların
oluşturduğu moleküllere, hücrelere, dokulara da
sinmiş olur.
Gerek maddenin gerekse insan bedeninden dışarı
taşan enerjetik salınımların varlığı 1950’li yıllardan sonra geliştirilen bazı cihazlarla
tespit edilebilmektedir.
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Aura ve enerji alanı ile ilgili somut araştırmaların en önemlilerinden birisi Kirlian
Fotoğrafçılığı”dır. Bu teknikte kullanılan aygıta, Rus mühendis Semyon Kirlian ve eşi
Valentina Kirlian tarafından geliştirildiği için “Kirlian aygıtı” denmektedir.
Bu teknik; yüksek voltajlı, yüksek frekanslı elektriksel alan içerisine yerleştirilen bir
cismin yüzeyinden yayılan ışıklı korona deşarjının fotoğraflanmasıdır. Bu tekniğin insan
bedeninin enerji alanının tespit edilmesinde çok önemli bir yeri vardır.
Kirlian aygıtıyla sürdürülen araştırmalara göre sadece insanların değil, bitki ve
hayvanların da bir enerji alanı olduğu anlaşılır. Bu alanın sağlık ve heyecan hallerine
bağlı olarak ışıma ve renk değişiklikleri gösterdiği saptanır.
Kirlian Fotoğrafçılığı yöntemi günümüzde Rusya’da birçok hastanede hastalıkları teşhis
etmek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca Batı ülkelerinde de bu konuda hayli
araştırmalar yapılmakta ve birçok alanda bu teknikten yararlanılmaktadır.
Bu yöntemle tespit edilen enerji alanına “korona” ismi verilir. Burada fotoğrafı çekilen
şey, yetenekli insanların algılayıp tarif ettikleri anlamda bir “aura” değildir. İnsan
Enerji Alanının fiziğe yakın bir bölümünü temsil etmekle birlikte yine de kişinin gerek
fiziksel sağlığı gerekse psikolojik durumu hakkında çok açık ve net bazı bilgiler
sağlamaktadır.
Aura, psişik yeteneği olan insanlar, durugörürler tarafından görülebilir. Bazı insanlar
aura görme yeteneğine doğuştan sahiptir. Bazı insanlar ise spritüel nitelikli
uygulamalar ile aura görme yeteneğine sonradan ulaşabilir. Auraları görmesek bile her
birimiz onun varlığını duyularımız aracılığıyla zaten algılıyoruz.

Her Ruh Hali Kendine Özgü bir Enerji Yayar
Her birimiz gün içinde duygusal olarak halden
hale geçeriz. Hiçbirimizde duygu ve düşünce
yayınlarını kontrol altında tutabilme becerisi
gelişmemiştir. Duygu ve düşüncelerini çok özel
insanlar, örneğin uzun yıllar disipliner yoga
eğitimi almış kişiler vs. kontrol altında tutabilir.
Böyle bir ruhsal eğitim almadıysak doğal olarak
algıladığımız her etkiye otomatik olarak tepki
veririz.
Dışımızdan gelen çeşitli uyaranlara karşı bir filtre
sistemi yani korunma sistemi geliştirmediysek otomatik tepkilerle yaşar gideriz.
Kontrol bizde değildir. Dış tesirlere göre halden hale savrulur, çoğu kez boşu boşuna
enerji harcayıp halsiz düşeriz. Enerji kaçakları sürekli olmaya başlar ve yenilenemezse
neler olabilir?
-Enerji alanında zayıflama, aurada yırtılma
-Halsizlik, yorgunluk, bitkin düşme ve sık sık hastalanma
-Sinirlilik, çabuk parlama, öfke nöbetleri, saldırgan eğilimler
-Memnuniyetsizlik, yaşam sevincinde matlaşma, depresif belirtiler.
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Tüm bunlar insanın gerek fizik gerekse zihinsel ve psikolojik yönden yaşam kalitesini
olumsuz etkiler.
Öfkeli ve saldırgan insanlardan ok gibi fırlayan enerjiler etkilediği aura aracılığıyla
diğer insanın da öfkelenmesine veya saldırganlaşmasına neden olur. Bu durum grup
dinamiklerinde çok rahat gözlenir. Gruptaki bir kişinin yaşadığı gerilim kısa süre sonra
grubun diğer üyelerinde de benzer ruh hallerini tetikler.
Tam tersine yapıcı, sevgi dolu birinin varlığı veya konuşmaya başlaması, çok mutlu
birinin gülümseyerek ortalıkta dolaşması grubun haletini pozitif yönde etkiler. Bu
nedenle içinde bulunduğumuz hallere dikkat etmek hem kendi sağlığımız, hem de
çevremizdeki insanların sağlığı için bir sorumluluktur.

Psişik Korunma İçin Öncül Hazırlık
Her tür enerji çalışması kişisel bir hazırlık yapmayı, niyet etmeyi ve kendine zaman
ayırmayı gerektirir. ‘Ben her zaman çok yoğunum’ diyenlerin burada öğreneceği birkaç
uygulamayla çok fazla bir kazanç beklememesi gerekir. Fiziksel olarak ne kadar güçlü
ne kadar sağlıklı isek psişik korunma uygulamalarından o kadar etkili sonuç alınır.
Sonuç almak için de belli egzersizleri bir süre düzenli olarak uygulamak lazım.
Birtakım ağrıları, hastalıkları olan insanlar psişik korunma yapamaz mı diye merak
edilebilir. Elbette ki yapılır. Üstelik bu tip insanların yaptığı enerji çalışmaları
iyileşmelerini de hızlandırabilir.
Gerek enerji çalışmaları gerekse korunma için öncelikle yapmamız gerekenler
şunlardır.
1. Dengeli ve düzenli beslenme
2. Düzenli uyku
3. Sık sık duş alma
4. Dedikodu yapmama, içsel konuşmaları, zihinsel gevezelikleri mümkün olduğunca
azaltma
5. Dinlenmeye zaman ayırma, yoğun iş saatlerinde kısa kısa molalar verme
6. Bedensel ve zihinsel olarak gevşeme
7. Topraklanma
Bütün bunlar öncelikle enerji alanlarımızı güçlendirir.
Enerji alanlarımızı nispeten güçlendirdikten sonra psişik korunma yapmak,
oluşturacağımız korunma imajını enerji ile yükleyip şarj etmek kolaylaşır.

Bedensel ve Zihinsel Gevşeme
Bedensel ve zihinsel gevşemeyi öğrenmek kendimize çok önemli bir yatırımdır. Zihni
sakinleştirir. Enerji alanını güçlendirir. Sağ beynin aktivitesini artırdığı için olaylara
daha yüksek bir farkındalıkla yaklaşmamızı sağlar. İmgeleme yeteneğini harekete
geçirir ve bütüncül bir görüşle algılamaya neden olur. İçsel bilgeliğimizin rehberliğini
alabilecek hale getirerek huzur ve mutluluk duygusunu güçlendirir.
Her uygulamada olduğu gibi bunun için de düzenli ve belli bir süre çalışmak, zaman
ayırmak gerekir. Meditasyon yapmak, Her gün 10 dakika bile olsa sessiz bir odaya
çekilip gözleri kapatmak, derin derin soluk alıp vermek hem bedeni hem de zihni
sakinleştirir.
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Topraklanma Nedir?
Doğum sırasında ve doğumdan sonra bilinç olarak bedene odaklanan ruh varlığı kök
şakrasını açarak dünyanın enerjileriyle bağlantı kurar. Bu süreçte kök şakrasını açmak
ve dünyayla bağlantı kurmak için muazzam bir gayret gösterilir. Bu bağlantı onun
bedende kalması ve yaşamayı seçmesi için gereklidir. Beden enerjileriyle dünya
enerjilerinin bağlantı kurmasına topraklanma denir.
Yetişkin bireylerin de kök şakraları aracılığıyla, dünya enerjileriyle olan bağlantılarının
güçlü olması hem fizik hem de enerji alanının sağlığı için gereklidir. Özellikle enerji
çalışması yapacak olan bireylerin topraklanma dediğimiz egzersizle bu bağlantıyı
güçlendirmeleri ve kendilerini dünya enerjilerine çapalamaları işlerini çok kolaylaştırır.
Çapalanan beden, toprağın derinliklerine kök salmış sağlıklı bir ağaç gibi dimdik
ayakta olduğunu hisseder. Yerküre enerjileriyle beslenir ve güçlenir. Aurasının
titreşimleri de artar.
Biyo-Elektro-Manyetik Enstitüsünün (Reno, Nevada’da) kurucusu olan Dr. John
Zimmerman’a göre, şifacıların topraklanma dedikleri şey yeryüzünün manyetik alanı
ile hem frekans hem de faz bakımından bağlantı kurma eylemidir. Zimmerman
şifacıların, şifa eylemi sırasında Schmann dalgaları ile bağlantı kurduklarını,
beyinlerinin sağ ve sol yarı kürelerinin birbiriyle dengeli hale geldiğini ve beyin
dalgalarının 7,8 – 8 hz’lik alfa ritmi gösterdiklerini keşfetmiştir. Şifacı hastaya enerji
aktarmaya başladığında hastanın beyin dalgaları da alfa ritmine geçmektedir. Aslında
şifacı, hastayı yeryüzünün manyetik alanının atımlarına bağlamakta ve böylece şifa
için muazzam bir enerji kaynağını da kullanmaktadır.
Topraklanma egzersizi her yerde işyerinde, uçakta hatta otobüste bile rahatlıkla
yapılabilir. En fazla birkaç dakika hatta saniyeler içinde yapmak mümkündür. Böylece
beden enerjisi dünyanın enerjisine güçlü ve derin bir şekilde tekrar bağlanıp çapalanır.
Topraklanma egzersizi de imajinasyon çalışmasıyla yapılır. İmajinasyon bir düşünceyi
bir hayali zihinde canlandırmaktır. Olmasını istediğimiz şeyi tutkulu bir istekle, sanki
gerçekten de o şey oluyormuş gibi hissederek hayal etmektir. Bütün enerjiler
düşünceyi izler. Farkındalıkla imajine ettiğimiz her düşünce ve imajinasyon da enerjiyi
yönlendirir. Doğrudan toprakla temas etmek, toprakla uğraşmak da topraklanmayı
sağlar.
Topraklanma için yalınayak toprakta yürümek, toprakla uğraşmak, elleri toprağa
dokundurmak, kırsal alanlarda veya parklarda oturmak vs. iyi bir yoldur. Toprakla
uğraşan çiftçiler, köylüler vs. gayet iyi topraklanmış durumdadır.
Uykuda ruh ve beden ilişkisi gevşer. Şuurumuz, farkındalığımız birazcık geri
çekilmiştir. Bu nedenle önce farkındalığı tekrar bedene odaklamak gerekir. Farkındalığı
bedene odaklamak için uyanır uyanmaz yatağınızdan fırlamayın. Çalışıyorsanız uyanış
saatinizi her zamankinden biraz öne alın.
Sırt üstü uzanıp ayak parmaklarınızı, ayak bileklerinizi hareket ettirin. Bacak ve baldır
kaslarınızı kasıp bırakın. Karın, gövde, yüz, kol kaslarınızı kasıp bırakın. Bu kasıp
gevşeme uygulamasını yaparken şuurunuzun ayak parmaklarınızdan başlayıp tüm
vücudunuza tekrar nüfuz ettiğini düşünün. Bu çalışma yaklaşık 4 dakikanızı alır.
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Topraklanma için İmgeleme
A. Omurganız dik, ayak tabanlarınız yere basacak
şekilde oturup gözlerinizi kapatın. Her iki elinizi iç içe
koyun ve başparmaklarınızı birbirine değdirin.
Burnunuzdan derin bir nefes alırken, yerküre
enerjilerinin ayak tabanlarınızdan içeri girdiğini ve
göbek çukurunuza kadar yükseldiğini düşünün. Bu
nefesi verirken göbeğinizdeki enerjinin yukarı doğru
yükseldiğini ve tepe şakranızdan çıktığını hayal edin.
(3 kere)
Şimdi dikkatinizi gökyüzüne çevirin. Başınızın üstünde
beyaz bir ışık imgeleyin. Nefes alırken, bu ışığın tepe şakranızdan içeri girdiğini ve
göbek çukurunuza kadar indiğini düşünün. Nefes verirken, bu ışığın bacaklarınızdan
indiğini ve ayak tabanlarınızdan yerküreye doğru aktığını düşünün.
B. Bacaklarınızı hafifçe açıp ayakta durun veya oturun ve gözlerinizi kapatın.
Beyaz bir ışık huzmesinin, başınızın üstündeki tepe şakrasından girdiğini, gövdenizden
geçip iki bacak arasından ve ayak tabanlarından yerkürenin derinliklerine aktığını
düşünün. Beyaz ışık yerküreyi delip çıksın ve yükselip tepe şakranızdan tekrar girsin.
Bu imgelemeyi, inanarak 4 veya 5 kez tekrarlayın.
Dinlendirici bir uykudan sonra topraklandığımızda, psişik korunma için gerekli olan
diğer imgelemeleri yapmak, o imgeleri enerji ile şarj edip güçlendirmek kolaylaşır.
Yaptığımız çalışmadan verim alma şansımız çok artar.

Koruma Baloncuğu Oluşturma

Özellikle büyük kentlerde oturanlar, her gün kalabalıklara
karışanlar pek çok farklı enerji frekanslarıyla kirlenir.
Atmosferimiz, ekolojik çevremiz; sadece katı, sıvı ve gaz
niteliğindeki zararlılarla kirlenmez. Kirliliğin diğer boyutu
enerjetik seviyededir. Her tür negatif duygu ve düşüncenin
enerjisi ortalıkta dolaşıp duran psişik kirleticilerdir. Psişik
kirliliğe karşı koruma baloncuğu oluşturup kendi alanımıza
sahip çıkabiliriz. Koruma baloncuğunu evden çıkmadan
önce ve gün içinde aklımıza geldikçe yapmak çok etkili bir
korunma sağlar. Bu uygulamayı yapmakla kaybedeceğimiz hiçbir şey olmadığına göre
denemeye değer.
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Sakin ve gevşemiş bir şekilde oturun veya ayakta durun. Gözlerinizi kapatın. 4 veya 5
kez yavaş yavaş nefes alıp, yavaş yavaş nefesinizi verin. Topraklandığınızı hissedin.
Bedeninizin tümünü çevreleyen bir balon imgeleyin. Veya kendinizi kocaman şeffaf bir
balonun içinde düşünün. Balonun rengini en çok sevdiğiniz renkte düşünebilirsiniz.
Beyaz, pembe, mavi gibi hoş tonlarda olabilir. Balonunuz fizik bedeninizden bir metre
kadar dışarıda olabilir. Balonun dışarıdan gelen düşük titreşimli enerjileri
geçirmediğini, pozitif enerjilerin ve sizden yayılan enerjilerin geçişine izin verdiğini
düşün. Balonun içini nefesinizle doldurun. Kendinizi mutlu, huzurlu ve koruma altında
olarak düşünün.
Bu egzersizi ne kadar sık tekrarlarsak, ne kadar iyi odaklanabilirsek balonumuzun
enerjisi o ölçüde güçlü olur. Belli bir süre düzenli egzersiz yapıp bir süre sonra
imgelemeyi bırakırsak balonun enerjisi ve koruyuculuğu giderek azalır.
Balonun üstüne çeşitli semboller, sloganlar yerleştirilebilir. Örneğin başın üstünde,
ayakaltında, sağ ve sol tarafta “bana uygun olmayan enerjiler giremez”, “kötü
titreşimlere kapalıdır” gibi yazılar imgelenebilir.
Bu tip koruma balonlarına çeşitli semboller de yerleştirilebilir. Semboller dinsel
inançlara, kültürel değerlere göre değişir. Örneğin batılılar; Haç, daire içindeki eşit
kollu haç, beş köşeli yıldız, Davut’un yıldızı gibi sembolleri kullanır. Doğulular
Hintlilerin kutsal ses kabul ettikleri om sesini ve kendi kültürlerindeki çeşitli sembolleri
kullanır. Bizim kültürümüzde nazar boncuğu, at nalı kullanılabilir. İsa, buda gibi dini
şahsiyetlerin imajları da kullanılabilir.
Bir molada, teneffüste, çay veya kahve arası verdiğiniz zamanlarda niyet edip
korunma balonunuzu düşünün. Gökyüzünden gelen enerjiyle yüklendiğini hayal edin.
Kalbinizden yayılan beyaz veya gül pembesi bir ışığın balonunuzun içini doldurduğunu
ve balonunuzdan taşarak çevrenize sevgi titreşimleri yaydığını imgeleyin. Bu sevgi
titreşimlerinin çevrenizdeki insanlara da bulaştığını ve huzur içinde çalıştığınızı
düşünün.
Kalkanlar
Kalkanlar daha çok bizi zorlayan insanlarla görüşme yapacaksak veya böyle bir insanla
bir süre birlikte olmak zorundaysak tercih edilir. Örneğin duygusal iniş ve çıkışları çok
sert olan bir yakınınızla ilgilenmek zorundaysanız solak pleksus şakrası üzerine
koruyucu kalkan olarak yukarıda saydığımız sembollerden birini yerleştirebilirsiniz.
Kendinizin yarattığı bir kalkanı mesela bir ayna sembolünü yerleştirebilirsiniz.
Kalkanlarınızın size doğru gelen enerjiyi geri yansıttığını imgeleyebilirsiniz.
Yüz ifadesinden kötü kötü düşündüğünü zannettiğiniz biri ile aynı mekânda
çalışıyorsanız, enerjisinden pek hoşlanmadığınız insanlarla bir aradaysanız alın şakrası
ve gözlerinizin önüne kalkan yerleştirebilirsiniz. Veya tüm şakralarınızın üstüne kalkan
koyabilirsiniz.
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Hangi korumayı yaparsanız yapın daima kendinizin ve tüm insanların hayrına olacak
şekilde niyet edin. Size gelmemesini istediğiniz enerjilerin başka insanlara gitmesini
kesinlikle dilemeyin. Gökyüzünde eriyip gittiğini düşünün. Koruma balonunuzun veya
kalkanlarınızın Tanrının sevgisiyle dolduğunu düşünün. Her kime inanıyorsanız onun
yüce enerjisinin sizinle birlikte olduğunu, sizi koruduğunu hissedin. Sevgi enerjisini
düşünün. Sevgi ile yapılan her eylem aktif eylemdir. Yaptığınız çalışmaya güç katar.
Başka Birisini Koruma
İnsan doğal olarak sevdiklerini her zaman korumak ister. Psişik koruma uygulamaları
sevdiğimiz kişiler için de yapılır. Ancak her şeyden önce o kişi hakkında endişelenmek,
başına bir şey gelirse diye korkmak, aşırı korumacı olmak, o kişiyi korumak değildir.
Bu tür düşünceleriniz de atmosferde yayılacağı için o kişi için iyi sonuçlar doğurmaz.
Topraklanmış ve sakin bir şekilde korumak istediğiniz bireyi düşünün. Ona sevgi
çemberi oluşturun. Allaha emanet ol, koruyucu melekler seni korusun gibi dualar edin.
Ona sevgi gönderin. En iyisi sevdiklerinize de psişik korunma tekniklerini öğretin.
Onların da sorumluluk almasını sağlayın.
Korunmada Farklı Bir Yaklaşım
Korunma ihtiyacı korkudan doğar. Korku duygusunun da kendine özgü bir titreşimi
vardır. Bir şeyden korkuyorsak korkunun enerjisini çevremize yayarız. Çevreye yayılan
bu enerji de kendisiyle aynı frekanstaki enerjilerle rezonansa girerse güçlenerek bize
geri döner. Bu döngü, giderek bizi daha çok korkmaya ve önlem almaya yönlendirir.
Bu nedenle her şeyden önce var olan korkularımızı tespit edip, bu korkuların
sebeplerini bulup, psişemizi rahatlatmak, özgürleştirmek gerekir. Korkacak bir şey
yoksa korunma ihtiyacı da yoktur. Kendimizi ne kadar güçlü ve güvende hissediyorsak
o kadar güven içinde olduğumuzu hissederiz.
Güven Egzersizi
Şimdi gözlerinizi kapatın. Sevdiğiniz ve yanında kendinizi güvende hissettiğiniz, size
güven duygusu veren, 4 kişiyi veya 4 canlıyı düşünün. Seçtiğiniz kişiler şu an hayatta
olan kişiler olabileceği gibi bazıları yaşamakta olan bazıları da ölmüş akrabalarınız
örneğin dedeniz olabilir. Bu dört kişiden biri ruhsal rehberiniz olabilir.
Size güven duygusu veren bir ağaç bir hayvan da olabilir. Bazı kişiler kartal, aslan
veya jaguar gibi bir hayvanın enerjisini kendini güvende hissetmek için kullanabilir.
Seçtiğiniz bu dört unsurdan birini önünüze, diğerini arkanıza, bir diğerini sağınıza,
diğerini de solunuza yerleştirin. Siz merkezde durun ve çevrenizdeki o dört unsurun
enerjilerinin bir çember gibi sizi çevrelediğini düşünün. Onlardan yayılan enerjinin
çevrenizdeki çemberi doldurduğunu imgeleyin. Bu çemberin her zaman ve mekânda
sizinle birlikte olacağını hissedin.
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Sonuç
Yüce iyiliğin gücü ile işbirliği halinde olmayı deneyin. O güçle işbirliği yapmak için
harekete geçin. Pasifizmi terk edin. Dışarıdan bir şey beklemeyin. Ne yaparsak
kendimiz yapacağız. O nedenle önce kendinizi yenilemeniz güncellemeniz lazım.
Güncellemek için neler yapılabilir?
Kendinizi gözleyerek, hoşlanmadığınız, değiştirmek istediğiniz özelliklerinizi tespit
edin. Sonra zararlı olan alışkanlıklarınızı, inançlarınızı terk etmek için sabırlı ve şuurlu
bir çaba sarf edin. Yeni ve faydalı bilgiler edinip bunların pratikte uygulamalarını yapın.
Sabırlı olun. Kendinize süre verin. Hemen her şeyin tam da sizin istediğiniz gibi
olmasını beklemeyin. Ne yaparsanız yapın sevgiyle ve beklentisiz bir ruh hali içinde
yapıp sürece güvenin. Tanrıya güvenin. Dua edin. Her şeyin en hayırlısını dileyin.
Kendinize değişim için fırsat verin ve yeni bir kimlik kazanın. Bu kimlik sizin ruhsal
kimliğiniz, koruyucu kimliğiniz olsun.
Kendinizle kavga ederken veya birisiyle kavga ederken kendinizi yakaladığınızda
kendinize kızmayın. Yanınızda birileri varsa oradan çıkıp sakin bir yere oturun.
Topraklanıp derin derin nefes alıp verin ve tepenizdeki beyaz ışığa yoğunlaşın. Onun
ilahi sevginin titreşimi olduğunu imgeleyip bedeninize yayıldığını düşünün.
Bedeninizdeki bütün organların ve bütün hücrelerin sevgi enerjisi ile dolduğunu ve çok
mutlu olduklarını düşünün. Fiziksel olarak gülümseyin, gülümseyin. Bir süre bu
durumda kalın. Zihinsel ve bedensel olarak gevşek, güvenli ve güçlü olmak için
bildiklerinizi uygulamaya gayret edin.
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ÇİÇEKLER TEPKİ GÖSTERİYOR
Derleyen: Nusret YILMAZ

“Üzüntünüz olduğu zaman, ıtır çiçeğiniz de üzüntü duyar mı?” Dr.
Venyamin I. Pushkin’e göre, pencerenizde bekleyen bir bitkiniz
olduğu müddetçe sevinç ve kederinizi her an paylaşabilecek birine
sahipsiniz demektir. Profesör Pushkin, Amerikalı Cleve Backster'in
üzerinde ısrarla durduğu buluşu destekleyen ve deneylerini 1972
de yayınlayan ilk Rus bilginlerinden biridir.
Bitkiler hisseder, bitkiler insan düşüncelerine ve heyecanına uzak
mesafelerden cevap verirler, hatta bazen çok uzak mesafelerden
bile. Yaşayan bütün canlı varlıkların “ilkel-sezişi” ile ilgili
düşünceler gerek Amerika’daki ve gerekse Rusya’daki bilim
kurumlarında pek tutunmuş sayılmaz. Bununla beraber Sibirya’nın
sanayi şehri Novosibirsk’te, Kazakistan’da kısaca Sovyet Birliği’nin
herhangi bir yerinde olsun araştırıcılar insanlarla bitkiler arasındaki
bağları geliştirmek için büyük çaba gösteriyorlar. Diğer araştırıcılar da bitkileri otomatsistemin bir parçası haline getirmek ve makineleri uzak bir mesafeden kumanda
etmek için yoğun çalışmalar yapmaktadır. Bitkilerin “yaşayan-tirod” yani alıcı cihaz
olarak kullanılmasından söz edilmekte ve teknolojinin almaya muvaffak olamadığı bioenerjileri ve birçok psi olaylardan meydana gelebilen enerjilerin temininde
kullanılabileceğine inanılmaktadır.
Ayni şekilde sebzelerle hayvanlar arasındaki benzer yaşam ilişkileri yavaş yavaş
keşfedilmekte ancak, belirli bir psi anlayışından ötesi karışıklıklar arz etmektedir. Yeni
buluşun insanın sinir sistemi hakkında bilgi sağlayacağını söyleyen Profesör Pushkin
bunun tüm implikasyonlarının gelecekte açıklığa kavuşacağını ileri sürmektedir.
“American Main Currents” dergisinin yazarı F. L. Kunz bunu şu şekilde ifade
etmektedir: “aralıklı fasılalarla ve felsefi anlamla yüklü deneysel faaliyetler bilim
sahasında yerini almaktadır.” O ilkel alıcıdan söz ediyordu. “Şimdi biz bitkilerin seziş
kabiliyetini biliyoruz, o halde yaşam-kuvvet sahasının var oluşunu tespit etmek için
yollar açılmıştır.” O halde bu özel kuvvet (güç) nedir? Herhalde Sovyetler bunu da
bulacaktır.
Amerikan kriminoloji uzmanı Backster’e teşekkür etmemiz gereken bir dedektif
hikayesiyle söze başlayalım:
Bir katil, bir kurban ve bunun sonucu olarak da bir ölüm vardır. Hatta bu cinayete
şahit olanlar da vardır. Allahtan ki bu hikayedeki ceset bir insan değil. Bu bir
karidestir. Bakster tarafından nakledilen hikaye gerçek bir cinayet değildir. O sadece
bir cinayetin kopyasıdır. Fakat gerçek cinayet kadar enteresandır.
Backster mesleği ile ilgili olarak yalan makineleri ile deneyler yaptı. Okuyucular
şüphesiz onun cinayetlerle ilgili psikolojik eğilimleri hakkındaki hikayelerini işitmiştir,
bu itibarla bütün bunları burada detayları ile izah etmeye gerek yok. Kullandığı cihaz
elektriki bir sistemdir ve insanlarda meydana gelen heyecan prosesini kaydeder. Sanık
cinayetle ilgili şartlara maruz kaldığı zaman, tahrik olduğu takdirde, suçlu olma
olasılığı var demektir.
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Bir gün Backster’in aklına enteresan bir şey gelir.
Yalan makinesine bir ev bitkisi yaprağı tatbik eder.
Hemen yanı başında bir yaratık öldürüldüğü zaman
bitkide herhangi bir elektrik impulsları meydana
gelip gelmediğini öğrenmek ister.
Deney şu şekilde uygulanmıştır: Canlı bir karidesi
içinde kaynar su bulunan bir kaba koyar. Tecrübeyi
yapan kimsenin bilmediği bir anda karides kaynar
suya atılır ve ölür. Bitki yapraklarının elektriklenme
durumu yalan makinesinin hareket eden grafiği
üzerine kaydedilir. Deneye göre karidesin öldüğü
an bitki yaprağının elektrik impuls akışlarını
değiştirdiği görülür. Gazete ve dergilerimizin
sayfalarındaki yenilik ve beklenmedik hususlarla
devamlı karşı karşıya kaldığımızdan 20. asırda,
buna hayret etmek için biraz zamana ihtiyaç olmalı,
yine de Backster'in yaptığı tecrübelerin neticesinden belki de çok az kişi
etkilenmeyebilir. Kısaca bitkiler cinayetlere şahitlik yapabilir. Bu gerçekten şaşırtıcı,
inanılması güç fakat okuması enteresan bir haber. Bu haber birçok ülkenin basınında
yar aldı, ancak küçük bir bilimsel çevre bunlarla ilgilenebilmiştir.
Enteresan olan bu buluşların anlamı gelecekte takdirle karşılanacaktır. Sinir
sisteminden yoksun canlı hücrelerde psikolojik bir hayat vardır. Bu doğru mudur?
Asırlardan beri mantal-yaşamın bitki yaşamına nazaran harici bir yaşam olduğu
zannediliyordu. Hareket kabiliyetinden yoksun bitkiler hatta en iptidai canlı yaratıklar
tarafından bile elde edilirler, hareket organları olmadığı için davranışları da yoktur.
Davranışların yönetiminde tam anlamı ile psikolojik proseslere gerek vardır. Hafıza ve
idrak ancak sinir sisteminde veya sinir hücresinde tezahür eder. Bitkilerin dış uyarılara
karşı reaksiyonda bulundukları gerçekten uzun bir zamandan beri bilinmektedir.
Botanikte Drosera halk dilinde Güneş-Gülü adlı bitki böceklerin kendisine dokunmasına
karşı çok hassastır, bir böcekle temas ettiği an hareket eden kavrama organı ile onu
yakalar. Bazı bitkilerin çiçekleri ışığa maruz bırakıldığı zaman açar. Bu, haricen yapılan
uyarılara karşın hayvanların gösterdiği basit reflekslere çok benzer. Bitki yaşamı harici
dünyadaki meydana gelen kompleksleri ayırt edebilecek niteliktedir. Yalnız ayırt
etmekle kalmıyor, aynı zamanda bunlara elektrik potansiyelindeki değişmelerle
reaksiyon da gösterebiliyor. Bu değişmeler karakter ve şekil itibariyle heyecanlanmış
bir şahsın derisinde meydana gelen değişiklere çok benzer.
Bilimin bu ilginç gerçekleri ışığında Amerikalı Kriminolojist Backster durumu kavrar ve
yapmış olduğu deneylerinde tam bir başarıya ulaşır. Çiçek ve ağaçların kendi diline
göre bir cinayeti kaydedebileceği ve cinayete kurban giden kimsenin çektiği azabı
hatırlayabileceği hususunu kabul etmemiz gerekir.
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Bir Çiçek “Duygusallığı”
Beşeri ilişkilerle ilgili dönemlerde ne kadar enteresan olursa olsun, bitkilerin bilgiprosesleri birçok sebeplerden dolayı bilginler için büyük anlam taşır ve teorik, büyük
önemi olan bir soru arz eder. İnsanın iç dünyasının incelenmesinde insanın
davranışları nasıl veya ne gibi sonuçlar doğurur. Kendimin bizzat bulunduğu bir bitki
psikolojisi ile ilgili olan belirli bazı deneyleri nakletmeden geçemeyeceğim. Laboratuar
meslektaşlarımızdan V.M. Fetisov bunları göstermekle görevliydi ve Backster
literatürüne esinlenerek evinden laboratuara bir sardunya çiçeği getirdi ve deneylere
başladı. Bitişik laboratuardaki meslektaşlarımız tuhaf bir deney yaptığımızı
zannediyorlardı.
Çünkü çiçeklerle yaptığımız deneylerde, mutad
olarak beyin dalgalarının etüdünde kullanılan
“Elektroenseflogram” (EEG) kullanıyorduk. Cihaz
genellikle derinin elektriki reaksiyonlarını kaydeder.
Buna “galvanic deri reaksiyon” cihazı denir, galvanik
deri reaksiyonunu (galvanik skin respose) EEG
cihazı ile kaydedebilmek için iki elektroda gerek
vardır, bu elektrotların biri avuç içine diğeri de elin
arka kısmına tespit edilmesi lazımdır. Cihaz yazıcı
bir aletle teçhiz edildikten sonra hareket eden kağıt
üzerine düz çizgi çizer. Psikolojik bir olayın neticesi
olarak iki elektrot arasında elektriki potansiyel farkı
meydana geldiğinde yazıcı alet aşağı yukarı inip
çıkmaya başlar. Grafikteki düz çizgi dalgalı hatlara
dönüşür. Buna “Galvanik Skin Response” denir
(Galvanik olarak Deri Reaksiyonu). Bitkilerle yapılan deneylerde, yegane fark,
elektrotları insan eline tespit etmeyip, bitkinin yaprak yüzeyine tespit edilmesindedir.
Üniversite öğrencisi Bulgar George Angushev, laboratuarımıza gelmeseydi
deneylerimizin sonucunun ne olacağını kim bilirdi.
Bu öğrenci Moskova Devlet Öğretmenler Koleji, Lenin Mezunlar Departmanında
öğrenciydi. Psikoloji dalındaki doktorasını başarı ile tamamladıktan sonra Bulgaristan’a
döndü. Laboratuardaki bütün arkadaşlar onu yetenekli bir araştırıcı, çok yönlü
yetenekleri olan bir kişi olarak hatırlarlar, o aynı zamanda üstat bir hipnotizmacıydı.
Hipnotize olan bir kimsenin bitki üzerine olan direkt etkileri en iyi şekilde
hissedeceğine inanıyorduk. George Angushev’in hipnotize edebilmesi için en hassas
kişileri seçtik. İlk başarılı sonuçları elde etmeden önce bu şahıslarla uzun uzun çalıştık.
Hipnotizma neden kullanılıyordu? Bir etki bir şahsın psikolojik durumuna reaksiyon
gösterdiğine göre hipnotizmaya ne lüzum vardı, duygusallık kuvvetli olduğu oranda
bitki reaksiyonu da yüksek olması beklenmez mi? Pekala ya korku? Mutluluk? Üzüntü?
Bunlar nasıl anlaşılacak? Hipnotizma kullanmak suretiyle bu güçlükleri yok
edeceğimize inandık. İyi bir hipnotizmacının çeşitli heyecanlı durumlar yaratabileceğini
düşündük, zaten buna ihtiyaç duyuyorduk.
Programımızda belirttiğimiz en önemli şahıs Tanya isimli bir öğrenciydi. Onu Sardunya
çiçeğinden 18 cm. uzaktaki bir koltuğa oturttuk, elektrotları bitkiye bağladıktan sonra
V. M. Fetisov EEG ye gözlemci oldu. Tanya’nın neşeli bir mizacı, içten gelen heyecanlı
bir yaşamı vardı. Belki de başarımızı onun son derece hassas oluşuna borçluyuz.
2011 ©İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği

20
İlk seri deneylerimize başladık, Tanya’nın çok sevimli ve güzel oluşunu konu ederek
ipnotize ettik. Tanya’nın çehresinde mutlu bir tebessüm belirdi. Etrafındaki dikkatler
onu memnun etmişti. Gülümseme en üst düzeye geldiğinde çiçekte ilk reaksiyon baş
gösterdi: Kalem grafik kağıdı üzerinde dalgalı bir çizgi çizdi, hemen bunu takiben
hipnotizmacı şiddetli bir soğuğun çıktığını etrafı rahatsız ettiğinden bahsetti. Ani olarak
Tanya’nın çehresi değişti, bir üzüntü ifadesi belirdi, tıpkı bir insanın yaz elbiseleriyle
soğuk bir havada titrediği gibi titremeye başladı. Bitki de grafikteki değişiklikleri
kaydetmede gecikmiyordu. Bu iki tecrübeden sonra ara verdik, aparattaki grafik kağıdı
hareketine devam ediyordu, keza kalem de düz bir çizgi çiziyordu. 15 dakikalık bir
fasıladan sonra Tanya sakinlemiş olmasına rağmen, sardunyada, az da olsa, bir tahrik
belirtisi görünmüyordu. Çizgi düz hat halinde kalıyordu.
Kısa bir fasıladan sonra hipnotizmacı tekrar soğuk havadan söz etti, hatta fesat bir
kimseyi de konuya dahil etti, bu adam konuya yavaş yavaş yaklaştırıldı. Anında telkin
kendini gösterdi ve Tanya huzursuzlaşmaya başladı ve bunu bitkinin reaksiyonu takip
etti. Bu defa düz bir çizgi yerine “Galvanik Skin Response” karakteristikli dalgalı bir hat
belirdi.
George Angushev hoş bir konuya döndü. Soğuk ve şiddetli rüzgarın kaybolduğunu
yerini güneşli bir havaya terk ettiğini her şeyin tatlı ve ılık
ve hoş oluşundan bahsetti. Keza kötü niyetli adamın yerine
sevimli bir küçük çocuğun yaklaştığını telkin etti. Tanya’nın
yüz ifadesi tekrardan değişti ve çiçek Tanya’nın
reaksiyonunu tekrar kaydetti.
Bu şekilde bitkinin elektriki-reaksiyonunu istediğimiz kadar
tekrar ettik. Angushev’e işaret verdiğimizde o Tanya’da
olumlu ve olumsuz heyecanlar yaratabiliyordu. Diğer
konumuz oları çiçek de reaksiyonları göstermede kusur
etmiyordu.
Kritik bir yönden işi ele alarak insanın reaksiyonu ile çiçeğin
reaksiyonu arasında hiç bir münasebet olmadığını bunların bir tesadüf eseri meydana
geldiklerini kabul ettiğimiz takdirde de diğer kontrol edici yöntemler uyguladık.
Deneyler yapılmadığı zaman EEG elektrotlarını bitkiye tespit ettik ve gördük ki
deneylerde elde ettiğimiz reaksiyonlar (aparat saatlerce işlediği halde) herhangi bir
kayıt işlemi göstermedi.
Ayrıca grafik kağıdına çizilen dalgalı hatların yakındaki elektrik parazitlerden etkilenip
etkilenmediğini de kontrol ettik.
Yalan makinesi ile de tecrübeler yaptık. Tanya’ya 1 den 10 kadar olan bir rakam
düşünmesi söylenildi. Hipnotizmacı ne pahasına olursa olsun Tanya’ya bu rakamı belli
etmemesini telkin etti ve yüksek sesle saymaya başladı ve sonra “bu rakam değil mi?
Tanya’nın cevabı her biri için “Hayır” oldu. Onun tahmin ettiği rakamı bulmak güçtü,
fakat çiçek Tanya’nın düşündüğü 5 sayısının reaksiyonunu vermiyordu. İşte bu
kanıtlamaya yeterli değil mi? Bir tarafta insan diğer tarafta bitki, bir birine ters
düşmüyor mu? Burada bitki-hücrelerinin reaksiyonu insanın beyin-hücrelerine ışık
tutmuş olmalı.
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Biz bu durumumuzla insan psikolojisinin temelini teşkil eden beyin-proseslerini
düzenleyen yöntemleri anlamaktan çok ötedeyiz. Yeni araştırma yöntemlerine
gereksinme vardır. Çiçek yaklaşımıyla araştırıcılar şaşkınlığa düşmüyor, az da olsa
beyinle ilgili esrarın keşfedilmesinde küçük bir adım atılmış oluyor. Fizik başta olmak
üzere tabii bilimlerdeki gelişmeler, yeni buluşlardan korkmadığımızı ortaya
koymaktadır.

Çiçekler de Söylemek Mecburiyetindedir...
Hali hazırda varmış olduğumuz sonuca göre, önce canlı bir bitki hücresinin sinir
sisteminde meydana gelen proseslere cevap verdiği gerçeğidir. Bunun da anlamı, bitki
hücresiyle sinir hücresi arasında ortak bir bağın var oluşudur.
Bitkiler dahil her canlı hücrede yüksek düzeyde karışık bir bilgi prosesinin oluştuğunu
belirtmek gerekir. Mesela Ribonükleik asit (RNA) özel genetik nosyonlarla bilgi
mukayesesi yaparak bunları protein molekül sentezine aktarır. Sistoloji ve Genetik
bilimindeki asrın araştırıcılarının gözlemlerine göre
her canlı hücrenin komplike bir haber alma servisi
mevcuttur. Bir çiçeğin bir insan heyecanına
gösterdiği reaksiyonun anlamı nedir? Bu iki haber
alma sistemi arasında muhtemelen özel bir bağ mı
var? (yani bitki hücresi ile sinir sistemi arasında).
Hipnotizma ile yapılan tecrübelerimizde bu belirli
hücre gurupları lisan hüviyeti altında birbirleriyle
ilişki kurduğu görülmüştür. Ayrı olan bu hücre
gurupları yani bitki ve insan hücre gurupları
birbirlerini anlayabiliyorlar. Bitki hayatı hayvan
hayatından önce mi meydana geldi? Ve sinir
hücreleri sonra mı oluştu? Hayvan davranışına
hizmet eden enformasyon sistemi bitkilere hizmet
eden
enformasyon
sisteminden
gelmiştir,
diyebiliriz.
Bir bitki hücresinde, çiçeğimizin hücresi psikolojik proseslerle ilgili olarak bir sürece
tabi tutulur. Sir. J. C. Bose, I. I. Gunar ve diğerleri bu gerçeği ispatlamıştır. Biyolojik
gelişme esnasında hareket edebilen ve bağımsız olarak kendine yiyecek temin
edebilen canlılar görüldüğü zaman diğer tip bir enformasyon servisine gereksinme
vardır. Bu ayrı bir problem olarak karşımıza çıkmıştır yani dış dünyada daha değişik bir
biçimde maddeleri tertiplemek için bir problem olarak karşımıza çıkmıştır.
Böylece insan ruhu komplike olarak karşımıza çıkmaktadır. Sezişlerimiz,
düşüncelerimiz ve hafızalarımızın tümü haber alma sisteminin özel olarak geliştirilmiş
kısımlarıdır. Bunlar aslında bitki hücresinde gelişmemiş ölçüde mevcuttur. Bu çok
önemli bir konudur ve sinir sisteminin kökeninin analiz edilmesine yol açar. İşte diğer
bir teori: Her türlü bilgi malzeme halinde mevcuttur. Romanlar, Şiirler karakterleriyle
birlikte tecrübeleri de dahil kitap sayfaları olmadan okuyuculara intikal ettirilemez. O
halde insan düşüncesi altında yatan malzeme şeklin hangisidir? Bilim gelişirken
muhtelif bilim adamları muhtelif cevaplar vermiştir. Bazıları bir sinir hareketine
sibernetik kompüterdeki bir eleman gözüyle bakmışlardır.
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Böyle bir eleman elektrik düğmesi gibi açılıp kapanır. Birçok
kimse, beynin açık veya kapalı bulunan elemanların çift
değişkenli hücre elemanları yardımıyla dış dünyayı
kodlayabileceği kanısındadır. Beyin korteksindeki karmaşık
olarak karşılıklı etkilenmelerin çift-kodlama teorisiyle izah
edilemediği analizlerle ispat edilmiştir. Bazı beyin
hücrelerinin ışığa, bazılarının sese reaksiyon gösterdiği
bilinmektedir. Bu itibarla korteksteki bir hücre yalnızca
engellenmiyor aynı zamanda tahrik de ediliyor. Keza
çevresindeki muhtelif cisimlerin karakteristiğini de kopya
ediyor. Acaba cevap sinir hücresindeki moleküller midir?
Gerçi gerek canlı varlıklarda ve gerekse cansız maddelerde
moleküller mevcuttur, fakat psikolojik fenomen yalnızca canlı sinir hücrelerinin
karakteristiğidir. Bütün bunlar hücrelerin molekülleri içindeki gizli biyolojik süreçlerin
mevcudiyetini ortaya koymakta ve bunların yardımı ile de psikolojik kodlama meydana
gelmektedir. Bu enformatif-biyolojik görüş bir hipotez şeklinde geliştirilebilir, fakat
ispatı kolay değildir. Sanırız yaptığımız psikolojik deneyler de bunlara ters düşmüyor.
Gerçekten yukarıda sözü edilen deneylerdeki çiçeğin tahrik oluşunu bazı biyo-fizik
yapılara hamledebiliriz. Ayrıca bir insan heyecanlandığı zaman, derisi üzerindeki
fenomenler çiçekteki elektriki hareketlere benzemektedir. Şüphesiz bütün bunlar
hipotez olarak kalmayacak elbette bir gün gelişme olanağı bulacaktır, ancak gerçek şu
ki, insanlarla bitkiler arasındaki bağ konusundaki araştırmaların günümüz psikolojisine
ışık tutacağı muhakkaktır. Çok yakinen bildiğimiz çiçekler, ağaçlar ve yaprakların insan
düşüncesi ile ilgili problemlerin halledilmesine yardımcı olacaklardır.
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Konferans
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Konu : Rezonans ve Çekim Yasası
Konuşmacı : Bilge BUKET - Duygu GÜNER
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