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Değerli Okuyucular,
Yeni şeyler söylemek lazım artık, şu ana kadar bildiklerimizi, biliyoruz kabul ettiklerimizi sorgulamak, bunu yaparken herşeyden önce de kendimizle ilgili emin olduklarımızı sorgulamak…
Hiç göründüğü kadar kolay olmasa gerek değil mi? Yıllardır tutunup kaldığımız alışkanlıklar, tutumlar, bakış açıları, inançlar… Hiç kuşkusuz bunlar üzerine hayatlarımızı oturttuğumuz
temellerdir. Elbette ki, arzu edilen bunları bir anda tamamen atmak değildir. Ancak, sormak,
sorgulamak, iyi bir gözlemci olmak, izlemek ve en önemlisi “fark etmek” çok büyük fark yaratmaktadır.
Gerçek dönüşüm noktası bu farkındalıkla başlamakta, ondan sonra artık hayata dair kendimize dair ve geleceğimize dair yeni şeyler söyleyebilmek, yeni seçimler yapmak mümkün
olmaktadır. Bizlere öğretilenleri oynadığımız ve koşullanmışlıklarımızı tekrar ettiğimiz yarı uykuda geçen bir hayatta yeniye açılacak çok fazla yer olamamaktadır ne yazık ki…
Şu anın ne kadar farkındasınız? İlk makalemizde bu soruyu bir an düşünüp, gözlerinizi kapatıp bu anın içine girecek, farkındalığınızı hiç yöneltmediğiniz bir yere kendi içinize yöneltmeyi
bir an için başarabileceksiniz. Elbette ki, bu çalışma yaşam içinde, gündelik hayatı yaşarken
yapılacak basit pratiklerle pekiştirilmesi gereken farkındalık çalışmalarına bir adım atmanızı
sağlayacak sadece…
Ardından ikinci makalemizde geçen ay başlamış olduğumuz 2012 yılı bilmecesi ve devre
sonu hakkında Nostradamus’un ilginç çizimleri ve bunların sembolik anlamlarına tanıklık edeceksiniz.
Üçüncü ve son makalemizde de BİZ olmak kavramına ve sevginin bütünleştirici etkisine
yönelik ilham verici bir yolculuğa çıkacaksınız.
Günlük koşuşturmanın içinden sizi birkaç dakikalığına da olsa ayırıp zihninizde yeni çağrışımlar yaratabiliyorsak ne mutlu bize…
Bundan sonra da çıkılacak yeni yollarda bilginin ışığını birlikte paylaşmak dileklerimizle,
Sevgi ve saygılarımızla,

İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği
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Ruhsal Gelişim ve
İçsel Farkındalık
2. BÖLÜM

Duygu Güner - Reşat Güner
Farkındalık
Ruhsal gelişim uzun vadeli ve bütünsel bir süreç. O
yüzden ruhsal gelişim yolunda ilerlemek yalnızca günün belli saatlerinde yapılan belli pratiklerle değil günlük yaşamın her anında sürdürülmesi gereken çabalarla mümkündür. Eski zamanlarda insanlar ruhsal gelişim
yolunda ilerlemek için manastırlara tekkelere kapanır
ve yaşamlarının büyük bölümünü orada ibadete adanmış bir
yaşamla geçirirlerdi. Ama bunlar
yaşandı ve tamamlandı. Günümüzde artık yaşamdan kopuk bir
şekilde kendi içimize kapanmak
mümkün değil. Ve bu zaten verimli bir yol da değil. Çünkü tek
başımıza olduğumuzda her şey
kolaydır. Ama bu zamanda yapılması gereken ruhsallığın gündelik yaşam içerisinde yaşanmasıdır. Tabii ki belli zamanlarda biraz
yalnız kalmak, düşünmek ve
yaşamın dışına çıkarak dinlenmek yararlı olabilir. Ama yaşam
içerisinde hatasıyla doğrusuyla
yaşamak bizi daha fazla geliştirir. Aslında yararlanmayı
bilirsek yaşam içerisinde ne kadar çok hata yaparsak o
kadar çok şey öğreniriz. Bu, elbette bile bile kendimizi
hatanın içerisine sokmak demek değildir. Ama gerçekten deneyimden korkmayan, hatadan korkmayan ama
hatalarından ders almayı bilen insanlar daha hızlı bir
gelişim kaydederler.
Kendi varlığımızı daha üst bir düzeye çıkarabilmek
için kendi içimize bakmamız ve orada gerekli düzenlemeleri yapmamız gerekir. Bu da ancak “farkındalık” kazanmakla olabilecek bir şeydir. Bizler gündelik yaşam
içerisinde kendi içimizde ve kendi bedenimizde olup
bitenlerin çoğunu fark etmeyiz. Bu aslında doğal bir
süreçtir çünkü belli bir anda ancak belli sayıda uyaranın farkında olabiliriz. Bir insanın belli bir anda farkında

olabileceği şeylerin sayısı en fazla 9’dur. Uyaranlar bu
sayının üzerine çıktığı andan itibaren bunların bir kısmını algılayamayız. İşte bu yüzden kendi içimize ait bir
farkındalık kazanmak için dikkatimizi yönetmeyi öğrenmemiz gerekir. Eğer dikkatimizi yönetmeyi başarırsak o
zaman istediğimiz şeyin farkında olabiliriz. Şimdi dilerseniz bununla ilgili basit bir uygulama yapalım.
Şimdi dik oturun ve gözleriniz açık vaziyette etrafınızda
gördüklerinize dikkatle bakın.
Hiçbir şeyi atlamadan karşınızda gördüğünüz cisimleri
inceleyin ve onları görün…
Bunu yaparken şu an etrafınızdaki bazı seslerin farkında olmadığınızı fark edebilirsiniz. Şimdi etraftaki sesleri
dinleyin... Ve şimdi sol ayağınızın yere basan tabanını
hissedin…Ve ben söyleyinceye kadar ayağınızın farkında olmadığınızı fark etmiş
olabilirsiniz… Şimdi içinizdeki
çeşitli duygu halleri üzerine odaklanın. Bunu yaparken
dilerseniz gözlerinizi kapatabilirsiniz… Ve şimdi gözleriniz kapalı vaziyette içinizde olup bitenleri izleyin…
Zihninizden birbiri ardına geçen düşünceleri, içinizdeki
duyguları ve her şeyi yalnızca olduğu gibi kabul edin ve
sadece izleyin. Sadece onların farkında olmanın tadını
çıkartın…
Zihniniz biraz sakinleştikçe zihninizdeki düşüncelerin nasıl ortaya çıkmaya başladığını gözlemleyebilirsiniz. Sanki denizin derinliklerinden yavaş yavaş yüzeye
çıkan hava kabarcıkları gibi… Dipten yavaş yavaş çıkan
ve yüzeye yaklaştıkça daha fazla görünür hale gelen
hava kabarcıkları gibi… Bu belki zihninizdeki bir resim,
belki bazı sözcükler ve belki de bazı hisler olabilir… Ve
yavaş yavaş bu düşüncelerin içerisinde oyalanmaya
devam ederken belki de zihninizde olup bitenlere bu
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şekilde tanıklık etmenin sizin için ilginç bir deneyim olabileceğini fark edebilirsiniz… Şimdi bir süre zihninizde
olanları izleyin. Ve zaman zaman zihninizdeki düşünceleri açıkça izleyebildiğinizi bazen de onların içerisinde
kaybolduğunuzu fark edebilirsiniz… Ve şimdi dikkatinizi nefesinize yönlendirin… Nefes alırken vücudunuzda
oluşan hareketi izleyin… Ve derin bir nefes alarak şimdi
yavaşça gözlerinizi açın…
Evet bu kısa deneyim size farkındalık ve dikkat hakkında küçük bir fikir verebilir. Gündelik yaşam içerisinde
dikkatimiz otomatik bir biçimde sürekli farklı şeyler arasında gezinir. Ve genellikle kendi içimizde olup bitenlerin farkında olmayız. Elbette her şeyin farkında olmamız
ve yaşamın her anında her şeyi bilinçli olarak kontrol
etmemiz gerekmez. Bu zaten mümkün değildir. Çünkü
bizim yaşantımızın çok büyük bir bölümü zaten bilinçaltının kontrolü altında sürüp gider. Ve bu, bizim işimizi
kolaylaştıran bir şeydir aslında. Çünkü günlük yaşam içerisinde birçok
eylemimizi yapmak için düşünmemiz ya da farkında olmamız gerekmez. Örneğin sabah kalkıp gündelik
işlerinizi yaparken bunlar hakkında
düşünmenize gerek yoktur. Ama bu
noktada örneğin bu gündelik işleri
yaparken bir taraftan içinizde ne gibi
bir duygu halinin hakim olduğuna
dikkat edebilirsiniz. Çünkü fazlaca
alışkanlık kazandığımız ve otomatik olarak yaptığımız işleri yaparken
zihnimiz farklı şeyler üzerinde düşünmeye devam eder.
Örneğin bir taraftan kahvaltınızı hazırlarken diğer taraftan zihninizde biriyle kavga ediyor olabilirsiniz. İşte bu,
farkında olunması gereken bir durumdur. Çünkü bu otomatik duygu ve düşünceler sizin büyük miktarda enerji
kaybetmenize yol açabilir.
Peki o zaman kendimizin farkında olurken dikkatimizi özellikle nelere yönelteceğiz?
Ruhsal gelişim yolunda ilerlerken farkındalığı temel
olarak iki yönlü olarak düşünebiliriz: Birincisi, içimizde
düzeltilmesi gereken uyumsuzlukların ve gelişime engel
olan unsurların tespit edilmesi.
İkincisi de içimizdeki olumlu kaynakların ve yeteneklerin tespit edilmesi ve bunları daha fazla geliştirmek
için eyleme geçmektir.

Şimdi bu konuyu açarak genişletelim.
İlk olarak kendi içimizde düzeltilmesi gereken uyumsuzlukların ve gelişime engel olan unsurların farkındalığı üzerinde duralım. Kendi içimize bakarken ve orada
neler olup bittiğinin farkında olmaya çalışırken ilk öğrenmemiz gereken şey dikkatimizi “nelere” odaklayacağımızı bilmektir. Çünkü kendi içimize baktığımızda her
şey bizim için çok tanıdıktır. Ve bundan dolayı ilk bakışta düzeltilmesi gereken pek bir şey yok gibi gelir. Ayrıca
bilinçaltı düzeyde bizi etkileyen ve tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz pek çok şey de orada durmaktadır.
Bu karmaşa içerisinde eğer “nelere” “nasıl” dikkat edeceğimizi bilmezsek bu konuda hiçbir şey yapamayız.
Bu, aynen araba kullanmayı öğrenmek gibi bir şeydir.
Hiç araba görmemiş birini arabanın başına oturtursanız
orada ne yapması gerektiğini bilmesi mümkün değildir.
Böyle bir insan için vites kolu bir sopa, direksiyon bir
tekerlek, göstergeler anlaşılmaz saatler, pedallar ise
ne olduğu belli olmayan bir şeylerdir. Hele gelişmiş bir arabaysa
oradaki çeşitli düğmeler yalnızca
süs olarak algılanabilir. Ama kişi
bu konuda biraz aşinalık kazanırsa ve oradaki aletlerin ne işe yaradığını öğrenirse o zaman yavaş
yavaş dikkatini nereye odaklayacağını bilebilir ve böylece arabayı
kullanabilir.
Bu yüzden kendimiz hakkında
farkındalığımızı artırmaya çalışırken ilk yapmamız gereken şey
nereye ya da nelere bakmamız,
hangi düğmelere basmamız gerektiğini öğrenmektir.
Ruhsal gelişim ve olgunlaşma yolunda ilerlerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini söyleyen eski - yeni pek
çok gelenekler ve sistemler mevcuttur. Günümüzde
eski geleneklerin modernize edilmesi ve yeni psikolojik çalışmalarla harmanlanması sonucunda elde edilmiş
çok kapsamlı ruhsal gelişim sistemleri mevcuttur. Bu
sistemler bizlere kendi iç dünyamız hakkında kapsamlı
haritalar sunarlar. Ve bu haritalarla ruhsal gelişim yolunda yönümüzü bulabilmemiz kolaylaşır. Elbette herkesin
kendi ihtiyaçlarına uygun biçimde bu yollardan birisini
seçmesi mümkündür.
Günümüzdeki kendini tanıma yolları arasında özellikle 4. Yol olarak bilinen ve büyük usta Gurdjieff tarafından çeşitli yolların sentezlenmesiyle oluşturulmuş
sistem oldukça etkili yöntemleri içermektedir. Bizler de
dernek olarak Gurdjieff’in çalışmalarından yararlandık.
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Ve bu sistemle ilgili konuları konferanslarımızda zaman
zaman ele aldık.
Gurdjieff’in oluşturduğu sistem içerisinde en temel
ve önemli araçlarından bir tanesi “kendini gözleme” ve
“kendini hatırlama”dır. Kendi içimizde neler olup bittiğini öğrenmek ve iç dünyamızda, zihin dünyamızda bazı
değişiklikler yapmak istiyorsak, öncelikle kendi içimizde
neler olup bittiğini gözlemlememiz gerekir. Bu gözlemler
sonucunda kendimiz hakkında ve kendi içimizde neler
olup bittiği hakkında birtakım veriler birikmeye başlar.
Ve işte ancak bundan sonra kendi içimizdeki uyumsuzlukları ve gelişimimize engel olan unsurları tespit etmeye başlayabiliriz.
Peki kendi içimizdeki uyumsuzlukları ve gelişimimize engel olan unsurları tespit ederken dikkatimizi nelere yönlendireceğiz. Bunları tam ve detaylı olarak ele
almak bu yazının hacmini aşar. Ama yine de
genel bir fikir vermesi bakımından birkaç
başlığa değinelim:
Olumsuz Duygular
Ruhsal gelişim yolunda ilerlerken kendi
içimizde
dikkatimizi
yönlendirmemiz gereken en önemli unsurlardan bir tanesi duygularımızdır.
Sürekli
olarak devam eden düşünce hayatımıza eşlik
eden en önemli içsel
unsur duygularımızdır.
Duygular yaşamımızın
ve eylemlerimizin ana
enerji kaynağıdır. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız ve
duygularınız eylemlerinizle paralel gitmiyorsa o zaman
herhangi bir şey için motive olmanız söz konusu değildir.
Duygularımız yalnızca iki yönlü olarak çalışır. Yani
kendinizi ya iyi ya da kötü hissedersiniz. Bunun ortası pek yoktur. Yani ya negatif ya da pozitiftir. Gündelik yaşam içerisinde genellikle duygularımızla özdeşleşmiş bir durumda yaşarız. Yani tüm iç halimiz, hatta
tüm düşüncelerimiz duygularımızın rengiyle boyanmış
durumdadır. Ve istisnasız olarak her düşünce yani zihnimizdeki her imge, her sözcük, her ses bir duyguyla
bağlantılıdır. Bilinç alanınızda deneyimlediğiniz yani

duyularınızla algıladığınız ya da zihninizde oluşturduğunuz her şey içinizde belli bir duygu meydana getirir.
Ve her şey hoşlanma ya da hoşlanmama, sevme ya da
nefret etme, sevinç ya da üzüntü, cesaret ya da korku
arasında gidip gelir.
İçimizde hissettiğimiz duygular herhangi bir alandaki
performansımızın iyi ya da kötü olmasını belirler.
Duygularımızın çoğu yani belli şeylerle karşılaştığımızda hissettiğimiz belli duygular küçük yaşlarda
öğrenilmiştir. Ve hepsi de otomatik olarak çalışır. Eğer
duygularımıza hakim olmak istiyorsak öncelikle onları
gözlemlemeyi öğrenmemiz gerekir. Ve tabii ki onları
gözlemledikten sonra negatif duygular üzerinde çalışmak gerekir. Bu elbette kısa vadeli bir süreç değildir.
Çünkü duygularımız düşüncelerimize oranla çok hızlı
çalışır ve onları her zaman yakalayamayız. Ama ruhsal
gelişim yolunda tüm duygulardan olumlu yönde yararlanmamız mümkündür. Eğer
kendi içinizde olumsuz duygulara karşı bir alarm mekanizması kurarsanız duygularınızı
çok iyi birer gösterge olarak
kullanabilirsiniz. Burada şu
basit ilkeden hareket etmeniz
yolunuzu çok kısaltabilir: İçinizde herhangi bir rahatsızlık ya da negatif duyguya yol
açan her durum, üzerinde çalışmanız gereken bir durumdur. Bunu söylerken elbette
sizin için gerçek tehlike içeren
durumları hariç tutuyorum.
Gerçek anlamda hayati bir
tehlikeyle yüz yüze kaldığınız
durumlar kesinlikle kendinizi
kötü hissetmeniz gereken durumlardır. Bu durumda hissedeceğiniz bir korku ya da
endişe çok normaldir ve son derece sağlıklıdır. Ve böyle
bir tehlike durumunda hissedeceğiniz korku sizin hayatınızı kurtarabilir. Ama yaşam içerisinde hiçbir tehlike
yokken hissettiğiniz korku ya da endişe duyguları kesinlikle üzerinde çalışmanız ve dönüştürmeniz gereken
duygulardır. Elbette yalnızca farkında olarak duygularınızı bir anda değiştiremezsiniz. Ama değiştirmeye kalkışmadan önce duyguları fark etmeyi öğrenmeniz gerekir. Eğer duygularınızla ilgili iyi bir farkındalık durumunu
yakalayabilirseniz bir süre sonra onları değiştirmenin
yollarını da bulabilirsiniz. Öfke, üzüntü, kırgınlık, kin,
nefret, kıskançlık, kibir, aşağılık vb. gibi negatif duygu-
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lar fark edilmeli ve kendi üzerinde çalışmak isteyen kişi
bunları kabullenmelidir.
Elbette bazı duyguları değiştirebilmek için bu konuda uzman birinden yardım almanız gerekebilir. Çünkü
bazı olumsuz duygular bilinçdışının derinliklerinde bazı
köklere sahiptir. Hatta bazı negatif duygularımız geçmiş
yaşamlarımızdan bile kaynaklanabilir. Bu durumda bu
tip duygu alışkanlıklarını değiştirmek için yardıma ihtiyacımız vardır.
Ama ilk başlangıçta en azından duygularla “özdeşleşmemeyi” öğrenirsek o zaman belli oranda duygularımızı kontrol altına almaya başlayabiliriz. Çünkü gündelik yaşam içerisinde her duygu haliyle özdeşleşmiş
ve bir olmuş bir durumdayızdır.
Pozitif duygularla özdeşleşmenin genellikle pek bir sakıncası
yoktur. Ama negatif duygularla
özdeşleşmek bizi önemli ölçüde
kısıtlayan bir durumdur. Bu nasıl olabilir? Yani duygularla bir
olmamayı nasıl başarabiliriz?
Diye bir soru aklınıza gelebilir.
Duygularınıza dışarıdan bakmayı becerebilirseniz eğer o zaman
aslında kendi bilincinizin duygulardan ayrı olduğunu ve duyguların sizin için birer “nesne”
olduğunu fark edebilirsiniz. Eğer
duygularınızı hissedebiliyorsanız o zaman siz duygularınız değilsiniz demektir. Duygularınıza
böyle dışarıdan bakmayı öğrendiğinizde onları durduramasanız bile en azından onlarla
özdeşleşmemeyi ya da onların sizi tamamen kontrol altına almasını engelleyebilirsiniz.
Olumsuz Düşünceler
Günlük yaşam içerisinde zihnimiz aralıksız olarak bir
şeyler üretir. Zihnimizde bitip tükenmeyen ve hiç durmayan bir düşünce faaliyeti vardır. Zihnimiz genellikle
rastgele ve otomatik bir biçimde oradan oraya zıplayıp
durur. Ve genelde zihnimizdeki düşüncelerin farkında
olmayız. Ve elbette duygularımız gibi düşüncelerimiz de
negatif yönlere kayabilir. Yani olumsuz ve yıkıcı imgeler
zihnimize hakim olabilir.
Ruhsal gelişim yolunda ilerlemek için dikkat etmemiz
en önemli şeylerden biri düşüncelerimiz ile ilgili bir farkındalık kazanmaktır. Eğer bu konuda yeterli farkındalı-

ğa ulaşır ve bazı zihinsel egzersizleri yaparsak o zaman
zihnimizde gelişimimize engel olan düşünceleri kontrol
altına almaya ve onları daha olumlu, daha yaratıcı ve
daha verimli bir duruma doğru yönlendirmemiz mümkün
olabilir.
Özdeşleşmeler
Tüm ruhsal gelişim yollarının istisnasız olarak vurguladığı en önemli konulardan biri de özdeşleşmedir.
Günlük yaşam içerisinde ister istemez çeşitli rollere bürünmek ve yaşamın çeşitli gereklerine göre belli işler ya
da uğraşlarla özdeşleşmek zorunda kalırız. İşte kendi
içimizde farkında olmamız gereken en önemli şeylerden
biri de özdeşleşmelerimizdir. Çünkü
özdeşleştiğimiz şeyler bizim öz varlığımızı perdeler ve ruhsal yönde gelişimimize engel olur. Özdeşleşmelerin farkına varıp onlardan sıyrıldıkça
daha fazla kendimiz olmaya ve kendi
içimizdeki gerçek yetenekleri daha
fazla açığa çıkarabiliriz.
Gölge
Gölge kavramı ilk kez psikiyatrinin babalarından Carl Gustav Jung
tarafından ortaya atılmıştır. Jung’un
bu kavramla anlatmak istediği şey
aslında kendi içimizde, bilinçaltımızda var olan ancak asla kendimize
konduramadığımız bazı olumsuz
özelliklerdir. Gölgeyi tespit etmenin
en kolay yolu en nefret ettiğiniz kişi
ya da kişilik özelliklerini tespit etmektir. Kendi içinizde
asla olmasını istemediğiniz ve bundan kaçınmak için
büyük bir çaba harcadığınız şeyler gölgeyi oluşturur. Bu
oldukça detaylı bir konu olduğu için şimdilik bu konuyla
ilgili daha fazla açıklama yapmayacağım. Ama bununla
ilgili olarak özellikle sizi fazlaca rahatsız eden kişi ve
kişilik özelliklerini tespit edip bunun sizi neden bu kadar
rahatsız ettiği konusunda düşünebilirsiniz. Bu konudaki
en önemli adım içimizdeki negatifliklerin öncelikle olduğu gibi kabul edilmesidir.
İçimizde Farkında Olmadığımız Olumlu Yanlar
Buraya kadar kendi içimizde farkına varmamız gereken bazı olumsuz yanlar üzerinde durduk. Şimdi biraz
da olumlu özelliklerin fark edilmesinden söz edelim.
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Hepimizin içinde şu an tam olarak farkında olmadığımız ya da göremediğimiz pek çok yetenekler ve uygun
bir çabayla geliştirilebilecek pek çok özellikler mevcuttur. Hiçbirimiz şu an dünya üzerindeki ilk hayatımızı yaşamıyoruz. Bundan önce yeryüzünde defalarca bedenlendik ve bu hayatlarımız içerisinde pek çok tecrübeler
yaşadık. Bunları tam olarak hatırlayamasak da bütün
bu tecrübelere ait izler bizim bilinç alanımızın derinliklerinde her zaman duruyor. Ayrıca hepimiz kolektif bir
bilinç alanı içerisinde yaşıyoruz. Bu alan içerisinde tüm
insanlığın bugüne kadar yaşamış olduğu tüm deneyimlere ait izler mevcut ve orada çok büyük bir bilgi birikimi
var.
İçimizdeki yetenekler ve kaynaklarla temas kurabilmemizi engelleyen en önemli
faktörlerden bir tanesi sınırlayıcı
inançlarımızdır. Hepimizin bilinçaltında genellemelere dayalı
pek çok sınırlayıcı inanç mevcuttur. Bu inançlar bizim yeteneklerimizin üzerinde bir perde oluşturur ve böylece kendi içimizde her
zaman duran bazı kaynakların
farkında olamayız.
Kaybettiğiniz bir eşyayı ararken bu eşya gözünüzün önünde
olmasına ve durduğu yere defalarca bakmanıza rağmen göremediğiniz zamanlar olmuştur.
Aynen buna benzer bir biçimde
kendi içimizde her zaman orada durmasına rağmen
göremediğimiz çeşitli yetenekler ve kaynaklar vardır.
Bunları görmeye başladığımız andan itibaren bizim için
var olmaya başlarlar ve ancak bundan sonra onlardan
yararlanmaya başlayabiliriz.
Ruhsal gelişim yolunda ilerlerken kendi içimizdeki
bazı olumsuz özelliklerle mücadele etmek kadar kendi içimizdeki olumlu niteliklerin farkına varmak da çok
önemlidir. Hatta belki de olumsuz özellikleri fark etmekten daha bile önemlidir. Çünkü kendi içimizdeki pozitif
yanları güçlendirdikçe negatiflikler kendiliğinden yok
olup giderler. Ve aslına bakarsanız bizim içimizde kötü
ya da yararsız hiçbir şey yoktur. Her şey olması gereken
yerde çalıştığı sürece hepsi yararlıdır.

Hepimiz eşsiziz ve her birimizden yalnızca bir tane
var.
Hepimiz herhangi bir konuda çaba gösterdiğimiz sürece gelişmeye devam edebiliriz.
Hepimiz duyu organlarımız ve beynimiz çalıştığı sürece yeni şeyler öğrenmeye devam edebiliriz.
Hepimiz çok yaratıcıyız. Beynimiz gün boyu binlerce
düşünce üretiyor.
Hepimiz aynı evrenin çocuklarıyız.
Hepimiz sonsuzluğun bir parçasıyız ve sonsuz bir
potansiyele sahibiz.
Hepimiz içine doğduğumuz zaman diliminde bundan
önceki tüm gelişmelerden yararlanabilme imkanına sahibiz.
Hepimiz kolektif bilinç alanına
girme ve oradan bilgi alabilme
yeteneğine sahibiz.
Hepimiz kendi içimizde olanları görebilme ve onları istediğimiz gibi değiştirme yetisine sahibiz.
Hepimiz bir iradeye ve seçme
özgürlüğüne sahibiz.
Hepimiz şu anda yaratılışa
katkıda bulunuyoruz.
Hepimiz sevmeyi başarabiliriz.
Güneş tüm canlılara olduğu
gibi bize de hayat veriyor.
Şu anki halimiz evrenin şimdiye kadarki evriminin bir sonucu.
Hepimiz karşılıksız verme potansiyeline sahibiz.
Hepimiz zihnimizi istediğimiz doğrultuda programlayabiliriz.
Hepimiz isteyebilir ve istediğimiz şeyleri yaratabiliriz.
Hepimiz güzelliği görebilir, takdir edebilir ve güzel
şeyler yaratabiliriz.
Hepimiz sonsuz bir himaye ve yardım altında yaşamımızı sürdürüyoruz.
Evet bu böyle, çünkü hepimiz birer RUH varlığıyız.

İşte size kendi içinizde farkına varabileceğiniz olumlu özelliklerden birkaçı:
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2012 BİLMECESİ ve DEVRE
SONU
2. BÖLÜM

Nurhan Gevrek
2012 ile ilgili olarak elimizdeki bir diğer önemli kaynak Nostradamus kehanetleridir. Nostradamus 1550
yılında yayımladığı kehanetlerini daha sonra “Centuries Astrologies” eserinde toplamış karmaşık bir anlatım
tercih ederek kendine özgü bir şifreleme tekniği kullanmıştır.
1994 yılında İtalyan gazeteci Enza Massa, İtalya’nın
başkenti Roma’daki Milli Kütüphane’de, kimsenin dikkatini çekmemiş, resimli yazmaların olduğu bir kitaba rastlamıştır. Kitabın içinde çok garip sembollere sahip 80
adet suluboya resim vardır. Şu anda kitabın bilinen adı
“Vaticinia Nostradami”dir. Bu kitabın bir bölümünde insanlığın geleceğine dair son kehanetleri de yer almaktadır. Söz konusu kitapta dünyanın sonunun gelmekte
olduğu ve bunun nasıl olacağı anlatılmaktadır.

1. Çizim

mekte olan bu kitaptaki çizimler Maya kehanetleri ile
garip bir şekilde benzerliklere sahiptirler. Araştırmacı ve
yazar Jay Waidner’e göre bu resimler, Nostradamus’un
bizim farkına varmamızı istediği işaretler içermektedir.
Şimdi gelin, 500 sene önce yazılmış, resimlerle gizlenmiş ve önemli bilgileri içeren bu kayıp kitaptaki çizimlere
ve bunların anlamlarına daha yakından bakalım;
Birinci çizimde zaman tekerinin altında bir güneş
sembolü ve altında yatan bir aslan var, sembolik olarak
çizimler içeren ve astrolojik olaylara göndermeler yapan
bu basit çizimin altında yatan anlam; Güneş Aslan takımyıldızında olduğunda galaktik dizilimin olacağı şeklindedir.
Aslan Takımyıldızının dünyevi simgesi olduğuna inanılan Büyük Sfenks, Aslan gövdesine ve bereket tanrıçası kafasına sahiptir. Yani ilginç bir şekilde bu Sfenks,
Aslan ve Bakirenin bir birleşimidir. Aslan Takımyıldızının
en parlak yıldızlarından biri olan Regulus’un Aslan burcuyla Başak burcunun tam geçiş noktasına 2012 yılında varacak olması, içinde bulunduğumuz yılın önemini
işaret etmektedir.

2. Çizim

	
  

Nostradamus bu kehanetlerini de yine, diğer kitabında olduğu gibi alegorik yazı ve resimlerle gizlemiş ve
anlaşılabilmesi için belli bir zaman beklemesi gerektiğini
yazmıştır.
Bu kehanetlerin okunmasını istediği zamanın geldiği tahmin edilmektedir. “Nostradamus’un Kayıp Kitabı”
olarak adlandırılan ve Roma’daki bir sergide sergilenRuhsal Araştırmalar Bülteni © İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği
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İkinci çizimde büyük bir zaman tekeri altında 3 tutulmanın sembolü olan 3 hilal görülmektedir. 3 tutulma 2012 yılında gerçekleşecektir. Güneş Tutulması,
Venüs tutulması ve Galaktik Hizalanma bu 3 tutulmayı
göstermektedir.
Nostradamus araştırmacılarına göre, bu tutulma
2012 yılının üç önemli tutulmasından biridir. Bu çizim
yaklaşmakta olan dizilimle ilgilidir. Her şeyi başlatacak
olanın bu üç tutulma olduğu görülüyor. 2012 yılında üç
önemli tutulma gerçekleşecektir: bunlar, tam Güneş
tutulması, Venüs’ün Güneş’e karşı tutulması ve tüm
zamanların en büyük tutulması olan Aralık gündönümü
Güneş’inin Galaktik Merkezi kapatacağı tutulma (galaktik hizalanma)
2012 nin ilkbaharında Dünya, Venüs tutulması
ile karşı karşıya kalacak. Dünya ile Venüs ün yörünge
açılarındaki 3 derecelik fark dikkate alındığında,2012
yılında Venüs, Dünya ile Güneşin arasına girecek ve
Venüs tutulması gerçekleşecektir. 13 Kasım 2012’de
Tam Güneş tutulması gerçekleşecektir. Son olarak da
21 Aralık 2012 tarihinde gerçekleşecek galaktik hizalanma ile Güneş-Dünya ve Samanyolu, bir doğru üzerinde dizilecektir.

3. Çizim

hizalanmaya göndermede bulunulmuş olan bu çizimde, aynı zamanda hayat ağacını yok edecek olan sopa
tasvir edilmiştir. Bu çizim, yaşamı tehdit eden çok ciddi
bir tehlikeden bahsedildiği şeklinde yorumlanabilir.

4. Çizim

	
  

Dördüncü çizimde yaylı adam sagittarius okunu bir
kadına doğrultmuştur. Samanyolunun merkezi gezegenlerin doğduğu kaynak olarak bilinmekte ve ana
rahmi olarak tasvir edilmektedir. Bu sebeple resimdeki
kadın samanyolunun merkezini simgelemektedir. Çizimde yine galaktik hizalanmaya ve 2012 de güneşin
yükseleceği yere bir atıfta bulunulmuştur. resimde okçu
okunu bir kadına doğrultmuş kadın galaksi merkezini
işaret ediyor. Değişim çağının başlayacağına işaret
ediliyor.

5. Çizim

	
  

Üçüncü çizimde, Kılıç tutan bir el vardır. Kılıca dolanan kuşak bir “S” harfi oluşturmuştur. Samanyolu
gökyüzüne bakıldığında S harfi gibi görünmektedir.
Samanyolunun ortasından geçen kılıç ile yine galaktik
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Beşinci çizimde yine bir zaman tekeri altında bir
adam (yılan kral) hayat kitabına bakmaktadır. Kitabın bir
kısmında yazılar bir kısmında da hayat kitabı yer almaktadır. Bu çizimin altında da yine okçu okunu doğrultmuş,
galaksinin merkezini, galaktik hizalanmayı ve hizalanma sırasındaki astrolojik konumu sembolize eden çizimlere yer verilmiştir.

7. Çizim

6. Çizim

	
  

	
  
Altıncı çizimde yine zaman tekeri altında bir adam
hayat kitabına bakmakta, bu kitabın altında 3 kadın yer
almaktadır. 3 kadın burada 3 kader olarak sembolize
edilmiştir. Bizim bir seçim hakkımız olacak ve bu seçime
göre kaderimiz belirlenecektir. Dünyanın 3 kez sarsılacağının da sembolize edildiği söylenebilir.

Yedinci çizimde diğerlerinden en büyük farklılık zaman tekerinin durmuş olmasıdır. Zaman durmuştur.
Bu çizimde bir önceki çizimde yer alan 3 kadından
biri yok olmuş, iki kadın kalmıştır. Yani seçilecek iki kader de diyebiliriz. Hayat kitabı boştur. Hiç yazı yoktur ve
adam bu kez kitabı bizlere doğrultmaktadır. Bu sembol
aynı zamanda bu bir seçimi de işaret etmektedir.
Ya yaşam devam edecek, hayat kitabı yazmaya devam edecektir, ya da boş kalacaktır… Seçim bize bırakılmıştır…

Devam Edecek…
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BİZ OLMAK
Sonay Sunucu
Kabulle başlar karşılıksız sevgi. Herşeyi, herkesi
olduğu gibi kabulle başlar. Anne sevgisi de öyle değil
midir? Kendinden çok yavrunun varlığıdır kabul edilen, artık “BEN!” demeden, onun için var olmaya başlar, herşeyi ve her durumu olduğu gibi kabul eder, sıkı
sıkı sarılırsın yavruna. Karşılıksız vermeye başlar,
sonu olmayan bir sevgiyle dolarsın tepeden tırnağa.

“Her ne olursan ol, gel!” der Mevlana da, herkesi
olduğu gibi kabul ettiğini çok açık bir tarzla anlatır ve
kucak açar insanoğluna sevgiyle, kabahat aramadan. Bu dünya üzerinde en azından bir kapının, eleştirmeden, her koşulda sana açık olduğunu bilmek bile
güç verir insana.
Oysa gurur, kibir, herşeyi ben bilirim halleri ise
daha başlamadan bitirir, olma ihtimali olan herşeyi.
Paylaşmak, mutlu olmak, doyasıya sevmek varken
teslim olunacak, ille de güce, korkuya, olamazlara
yakınlık duyarız genellikle. Tabii durum böyle olunca
da, sonu her zaman hüsran olur.

rındırdığının farkına vararak sağlam durmaya, ille de
sevgide kalmaya. Bardağın her zaman dolu tarafını
görüp, ışıkla, güzellikle dolmaya. Bu müthiş enerjiyi
ise dağıtmaya ve paylaşmaya.
Önce içinde bulunduğun kaosta bir an da olsa dur
ve izle. Kendini, etrafını, duygularını, çevrene olan etkilerini ve çevrenden sana gelen tepkileri. İçini bunca
zamandır bulandıran, minik “tak-taklar” ile seni uyandırmaya çalışan sese bir kulak ver. Karşı dur artık bu
gelip geçmesine alışık olduğun bozuk düzene. Şimdi
lazım sana, hep başkalarına karşı kullanıp durduğun
güçlü asker, isyankar sen. Buradan çıkacağın yol,
öyle güzel bir yol olacak ki, seni dengeye, mutluluğa,
şifaya, özgürlüğe, eğlenceye, hayattan keyif almaya
götürecek. Bağlılıklarından kurtul ve özgürleş. Kat
kat soy, kır etra-fına ördüğün duvarları. Bak dışarıda
ışık var, sevgi var, hayat var, paylaşmak var, insan
var insan… Tıpkı senin gibi, heyecanları, istekleri,
duyguları olan.
O sensin, sen de o, hatırladın mı? Aynı yerden,
aynı kaynaktan, bir bütünlükten, birlikten çıkıp gelmiştiniz. Sadece unuttun, dünyanın korkuları, vesveseleri içinde.
Aslında “SEN” ya da “O” ya da “BEN” var mı? Bir
dön bak yuvana ve hatırla, “BİZ” varız “BİZ”, hepsi bu
eninde sonunda…

Ne dersiniz öncülük etmeye her koşulda sevgide
kalma durumuna? Her insanın, tıpkı Yin-Yang sembolünde olduğu gibi, hem pozitifi hem de negatifi baRuhsal Araştırmalar Bülteni © İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği
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ETKİNLİKLER

Konferans
07 Şubat 2012 Salı - Saat: 19.00 - 20.30
Konu: Ölüme Yakın Deneyimler
Konuşmacı:Gülfer Ülgentay
Konferans
21 Şubat 2012 Salı - Saat: 19.00 - 20.30
Konu: Rüyalar
Konuşmacı: Gülbin Kınacıgil

1408 Sk. No: 6 Kat:5 Daire:10
Alsancak - İzmir
(Alsancak Cami Karşısı)

464 00 17 no’lu telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.
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