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Yeni Yıl Merhabası 

Yüksek Şuur Dergisi 

Dergimizin 22. Sayısı kış aylarına denk geldi. 

Oradan da yılbaşına doğru giderken dünya ana 

hem besleyici hem de güneş seviyesine 

hazırladığı insanlık ailesini, güçlü hatırlatıcılarla 

etkilemeye başladı. Bütünün ve birliğin daha da 

hissedildiği Dünya’da her şeyle hiç olacağımız 

zamanların da umudu giderek güçleniyor.   

 

 

 

 

 

 

Dünya, Güneş 

Sistemi içinde bir 

organdır ve Güneş 

Sistemi’mizin en 

ileri küresidir. 

 

 

 

 

Yeni yıl kendi potansiyelini şimdiden açmaya 

başladı. Her geçen gün dünyasal idraklerimizde 

bir adım daha ilerliyoruz. Bir şeyi daha iyi 

yapıyoruz ya da daha iyi anlar hale geliyoruz. 

Gece oluyor gündüz oluyor ahenkten olacağımız 

danslarımızı öğreniyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güneşin peşinden gidiyoruz, kadim öğretileri 

takip ediyoruz. Bilgilerin topraklandığı, eşitliğin 

dünya insanlık ailesinin şuurlarına indiği bir yılın 

içinde olalım. Dikkatlerimiz varlığımızın gerçek 

ihtiyaçlarını anlamamıza olanak verecek 

karşılaşmalarda olsun.  

İçimizdekini ve dışımızdakini gözleyerek sevgi ile 

bağ kurduğumuz dergimizi beğenilerinize 

sunarız. 
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 Sakin ve Duru Bir Dünyayı Beklerken 

Ahmet Cemal Gürsoy 

Dünya bize deneyimlerin elde edildiği mekan 

olarak gelmiştir. Zaman da bize bunu kanıtlamış 

görünüyor. Teknoloji dediğimiz göreceli bir 

kavrama tutunup, düşüncelerimizi onun içinden 

inşa ediyoruz. Psişe dediğimiz enerji 

bedenlerimize sonuç kısmından olgu olarak 

baktığımızda onların gelişimini de inisiye kuralları 

denen duygu maddelerini ezoterik gelenek ve 

prensiplerle geliştirmeye 

çalışarak elde ediyoruz. 

 

Sakin ve duru bir dünyayı 

sadece enerjinin şekilsiz, 

biçimsiz ama hedefi olan 

akış olarak görmeye 

başladığımızda işler 

değişiyor. Kozmik 

besinlerin inceltilmiş 

maddeler olduğunu 

öğrendiğimizde bunu elde 

ederken yeni yollar çıkıyor 

karşımıza. Klasik inisiye 

yolları ve sadece teknoloji 

yetmiyor. 

 

Diyebilirsiniz ki inisiye 

teknikleri denen üçüncü 

bir antite var. Cevabımız 

evet var, bu üçüncü yol 

diğer ikisinin sentezinden 

düşünce ve inanç 

kalıplarından çıktı. 

Bunların hiçbiri değil de 

içinde yaşadığımız halde başka diller kullanarak 

garip bir kaybolmuşluk içine girdiysek, uyanmış 

üstatlar bu hali özümsediğinde, öğrencilerine 

anlatacak bir dil bulamadığında görünmeyen 

dünyalarda duruma yardım edecek olasılıkların, 

karşılaşmaların zamanı beklenir. 

 

 

 

Görünen gezegen kendi gelişimsel oktavını 

tamamlarken bu dilin açılımı ile ilgili ince tesirler 

inmeye başladı. Özlerle çalışabilen, farkı fark 

eden yeni inisiyeler ortamlar yaratarak kader, 

zaman, mekan formuna mekanik olmayan 

yorumlar getirerek gerçeğin nefes almasına 

imkan açmaya başladılar. Işığın, Şuur olduğu 

gerçeği kendi arşivlerini açarak paylaşılmaya 

başlandı. Asıl olan 

daha içten sadakatle 

bağlanıp gerçek 

inisiyeler olmaya 

karar vermek, 

irademizin bu güce 

açılmasını 

sağlamaktır. 

 

Işıkla daha yakın, 
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İlahi Nizam ve Kainat’ta  

Dünya Okulu  

 

YŞBD 

 

Dünya Okulu; her defasında bir inkılapla sona 

eren devreler tarzında, devrî bir karakter 

gösteren ‘Dünya gezegeni’ne, üzerinde 

bedenlenen varlıkların inkişaf sisteminin, 

öğrenim dönemleri, öğrencileri, dersleri, sınavları 

(liyakat kontrolleri) ve sınıfları bulunan bir 

okuldaki öğrenim sistemine benzemesinden 

dolayı verilmiş addır.  

Güneş Sistemi’mizin 
en ileri küresi 
Dünya’dır ve onun 
inkişaf mertebesi 
en ileri bedenli 
varlığı da insandır.  
 

Kısaca, Güneş Sistemi içinde bir organ olan 

Dünya gezegeni, aynı zamanda, her inkişaf 

devresi sonunda, yetiştirmiş olduğu mezunlarını 

yüksek kurumlara sevk etmek üzere kapılarını 

arkalarından kapayan, gidenlerin boşalan 

yerlerine yetiştirilmek üzere yeni gelenlere 

kapılarını açan ve bu suretle devrî  öğrenim 

dönemleri olan bir okul işlevi görmektedir. En 

yüksek ve yetkili makam denilen ‘Aslî Prensip’, 

Dünya Okulu’nun programını tanzim etmiştir; 

bundan kıl kadar sapma mümkün değildir  

 

 

 

 

Bir güneş sisteminin herhangi bir küresinde, o 

kürenin şartlarına uygun bir bedende doğmuş 

her varlık, bulunduğu kürede sayısız bedenlenme 

geçire geçire (bedenlenme ve bedenden ayrılma 

süreçleri geçirmek suretiyle) inkişaf edip gitgide 

o sistemin daha üst kürelerine atlar ve ruhunun 

tekâmül ihtiyacına göre, o sistemin çeşitli 

kürelerine atlaya atlaya nihayet sistemin en ileri 

küresindeki inkişaf mertebesi en ileri basamağa 

erişir. Böylece hidrojen âleminin son basamağına 

erişmiş bulunur ki, bu son basamak bizim Güneş 

Sistemi’mizde insan, diğer sistemlerde ise insana 

denk, eşdeğerli inkişaf mertebesinde bulunan 

bedenlerden biridir.  Dünya’mızdaki insan 

bedeni, hidrojen âlemi denilen muazzam 

astronomik âlemin en ileri ve en inkişaf etmiş 

‘beden’lerinden biridir. 

Nihayet 
sistemimizin en ileri 
küresi olan Dünya 
Okulu’nu da 
tamamlamış 
varlıklar, hidrojen 
âlemini bitirmiş, üst 
âleme (vazife 
plânına) liyakat 
kazanmış olurlar. 
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Hayat, Hareket, Ritimde Kendini Bulmak 

 Berna Kamacı Gürsoy  

 

"Birarada" olmanın "yolculuğun kendisi" 

olduğunu keşfetmeye çalışıyoruz. 

Gördüğümüz her şey birliğin kendini bize 

hatırlatmasından başka bir şey değil. Tüm olayları 

ve karşılaşmaları bunu farketmek için yaşıyoruz 

dersek, beraberinde gelenler neler olurdu? 

Yaşamın genel hali içinde kendimize yakın 

gördüklerimizle bağ kurar, 

bizi rahatsız edenlerin 

uzağında olmak isteriz. 

Bize güzel şeyler 

söyleyenleri sever, kötü 

davrandığını 

düşündüklerimizden pek 

hoşlanmayız. Peki ama 

sevmediklerimiz bize ne 

anlatıyor?  

Olumsuz bir şey 

hissediyorsak veya 

kendimizi olumsuz bir 

durumda bulmuşsak, 

bunun bizden 

kaynaklanması, 

ailemizden, atalarımızdan 

gelmesi veya bir 

başkasından etkilenmiş 

olmamızın o an için bir 

önemi yoktur. Ne şekilde 

gelirse gelsin, birlikten 

gelir, birlikte olduğu için gelir ve kendini görünür 

kılmak için, bize kendimizi hatırlatmak için gelir.  

Neyi hatırlatır? Anın içinde ihtiyacımız olan ne 

varsa onu; yarım değil, tam olduğumuzu... 

herşeyin birbirine dönüştüğünü ve birlikte var 

olduğunu, birbirini tamamladığını... 

Hayatımızda olumsuz olarak tanımladığımız 

olaylar, karşılaşmalar ve insanlar, ihtiyaçlarımızın 

görünür halini oluşturur. Her birimiz kendi 

evrenlerinde ihtiyacımız olan deneyimleri 

yaşıyoruz. Sınırlarını aşamayanlar için hapishane 

olan dünya okulu, yolu bulanlar için cennete 

dönüşebiliyor. Biraz ayrışınca ise mükemmel bir 

plan gibi görünüyor.  

 

Peki her şey zaten mükemmel ise hayata seyirci 

mi kalacağız? İnsan olarak yerimiz neresi? Hayat, 

hareket ve ritm nerede anlam buluyor?  

İnsanın ayağa kalkıp, kaosa düzen getiren olarak 

bulduğu anlam, onu beslendiği tüm anlamların 

ötesine davet ediyor. Bir işi eksik kalmışlık 

duygusu ile telaş ve yetersizlikle yapmakla, 

mükemmel ve tam olan 

anın bilgisini hatırlayarak 

yapmak arasında büyük 

fark var. İnsanın içinde bir 

hareket var, yanıp yok 

olduğunda yeniden 

doğan... 

Tüm mesele kendimiz 

olmakla ilgili. Dışsal tüm 

ayırıcılara, çeldiricilere 

rağmen, zihnimizdeki 

kalıplara, korkularımıza, 

yargılarımıza, 

beklentilerimize rağmen 

andaki hedefimize direkt 

bağlı olmakla... Fazlalıkları 

bırakmak, kendimizi 

duygu ve düşüncelerden 

özgür kılmakla ilgili. 

Yapılması gerekeni 

ucundan tutarak değil, 

sade ve net şekilde, 

kalbimizle dolu dolu yapıp, devam etmekle ilgili. 

Emin olmakla ilgili. Kendini bilmekle... tüm dünya 

karşı çıksa da, aksini yapsa da ne isek o olmakla 

ilgili.  

 

 

Birlikte  

 



 

 

7 

Sorumluluk Üzerine Notlar 

Avni Onur Sevinç 

Görmek, sorumluluk getirir. Gördüğünde sorumlu 

olursun. Zaman gibi, görmek için zaman gerekir.  

Bir şeyle sen arasındaki ilişkiyi ve izni tanımlar 

zaman. Arzunun gerçekleşmesi için gerekendir. 

Bu bakımdan sorumluluk arzuların da kontrolü, 

komşuya yönlendirilmesidir.  

Peki, gördüğün şeydeki sorumluluğu nasıl 

anlayacaksın? Nerede başlar nerede biter? Bunun 

için yaşam dansını gözlemeyi öğrenmek gerekir. 

Sürekli bir dans hali. Dansı merkezlerin ahenkli 

hareketi olarak alıyorum.  

Kişi ya kendi kendine dans eder, kişiliklerin 

dansıdır ya da hiyerarşinin ahenkli dansını sergiler. 

Bir yerinden anlamaya gayret ettiğimiz 

hiyerarşinin işlerini gözlemek, gözlediğimiz ile 

gözlenen arasındaki geçişlerin, notanın fikrini 

verir bu dans. Benlikleri aradan çekersek, 

mükemmel dans diye bir şey olmadığını anlayarak 

o an katabildiğimiz kadar kendimiz ile dans 

ederek.   

Siyahın ve beyazın birbiri içine geçmesine olanak 

veren şuursuz davranışlarımızın yarattığı astral 

kirlilik bir süre sonra savaş alanı haline gelir. 

Olmaması gereken türden varlıklar beslenip 

dururlar. Kozmik besin ile beslenen insanlık ailesi, 

çıkardığı ışık itibariyle aşağıları besler. Haz arayışı, 

ışığı düşürür. Verdiği her karar ile görünmeyen 

şekillenir. Şekil, karar vericinin sorumluluğu 

olduğundan adrese teslim işlerimiz vardır.  

Kara cumayı beklemeden 

oldukça indirimli satın 

alırız bu işleri. Sanat 

koleksiyoncusunun kibrini 

taşıyabiliriz. Aynı, senin 

tohumlarına bu toprakları 

vereceğim diyen yukarısı 

gibi tohumları dışarıya, 

dışsal topraklara veririz. 

Dışsal çocuklar doğarken, 

bizi güneş için besleyen 

dünyaya erkek çocuk veremeyiz. Gezegen ile 

döner dururuz.  

Bahçemize iyi bakmalıyız. Metinlerde geçtiği gibi 

bakir ve saf olmalıyız. Buradaki her şeyin içsel 

olduğunu belirtmeme gerek yok sanırım. 

Buradaki kasıt fiziksel bakirelik değil, içsel 

bakireliktir. Sularımız bakir olmalı. Sularımız bakir 

mi? Olaylar suda başlıyor. Bu dünya suların 

dünyası. Suda vaftiz oluyoruz, sudan doğuyoruz. 

Tanrı’nın ruhu? Suların üstünde dolaşıyor. Eden 

bahçesinden sular çıkıyor, aşağıdaki bahçeye 

gidiyor. Oradan dört kola ayrılıyor. Peygamberler 

suların üzerinde dolaşıyor. Hatta şimdi dizisini 

bile izliyoruz. Sular şarap oluyor. 

Temizlenmelerimiz suda oluyor. Kendimizi suyla 

yıkıyoruz. Hikayelerde çocuklar suya bırakılıyor. 

Kızıl denizin sularından geçiyor bir kabile. Daha 

birçok şey, kuyular, nehirler, denizler, sular. Ne 

oluyor burada? Ne anlatmaya çalışıyorlar bize? 

İçsel olanı arayalım. 

Bilgiler arketipler dünyasında, formsuzluklar 

dünyasında saklı. Kök bilgiler orada, sembolizmle 

ifade edilen, çeviri hatalarının yapıldığı yer orası. 

Kök orası. Orada üçgenler, dörtgenler, beşgenler 

var. Geometri ve simyanın sonuçları var. İnsanın 

arketipsel sorumlulukları orada. 

İnisiyenin sorumluluğu kendisini bilmesidir. 

Hayatlar boyu kazandığı liyakatleri bu hayatında 

hatırlayabilmeli ve geliş nedenlerine dair olanı 

gerçekleştirmek için çaba içerisinde olmalıdır.  

İçsel üstatların ve hiyerarşinin sütunları, ışığı 

içinde 

ilerlerken 

paylaşmak ve 

sevgi ile 

etrafımızla bağ 

kurmak bizler 

için birer 

sorumluluktur.  
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Geleceği Yaratmak Üzerine...| Psişik 

Süpürge  

Hande Ersoy 

Geçmiş ve gelecek arasında farkındalıkla 

varoluşumuzu an’a entegre ediyoruz. 

Geçmişimizden gelen yükler ile geleceğin 

hayalleri ya da korkuları arasında, gerçek 

yaratıcılığımızı ne kadar kullanabiliyoruz? 

 

Genel kabulde ‘karma’ 

diye adlandırılan, geçmişin 

geleceği şekillendirdiği 

inancı hakimdir. Yapılmış 

seçimler, verilmiş 

kararların sonuçlarıyla 

karşılaşmak diye ifade 

edebileceğimiz bu 

kavramı, gelin birlikte 

açalım. Karma denince 

sanki yazılmış bir kaderin 

mahkumlarıymışız algısı 

ortaya çıkıyor. Gerçekten 

de bu bir mahkumiyet 

midir yoksa geleceği 

yeniden şekillendirmenin 

anahtarlarını elimizde 

tutuyor olabilir miyiz? 

 

Geleceği şekillendiren şey 

bizim an’ın içindeki 

tutumlarımızdır. Olaylar 

karşısında takındığımız 

tutumlar, ortaya 

koyduğumuz eylemler. 

Bazen tökezlediğimiz 

durumlar vardır. Benzer olaylar karşısında hep 

aynı yanlış davranışı yaparken buluruz kendimizi. 

Her seferinde bir daha böyle davranmayacağım 

deriz, bir karar alırız, deriz ki “şu olunca ben de 

böyle davranacağım”. Derken olay karşımıza 

gelir ve biz kendimizi yine aynı döngünün içinde 

buluruz. Nedir bizi bu kısır döngünün içinde 

tutan şey? Verdiğimiz karara rağmen sanki 

içimizde kendi başına hareket eden bir 

mekanizma varmış da biz ona müdahale 

edemiyormuşuz durumda kalırız. İrademiz çelik 

gibi olsa bile gün olur bizden bağımsız bir küçük 

şeytan, bir küçük canavar içimizden çıkıverir. 

Bütün niyetimize, verdiğimiz kararlara aykırı 

kendi başına bir iradesi varmışçasına bir davranışı 

yaparken buluruz kendimizi... Oysaki her bir 

davranışımız, her bir duygumuz, her bir 

düşüncemiz geleceği tohumlamaktadır. 

 

Bu işleyişin ardında yatan sır, bitmemiş bir işte 

gizlidir. Duygu dünyamızda öyle bir çentik vardır 

ki, aynı olay karşısında hep 

tetiklenir ve aklımızla 

verdiğimiz kararın önüne 

geçen bir hızla kendini bir 

davranış olarak ifade eder. 

Olay anının içinde bir 

negatif duygu 

tetiklenerek her şeyin 

önüne geçen bir hızla 

kendini ifade eder. Biz 

inkar etsek bile, kendimizi 

savunmaya da çalışsak 

içten içe biliriz aslında ne 

olduğunu da ismini 

koymaya çekiniriz.  

 

Değiştirmeye çalıştığımız 

bu ifade bulup davranışa 

dönüşen negatif duygu 

tam da çalışmamız 

gereken konudur. 

Değişikliği sadece 

davranışlarımızda veya 

düşüncelerimizde 

yapmaya çalışmak işe 

yaramayacaktır. Peki, 

duygular değiştirilebilir mi? Bunu yapabilmek 

mümkün müdür? Duyguların hızının önüne nasıl 

geçilir? Geçmiş duygu ve düşüncelerle 

kaydedilmiş izlenimler nasıl dönüştürülebilir? 

 

Doğduğumuzda aslında negatif duygularla 

doğmayız. Doğduğumuzda özümüze en yakın 

halimizde doğarız. Bu belki de dünyaya gelmenin 

en kıymetli hediyesidir. Özümüzdeki gibi 

olabilmek. Sadece gerçek ihtiyacımızı bilen bir 

şuur açıklığımız vardır. Karnımız acıkınca 
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arkasında başka bir sebep aramayız ya da 

karnımızı doyurmak için ne yapsak diye 

düşünmeyiz. Her şey çok basittir. Karnı acıkan 

bebek ağlar, anne gelip onu besler ya da 

beslemez. İşte her şeyin karışmaya başladığı 

noktadayız. Tatminli ve sevgiyle büyüyen 

çocuklar, özleriyle bağlantıda kalmaya devam 

edebilirler. Mahrumiyet ve sevgisizlik ise çocukta 

duygusal travmalara neden olur. Bizler bir 

bebeğe baktığımızda onu küçük, henüz hiç bir 

şey bilmeyen, her şeyi bizim öğreteceğimiz 

tecrübesiz bir canlı olarak 

görürüz. Oysa bir bebek, 

fiziksel olarak evet bakıma 

muhtaçtır öte yandan 

varlıksal bir bilgeliğe de 

sahiptir. Bu işin 

görünmeyen yanıdır. 

Bilinmeyenin izlerini 

bünyesinde taşır. Özellikle 

de bitmemiş işlerin. 

Önceki yaşamlardan ve 

hatta atalardan aktarılan 

bu genetik kodlar, 

kanımızda dolaşır, 

hücrelerimizde işaretlidir. 

İşte bir karma varsa, bu 

izleri taşıyor olma gerçeği 

bir karmadır. Bunlar her 

neyseler olduğu gibi 

kabulünden başka yol 

yoktur.  

 

Peki ya gelecek... İşte 

gelecek diye 

adlandırdığımız zaman 

diliminde yaşadığını 

varsaydığımız, henüz 

tezahür etmemiş gerçeklik. Bu, anın, şimdinin 

içinde gizli, sessiz hareketsiz potansiyel 

olasılıklar. Peki, biz bu sonsuz olasılıklardan 

hangisini harekete geçireceğiz? Hangisini 

seçtiğimizin şuurunda nasıl olacağız? 

 

İnsanlık realitesinin bu noktada uykuda olduğu 

kabul edilmektedir. Yine de bu bir kader değildir 

çünkü insan varlığı ışık potansiyelini içinde 

taşıyan bir canlıdır. Yüksek şuura uzanabilme 

kapasitesine sahiptir. Anın içinde kalpten olarak, 

bir bebek gibi saf ve temiz bir çocuk gibi 

masumane bir duruşla anın içindeki doğru 

olasılığa dokunma potansiyeli her an 

insanoğlunun içinde gizli durmaya devam eder.  

 

Günlük yaşamın koşturması ve dertlerini, hırs ve 

alma arzularını, tüketim çılgınlığını seçen insanlık 

için yaşam, aynı kısır döngülerde yaşanmaya 

devam eder. Oysa verebilme yeteneği bir 

başkasını kendinden önce düşünme beceresini 

gerektirir. Onun 

ihtiyaçlarının senin 

arzularından daha kıymetli 

olabileceğine dair bir 

inanç. Tam da kalbimizin 

en derininde 

bilebileceğimiz bir anda 

saklıdır. Her olay, o saklı 

mücevhere dokunup 

dokunmamak arasında bir 

andır. Önce ben ve benim 

arzularım mı, yoksa bir 

başkasının ihtiyaçları mı 

öncelikli olacaktır. İnsan o 

karar anında hangisini 

seçeceği konusunda 

özgürdür. İşte özgür irade 

denen irade burada 

devreye girer.  

 

Kendi ihtiyaçlarımıza 

rağmen, bir başkasının 

ihtiyacını görebilmek 

objektifliktir. Bu objektif 

görüşün ardındaki icabı 

yerine getirebilmek, 

kendine rağmen bunu 

yapabilmek iradedir. Bunu yapabilmek kolay 

mıdır? Hem evet çok kolaydır aynı zamanda da 

evet çok zordur. Durduk yerde hiçbir insan bir 

başkasının ihtiyacı karşısında kendini geri çekip 

de senin iraden olsun demez. Günümüz hastalığı 

ego dediğimiz enerjinin başlıca görevi de bu değil 

midir zaten. Önce ben diyen kişilik yapılarımız.  

 

Anın icabını görebilseydik, o anın gerektirdiklerini 

objektif olarak bilebilseydik, bir an bile tereddüt 
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etmeden doğu olanı seçebilirdik. Tıpkı Aşık 

Veysel’in, başkasına aşık olup onunla kaçan 

eşinin ayakkabısına gizlice para koyup onları 

gitsinler diye sessizce bırakması gibi... Kim ki bir 

başkasının ihtiyacını kendinden önce bilir, işte 

odur ki anın içinde doğru duayı seslendirme 

gücüne de sahip kişidir. O kişidir ki niyetlerini 

kendi için değil, daha yüksek iyilikler için 

koyandır. Başkalarının iyiliğinin kendi iyiliğini 

olduğunu bilendir.  

 

Kendini kendinden öte bilmeye çalışmak bu 

yolun kapısını açan anahtardır. Evet, bu her anın 

içinde uyanık bir dikkat gerektirir. Evet, her an 

icabın neyi gerektirdiğini takip etmeyi ve bunu 

yerine getirebilme iradesini gerektirir. Evet, bu 

kendinden öte olana güvenin yaşama geçmiş 

halidir. Evet, bu teslimiyettir. Evet, bu 

gelecekle konuşabilmektir. 

 

Bizler ancak bu yolun yolcularıyız. Bıkmadan 

usanmadan, kendi üzerimizde çalışmaya 

devam etme niyeti, cesareti ve iradesi bizi 

yolda tutar.  

 

Elbette kişilik kalıpları bizi bir anda serbest 

bırakmazlar. Onlar alışageldik döngülerinde 

dönmeye devam etmek isterler. Atalarımız 

bizden kendi bitmemiş işlerini bitirmemizi talep 

eder. Geçmiş yaşamlarımız dediğimiz yanlış 

düşmüş izlenimler yumağı aynı olaylar 

karşısında, benzer tepkiler vermemiz 

sonucunda kendi zekasını dayatır. Bitmeyen bir 

yolculukta olduğunu bilmek yapamamanın 

acısını hafifletir. Utanmadan, sıkılmadan ben 

şunu yanlış anlamışım diyebilmek, bir anın 

içinde yüzlerce yaşamlık bir izlenimin 

dönüşmesine yetebilir. Evet, benim şurada 

kalbim kırılmış ama bu artık olmuyor 

diyebilmek sevgi denen mucizevi evrensel 

enerjiye bizi bağlayabilir. Her şeye rağmen 

ümidini yitirmemek yolu yürüyebilmenin gücünü 

kazandırabilir. Aynı şekilde öğrenmek zorunda 

olmadığımızı bilmek yaptığımız seçimlerin 

değişmesine yarayabilir. Hep aynı alınganlıklar, 

aynı kalp sızıları, aynı üzüntüler, aynı 

mağduriyetler yerine gözümüzü geleceğe 

umutla bakmanın ışığına çevirebiliriz. Şuur olarak 

geçmişin karanlık mağaraları yerine, geleceği 

yazıyor oluşumuzun sorumluluğunu taşımaya 

geçmek mümkündür. 

 

Geçmiş dediğimiz şu anın dönüşmeye ihtiyaç 

duyan izlenimleri elbette üzerinde çalışmamız 

gereken en önemli konudur. Sadece çözümü her 

anın içinde gizlidir ve bu dönüşümü yapacak olan 

anahtar da bizden uzak değildir. Yeter ki kalp 

gözüyle görelim, yüksek şuurun iradesini anın 

icapları içinde uygulamaya geçirebilelim... 

Kendimize rağmen... 
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Heves ve arzu haz duygusunu 

yenemez ise nereye doğru yönlenir? 

Berna Elkabes 

Tipik bir tip 7 arzu duyduğu hedef için büyük bir 

hevesle yola çıkabilir. Hedefini, yolun sonundaki 

mutlu resmî hayal edip ona kitlenir. Tüm 

duygusal zenginlik o ütopik resimdedir.  

Üst benliği, onun zaten orada olmasını, o son 

tabloyu bugün yaşamasını bekler ve hala 

başaramamış olduğu için acımasızca eleştirir. 

Gelecekteki bir resimde 

olan enerjisi ve hayali onu 

şimdiki ana kökleştirip, 

negatif imajinasyonda 

kalır. Her konuda sürekli 

olarak kendini iyi 

hissetmek zorunda 

hisseder. Mevcut 

gerçeğinden uzaklaşarak 

yüzleşmekten kaçar. 

Dikkatini olumsuzdan 

çekmek için haz arayışına 

yönelir. Anı kurtarmaya 

çalışır. Onun için başlangıç 

ve son vardır. Süreç 

devam ederken yol 

üzerindeki ıstırap, 

sorunlar onu korkutur, 

bunları reddeder. Özellikle 

maksatlı ıstıraptan kaçar.  

Her konuda yüzeysel 

kalarak daldan dala atlar. 

Sığ, sahte mutluluklara 

takılıp kalır. Bu tutumu aslında yaşamdan 

kopukluğunun sonucu, korkularını saklamanın bir 

yoludur. Hoşuna giden bir olay örgüsünde de 

detaylarda kaybolur. Her türlü olumsuz olaya 

pozitif makyaj yaparak sıkıntıyı iter, günü 

kurtarmaya çalışır. 

Kuram oluşturur, haritalandırır, geneller, iyice 

kafası karışır. 

Tüm gerçekleri haz duyduğu şeye yoğunlaştırma 

çabasındadır çünkü ruhunda duyduğu boşluk, 

kusurluluk ve cansızlıktan tüm gücüyle 

kurtulmaya yönelmiştir.  

Ruhunun derinlerinden güvensizlik ve sahtekarlık 

maskesinin ortaya çıkması korkusu ile hiç 

derinleşmeden, maskeli, neşeli, daldan dala 

atlayarak haz arayışında dolaşır.  

Her şeye umutsuzca saldırma onurluk olarak 

tanımlanır. Tatmin olamayan bir iştahı vardır. 

Yeme, içme, giyim, madde kullanımı, fikirler, 

kitaplar, ilaçların arsızca kullanımına kayabilir. Bu 

yönelimi dikkat çekmeye düşkünlük de besler. 

Hep heyecan verici, 

rutin dışı, cazibeli ve 

yeni şeyleri 

deneyimlemek ister. 

Amacı farklı 

deneyimlerle gelen 

yenilik duygusu ve 

heyecandır.  

Bir örnekleme 

yapmak istersek: 

Son zamanlarda çok 

moda olduğu üzere 

astrolojiye merak 

sarıp bir kursa 

gittiğini varsayalım. 

Her şeye hakimmiş, 

tüm bilgeliğe vakıf 

olmuş gibi tüm 

geleceğini ona göre 

modeller. Attığı her 

adımda, her yol 

ayrımında kart 

çeker. Böyle yaparak 

olasılıkların sonsuz olduğu evrende tek olasılığa 

fikse olur. Çünkü yüzeysel olarak öğrendikleri 

şimdilik ona haz veriyor, bir tatmin duygusu 

yaşatıyordur. Daha derinleşmeye, araştırmaya 

isteksiz kısa yolu seçer. Hedefe by-pass yapar.  

Helen Palmer enea tip 7 için “Sanki damarlarında 

kan yerine şampanya akıyormuş gibi doruk 

deneyimlerin çekiciliğine kapılırlar.” der. Tip 7 için 

macera ile dolu olmayan bir hayat yaşamaya 

değmez. Hiç bir engele takılmadan neşe ile yola 
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devam etmek, duygusal açıdan coşkun olma 

isteği hakimdir.  

İşle hayal gücünü birbirine karıştıran, 

işlerini zevkli etkinliklerin arasına 

sıkıştıran antidepressif insanlardır. 

Derinleşemedikleri için hep daha fazla 

zevk ve eğlenceye yönelik saplantılı bir 

arzu peşindedir. Ama insan yüzeyde 

kaldığı müddetçe deneyim ve hazzı 

derinliğine yaşayamaz. İçsel tatmin 

hissedemez. Fantezilere, aşırı duyusal 

uyaranlara kaçarak anda kalma 

becerisini kaybeder. Böylece iyice 

kaybolur.  

Yapılabilecek zevkli şeylere kronik 

düşkünlük, bu etkinliklerin hiç boş 

zaman bırakmadan ard arda dizilmesi 

7’yi sürekli koşturur. Ama nereye 

varacak? 
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Akışların Dili 

Hande Ersoy 

 

 

Bir An 

 

Bir an yokluktur 

Hiçbir şeyin yoktur tadı 

Bir damla baldır aldığın 

Paylaştıkça yoldur verdiğin... 

 

Sevenlerdir 

Korkusuzca veren 

Sevilenlerdir korkusuzca 

alan 

Ne mutludur 

Hem alıp hem verene 

Sonsuzluktur 

O yol 

Yürümeyi bilene... 

 

 

Kendi Kendinden Geçen 

 

Bazen insan  

Geçer kendi kendinin 

İçinden 

Değil mi ki 

Tüm yollar 

Aynı Bir’e giden 

Seni Ben 

Sanmanın 

Ötesinde 

Sen oluşumun 

İçinden geçen 

Yolun 

Kıyısında 

Kendimden 

Geçmenin 

Yolculuğundayım 

Şimdi 

 

Yolda 

 

Bir yolculuk vardır 

Git git uzağa giden 

Bir yolculuk vardır 

Gelip gelip yakına giren 

Bir yolcu vardır 

Bilmez nere gider 

Bir yolcu vardır 

Bilmez nerden gelir 

Yolculuk bu 

Kesişir yollar 

An vardır 

Yol vardır 

O anda  

O yolda olmak vardır 

Bi de yol 

Bi de yolcu 

Vardır 

An olur 

Yol yolcuyla  

Bir olur 

 

 Donmuşsam 

 

Donmuşsam bir yerde 

O ben değilem 

Ayrı düşmüşsem 

O ben değilem 

Tutunsam o aşka 

Kim ola ki o 

İçsem suyundan 

Doymak mı ki bu 

Bir an var ki 

Mutluluğu tattım 

Kimdi ki o 

Kabule geçmiş 

Yaratım akıyorken 

Ve duruyorken her şey 

Hareketsizliğin hareketinde 

Birlikte 

Hareket ediyorken 

Yazıyorduk zamanı 

Ve biliyorduk ki  

Geleceği yaşıyorduk... 
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Öz’den Doğuma Davet 

 

Şuur Işık’tır 

Tohum da Işık’tır bilirim 

Tohum döller, kendi özünü 

Başka bir öze eker 

Cevherler buluşur birbirleriyle 

Tohum içindeki ışığı  

Açığa çıkartacak olanı arar 

Bulunca doğru ortamı 

Kendini sunar 

Ve “dişi” alıp kabul eder 

Kendini açar 

İçine alır, emer özünü, özümser.. 

Pişirir bu özü kalbinde 

Bu ilahi buluşmayı 

Onurlandırır ve kutsar 

Besler ve büyütür 

Ta ki özümsenmiş özler 

Yeni bir hayata 

Merhaba deyinceye dek 

Saklar... 

Sevgi ile 

Şefkat ile 

Kendine ait olmadığını bilse de 

Sadece O’nun işini yapıyor 

Olmanın onurudur onunla 

Kalacak olan 

Ve bu, “vazifenin” diğer adıdır 

Ne veren vardır ne alan 

“Bir” olan vardır 

Ve bir de ona  

Ahenkle bağlanan... 


