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BU KARMAŞA NEREDEN ÇIKTI

H ayatta sahip olduklarımızı nasıl elde ediyoruz? 
Neden bazı insanlar her şeye sahipmiş gibi görü

nürken bazıları çile çekiyor? Neden yolumuza engeller 
çıkıyor? O küçük çocuk bu kadar erken ölmek zorunda 
mıydı? Neden o adam terfi etti de siz edemediniz? Ne
den herkes refaha, mutluluğa ve güvenliğe kavuşamı
yor?

Hayatta hep daha fazla mutluluk arıyoruz ve tıpkı 
milyonlarca insan gibi biz de kişisel gelişim kitaplarına 
başvuruyoruz. Madem bu kitaplar gerçekten de başarılı 
ve mutlu bir yaşamın sırlarını biliyor, neden sürekli ye
nilerine gereksinim duyuyoruz? Evet, bazıları "daha iyi 
bir yaşam sürme"ye ilişkin ipuçları verir gibi oluyor;
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ama bugüne dek hiç kimse bu kitaplar sayesinde çok 
mutlu olmadı. Bu kitaplar çok şey değiştirmedi. "Belki 
de seçtiğimiz kitap yanlıştı" şeklinde mantıklı açıklama
lar buluyoruz. "Başka bir kitap deneyelim bakalım." Ya 
da başka bir din. Başka bir meditasyon. Veya başka bir 
öğretmen, psikolog, doktor, ilişki...

Her yerde, günlük hayatın sıkıntı ve mücadelesin
den kurtulmamızı, biraz rahatlamamızı sağlayacak bir 
çözüm arıyoruz. Çoğumuz için bu arayış hiç bitmiyor. 
Peki neden? Neden iyi bir yaşam sürmenin basit sırrını 
keşfedemiyoruz? Neden sürekli istediklerimizi elde et
mek için sağa sola saldırıyoruz? Neden gerçek arzuları
mıza ulaşmamızı sağlayacak anahtarın, hayatın kendisi
nin içinde saklı olduğunu anlamıyoruz?

Eğer siz de hayatta istediklerinizi şans ya da tesadüf
ler sayesinde veya varınızı yoğunuzu ortaya koyup bü
yük engeller aşarak elde edebileceğinize inanıyorsanız, 
hazırlıklı olun. Bu kitap inancınızı sarsabilir.

Muhteşem Jessıe

Yıllar önceydi. Çekim Yasası konusunda henüz hiç
bir fikrim yoktu. Arkadaşım Mindy ısrarla beni bir Kü
çükler Ligi oyununu izlemeye davet etti. Oğlu Jessie de 
oynuyordu.
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Oyunu izlemeye gelen izleyici kalabalığım görünce 
şaşkına döndüm. Herkes çılgınca bağırıyor, alkışlıyordu. 
Sıra Jessie'ye gelince alkışlar daha da arttı.

Jessie ufacık tefecikti. Ama boyundan büyük atışlar 
yapıyordu. Dört kez üst üste son derece başarılı atışlar 
gerçekleştirdi.

Oyundan sonra onun yanma oturdum. "Jessie, bunu 
nasıl yapıyorsun? Bu kadar muhteşem atışlar gerçekleş
tirmeyi nasıl başarıyorsun?" diye sordum.

"Bilmem," dedi Jessie, takım arkadaşlarına el sallar
ken. "Atış sırası bana geldiğinde, başka hiçbir şey dü
şünmüyorum ve ne olacağını hissediyorum. Sonra da 
atış yapıyorum işte."

Ben o zaman farkında değildim ama Jessie aslında 
Çekim Yasası'nm temel ilkesini tarif ediyordu.

Jessie bugün güzel karısı ve iki çocuğuyla mutlu bir 
yaşam sürüyor. Bilgisayarı aracılığıyla yatırımlarını 
kontrol ediyor. Başarılı bir beysbol kariyeri var. Nasıl mı 
bu kadar başarılı oldu? Hissederek. Sadece düşünerek 
değil, hissederek!

İnsanlık Hali

Hepimiz çok akıllı olduğumuz için mi bu kadar zor 
bir hayat yaşıyoruz sizce? Atomu parçalayacak, Ay'a gi
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debilecek, Taş Devri'ni yaratabilecek kadar zeki olan in
sanoğlu, hâlâ birbirini öldürüyor, kalp krizi geçiriyor ve 
açlıktan ölebiliyor. Bu çok saçma değil mi? Neden böyle 
bir çelişki, böyle bir karışıklık yaşanıyor? İnsanlık hali 
denen şey bu mu yoksa?

Çok uzun yıllar önce, güç sahibi olmak isteyenler 
gerçeklikle ilgisi olmayan fikirler atmışlar ortaya. Haya
tımıza ilişkin koşulları bizim kontrol edemeyeceğimizi, 
bizi başka güçlerin yönettiğini söylemişler. O zamanlar 
herkes buna inandığı için biz de şimdi inanmaya devam 
ediyoruz.

Bu nedenle anne babalarımız, büyükanne ve büyük
babalarımız, onların büyükanne ve büyükbabaları, kısa
cası tüm insanlar binlerce yıl boyunca hayatın gereksiz 
talepleri yüzünden mücadele etmişler, savaşmışlar, 
üzülmüşler, beklenmedik ve apansız bir şekilde ölmüş
ler. Bunun "insanlık hali" olduğuna, talihsiz gerçekliğin 
bir parçası olduğuna inanmışlar.

Oysa insanlık hali denen şey bir mitten başka bir şey 
değildir. Buna gerçeklik adını biz veriyoruz.

İşin doğrusu şu: Biz "hayatımız" denen şeyi değiştir
memizi sağlayacak kutsal bir güce sahibiz. Hem de her 
yönüyle! İstisnasız! Ailemizden delinen ozon tabakasına 
kadar her şeyi istediğimiz yönde değiştirebiliriz.
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Peki neden onca kitap istediğimiz şeylere nasıl sahip 
olacağımızı, nasıl zengin olacağımızı, başarıya nasıl ula
şacağımızı, olumlu düşünme yoluyla nasıl güç kazana
cağımızı anlatıyor da bize bu karışıklıktan nasıl kurtula
cağımızı söylemiyor? Cevap çok basit! Çünkü bu kitap
lar hayata ve yaşamaya ilişkin en önemli anahtarı göz ar
dı ediyorlar:

Düşünceyle değil duyguyla yaratırız!

Çok doğru. Sahip olduklarımızı hissederek elde ede
riz; her şeyi yerli yerine oturtmaya veya zihinlerimizi 
kontrol etmeye çalışarak değil. Her trafik kazası, terfi, 
mutlu ya da hüzünlü aşk hikayesi, dolu ya da boş banka 
hesabı, fiziğin temel yasası sonucunda oluşuyor: Benzer
ler benzerleri çeker. Biz de elde etmek istediklerimiz ko
nusunda ateşli olursak, büyük bir bollukla karşılaşabili
yoruz.

Yeni araba mı istiyorsunuz? Oldu! İşinizde başarılı 
olmak mı istiyorsunuz? Oldu! Borcunuzu kapatmak mı 
istiyorsunuz? Daha fazla para kazanmak mı istiyorsu
nuz? Güzel bir ilişki yaşamak mı istiyorsunuz? Korku
suzca yaşamak mı istiyorsunuz? Tatmin edici bir yaşam 
mı sürmek istiyorsunuz? Sağlıklı, özgür ve bağımsız ol
mak mı istiyorsunuz? Eğer bunları nasıl gerçekleştirece
ğinizi hissedebiliyorsanız, hepsini oldu bilin!
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Çekim Yasası -benzerler benzerleri çeker- kesin bir 
yasadır ve kişiliklerle bir ilgisi yoktur. Kimse bu yasanın 
dışına çıkamaz, çünkü bu evrenin yasasıdır. Son zaman
lara kadar bu yasanın bizim için de geçerli olduğunun 
farkında değildik o kadar. Başarılarımızın ve başarısız
lıklarımızın arkasında bu yasa vardır. Kazalara ya da 
ölümlere neden olan şey budur. Yaşamımızın uyanık ge
çen her anını bu yasa yönetir.

Eğer yaşamımızı değiştirmek istiyorsak, daha fazla 
bolluk, sağlık, güven veya mutluluk istiyorsak, duygula
rımızı manipüle etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. O zaman 
önümüzde çok daha zengin bir dünyanın kapıları açıla
caktır.

Bize Tersten Öğretildi

Çoğumuz hayatta elde ettiklerimizi nasıl elde ettiği
miz konusunda fikir sahibi değiliz. Birincisi, istediğimiz 
ancak elde edemediğimiz, hatta elde etmeyi umut bile 
etmediğimiz şeyler uzun bir liste halinde uzanıyor. İste
mediğimiz, ancak cesaret kırıcı bir düzenlilikle gerçek 
olan şeylerin listesi ise daha da uzun. Bunun için kimse
yi suçlayamayız. Bir şeyler bize tersten öğretildi o kadar.

Belki de bize öğretilen en yıkıcı şey; hayatın önüne 
geçilmeyen ve Kader adı verilen koşullar dizisinden iba
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ret olduğu. Doğduğumuz aile ve büyüdüğümüz ortam 
hep kaderin bir parçasıdır. Eğer zengin bir ailede doğ
muş olsaydık, şanslı addedilecektik. Fakir bir ailede 
doğmamız, kaderimizde mücadele etmenin olduğunu 
gösteriyor. Mutluluğu bulmuşsak, Bayan Şans'm eli üze
rimizde demektir. Sarhoş bir adam tarafından ezilmemiz 
ise kötü kaderden başka bir şey değil.

Bize çalıştığımız sürece edineceğimiz eylemin sihirli 
sözcük olduğu öğretildi. Yap, yap, yap; çalış, çalış, çalış, 
didin, terle... Sonra, şansın yardım ederse istediğine ka
vuşursun.

Gereğinden fazla iyiniyetli saygıdeğer büyüklerimiz 
bize her zaman tedbirli ve savunmacı olmayı öğrettiler. 
"Ağaca tırmanma yavrum, düşersin", "O çirkin şeyi giy
me canım, insanlar güler sana", "Kapıyı kilitlemeyi 
unutma, eve hırsız girer sonra." Sonunda bütün hayatı
mız dikkatli olmak, tedbirli olmak, güvende olmak çev
resinde kuruluyor. Bu savunmacı yönümüz bizi esir alı
yor.

Bizi gerçek potansiyelimizi yaşamaktan alıkoyan en 
büyük engel çocukluk günlerimizden geliyor. Çocuklu
ğumuzda bize her şeyin hatalı ve kusurlu yönünü ara
mamız öğretiliyor. Bu işimiz, arabamız, ilişkilerimiz, 
giysilerimiz, görüntümüz, sağlığımız, eğlencelerimiz, 
çocuklarımız, hükümetimiz, gezegenimiz, hatta arka
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daşlarımız açısından bile geçerli. Ancak dünyanın bü
yük bölümü neyin doğru neyin yanlış olduğu konusun
da uzlaşmaya varamıyor. Bu yüzden savaşıyoruz, grev 
yapıyoruz, gösteriler yapıyoruz, yasalar koyuyoruz ve 
psikiyatrlara gidiyoruz.

"Hayat bu," diyebilirsiniz. "İyileriyle, kötüleriyle, 
inişleriyle, çıkışlarıyla kabullenmek zorundayız. Tedbir
li olmalı, çok çalışmalı, her ne yapıyorsak doğru yapma
ya çalışmalı, gözlemci ve dikkatli olmalı, umut etmeli
yiz. Evet, hayat bu işte."

Hayır, hayır, HAYIR! Gerçek hayat bu değil. Artık 
kendi dünyamızda sahip olduklarımızı, dolu ya da boş 
banka hesaplarımızı, zevkli ya da sıkıcı işlerimizi, iyi ya 
da kötü talihimizi ve bu arenadaki her şeyi bizim yarat
tığımızı görmenin zamanı geldi.

Bunu nasıl yapıyoruz? Gülmeyin ama... Her şey... 
Nasıl titreştiğimize bağlı.

Bak, Anne, Titreşiyorum

Bu evrendeki her şey enerjiden oluşuyor; siz, ben, 
kaya, masa, çimenler. Enerji de titreşim demek olduğuna 
göre, bu var olan her şeyin titreştiği anlamına geliyor. 
Her şeyin! Buna siz ve ben de dahiliz!


