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KENDİMİZLE UYUM İÇİNDE DEĞİLSEK, 
YAŞADIĞIMIZ DÜNYAYLA 

NASIL UYUM İÇİNDE OLABİLİRİZ?

Dünyayı daha iyimser ve olumlu bir ışık altında görmenin 
kendi seçimim olduğunu öğreniyorum; çünkü kendimi bu şe
kilde algılamamın da kendi seçimim olduğunu öğreniyorum. 
Her geçen gün, dünyanın kökten değişiminin kendimize ba
kış açımızın kökten değişimiyle başladığını bir atasözü gibi 
öğretiyor bize. Her şey evimizde, Kendimiz'de yaptığımız se
çimlerle başlar.

Artık çaresizlik duygularından kurtuluyor, onun yerine, 
dünyayı, içimizdeki gücü tanıyacak bir anlayışa ulaştırm aya 
benim de katkıda bulunabileceğime inanıyorum. Bugün dün
yada büyük bir uyanış gerçekleşiyor. Dünyanın her yanında 
insanlar, yaşam larını daha yüksek bir m utluluk ve üretken
lik oktavına yükseltecek içsel güce ulaşıyorlar. Bu araştırm a
yı ve araştırm a tekniklerini paylaşmak, birbirimize sunabile
ceğimiz yardımın yalnızca bir parçasıdır. Bu içe yöneliş 
rehberi, insanın içsel algılarını aydınlatm ak için gerekli 
anahtarları sunuyor. Bu, dış gerçeği düzeltecek içsel değişi
mi gerçekleştirebilmek için kullanılacak b ir çeşit kişisel yol 
haritasıdır.
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Yazarın Önsözü

Son yedi yıldır olağanüstü bir serüven yaşıyorum. Bazı
ları buna kozmik bilinçte yaşanan bir serüven diyebilirler; 
buna bir itirazım  yok ama şunu da eklemek isterim: Bu, öğ
rendiklerim i gerçek yaşam da da sonuna dek uygulayabildi
ğim ve bunun tadını çıkardığım bir serüvendi.

Dünyayı daha iyimser ve olumlu bir ışık altında görme
nin kendi seçimim olduğunu öğreniyorum; çünkü kendimi bu 
şekilde algılamamın da kendi seçimim olduğunu öğreniyo
rum. Her geçen gün, dünyanın kökten değişiminin kendimi
ze bakış açımızın kökten değişimiyle başladığını bir atasözü 
gibi öğretiyor bize. Her şey evimizde, Kendimiz'de yaptığımız 
seçimlerle başlar.

Bu sözleri daha önce de duyar ve bunun sadece "bencil
lik," h a tta  tehlikeli bir biçimde ben-merkezci bir fantezi ol
duğunu düşünürdüm . Artık böyle düşünmüyorum. Benim 
için bu artık  dev bir gerçek. "Kendini bil" -o zaman her şeyi 
bilir, her şeyi yapabilirsin. Şimdi, kendi içimde de aynı cere
yan lar ve gerçeklerle temas kurm adıkça, dünyayı, insanları 
ve onların ıstırabını, çatışm alarını ya da yaşam ın tüm po
tansiyelini anlam am ın olanaksız olduğunu idrak ediyorum. 
Başkalarını anlam ak ve sevmek insanın kendisini anlaması
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D ianda  9{içbirŞey Var

ve sevmesiyle başlar.
Bunlar ruhun konularıdır, zihnin ve bedenin değil. Ken

dimin ve başkalarının ruhsal yönünü anlam ak amacıyla 
araştırm aya giriştiğimde, insanlığın içinde bulunduğu duru
mu gösteren bilmecenin eksik parçalan  yerlerine oturm aya 
başladılar.

Ama bu çalışma, emek, disiplin ve spiritüel teknoloji 
adını verdiğim kadim teknikleri çözmek için de yoğun bir 
çaba gerektiriyordu. İncelediğim bu araçları daha çok uygu
ladıkça da kendi deneyimlerimin, tutum larım ın, algılarımın 
yaşamımı daha olumlu ve huzurlu bir serüvene dönüştürdü
ğünü gördüm. Bin yıllık devre yaklaşırken ve yeni bir yüz 
yılın eşiğine gelirken, hayatın  önümüze çıkardığı engeller 
daha da zorlayıcı hale geliyor. Dünyanın her yanındaki mil
yonlarca insan yaşam larını değiştirmeye ve geliştirmeye çalı
şıyor. Bu değişimi gerçekleştirecek gücün kendileri dışındaki 
kaynaklardan gelmediğini acı verici bir şekilde fark ediyor
lar.

İşte bu kitap bunun için yazıldı. Bu içe yöneliş rehberi 
insanın içsel algılarını aydınlatm ak için gerekli anahtarları 
sunuyor. Bu, dış gerçeği düzeltecek içsel tutum  değişikliğini 
yapabilecek ruhsal açıklığa ulaşm ak için kullanılacak kişisel 
bir yol haritasına benzetilebilir. Umarım, belirli yöntemler, 
teknikler ve yeni yaklaşım lar içeren kişisel araştırm am , ya
şamlarındaki çatışma, öfke, karm aşa ve gerilimi azaltm ak is
teyen kişilere yardımcı olabilir.

Bu kitap, ülkeyi bir uçtan bir uca dolaşarak içsel dönü
şüm (transformasyon) üzerine seminerler verdiğim yıl bo
yunca gelişti. Daha önce, gelişme arzusuyla dolu bu kadar 
çok insanla böylesine nitelikli bir zaman asla geçirmemiştim. 
Bu yoğun yüzyüze ilişki ve tehlikeli bir karm aşa içindeki 
dünyamızda aynı derin, güçlü ve dürüst duygusal mücadele
leri paylaşmamız, kendi yolculuğumu daha rahatça ve açıkça
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ifade etmeme yardımcı oldu. Birlikte meditasyon ve imgele
me tekniklerinde daha ustalaştık. Birlikte sezgisel arm ağan
larımız ve bedenin ezoterik enerji m erkezleri ve bunların fi
ziksel ve duygusal şifa vermedeki rolleriyle ilgili anlayışımı
zı derinleştirdik. Birlikte her birimizin, yaşamayı seçtiğimiz 
dünyayı yaratm a sorumluluğuna sahip olduğumuz konusun
daki inancımızı güçlendirdik.

Hiçbirimizin bu yaşam diliminde kendimizi huzur dolu 
bir vecit haline dönüştürmeyi başarabileceğimizi sanmıyo
rum. Ama her birimiz, çocuklarımızın yaşam alarına daha 
uygun, iyi bir dünya, hepimizin içinde sevmeyi ve değişmeyi 
öğrenmek için engin bir gücün var olduğu inancının gerçeğe 
dönüştüğü bir dünya bırakm aya yardımcı olabiliriz.

Bu gerçekten de hepimiz için çetin ve bazen de tehdit 
edici, tehlikeli bir zaman. Ama, eğer farklı bir açıdan bakabi
lirsek, bu aynı zam anda tekâmül etmek için şaşırtıcı bir fır
sat. Değişim için duyulan gereksinimin sıkıştırm ası, gelecek 
yüzyıl ve gelecek bin yıllık devreye ilerleyebilmek için gerek
li tüm den değişimi (metamorfoz) hızlandıracaktır.

En uzun yolculuk, atılacak ilk adım la başlar. Belki de 
en uzun yolculuk, içe yapılan yolculuktur. Ve asla başlamak 
için çok geç değildir.
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Kendisine gülmeyi bilen kişi 
asla eğlencesiz kalmaz.





B ü y ü k  Balo S alonuna girerek ortadaki yoldan geçtim; 
kazağımın boğazına düzgün bir biçimde tu tturulm uş telsiz 
mikrofona hafifçe dokundum, boğazımı temizledim, sırtımı 
dikleştirip sahne haline getirilmiş yere çıktım.

Dönüp, buraya, benimle birlikte ruhsal araştırm ayla 
dolu bir hafta  sonu geçirmek için gelen bin beş yüz kişinin 
yüzüne baktım.

Bu sahnede on sekiz saat kalacaktım  ve bu kalabalığın 
duygusal ve ruhsal gereksinmeleri ve soruları hakkında o 
anda hiçbir fikrim yoktu. Mesleki deneyimimden her dinleyi
ci topluluğunun farklı olduğunu bilmekle birlikte, karşımda- 
kinin sıradan bir dinleyici topluluğu olmadığının farkmday- 
dım. Bunlar, her biri, kendisini bugün buraya getiren bir 
öyküye, deneyimlere ve belirli bir gereksinmeye sahip birey
ler topluluğuydu. Ne olacağını kim se bilmiyordu. Ne yapa
caklarını m erak ederek önlerinde durdum.

Kalabalığa bakarken, birden, hayatım ın beni bu nokta
ya nasıl getirmiş olduğunu düşünerek küçük bir şaşkınlık 
yaşadım. Kısa bir an için sahneye ilk çıktığım güne geri dön
düm. Üç yaşımdaydım. Sahnede, kafam da dört yapraklı yon
ca şapkası, elimdeki elmayı sıkıca tutm uş, "Öğretmene Bir
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Elma" şarkısını söylüyordum. Acaba, elli yıl sonra ruhçulu- 
ğun karm aşık kavram larını daha anlaşılır kılm aya girişebil
mek amacıyla iletişim becerimi geliştirebilmek için mi daha 
o zam andan çıkmıştım sahneye? Yaşadığım her şey beni bu 
noktaya getirebilmek için mi yaşanmıştı? Derin bir soluk 
aldım.

^  ^

Aslında hep izleyiciyle yüzyüze iletişim kuran bir sa
natçı, temelde bir sahne sanatçısıyım; bir film stüdyosunun 
güvenli ortam ına göre daha mücadele gerektiren ve riskler 
içeren bir yerdir sahne. O yüzden sahnede nasıl olduğumu 
hep bilme gereksinimi duyarım. Ve şimdi benimle aynı yolu 
seçmiş bu insanları "hissetmeye” ihtiyaç duyuyordum. Kitap
larım ve İçim deki Yolculuk adlı televizyon dizim yayınlan
dıktan sonra gelen m ektuplar, telefonlar ve karşılıklı söyleşi
ler bu an için yeterli malzeme sunmuyordu. Kendimle oldu
ğu kadar kendi içsel yolculuklarını yapmak isteyen bu insan
larla ilgili olarak da daha derinleşme ihtiyacı duyuyordum. 
İki tarafın  da yararlanacağı bu alışveriş için sabırsızlanıyor
dum.

Yüzlerini inceleyerek hepimizi buraya getiren şeyin ne 
olduğunu düşündüm. Amerika’nın her yerinde bir dizi hafta  
sonu semineri düzenlemek üzere harekete geçmiştim. Bu ile
tişim yöntemini kişisel olması nedeniyle seçmiştim. Ve bu 
yöntemle, benden daha bilge, daha tekâm ül etmiş insanlar
dan öğrenme ayrıcalığına sahip olduğum bilginin bir kısmını 
ben de başkalarına aktarm ak istiyordum. Ciddi bir biçimde 
kendi araştırm aların ı sürdüren bu insanlarla birlikte olmak 
istemiştim. Ayrıca, böylesine ezoterik kavram ları uygulana
bilir ve m antıklı kılacak bir şekilde, bir bütün olarak ak ta ra 
bileceğimden, bunun mümkün olup olmadığından henüz 
emin değildim ve içten içe de bunu öğrenmek istiyordum.

16


