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Yeni Sunuş

Merhaba,
Ben Nil Gün. Bu kitabın çevirmeni. Kitabın Türkçe olarak 

ilk basıldığı tarihin üzerinden 21 yıl geçmiş. Ama her geçen yıl 
kitabın değeri biraz daha anlaşılıyor. Bu kitapla kazandığı ba
kış açısıyla hayatına yeni bir sayfa açan, kendini sorgulamanın 
ve geliştirmenin önemini kavrayan okurlardan öyle çok mektup 
aldım ki. Yaşam boyu öğrenmek, gelişmek, değişmek... Heye
can verici.

Yazar ve eğitmen Louise Hay ile yaşam hikâyelerimiz 
farklı olsa da ortak noktalarımız çok. İkimiz de yıllar boyu 
ABD’nin değişik eyaletlerinde spiritüel psikoloji, metafizik, 
ezoterik bilim, holistik şifa gibi alanlarda çeşitli eğitimler aldık. 
İkimizin de temel eğitimi altı yıl süren Zihin Bilimi eğitimi oldu; 
Farklı yıllarda ve farklı şehirlerde olsa da. Ben 1970’li yıllarda 
San Francisco’da, o 19601ı yıllarda New York’ta... Zihin Bilimi 
eğitiminin daha ilk yılında öğrendiğimiz şeyler Çekim Yasası, 
Düşüncenin Gücü, Duygularımızın İşlevi, Davranışlarımızın 
Sorumluluğunu Almak gibi temel konulardı.

İkimiz de bugün hem yazar ve eğitmen hem yayıncıyız. 
Doğal olarak benzer konularda elbette. Tabii 70’li yıllarda Lou
ise Hay henüz elinizde tuttuğunuz bu kitabı yazmamıştı. Ama 
Zihin Bilimi eğitiminde öğrendiklerimizi yaratıcı ve eğitime yeni 
başlayan öğrencilerin bile anlayabileceği bir dille özetleyerek 
ilk kitapçığını yazmış ve kitapçık Zihin Bilimi öğrencileri arasın
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da epey popüler olmuştu. Yazarlık yeteneği olduğu o minicik 
kitapçıkta bile görülüyordu.

Düşünce Gücüyle Tedavi kitabı çok daha sonra,1984 yı
lında yayımlandı. Kitap büyük ölçüde Zihin Bilimi eğitimlerinde 
öğretilenlere dayanıyor. Louise Hay, karmaşık konuları çok sade 
ve herkesin anlayabileceği dilde anlatan usta bir yazar ve yaşa
dığı hayatın ona sunduğu deneyimlerin hakkını vermiş bir insan.

Kitaba son sunuşu yazdığım tarihin üzerinden 15 yıl 
geçmiş. Kitabın bu yeni baskısında siz okurlar için kitabın son 
sayfalarında yer alan Türkiye’de Yapılan Çalışmalar listesini 
güncelledim ve kitabı yeniden gözden geçirdim.

Ülkemizde şu anda piyasada neredeyse öğrenci/ danışan/ 
hasta sayısından daha fazla uzman ya da koç var. Kendisini 
spiritüel koç olarak pazarlayanlar bile var. Spiritüel derinlik, 
ruhsa! olgunluk, koçluk seanslarıyla kazanılabilecek bir boyut 
değil ki. Spiritüellik, insanın öz doğasıyla ne kadar uyum içinde 
olduğuna bağlı olarak gelişen bir bilinç boyutu. Spiritüel bilgi
lerle donanmak kişiyi bilgili kılabilir ama bilinçli kılamaz.

Birkaç günlük kurslarla peynir ekmek gibi sertifika dağıta
rak çeşit çeşit “uzman” “koç” ya da “eğitmen” yetiştiren yerli ya 
da yabancı eğitim firmaları, ülkemizde cirit atıyor. Kısa sürede 
sertifika ve unvan almaya meraklı insanların sayısının çokluğu, 
bu tür kurumların sayısını da hızla artırıyor.

Durum 15 yıl öncesine kıyasla çok daha dikkatli, çok daha 
seçici olmayı gerektiriyor. Bu nedenle listede yer alan isimler 
ya bizzat tanıdığım ve güvendiğim, ya da güvendiğim insanların 
deneyimleyerek önerdiği isimlerden oluşuyor. Bu çalışma ve 
uygulamaların kaliteli, etik kurallara bağlı olarak profesyonelce 
yapılıyor olması en önemli kıstas. Elbette, henüz ismini duy-
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madiğim ya da bana önerilmediği için ismi burada yer almayan 
nice değerli isim vardır. Bu insanları da bilmek isterim.

Elbette en iyi referansın kendiniz ve kendi deneyimleriniz 
olduğunu bilin. Bir doktoru seçerken nasıl ki sadece doktor 
unvanı olduğu için değil, referanslar alarak o doktora gidiyor
sanız, aynı özeni holistik şifacılar ve eğitimciler için de göster
meniz çok önemlidir.

“Ruhsal cerrahlık” olarak tanımladığım bu tür meslekler 
gerçekten bir ruh işi, bu işler duygu işi, bu işler gönül işi, bu 
işler bilinç, deneyim, birikim ve sevgi işi. Bu işler amatör ruhu 
her daim koruyarak profesyonel davranabilmeyi gerektiriyor. 
Hiçbir sertifika bu özellikleri insana kazandıramaz.

Louise Hay “Okullarda öğretilen ilk dersin ‘Düşünceleriniz 
Hayatınızı Nasıl Şekillendiriyor?’ olmasını çok isterdim.

“Çocukların savaş tarihlerini ezberlemelerinin önemini hiç 
anlamış değilim. Düşünce enerjisinin ziyanı gibi geliyor bana. 
Bunların yerine, onlara şu tür önemli konulan öğretebiliriz: 
Zihin Nasıl Çalışır, Mali Durumla Nasıl Baş Edilir, Ekonomik 
Güvence İçin Nasıl Yatırım Yapılır, Nasıl Anne Baba Olunur, 
Sağlıklı İlişkiler Nasıl Yaradır, Özgüven ve Özdeğer Nasıl Ka
zanılır ve Korunur vb.

“Bugün öğretilen derslerin yanı sıra bu konuların da öğre
tildiği okullarda yetişen bir kuşağın yarattığı dünyayı düşünebi
liyor musunuz?

“Kendilerine saygı ve sevgi duymayı bilen mutlu insanların 
dünyasına sahip olacaktık. Ekonomik sistemi, bilinçli yatırım
larla geliştiren ve kendileri de parasal açıdan rahat yaşayan 
insanların dünyasına sahip olacaktık. Bu kuşak herkesle iyi 
ilişkiler kurabilecek ve anne baba rolünü rahatlıkla üslene-
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bilecekti. Böylece kendilerine sevgi saygı duyan bir kuşak 
yetiştirebilecekti. Tüm bunlarla birlikte, her insan bireyselliğini 
koruyarak, kendi yaratıcılığını ifade ediyor olacaktı,” diyor.

Bu bakış açısına tümüyle katılıyorum. ABD’de ve Tür
kiye’de 30 küsur yıldır bireylere ve kurumlara verdiğimiz “Yaşam 
Okulu” eğitimlerimizin amacı da bu. Kendimizi, iç dünyamızı, 
bilinçaltımızı, içsel gücümüzü ve potansiyelimizi keşfetmeye, 
ilişkilerimizi anlamaya yönelik sekiz modülden oluşan “Yaşam 
0/fu/u”workshopları Louise Hay’in önerdiği gibi hayatın içinden 
konuları kapsıyor. Bütünsel Kinesiyoloji (PİKİ) eğitimlerimizde 
ise sağlığımızın sorumluluğunu üstlenmeyi, fiziksel, duygusal, 
zihinsel ve ruhsal boyutta enerjimizi dengelemeyi öğreniyoruz. 
Bir gün okullarımızda da Yaşam Okulu ve Bütünsel Kinesiyoloji 
(PiKi) eğitimlerinin yer almasını hayal ediyorum. Sağlıklı top
lumlar, sağlıklı bireylerden oluşur. Bu nedenle “Kuraldışı Eğitim 
Vakfı’’n\ oluşturduk. Hedefimiz, vakfımız aracılığıyla okuma im
kânı bulamayan çocuklarımızın eğitimlerine katkıda bulunarak 
sağlıklı bireylerin yetişmesine katalizör olmak.

Size iyi okumalar ve daha da iyisi keyifli ve sağlıklı uygu
lamalar diliyorum.

Sevgiyle hoşça olun.

Nil Gün 
Temmuz 2015 
www.kuraldisi.com 
E-mail: nilgun@kuraldisi.com 
Tel: (0216) 449 98 05
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Sunuş

Amerika’da yaşadığım yıllarda bir gün Türkiye’ye döner
sem bu kitabı Türkçeye kazandıracağım konusunda kendime 
söz vermiştim. Türkiye’ye döndükten sonra elimde çevirisi 
tamamlanmış halde Altın Kitaplar’a uğradım. Bu uğrayış, nice 
gidiş gelişlerin başlangıcı oldu. Sayısını hatırlamadığım kadar 
ziyaretlerden sonra, ısrarımdan bıkan ama bana kahve ısmar
lamaktan bıkmayan sohbeti tatlı, kendisi tatlı sevgili Turhan 
Bozkurt’tan kitabın basılması için evet yanıtını aldığımda dün
yalar benim olmuştu. O da kendince risk alıyordu. O yıllarda 
Türkiye’de bu tür kitaplar pek olmadığı için bu kitabın sataca
ğından emin olamıyordu. Ama ben emindim... Ve bu sunuşu 
yazarken kitabın ilk baskısının üzerinden altı yıl geçti.

Kitap okurların ilgisini çekti. Çünkü verdiği mesaj 
“özümüzdeki doğrular” ile rezonans halindeydi. Louise Hay 
kanser gibi bir hastalığı yenmişti. Ona doktorlar “umutsuz vaka” 
demişlerdi... O ise sağlığının yani yaşamının sorumluluğunu 
üstlenerek kendi sağlığı konusunda bilinçlenmeyi ve holistik 
sağaltım yöntemlerini seçmişti. Radyoterapiye, kemoterapiye 
ve ameliyata doktorların tüm baskılarına ve üç ay ömrünün 
kaldığını söylemelerine rağmen hayır demeyi seçmişti.

Louise Hay tüm hastalıkların kaynağının olumsuz düşün
celer olduğunu savunuyor. Bu sava ben de yürekten katılıyo
rum. Olumsuz düşüncelerin oranı arttıkça hastalıklar da daha 
ciddi boyutlar kazanıyor. Çünkü olumsuz düşünceler, olumsuz
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duyguları yaratıyor. Bu düşük frekanslı duygular ise bedenin 
bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Sonuçta bedenimizde her an 
mevcut olan virüs ve bakteriler, bağışıklık sisteminin direnciyle 
karşılaşmadığı için hasta oluyoruz.

Günde kaç düşüncenin zihninizden geçtiğini biliyor musu
nuz? Ortalama olarak elli bin. Peki, bu elli bin düşüncenin yüz
de kaçının olumsuz düşünceleri içerdiğini düşünüyorsunuz? 
Yüzde altmış ile altmış beş arası. Bu oran karamsar insanlar 
için yüzde doksana varabiliyor. Depresyondaki insanlar için ise 
daha da yüksek bir yüzdeye. İntihar, düşüncelerin yüzde yüz 
olumsuz olmasından kaynaklanıyor. Kişinin kendisini hayata 
bağlayan en ufak olumlu bir düşüncenin olmadığı geçici cinnet 
anında ise intihar gerçekleşiyor. Hatta o anda bile kişi birilerinin 
kendi ölümünden dolayı hissedeceği suçluluk ya da pişmanlık 
duygusunun kendisine vereceği birkaç saniyelik geçici hazla 
mutlu olmaya çalışıyor.

Demek ki insanın temel doğası hazza yönelmek. Bazen 
acıdan kaçış bile haz sanılabiliyor.

Günde elli bin düşünceyi kayda geçirebilseydik, çoğunun 
tekrarlar ve olumsuz yargılardan ibaret olduğunu görebilirdik.

“Çok güldüm, başıma kötü bir şey gelecek”, “Ben ne 
aptalım”, “Saçlarım ne kötü”, “Göbeğimi hiç sevmiyorum”, 
“Sevilmeye layık değilim”, “Bu sorunla başa çıkamam”, “Beni 
gerçekten tanıdığında sevmeyecek”, “Beceriksizin tekiyim”, “O 
aptalın teki” vb...

Düşünceler duygularımızı yaratıyor, duygular davranışla
rımızı belirliyor. Ve biz davranışlarımızın sonucunda aldığımız 
tepkilerin sorumluluğunu üstlenmek yerine kişileri, koşulları ya 
da olayları suçluyoruz. Her koşulda kendimizi beraat ettirmeye 
yatkınız. Kendimizi bir şekilde haklı çıkarmayı başarıyoruz bel
ki ama düşüncelerimizin yarattığı sonuçlardan kaçamıyoruz.
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Evrende bedelsiz hiçbir şey yoktur. Olumsuz düşüncelerin 
birikiminin yarattığı çöplüğün bedelini fiziksel, zihinsel ve duy
gusal rahatsızlıklar yaşayarak ödüyoruz.

Duygular enerjidir. Düşük frekanslı olumsuz düşüncelerin 
zihnimize hâkim olduğu bir yaşam en kötü olasılıkla ölümcül 
hastalık, en iyi olasılıkla mutsuz ve doyumsuz bir yaşam olur. 
Tabii buna yaşamak denirse. Bu düşüncelere yüzde kırk olum
lu düşünce eklendiğinde ise kişi kendisini “mutsuz değilim, 
ama...” diye tanımlar.

Mutsuz olmamak, mutlu olmayla eş anlamlı değildir.
Kendisine ve başkalarına karşı olumsuz düşünceler bes

leyen kişi, tıpkı kötü beslenen bir kişi gibi sağlıksız olur.
Sağlığınızın sorumluluğu tümüyle size ait. Bedelini öde

yecek olan da, kazanacak olan da nihayetinde yine sizsiniz. 
Sağlık, bedende bir hastalığın olmaması demek değildir. 
Bedenin, zihnin, duyguların uyum içinde optimum faaliyet 
yeteneğine ve performansına sahip olduğu, bilinçli, doyumlu 
ve üretken bir yaşam sürebilmektir sağlık. Bazen bilgi eksik
liği, yapıian yanlış seçimler ya da sorumsuz davranışlarımız 
veya kötü alışkanlıklarımız sonucunda sağlığımızı yitirebiliriz. 
Önce düşüncelerimiz sağlıksızlaşır, objektif düşünememeye 
başlarız, sonra duygularımız sağlıksızlaşır, duygularımızın 
bize verdiği mesajları algılayamamaya hatta onları bastırmaya 
ya da sağlıksız yollarla ifade etmeye başlarız, daha sonra da 
bedenimizde hastalık tezahür eder. İşte bu aşamalarda bilgi, 
yetenek ve deneyimlerinden yararlanabileceğiz eğitimci ve 
şifacılara ihtiyaç duyarız. Bu alanlar sadece batı tıbbının sınırlı 
bilgi ve yöntemlerinin tekelinde değildir. Tıp sektörü öyle olma
sını istese de.

Batı tıbbı bir hizmet sektörü olmaktan çıkıp iş sektörü ha
line geldi, ilaç firmaları, sigorta şirketleri ve tıbbi aletler satan
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firmalar tıp sektörünü ele geçirmiş durumda. Ve sağlık çok 
pahalı. Oysa hem çok daha ucuz, hem de yan etkileri olmayan 
alternatif yöntemlerle Louise Hay ve daha niceleri sağlığına 
kavuştu. O, sağlığının sorumluluğunu üstlendi, isabetli eğitim
cileri ve şifacıları seçmeyi bildi.

Sağlık ya da hastalık, mutluluk ya da mutsuzluk, hayatı 
bir yük ya da serüven olarak görebilmek hepimizin anbean 
yaptığımız seçimler dizisinin sonuçlarıdır. Ama bilinçlice ama 
bilinçsizce. Yasaları bilmemek nasıl işlediğimiz suçtan ceza 
almamak için bir mazeret olamıyorsa, yaptığımız seçimlerin 
sonucunu beğenmediğimiz için başkalarını suçlamak da bizi 
mutsuzluktan, huzursuzluktan, hastalıklardan kurtarmaya 
yetmiyor.

Sağlıklı, mutlu ve doyumlu bir yaşam sizin en doğal hak
kınız. Siz kendinizi geliştirmek, sürekli öğrenmek, zihinsel, 
ruhsal ve bedensel sağlığınızı korumak için kendinize zaman 
ayıracak kadar değerlisiniz. İnsan sevdiği ve değer verdiği 
şeyler için zaman ve para yatırımı yapar ve emek verir, değil 
mi?

Sevgiyle hoşça olun.
Nil Gün 
Aralık 2000 
www.kuraldisi.com 
E-Mail: nilgun@kuraldisi.com 
Tel: 0216- 449 98 05
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Önsöz

Eğer ıssız bir adaya düşseydim ve yanıma sadece tek bir 
kitap alma imkânım olsaydı, Louise L. Hay’in Düşünce Gücüyle 
Tedavi (You Can Heal Your Life) kitabını seçerdim.

Bu kitap yalnızca büyük bir öğretmenin özünü yansıtmakla 
kalmıyor, olağanüstü bir hanımefendinin güçlü ve çok kişisel 
birikimlerini içeriyor.

Louise bu yeni, harika kitabında gelişiminin şu andaki nok
tasına gelene kadar geçirdiği yaşam serüveninin bir bölümünü 
paylaşıyor. Yaşam öyküsü bende hem hayranlık, hem de şef
kat uyandırdı. Son bölümde kısaca anlattığı bu öykü aslında 
başlı başına bir kitap olacak kadar zengin malzemeye sahip.

Hayat ve kendiniz hakkında bilmek isteyeceğiniz her şeyi 
bu kitapta bulabilirsiniz. Louise’in hastalıkların ardında yatan 
olası düşünce kalıplarına rehberlik eden bu kaynak kitabı 
gerçekten eşsiz ve önemli. Issız bir adada yaşayan ve bu kita
bın sayfalarını sahile vurmuş bir şişenin içinde bulan biri bile, 
yaşadığı hayatın hakkını vermek için bilmesi gereken her şeyi 
öğrenebilir.

Issız ada veya bulunduğunuz yerde, Louise Hay’i “te
sadüfen” bile olsa keşfettiyseniz, doğru yoldasınız. Louise’in 
kitapları, kasetleri ve ilham veren grup çalışmaları, başı dertte 
olan bir dünyaya harika bir armağan.
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AlDS’li hastalarla yaptığım çalışmaların beni derinden et
kilemesi, Louise’le tanışmama ve onun kitabındaki kavramları 
uygulamama neden oldu.

“AIDS’e Olumlu Bir Yaklaşım” kasedini dinlettiğim her 
AlDS’li hasta, ilk dinleyişte Louise’in mesajını aldı ve birçoğu 
bu kasedi dinlemeyi günlük iyileşme çalışmalarının bir ayini 
yaptı. Andrew adlı bir adam, “Her gece Louise’le yatıyor, sabah 
Louise’le uyanıyorum!” diyor.

AlDS’li sevgili hastalarımın kendileriyle daha barış içinde 
olduklarını, kendilerini daha çok sevmelerinin yanı sıra, hem 
kendilerini, hem başkalarını affettiklerini görmek, Louise’e olan 
sevgi ve saygımı gittikçe arttırdı. Böylesine değerli bir öğrenme 
deneyimi yarattığı için ona saygım çok büyük.

Hayatımda azizler ve bilgeler dahil birçok büyük öğret
menim oldu. Ama Louise, konuşabildiğim ve paylaşabildiğim 
büyük bir öğretmen. Olağanüstü dinleme yeteneği var. Bir
likte bulaşıkları yıkarken bile o koşulsuz sevgiyi paylaşmak 
mümkün. Louise, kendisi örnek olarak öğretiyor ve öğrettiğini 
yaşıyor.

Bu kitabı hayatınızın bir parçası yapmaya sizi davet et
mekle büyük onur duyuyorum. Siz de, kitap da değerlisiniz!

DAVE BRAUN

VENTURES İN SELF-FULFILLMENT
DANA POİNT, KALİFORNİYA
EYLÜL, 1984
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Okurlarıma Öneriler

Bu kitabı, bildiğim ve öğrettiğim şeyleri okurlarımla pay
laşmak için yazdım. Düşünce Gücüyle Tedavi, bedenimizde 
yarattığımız hastalıkların, hangi düşünce kalıplarının ürünü 
olduğu konusunda, geniş çapta, bir uzman başvuru kitabı 
olarak kabul gördü.

Okurlardan, bu konudaki bilgimi daha fazla paylaşmamı 
isteyen yüzlerce mektup aldım. Özel hastalarımın çoğu, yurt 
içinde ve dışında gerçekleştirdiğim grup çalışmalarına katılmış 
birçok kişi de, benden bu kitabı yazmam için zaman ayırmamı 
istediler.

Bu kitapta size adım adım yol göstereceğim. Tıpkı benim 
özel bir hastam ya da grup çalışmalarıma katılmış bir kişiymi- 
şiniz gibi.

Kitapta önerdiğim çalışmaları adım adım uygularsanız, 
kitabı bitirene kadar, yaşamınızın değiştiğini göreceksiniz.

Önce kitabı baştan sona bir kez okuyun. Daha sonra her 
çalışmayı derinlemesine uygulayarak bir kez daha çok yavaş 
bir şekilde okuyun. Kendinize bunun için zaman ayırın.

Eğer mümkünse, çalışmaları bir arkadaşınızla ya da aile
nizin bir ferdiyle uygulayın.

Her bölüm olumlu bir düşünce içeren bir ifadeyle açılıyor. 
Bunların her biri yaşamınızın incelemekte olduğunuz alanıyla 
ilgili ve inceleme sırasında kullanmakta yarar var. Her bölümün
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başındaki bu olumlu düşünce ifadesini sürekli tekrar edin ve 
yazın.

Her bölümün sonunda kendi kendinize telkin yer alıyor. Bu 
telkin, bilincinizi değiştirmek için, olumlu düşüncelerin zihninizi 
doldurmasını amaçlıyor. Bunu her gün birkaç kez tekrarlayın.

Kitabın sonunda, sizinle kendi hayat hikâyemi paylaşaca
ğım. Çünkü, hangi koşullardan gelirsek gelelim, durumumuz 
ne kadar vahim ya da ümitsiz görünürse görünsün, yaşamımızı 
tümüyle daha güzele doğru değiştirebileceğimizi biliyorum.

Bu düşünceler doğrultusunda çalıştığınızda, sevgi dolu 
desteğimin de daima arkanızda olduğunu bilin.

18



Düşüncelerimin 
Bazı Temel Noktaları

Her birimiz tüm yaşam deneyimlerimizden yüzde yüz 
sorumluyuz.

Aklımızda oluşan her düşünce geleceğimizi yaratmaktadır.
Güç merkezi, daima yaşadığımız anın içindedir.
Herkes kendinden nefret ve suçluluk duygusu yüzünden 

acı çeker.
Herkes için en büyük mutsuzluk, “yeterince iyi değilim” 

diye düşünmektir.
Bu, sadece bir düşüncedir ve düşünce değiştirilebilir.
Dargınlık, güceniklik, olumsuz eleştiri ve suçluluk en zarar 

verici düşünce kalıplarıdır.
Kırılma, gücenme, darılma duygularımızın üstesinden 

gelebilmek, kanseri bile yok edici bir düşünce gücüdür.
Kendimizi gerçekten sevdiğimiz zaman, hayatımız her 

yönüyle düzene girer.
Geçmişimizden kurtulmalı ve herkesi bağışlamalıyız.
Kendimizi sevmeyi öğrenmeye istekli olmalıyız.
Olumlu değişimlerin anahtarı, şimdi ve burada kendimizi 

onaylamak ve kabul etmektir.
Bedenimizde “hastalık” denen şeyin yaratıcısı biziz.
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Hayatın sonsuzluğu içinde bulunduğum noktada, her şey 
mükemmel, bütün ve tam. Yine de hayat sürekli değişim içinde.

Ne başlangıç var, ne de son; sadece madde ve deneyimlerin 
sürekli değişimi ve dönüşümü var.

Hayat asla tıkanıp kalmaz, durağan ve bayat olamaz.

Çünkü her an yepyeni, her an taptaze.

Beni yaratan Güç ve ben birim. Ve bu Güç bana kendi koşul

larımı yaratma gücünü verdi.

Düşünce gücümü seçtiğim yönde kullanabilmenin bilgisine 
sahip olduğum için sevinçliyim.

Hayatın her anı, eskiden yeniye yöneldiğimiz yeni bir baş

langıç noktası.

Bu yeni başlangıç noktası, şimdi ve içinde bulunduğum an.

Kendi dünyamda her şey iyi ve güzel.

20



Birinci Bölüm

İNANDIKLARIM

“Bilgeliğin ve bilginin kapıları daima açıktır.”

Yaşam  Gerçekten Çok Basit. Ne Ekersek, 
Onu Biçiyoruz

Kendi hakkımızda düşündüklerimiz, kendi gerçeklerimiz 
oluyor. Ben dahil, herkesin yaşamının en iyi ve en kötü yan
larından yüzde yüz sorumlu olduğuna inanıyorum. Aklımızda 
oluşturduğumuz her düşünce geleceğimizi yaratıyor. Her biri
miz düşünce ve duygularımızla, kendi yaşam deneyimlerimizin 
yaratıcısıyız. Düşüncelerimiz ve sözcüklerimizle deneyimleri
mizi yaratmaktayız.

İçinde bulunduğumuz olayları yaratıyor, sonra da bunlar
dan duyduğumuz sıkıntı, üzüntü ve düşkırıklığı için bir baş
kasını suçluyoruz; böyle yapmakla gücümüzü de başkasına 
kaptırmış oluyoruz.

Hiçbir kişi, hiçbir şey, hiçbir koşul bizim üzerimizde bir 
güce sahip değil, çünkü aklımızla düşünce oluşturan yalnızca 
“biz”iz. Deneyimlerimizi, gerçekliğimizi ve bunda yer alan tüm 
kişileri yaratan biziz.
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Düşüncelerimizde barış, uyum, denge yarattığımızda bun
ları kendi yaşamımızda da bulacağız.

Bu cümlelerden hangisi size doğru geliyor?

“İnsanlar hep beni kullanıyor, zarar veriyor.”
“İnsanlar hep yardımcı olmaya çalışıyor.”

Bu iki düşünce ve inanç yaşamımızda çok farklı deneyim
ler yaratacaktır.

Kendimiz ve hayat hakkındaki inançlarımız, bizim gerçe
ğimizi oluşturur.

Evren, Seçtiğim iz Her Düşünce ve 
İnançta Bizi Tüm üyle Destekler

Bunu bir başka şekilde söylemek gerekirse bilinçaltımız 
inanmayı seçtiğimiz her şeyi kabul eder. Yani kendim ve hayat 
hakkındaki inançlarım ve düşündüklerim, yaşamımın gerçeği 
olur. Ve düşünebileceğimiz şeyler konusunda sınırsız seçimi
miz var.

Bunu bildiğimizde, “İnsanlar hep beni kullanıyor” yerine 
“İnsanlar hep yardımcı olmaya çalışıyor”u seçmek daha man
tıklı değil mi?

Evrensel Güç Bizi Asla Yargılam az ve Eleştirm ez

Evrensel Güç, bizi kendi değerlerimize göre kabul eder. 
Ve inançlarımızı ayna gibi yaşamımıza yansıtır. Eğer “Hayat 
yalnızlıktır ve kimsenin beni seveceğine inanmıyorum”u seçi
yorsam, hayatımda da bunu bulacağım.
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