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Değerli Okuyucularımız, 
 

Sonsuz evrenler içinde, galaksiler, güneş sistemleri, gezegenler… Ve madde boyutundan 
baktığımızda, o gezegenlerde bedenlenmiş varlıklarız. Üstelik sonsuz hayatlar arasında, bizlerin de 
içinde yine sonsuzluk kadar sonsuz sistemler mevcut. Organlar, hücreler, organizmalar ve atom, atom 
altı parçacıklar gibi.  

İşte böylece kainat ilahi bir düzen içinde sürüp gitmekte iken, bu zamanda ve mekanda, bu 
hayatta, biz neredeyiz? Ne yapıyoruz? Sonsuzluk kadar derin yapıda iyileşme için çaba sarf ediyor 
muyuz? İyileşme küçükten büyüğe doğru yayılarak devam edip giden bir olgu olduğuna göre her an 
her saniye iyileşme için adımlarımızı atıyor muyuz? Bu davranışlar ayrıca yaratılış ilkelerine de ayak 
uydurmak anlamına gelmektedir. Ayrıca Dünya ritmi ile bir olmak demektir.  

Karmakarışık edilmiş beşeri gelişimin binbir çıkmazları ve kısır döngüleri içinde çırpınan 
insanlığın tümünde tekil olarak da, bir bütün olarak da, yeni ve son bir aşamanın eşiğine gelmiştir. 

Bir gerçek yöne yöneltmek, ve dünün hükmü kalmamış araç realiteleri yerine, yarının bu 
devre için amaç gerçeklerini gösterilmesi için, bilinç, idrak ve ışık içselliğimizdeki karmamızda 
mevcuttur.  

İnsanlığı güçsel ve aydınlık geleceğini işaret eden, yolunu gösteren ve tüm bilgi ve bilgelik 
öğretilerini kapsayan yer küremizde işaretler açıktır. Gerek kozmik olaylar serisi, gerekse toplumsal ve 
tekil yaşanan olaylar artık kendini göstermektedir. İyileşme, dolayısıyla tekamül yolunda hızla 
ilerlemeliyiz. Atılan her adım, yapılan her iş kelebek etkisi ile de hızla çevremize, yeryüzüne, evrene 
yayılacaktır. Önce hücrelerden başlayarak, varlıksal boyuta, topluma, dünyaya, sistemlere, galaksiye 
ve tüm kainata yansıyacaktır.  

İçimizdeki karanlığı yok ederek, dünya ritmi ile bir olup, çalışma yoluna girmek niyetlerimiz 
olmalıdır.  

Işık, evrensel bilgi hepimizin içinde mevcut, bunu her canlının hatırlayabilmesi, farkedebilmesi  
için yapılan her iş vazifedir. 

Biz Dernek olarak, üzerimize düşen görevi gerçekleştirebilmek, dahası yukarının ışığını, 
idrakini hissedip, tüm insanlığa akması için onları uyandırmaya ve bu konuda kanal olmaya niyet ettik. 
Ayrıca tekamül için önce kendimizin ve tüm varlıkların nasibini alabilmesi için öğrendiğimizi aktarmak, 
çalışmalar yapmak üzere bayrağı devraldık, bunu vicdanen görev bildik.  

E-bülten yeni sayımızı okudunuz mu? Derneğimiz olarak onbeş günde bir Salı ücretsiz 
konferanslarımız devam etmektedir. Yaz ayında Perşembe günleri çalışmalarımız aralıksız devam 
etmekte olup, bizi web sitemiz, sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Sevgiyle birlikte 
olmayı diliyoruz. Öneri ve sorularınız için biz buradayız. 

 
Sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz... 
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BEDEN 
İlahi Nizam Ve Kâinat 

 
Beden; Ruha kâinat boyunca refakat edecek varlığa hizmet etmek durumunda bulunan beden; 

herhangi kaba bir kürede, ruhun ihtiyacına göre, ancak bir tatbikat devresi süresince o varlığa bağlı 
kalacak, geçici bir vasıtadan ibarettir. 

Beden; henüz bedenlenme (enkarnasyon, doğum) ve bedenden ayrılma (dezenkarnasyon, 
ölüm) sürecine tabi bir varlığın, hizmet ettiği ruh’unun tekâmül ihtiyacını gidermek üzere, kaba 
madde âleminin bir küresindeki (dünyasındaki) kaba ve yoğun maddelerden, vazifelendirilmiş 
yardımcı varlıkların da yardımıyla kurduğu, tesirleriyle bağlandığı, manyetik alanlar yoluyla kullandığı, 
kaba âlemdeki maddeler ve varlıklar ile bir tesirleşme vasıtasıdır. (49, 57, 58, 60, 85, 314)  

 
Bedenin gereği 
Varlık ruhun kâinattaki sembolü, yansıması, ifadesi olan çok ince bir enerjiler karmaşasıdır.  

İnsanların anladığı yüzeysel zaman ve yüzeysel zaman mekânı ölçüsüne girmeyen çok ince 
enerjilerden veya tesirlerden oluşmuş bir varlık; âlemlerin kaba kürelerine doğrudan doğruya tesir 
edemez. Oysa ruhun –çeşitli tatbikatı sırasında– bu kaba kürelerin maddeleriyle de karşılaşması 
gerekmektedir. Bu yüzden, yani ruha hizmet edecek varlığın bu hizmeti yapabilmesi için, diğer deyişle 
ruhun hizmetinde olmanın icaplarını yerine getirebilmesi için bir kürede, kendisine, o kürenin 
maddelerinden bir beden kurması gerekir. (57-85) 

 
Ruh-varlık-beden 
Ruh-varlık-beden ilişkisinde ruha vasıta olanın (varlığın) da kendisine ayrıca bir vasıta 

edinmesi söz konusu olduğundan, burada kademeli olarak iki vasıta söz konusudur; Biri madde 
kainatında tekâmülü için, ruhun meydana getirdiği kompleks bir madde yapısına sahip olan ve kâinat 
boyunca ruhu takip eden varlık denilen vasıtadır. Diğeri ise bu varlığın kaba âlemdeki maddeler ve 
varlıklar ile tesirleşmek için, o âlemin kaba, yoğun maddelerinden meydana getirdiği beden denilen 
vasıtadır (yani beden, vasıtanın vasıtasıdır). Yani burada, bir varlık ve bir beden vardır ki, biri, diğeri 
sayesinde ruha hizmet eder. Varlığa hizmet eden beden, nasıl kaba dünya maddelerinde varlığın 
sembolü ise, varlık da, daha derin mânâda olmak üzere, ruhun sembolüdür. (57-58-189) 

 
Bedenin kurulması 
Bir ruh, maddeleri, kendisinin kâinattaki temsilcisi olan varlığı vasıtasıyla, o maddelerin 

manyetik alanlarına tesir ederek kullanır. O maddelerden kendisi için, o maddelerin mensup 
bulunduğu dünyalardaki tatbikatına uygun gelen bedenleri kurar. Bu bedenler vasıtasıyla da, o 
dünyaların diğer varlık ve maddelerinin manyetik alanlarına tesir etmek ve onları kullanmak suretiyle 
tekâmülünü sağlar. Yani bir dünyadaki her beden, varlık vasıtasıyla, o dünyadaki maddelerden, o 
maddelerin manyetik alanlarına tesir edilerek, orada yapılacak tatbikata uygun şekilde kurulur.(48, 49) 

 
Hidrojen âlemindeki ilk bedenler 
İlk hidrojen atomu kademelerinde, henüz kâinat maddelerini toplayabilecek kudretleri 

olmadığından beden kuramayan ruh, madde kombinezon ve kompozisyonlarından bedenler kurma 
ve onları idare etme faaliyetine ancak varlığın meydana gelmesinden sonra, onun vasıtasıyla başlar. 
Her beden varlığın idare edebileceği çapta kurulur. Yeni meydana gelmiş bir varlığın ilk kullanabileceği 
bedenler, bitki bedenlerinin en basit ve en ilkel hücreleridir. Bu kademedeki varlıklar madde 
kombinezonlarından kendilerine birer beden kurar ve o basit bedenleriyle, yani ilkel bitki hücreleriyle 
diğer kaba maddelere ve kaba bedenlere çeşitli tarzlarda –ilk zamanlarda daima içgüdüleriyle– 
tesirlerde bulunarak yaşamaya başlarlar. İşte buna insanlar enkarnasyon der. Varlık, kurulan bu 
bedene ruhundan gelen tesirlerle bağlanır ve onu kendi süptil vibrasyonlarıyla hâkimiyeti altına alır. 
(39, 50, 55, 56, 57, 85, 92) 

http://www.ilahinizamvekainat.com/Terimler-Sozlugu.php?kelime=manyetik%20alan
http://www.ilahinizamvekainat.com/Terimler-Sozlugu.php?kelime=y%C3%BCzeysel%20zaman
http://www.ilahinizamvekainat.com/Terimler-Sozlugu.php?kelime=y%C3%BCzeysel%20zaman%20mek%C3%A2n%C4%B1
http://www.ilahinizamvekainat.com/Terimler-Sozlugu.php?kelime=madde%20kain%C3%A2t%C4%B1
http://www.ilahinizamvekainat.com/Terimler-Sozlugu.php?kelime=tek%C3%A2m%C3%BCl
http://www.ilahinizamvekainat.com/Terimler-Sozlugu.php?kelime=vibrasyon
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Bitki ve hayvan bedenleri 
Varlık, bitki bedenlerinin her tür hücresinde lüzumlu enkarnasyonları tamamladıktan, bir bitki 

bedenini tümüyle idare edebilecek duruma geldikten sonra, bitkilere müstakil olarak, yani kendisine 
bir bitkinin tümü beden olacak şekilde enkarne olmaya başlar ve en basitinden en yükseğine kadar 
çeşitli bitkilerde enkarne olur. Bitkilik safhasını tamamlayan bir varlık derhal hayvanlık âlemine 
atlayamaz; bir arasat planda üst safhaya hazırlanması (hayvan hücrelerinde enkarne olmaya alışma 
tatbikatı görmesi) gerekir. Maddi inkişafın her safhasının tamamlanmasından sonra, bitki varlığı olsun, 
hayvan varlığı olsun, insan varlığı olsun, her varlığın bir üst safhaya geçmeden önce, o üst safhaya 
hazırlanacağı bir arasat plândan geçmesi gereklidir. Bu yüzden bitkilik safhasını tamamlayan bir varlık, 
hayvanlık âleminin ön tatbikatını görmek (hayvan hücrelerine hazırlanmak) üzere bitki varlıklarına 
mahsus olan bir yarı-süptil âleme geçer ve orada bir süre yaşar. Oradaki hazırlığının 
tamamlanmasından sonra, hayvan bedeni hücrelerinde enkarnasyon kademelerine geçer ve en 
basitinden, yani en ilkel hücrelerinden itibaren, hayvan organizmasının hücrelerinde enkarne olmaya 
başlar. Hayvan hücrelerindeki kademe kademe yükselen enkarnasyonlarının sonunda, en yüksek 
hayvan hücreleri olan, hayvanların sinir sistemi hücrelerinde enkarne olmaya başlar. Bu devreyi de 
tamamlayıp lüzumlu melekeleri kazandıktan sonra, yani bir hayvan bedenine tümüyle hâkim 
olabilecek duruma girdikten sonra, en ilkel hayvan bedenlerini idare etmeye başlar ki, böylece 
hayvanlık safhasına geçilmiş olur.  

Aynı şekilde, bu hayvan varlığı, çok uzun süren hayvanlık safhasını hakkıyla tamamlasa da bir 
üst safhadaki bedeni, yani insan bedenini derhal kullanamaz; hayvanlık mertebesinden insanlığa 
hemen, birdenbire atlayamaz. Çünkü her ne kadar o, kendi çapında, lüzumu derecesinde gelişmiş olsa 
da, bir hayvan bedenini kullanma ile bir insan bedenini kullanma arasında çok önemli ve derin farklar 
vardır. Varlık, insanlığın icaplarına ancak o iki safhanın beden realiteleri arasındaki belirli geçiş 
kademelerini geçirdikten sonra tümüyle uyabilecek ve insan bedenini fiilen kullanmaya alışmış 
olacaktır. Bu intikal hazırlığını yapabilmesine imkân veren yarı-süptil plân da, işte, o safhanın arasat 
plânıdır. Varlık, ancak, burada kendisini insanlığın icaplarına hazırlayıcı durumlarla karşılaşıp, o 
durumlarda bir süre intikal hazırlığı yaptıktan sonra, en ilkel merhalesinden (hücre düzeyinden) 
başlamak üzere, insanlık âlemine adımını atabilecektir. Fakat yine de, hemen bir insan bedenini 
tümüyle idare edebilecek hale, müstakil bir insan varlığı hâline birdenbire giremez. Mesela insan 
beyninin elemanlarını kurabilecek duruma gelmesi ve insan bedenini idare etme tatbikatlarını 
görmesi ve bunun için de uzun süre insan beyni hücrelerinde yaşaması gerekir.  (56, 307) 

Kısaca bu varlık, Dünya’da insan bedenini idare edebilecek bir varlık hâline gelebilmek için, bir 
insan bedenini kurmaya liyakat kazanana dek, Dünya’da ve diğer gezegenlerde, daha bir sürü 
bedenlenme geçirir. Böylece Güneş Sistemi’mizdeki bedenli bir varlık, sistemin bir sürü gezegeninde, 
o gezegenlerin şart ve durumlarına uygun, fakat Dünya’mızdakilere nazaran daha basit, daha ilkel 
kalan madde karmaşalarında sayısız bedenlenme geçire geçire nihayet sistemimizin, gelişim 
mertebesi en ileri bedeni olan insan bedenini kurmak liyakatine ulaşır ki, sistemimizde yalnızca 
Dünya’da bulunan insan basamağından önceki son basamak, sistemimizin diğer gezegenlerindeki 
insan-altı kademeleridir. (56-57, 60, 165, 257,290, 291, 307, 308) 

 

 

http://www.ilahinizamvekainat.com/Terimler-Sozlugu.php?kelime=bitkilik%20safhas%C4%B1
http://www.ilahinizamvekainat.com/Terimler-Sozlugu.php?kelime=bedenlenme
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İnsan bedeni ve tesirlerle idaresi 
Bir güneş sisteminin, herhangi bir küresinde (dünyasında), o kürenin şartlarına uygun bir 

beden içinde doğmuş bir varlık, ruhunun tekâmül ihtiyacına göre o sistemin çeşitli kürelerinde sayısız 
bedenlenme ve bedenden ayrılma (ölüm) süreçleri geçirmek suretiyle hidrojen âleminin son 
basamağına erişir ki, bu son basamak, sistemimizde insan, diğer sistemlerde ise insana denk, 
eşdeğerli gelişim mertebesinde bulunan bedenlerden biridir. Yani Dünya’mızdaki insan bedeni, 
hidrojen âlemi denilen muazzam astronomik âlemin en ileri ve en inkişaf etmiş bedenlerinden biridir. 
(58- 59) 

Bir insanı oluşturan ve idare eden varlığın o insan bedeniyle, karşılıklı bir organizatör-
organizma durumu vardır: İnsan varlığı, bütün bedeni, organizmayı sinir sistemi hücrelerinden 
oluşturmuş bulunduğu manyetik alana hâkim olmak suretiyle, o hücreler vasıtasıyla idare eder. 
Burada varlık organizatör, beden ise organizmadır. Bedeni oluşturan hücreler, organlar, sistemler 
vardır. Bütün bu cüzler, birbirine tâbi olarak ve sistemleşerek beden organizmasının bütününü 
meydana getirirler ki, beyin bunun organizatörü olarak görünmekle birlikte, beyin de asıl organizatör 
olan varlığa bağlıdır. Beden organizmasını teşkil eden daha küçük organizmaların da insanınkinden 
çok daha basit olmak üzere birer varlıkları, yani organizatörleri vardır ki, onlar da kendi çaplarında 
nispeten daha basit ruhların tekâmüllerine hizmet ederler. İnsanlar, bu ilkel varlıklarla, mukadderleri 
bağlı olarak, geniş bir mahşerî plân içinde, kucak kucağa yaşarlar. Bir insanın kalbini oluşturan 
hücreler, gelişimlerini sağlamak için o insan bedenine ne kadar muhtaç iseler, o insanın bedeni de 
yaşayabilmek için bu hücrelere o kadar muhtaçtır. İnsan bedeninin bütün durumlarından o bedene 
hâkim olan varlık sorumludur. (78, 186, 197) 

İnsan denilen şey; bir varlığın, bağlı bulunduğu ruha hizmet etmesi için, Dünya küresindeki 
kaba maddeleri kendisine vasıta olarak kullanmak üzere bir araya getirmesiyle oluşturduğu bir 
bedendir. Varlık, ruha, insan da varlığa tahsis edilmiştir. İnsan varlığı, bedeni, beyin hücrelerinin 
manyetik alanlar sentezine (bütününe) etkili, tesirli ve hâkim olma yoluyla idare eder. Bedenle olan 
ilişkisi ve bedeni idaresi, beyin hücrelerinin manyetik alanına bu hâkimiyeti sayesinde, organizmaya 
tesirlerini göndermesiyle gerçekleşir ki, bu tesirleri bedene kendi idrakının toplantığı merkeze 
gönderir. Yani beden, beyin hücreleri tarafından idare edilir; ancak bu idare, bedenin varlığı olan ve 
bir ruha ait bulunan “tesirler veya enerjiler topluluğu”nun, yani insan varlığının hâkimiyeti altındadır.  

Kısaca insan varlığının bir bedenle ilişkisi, o bedenin beyin hücrelerinin manyetik alanına 
hâkim olması ve bu vasıtayla bütün organizmasına tesirlerini göndermesi şeklinde olmaktadır. Bir 
“tesirler ya da enerjiler karmaşası” olan varlık, tesirlerini bedene idrakî toplanma noktasından 
gönderir. (32, 78, 84, 86, 91, 185) 

İnsanı idare eden, enerjiler veya tesirler topluluğu olan varlık, bir bütündür: Varlık, 
bedenlenme sırasında kendisine mahsus idraki toplanma noktasını asla tümüyle terk etmez ve 
tümüyle bedene konsantre olmaz; yani bedene tesirlerinin ancak lüzumlu kadarını gönderip, bir 
kısmıyla bağlanır ve bütünlüğünü tüm beden hayatı boyunca, idrâkî toplanma noktasında saklar. 
Dünya anlayışıyla ve sayılarla ifade etmek gerekirse, insan varlığı, bedenlendiğinde, ancak 1/8’lik 
kısmı, yarı serbest hâlde, idrakî toplanma noktasında kalır; 7/8’lik büyük kısmı Şuur ise bedene, yani 
beyne ya da daha açık bir deyişle, beyin hücrelerinin “manyetik alanlar sentezi”ne gönderilir ve 
bağlanır. (86, 87, 155) 

Bedeni idare eden doğrudan doğruya şuur merkezi olduğundan, varlık, bedenden bu merkezi 
kullanarak istifade eder. Şuur ötesinden gelen tesirler, önce beyin hücrelerinin manyetik kanalına 
doğrudan doğruya bağlı bulunan sahaya iner; oradan da, şuur merkezi ve beyin merkezleri yoluyla, 
bedenin yaşaması için lüzumlu yerlerde kullanılmak üzere, sinir istasyonlarına gönderilirler: Yani 
şuurüstü–şuurdışı– beynin manyetik alanı – şuur merkezi yolunu izleyerek beyne gelen tesirler, 
beynin şuur merkezinden ilgili beyin merkezlerine, oradan da –ihtiyaçlara göre– tâli merkezlere, yani 
sinir istasyonlarına dağılırlar. (88, 139, 143) 

Bedendeki tesirler, bedeni idare eden varlığın kontrolü altında ve yüksek tekâmül icaplarına 
göre bedenin bütün fiziksel, fizyolojik, biyolojik ve ruhî fonksiyonlarını yerine getirirler. Burada hiçbir 
şey zerre kadar aksamaz. Bu tesirlerin fonksiyonları, kâinatın genel fonksiyonundan ayrı değildirler; 
onun büyük ahengi içinde cereyan eder ve o ahengin dışına çıkamazlar. (91) 
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Tekâmülün icaplarından olarak varlık, kendisinde mevcut kıymetlerin ve müktesebatın pek 

cüzi kısımlarını ara sıra beyne aksettirir. İşte insanlar varlıklarının bu serbest taraflarından, beyinlerine 
akseden bu tesirlere –gene mahiyetlerini pek anlamaksızın- dikkat etmişler ve onları şuuraltı diye 
ifadelendirmişlerdir. Şu hâlde insandaki şuur; varlığın bedene, daha doğrusu beyin hücrelerinin teşkil 
etmiş olduğu manyetik alanlar sentezine doğrudan doğruya olan bağlantısı ile akseden kısımlarının 
tezahürüdür. Bir de varlığın -dediğimiz gibi- beden dışındaki idrakî bir temerküz noktasında kalıp 
beynin manyetik alanına bağlanmamış kısımlarına ait şuur ötesi sahası vardır ki bunu da iki kısımda 
mütalâa etmek lâzım gelir. Bunlardan birisi şuuraltıdır. Bu saha, varlığın geçmiş hayatlarına ait 
intibalarını ihtiva eden kısımlardır. Şuurüstü dediğimiz ikinci kısım ise varlığın, serbest kalan tarafının 
devamlı olarak ruhundan ve diğer varlıklardan aldığı tesirleri ihtiva etmektedir. İşte şuurla şuurüstü 
münasebetleri neticesinde; insanların ruhî plândan diğer varlıklardan aldıkları tesirlerle şuurları 
arasında münasebetler ve alışverişler kurulur, beyin, aldığı ruhî tesirlerle şuurüstüne bağlanır. Yâni 
şuurüstü kanaldan kendisine ruhanî plâna ait intibalar gelir. (88) 

 
İnsan-üstü âlemlerdeki “beden”sizlik 
İnsanın vazife planına geçecek olan tarafı, etiyle, kemiğiyle, sinirleriyle bedeni değil, varlığıdır; 

yani varlık hâlinde geçer. Beden, her dünya hayatı devresinin sonunda bütün teşekkülâtıyla birlikte 
toprağa gömülmeye mahkûmdur. Bedenlerin sağladığı şey, varlığın vazife plânına hazırlanmasından 
ibarettir. Sevgi planına bile bedenle geçilmez; insanların o âleme geçmek üzere dünyayı kesin olarak 
bırakmaları demek, dünyaya ait olan kaba hidrojen kombinezonlarından ibaret fiziksel bedenlerini 
ebediyen terk etmeleri ve aslî hâllerine, varlık hâllerine dönmeleri demektir. İnsan bedenlerini 
kullanan varlıklar, insan anlayışıyla madde bile sayılamayacak kadar “dünya maddesi kavramı ve 
realitesi”nden uzaklaşmış, çok süptil bir madde hâlidirler. Böyle çok süptil bir madde hâli ya da diğer 
deyişle bir tesirler veya enerjiler topluluğu olan varlık, sevgi plânında “bir tesir vasıtası” olarak 
kullanmak üzere, yarı-süptil bir madde kombinazonunu yakalar ve onu bir tür beden gibi ya da beden 
yerine kullanmak üzere, ona bağlanır. Bu madde kombinezonu, süptilliği bakımından, kaba dünya 
maddeleri ile vazife plânının süptil maddeleri arasında yer alır.  

Bedenlenme ancak kaba madde âleminde geçerlidir ve vazife plânından itibaren hiçbir 
maddeye bağlanılmaz; sevgi planındaki bir varlığın, bağlandığı yarı-süptil maddesini bırakabilmesi ve 
çok süptil bir plân olan vazife planına geçmesi demek, onun hiçbir maddeye bağlı kalmaması, “öz 
varlık” hâlinde, yani “inkişaf etmiş bir enerjiler karmaşası” hâlinde kalması demektir. 

Güneş sistemleri kürelerinin çeşitli nizamlarının tatbikatlarında vazife gören, vazife plânı 
varlıkları, o kürelerin maddeleriyle bedenlenmiş değildirler; yükümlülüklerini ifa ederlerken, vasıta 
olarak, hidrojen âlemine ait olmayan, daha yüksek madde ortamlarından toplanmış süptil maddeler, 
malzemeler kullanırlar ki, bunlara da beden denilemez. (110-262-311-312-314-316) 

 
 
İlahi Nizam ve Kâinat-Dr.Bedri Ruhselman  
Ruh ve Madde Yayınları –İstanbul 
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RUHSAL İDARE MEKANİZMASI-2 
Bilmek ve Yapabilmek 

 
 Bilmek başka, yapabilmek başka. Öyle bir insan düşünün ki, bir yığın duyumsal eksiklikleri, 
zaafları var. Kayıplar içerisinde yaşayıp gidiyor. Ve bu insan, bu haliyle kalkıp size "hürriyet"ten söz 
ediyor. Hatta onun hakkanda da sayfalar dolusu yazı yazıyor. Neyin hürriyeti, hangi hürriyet? Benim 
gözüm miyopsa, görme hürriyetim bu günkü teknolojinin gözlük camına verebildiği kırıcılık özelliğine 
bağlıdır. Gözlüğüm bu özelliği yitirdiği zaman, ya da gözümün miyopisi değiştiği zaman görme 
hürriyetim yine etkilenmiş demektir. Hangi hürriyet, hangi mutluluk? 
 Şimdi ben hür müyüm, değil miyim? Bunun gibi yüzlerce örneği biraraya getirirsek, ne kadar 
hür olduğumuz daha iyi anlaşılır ve "hürriyet" sözcüğünü, o zaman her halde daha dikkatli kullanırız.  
 "Doğa" denilen bu güç, gerek kendi ismiyle anıldığı gibi, gerek doğal yollarda, gerekse yapay 
yollarda bizi tam anlamıyla kendine bağlamış ve esir etmiş vaziyettedir. Her şekliyle yegane, esir 
edemeyeceği iş, bizim kendi özümüzdür. Düşündüğümüz için; düşünebilecek varlıklar, zeki varlıklar 
haline gelebildiğimiz için bunu başaramayacaktır. Beynimiz, hücreleri bakımından, normal çalıştığı 
sürece ya da aradaki bağlantıları bakımından normal çalıştığı sürece, bu gücün yegane mağlup 
edemeyeceği varlık, insandır. Ama insanlar bu huylarını geliştirmediklerinden, yani kendilerini 
yeterince kontrol edemediklerinden, doğa hiç bir sıkıntı içinde değildir. Bir ağaçla bir insan arasında, 
doğa gücü bakımından hiç bir fark yoktur. Bir tarla ile bir çocuk yuvası arasında hiç bir fark yoktur.  
 Uzaydan çekilmiş bir dünya fotoğrafına bakınız: Orada neyi ayırabiliriz? Hiç bir şeyi... 
Canlısıyla, cansızıyla, deniziyle, dağıyla, insanıyla, hayvanıyla, karanlıklar içinde mavi yeşilimsi bir 
küre... Uzaydan bakan bir varlık olarak sizi, Neriman, Nelson, Hans, çınar ağacı, yunus balığı, sağı, solu 
ilgilendirir mi hiç? Kuşkusuz hayır. Bizim kendi sistemimiz içerisinde bulunan mevki ve o mevkiye göre 
meydana gelmiş olan tesirler, iyilikler ya da kötülükler, bu küre içinde yaşayan bizleri ilgilendirir. 
Uzaydan bakan biri için, dünyanın üzerinde bulunan tek tek varlıklar değil, dünya küresinin Güneş 
Sistemi ya da galaksi içindeki durumu önemlidir. Uzaydan bakan için, dünyanın, olduğu gibi kendisi 
önemlidir. İşte doğa gücü de tüm varlıkları aynı şekilde görür.  
 Her şeyden önce bu benlikten, bu bencillikten kurtulmak lazım. Doğa bakımından hepimiz, 
tüm var olanlar, fizik planda mevcut olan dünya üzerinde var olanlar, doğa gücü bakımından aynıdır. 
Sadece işleri ve işlevleri değişiktir. Çok kompleks bir makine gibi, her biri farklı bir iş görür. Fakat 
insanoğlunun ötekilerden biraz daha ayrıcalığı ve farkı vardır. Kendisine ne söylenirse, aynı şekilde 
aynı şeyi yapmama özelliği vardır. Yani, kendi kendine göre hareket edebilme, kendi üslubuna göre 
hareket etme yeteneği vardır. Kendi anlayışına, kendi aklına ve idrakine göre, hatta vicdanına göre 
hareket edebilme serbestiyeti söz konusudur. Derin ve yoğun bir şekilde içinde yerleştirilmiş bir 
cevher halinde buna sahiptir. Dünyanın verdiklerinin hiç birini dünyadan ayrılırken götüremiyoruz. O 
kadar açgözlü ki, bize verdiklerini son damlasına kadar geri alıyor. Bizim yapacağımız, dünyadayken 
dünyayla ilgili araçları kullanarak ruhsal yeteneklerimizi geliştirmek, dünyanın eseri olmaktan 
kurtulmaya çalışmak. Bunu başaranlar, bu durumu "dünyayı yenmek" şeklinde nitelendiriyorlar. Bu 
demektir ki, "Doğa gücü bana artık hâkim değildir. Ben doğa gücünden istediğimi alıyorum, ona, 
istediğimi istediğim kadar veriyorum." Mucizeler sergileyebilmek bu tasarrufun kanıtıdır. Bu 
yeteneklerini, insanları yine bu yolda uyandırabilmek için kullanmışlardır. Bu durumu Budizm 
"Nirvana", İslam ise "küçük kıyamet, büyük kıyamet" olarak isimlendirmiştir.  
 
 
Ruh ve Madde- Cilt:26 - Sayı:338 - Mart-1988 (Sf. 60-61) 
Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneği Yayın Organı–İstanbul 
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Bilmek ile Yapabilmek Başka Şeylerdir. 
Ergün Arıkdal 

 
 "Bilmek" ile "yapabilmek" birbirine karıştırılıyor. Birincisinde; ortada, fikir düzeyinde, 
düşüncede ortaya çıkan gerçekler vardır.  
 İkincisinde; düşüncede ortaya çıkan gerçeklerin alınıp, "bilfiil" uygulanması olayı vardır.  
 Bunun için bizde, bir "bilenler" çok olmasına rağmen, "yapabilenler-icracı olanlar" azdır.  
 İşin acı olan yönü; bir "bilenlerin", "yapabilenlere" karşı, gizli veya açık, devamlı bir engelleme 
içinde olmalarıdır... 
 
 
Ruh ve Madde- Cilt:29 - Sayı:341 - Haziran-1988 (Sf. 60-61) 
Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneği Yayın Organı–İstanbul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İNSANIN İNSANA YARDIMI ESASTIR 
Başladı hesaplaşma; öz benliğimizde: 
Kim kurtaracak bizi; kendi nefsimizden? 
Kar, zarar hesabından; ne var elimizde? 
Şikayetçiyiz bu dönemde kendimizden... 
 
Para, pul, şan, şöhret satılıyor borsada. 
Bastır parayı, satın al; dilediğini. 
Vicdanın bu işler, pis işler diyorsa da: 
İnancın yok, öyleyse; yap istediğini... 
 
Vay nefsim günü geldi; "bakmam başkasına." 
Demek kolay değildir; varsa geçer sözün. 
İnsan'a yardımın esastır; Hak'çasına. 
Kopsa da kızıl kıyamet; yol olmaz Öz'ün... 
 
Ergün ARIKDAL 
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SEVGİ BİTMEZ TÜKENMEZ BİR GÜÇTÜR 
Leon Denis 

 
 Sevgi bitmez tükenmez bir güçtür; durmadan yenilenmekte, hem sunanı hem de kabul edeni 
aynı anda zenginleştirmektedir. 
 Tanrı dünyada en etkili işlerini, ruhların güneşi değerindeki sevgi vasıtasıyla 
gerçekleştirmektedir; onun vasıtasıyla tutkunun esiri olarak yolda kalmış ve maddenin tutsağı haline 
gelmiş bütün varlıkları kendine çekmekte, onları sonsuz çıkış spiralinde yükseltmekte, ışığın ve 
özgürlüğün göz kamaştırıcı parlaklıklarına doğru çekmektedir. 
 Eş sevgisi, ana sevgisi, evlat veya kardeş sevgisi, vatan, soy ve insanlık sevgisi bütün varlıkları 
kucaklayan, onların içlerine işleyen ve de binlerce çeşit formun doğmasına ve çiçeklenmesine, 
binlerce göz kamaştırıcı sevgi kümelerinin oluşmasına zemin hazırlayan kutsal sevginin kırılmış 
ışınlarıdır. 
 Kutsal sevginin ışınımları hayat uçurumunun derinliklerine kadar işlemekte ve en gelişmemiş 
varlıklarda dosta ve yavrulara bağlılık duygusunun etkisiyle, o kan dökücü bencillik ortamında, daha 
yüksek düzeyli bir hayatın kararsız belirtisi ve umudu yerine geçecek olan ilk ışıkları yakmaktadır.  
Sevgi, varlığın varlığa çağrısıdır; embriyon (oğulcuk) halindeki ruhların temellerinde özgeciliğin, 
merhametin ve iyiliğin ilk uyanışını tahrik edecek olan şey sevgidir. 
 Tekamül merdiveninin daha yukarılarında, beşer varlığını ilk büyük mutluluklarla yerküre 
üzerinde tadını alsın diye verilmiş, tam mutluluk izlenimleriyle fizik sevinçlerin hepsinden daha güçlü 
ve daha tatlı olan ve de sadece gerçek anlamda sevmeyi bilenlerin tanıdığı duyumlarla yine sevgi adlı 
şey tanıştıracaktır. Böylece ruh, evreden evreye sevginin etkisiyle ve ışığıyla gelişecek, yücelecek ve 
kendisine ait izlenimler çemberinin genişlediğini görecektir. Kendisinde var olan, tutku ve tensel 
arzudan başka bir şey olmayan duygu yavaş yavaş arılaşacak, soylu ve çıkar gütmez bir duygu haline 
dönüşecektir. Bir veya birkaç kişiye karşı duyulan yakınlık duygusu herkese, aileye, ulusa, insanlığa 
karşı yakınlık duygusu halini alacaktır. Ve ruh, tamamı sevgi olan göksel hayatı anlamayı ve ona 
katılmayı başardığı anda gelişiminin tamamını elde edecektir. 
 
 Sevgi kinden de, ölümden de daha güçlüdür.  
 

 
Kaynak: Leon Denis-http://spirituelbilgiler.com 
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SEMBOLLER 
 

SPİRAL VE HELEZONLAR 
 

 
 

 Spiral yaşamın evrensel bir sembolüdür. Fraklı biçimlerde çizilebilir ve pek çok tradisyonda 
rastlanan bir semboldür. Spiralin en önemli özellikleri; sonu olmasa da bir başlangıç noktasından 
çıkması, dairesel hareket göstermesi ve dairelerden hiçbirinin diğeriyle özdeş olmamasıdır. En eski 
spiral sembolleri İrlandada Newgrange megalitik bölgesinde görülmüştür ve bu gizemli sembollerin 
tarihi yaklaşık İ.Ö.3200 lere uzanmaktadır. 
 

SEMBOLÜ N ANLAMI 
1-Ruhsal açıdan bakıldığında, spiraller birer birlik ve 

yükseliş sembollerine dönüşürler. Yeniden doğuş ve gelişim 
açısından spiral sembolü merkezden başlayan ve dışa doğru 
gelişen doğanın şuurunu temsil eder. Tekamül evrelerini ifade 
eden hiçbir yay hiçbir halka bir öncekiyle özdeş değildir.  
Doğa'nın ve Evren'in ebedi gücüdür Ruhsal tekamülü, ruhsal 
tekamülün derece derece gerçekleştiğini ve üç boyutlu 
alemdeki devri karakterini simgeler. Ruhsallık açısından 
bakıldığında spiral sembolü dışsal şuurdan (materyalizm, 
dışrak farkındalık, ego, dışrak algılama) içsel şuura 
(aydınlanma, görülmeyen öz, kozmik farkındalık) giden yolu 
temsil eder. Spiraller yaşam deneyimleri vasıtasıyla 
gerçekleşen hareketi temsil ederler. Keltler bu sembolü 
yolculuğumuzu merkeze ve ışığa doğru yaptığımız için 
özellikle sürekli gelişimin, büyümenin ve genişlemenin 
sembolü olarak görürler. 

2- Spiral galaksiyi simgeler. 
3-İlahi Kelam’ı simgeler. İlahi Murat istikametinde kozmik evreni, çeşitli kozmik oluşumları meydana 
getiren ruhu ve ruhsal etkinliği simgeler. 
4-Kozmik nesnelerin devri hareketleri ve özellikle Sirius A ve B’nin karşılıklı olarak çizdikleri 
yörüngeleri simgeler. 
5-Mikro kozmoz ve makro kozmozdaki birtakım güçlerin kutupsallığını ve dengesini simgeler. Yoga 
felsefesi ve Tantrizm e göre yerkürede ve insanda mevcut olan Kundalini enerjisi, spiral çizerek iki 
akım halinde akar.   
6- Çifte sarmal DNA’nın) insanlığın bilimsel kavrayışının sembolü halline gelmiştir. Üç spiral ise üç 
rakamının anlamlarını simgeler. 
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Helezon: Bu eski bir 
enerji (helezonlar haline 
aktığına inanılırdı) ve 
yaşam ritmi sembolüdür. 
Mayalar için kış 
gündönümü ve yeni bir 
yıllık döngünün 
simgesiydi. 
Polinezyalıların gözünde 
de ölümsüzlüğü temsil 
eder.  

 

Toprak Ana bereket 
Sembolü: Taş 
devrinden kalma 
figürler üzerinde 
görünen helezon 
öteden beri hem 
kendisi olarak hem 
de Ay döngüleri ve 
sarmal bizimi boynuz 
gibi diğer bereket 
sembolleriyle ilişkisi 
dolayısıyla 
doğurganlık simgesi 
olmuştur.  

 

T’ai Chi Çemberi: Bu 
çifte helezon Tao 
felsefesin karşılıklı 
bağımlı olan ve birlikte 
dengeli bir bütün 
oluşturan unsurları Yin 
ile Yang arasındaki 
ilişkiyi simgeler. Bir 
yaşam sembolü olarak 
bu çember zıtların 
çözünürlüğünü ve 
bütünlüğünü temsil 
eder.  

 

Helezoni danslar: 
Dönerek yaptıkları 
danslarında Semazenler 
Tanrı bilincine doğru 
helezoni bir biçimde 
yükselerek ilerleyen bir 
yolculuğu canlandırırlar. 
Bunlar gibi dairesel 
danslar gezegenlerin 
hareketinin de 
yansıtılmasıdır.  

     
 

 

 
 
Çifte Helezon: T’ai Chi 
çemberi benzeri bu 
sembol de doğum ve 
ölüm (ya da bir 
inisiyasyonun ardından 
doğum ve “yeniden 
doğuş”) erkek ve dişi gibi 
zıtların karşılıklı 
bağımlılığını temsil eder. 

 

Ü çlü Helezon: Kelt 
treskelesi (üçlü 
helezonu) bazı 
Hıristiyanların Teslis 
sembolü olarak 
aldığı eski bir güneş 
simgesidir. Kimi 
Neo-paganlar da 
Ü çlü Tanrıça temsili 
olarak 
kullanılmaktadır.   

 

Sarmal: Bereket 
simgesi de dahil olmak 
üzere, büyük ölçüde 
helezonun sembolik 
anlamlarını taşır. Çifte 
sarmal (DNA’nın) 
insanlığın bilimsel 
kavrayışın sembolü 
haline gelmiştir.  

 

 
Çalkalanan Süt 
Okyanusu: Bu Hindu 
mitinde sarmal 
çelişkilerin ortadan 
kalkışının simgesidir. 
Yılan Vasuki Mandara 
Dağının çevresine 
sarmallar oluşturarak 
dolanır. Ardından 
devalarla (tanrılar) 
asuralar (iblisler) 
ölümsüzlük iksiri yapmak 
ve diğer mucizeler için 
yılan halat olarak 
kullanıp dağı kendi 
etrafında döndürürler. 
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Evrendeki Boyut Sembolleri ve Spiral Bilgisi 
 

Evrenin temelini oluşturan sembollerin kullanımı yanı sıra bir de evrendeki boyut sisteminden 
bahsedebiliriz. Boyut dediğimiz kavram evrenin süptil aşamalarını kapsayan yedili bir enerji sistemidir. 
En üst boyut saf enerjinin ve mutlak bilincin olduğu katmandır. Sıfırıncı boyut ise bizim evrenimizin 
bulunduğu fiziksel düzeydir. Bu temel semboller boyutlarda farklı kombinasyonlar ve çok çeşitli 
şekillerle karşımıza çıkabilmektedir. Haliyle üst boyutta olan sembollerin etkisi çok daha doğrudan ve 
güçlü olmaktır. Mesela en üst boyutu oluşturan sembol kodları kullanılabilmesi durumunda,  manevi 
enerjinin maddi bir nesneye dönüşebileceği iddia edilmektedir. Ama bu üst boyuttaki sembollerin 
kullanımlarına izin verilmediği söylenilmektedir. Her boyutun sembolizm sistemi farklıdır. 

Bizim fiziksel dünyamıza en yakın olan birinci boyutta spiral semboller vardır. Haliyle bütün 
spiral sembollerin enerjilerinin odaklama görevi olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bu ruhsal-evrensel 
enerjiyi odaklama bazen o denli yoğun olmaktadır ki, enerji dönüşümü fiziksel etkiler göstermektedir. 
Spiraller, hemen hemen her kültürde yer almışlardır. Antik Mısır, Yunan, Kelt, Arap, Türk, Sümer.. 
Çiftli spiral, enerjileri birbirlerine bağlamada ve enerji akışı sağlamada yardımcı olmaktaydı. Kelt 
bilgeliklerinde çift spiral, bedensel enerjileri, hatta gerekli olduğunda maddi dünya ile manevi dünya 
arasındaki enerjileri birbirine bağlamada kullanıldığı biliniyor. Bu sayede rahipler, iki dünyayı birbirine 
bağlıyor ve manevi taraftan enerjiyi fiziksel dünyaya çekebiliyorlardı. Bazen de bu sembol öte tarafa 
ulaşmada kullanılıyordu. 

Sağa doğru dönen spiraller: Aynı zamanda bu dengenin ve dengelenmenin de sembolü olarak 
kabul ediliyordu. İşte yine burada da sembolün çeşitli kullanımlarını görmemiz mümkün. Sembol, iki 
ilişik enerji kanalındaki akışı sağladığı gibi, iki farklı enerji kanalı arasında bir kapı açmada da 
kullanılabilmektedir. Bir diğer örnek olarak Reiki’de ki güç sembolünü verebiliriz. Güç sembolü Reiki 
enerjisinin o anlık alınımını arttırır ve hızla belli bir noktaya odaklar. Odaklama, ya mühür gibi 
kapatarak ya da hızlı bir aktarım ile enerjiyi açarak gerçekleşir. En nihayetinde de,  enerjiyi 
yoğunlaştırır ve kullanımına göre etkisi değişir.  

 
Spiral doğru biçimde kullanıldığında çok güçlü bir araç olabilir.  
Ö rnek Uygulama: Öncelikle gerçekleşmesini arzu ettiğiniz şey her ne ise, onu görüntü olarak 

zihninizde canlandırın. Birkaç dakika bu görüntüye konsantre olun. Daha sonra parlak beyaz ışıktan 
bir spiralin yukarıdan aşağıya doğru saat yönünde dönerek etrafınızı sardığını hayal edin. 

Bir diğer metot ise meditasyondur.  
Ö rnek Uygulama: Ö ncelikle bir kâğıdın üzerine bir spiral çizilir ve anlatılan alfa durumuna 

geçilir. Bir süre sonra, gerçekleşmesi istenen arzu ya görüntü biçimi ile ya da kelimelere dökülerek, 
spiralin içine aktarılır. Bu uygulama maddi istekler veya kazanılmak istenen özel yetenekler için 
yapılabilir. 

Sola doğru dönen spiraller, sola doğru dönen spiral, sağa doğru dönen spirale karşı aksi tesir 
oluşturur. Dünyevi düzeyden dışa doğru uzanan bir kıvrım yaratır ve maddi olana aksi tesir eder. Bu 
tesir enerjileri dağıtır. Tarihte sola dönüşün gücü ile ilgili etkileyici bir örnek vardır: 
Eriha şehrinin asla yıkılamazmış gibi görünen duvarları, düşman askerleri günlerce ve gecelerce uygun 
adımda şehrin etrafında yürüdükten sonra yıkılıverir. Bu, yayılan enerji dalgalarının yarattığı yıkıcı bir 
tesirdir. 

Sola dönen spiraller, istenmeyen enerjileri uzaklaştırmak için kullanılır. Bu tesiri yaratabilmek 
için istenmeyen durumun spiralin içinde olduğu düşünülür. Burada da başarıyı belirleyen zihinde 
canlandırabilme gücüdür. Spiraller hastalıkların tedavisinde de son derece tesirlidirler. Zihinde 
canlandırılan bir kıvrım, hastalığı bedenden çekip uzaklaştırır ve hastayı kurtarır. Spiral hastalığın 
bulunduğu yerin üzerine yerleştirilir ve sola doğru döndürülerek bedenden uzaklaştırılır. Hastalık 
bütün bedene yayılmışsa, hastanın tüm bedeni ayaklarından başlanarak beyaz ışıktan bir spiralle 
sarılır. Hastanın baş kısmına gelindiğinde, spiral etere doğru uzatılarak, çözülür. Daha sonra hastaya 
güç vermek için enerji yüklemesi yapılabilir.  

Bu uygulamalarda en önemli şey irade gücüdür. Bu gücü ustalıkla kullanabilmek için sayısız 
uygulama yapmak gerekir. 
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Çifte Spiral: Çifte spiral, maddi dünya ve enerji dünya arasındaki karşılıklı tesiri sembolize 

eder. Boyutların bağlantısını temsil eder.  
 
Meditasyon sırasında çifte spiral, ruhsal beden veya enerji bedenle diğer dünyaları ziyaret 

etmek için bir araç olarak kullanılabilir. Bu yöntem diğer dünyaya ulaşmak için uygulanmış olan eski 
bir kelt geleneğine dayanır. 

  
 
 
Ayşın Gültutan tarafından derlenmiştir. (Haziran-2019) 
Kaynaklar: 1- Semboller ve işaretler-Kathryn Wilkinson  
                     2-Semboller Ansiklopedi-Alparslan Salt 
        3- Çeşitli internet siteleri 
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EMEĞİ GEÇENLER 
 

Léon Denis  
(1 Ocak 1846-12 Mart 1927) 

 
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Leon Denis;  1 Ocak 1846 tarihinde Fransa'da doğmuş, ve 12 Mart 1927 tarihinde Fransa'da 
vefat etmiştir.  
 Spiritüalizmin öncülerindendir. Kayda değer bir ruhani filozoftur. Allan Kardec'in ölümünden 
sonra ruhaniyetin başlıca üslerinden olan Gabriel Delanne ve Camille Flammarion ile birlikte 
çalışmıştır.  
 Değerli insanın kitaplarından bazılarını Yavuz Keskin Türkçe'ye çevirmiş ve İstanbul Ruh ve 
Madde Yayınları tarafından yayınlanmıştır. 
 Ruhun Güçleri 
 Kendini ıstıraplar ve düş kırıklıkları yüzünden yıpranmış, yıkılmış, hayat sınavlarının buruk 
yelinin etkisiyle yüreği kavrulmuş, kara talihin tekerlekleri altında ezilip parçalanmış olduğunu 
düşünen herkese şunu söylemek istiyorum: Tekrar doğmaya ve çiçek açmaya elverişsiz ruh mevcut 
değildir. Yeter ki dileyin, o anda içinizde bilinmeyen gizemli güçlerin uyanıverdiğine hayretle tanık 
olacaksınız. Kendinize güveniniz, yeni hayatlarda yeniden gençleşeceğinize inanınız, bitip tükenmeyen 
kaderlerinize inanınız. Bir kıvılcımı sizin varlığınızda ışıldayan ve de yakıcı ve bağışlayıcı bir aleve hayat 
verebilen uçsuz bucaksız ocak diye de nitelemeye kalkıştığımız güneşlerin güneşine, Tanrı'ya inanınız! 
 Kader Sorunu; 
 Spiritüalizmin öncülerinden Léon Denis bu kitabında, kaderimizin şekillenmesinde 
tekrardoğuş yasalarının işleyişinin kaçınılmaz olduğunu itirazlar ve eleştirilerin ışığında, deneysel ve 
tarihi kanıtlarıyla okuyuculara sunmaktadır. 
Herkesin kendi eylemlerinin, kendi kaderinin sahibi olduğu; Sokrates, Shakespeare, Mozart vb. 
dahilerin tekrardoğuş yasaları içinde çizilmiş bir planın ve izlenmiş bir amacın sonucu olduğunu 
hayretle okuyabilirsiniz. Türkçe'ye kazandıran Yavuz Keskin olmuştur.  
 Gerçek Varlık Ruhtur; 
 Varlık sorunu ile ruh sorunu bir bütün oluşturmaktadır; insana, hayat ve hareket ilkesini ruh 
sağlamaktadır. İnsan ruhu, özgür ve bağımsız bir iradedir, yani hiçbir denetim altında 
bulunmamaktadır; o, varlığın bütün fonksiyonlarına ve bütün maddi öğelerine egemen durumdadır, 
tıpkı ilahi ruhun, evrendeki bölümlerin tamamına, onları uyum içine sokmak amacıyla, egemen oluşu, 
onları bir düzene koyuşu ve birbirlerine bağlayışı gibi. 
 Leon Denıs tarafından kaleme alınan diğer bir kitap da;  
 Ebedi Olan Ruhtur kitabıdır. Bu Kitap 1989 yılında İstanbul Ruh ve Madde Yayınları tarafından 
yayınlanmıştır. Baskının Türkçe çevirisi Yavuz Keskin tarafından yapılmıştır. 
Işın Gültutan tarafından İnternetten derlenmiştir. (Haziran -2019) 
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HABERLER 
HAZİRAN AYI ETKİNLİKLERİMİZDEN 
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TEMMUZ AYINDA  

YENİ ÇALIŞMAMIZ BAŞLIYOR 

 
 

 
İçinde bulunduğumuz sistemde canlı, cansız diye nitelendirdiğimiz her şeyde bir sembol görmek 

mümkündür. 
Semboller evrensel yasa, ilke, bilgi ve fikirleri açıklayan işaretlerdir. 

Kat kat bohçalar içinde günlük yaşantımızda, rüyalarımızda ya da farklı şuur hallerinde anlaşılmayı 
beklemektedirler. Çok eski uygarlıkların günümüzde yansımalarını, ezoterik işaretlerin açılımlarını, 

devin katmanlarını, bizimle incelemek isterseniz etkinliğimize bekliyoruz. 
 

Etkinliğimiz Temmuz ayı içerisinde her Perşembe günleri 19-00-21.30 saatleri arasında 
gerçekleştirilecektir.  

Meditasyonlar ile birlikte keşif yolculuğuna çıkıp, sembollerden gelen ruhsal, zihinsel, bedensel veya 
dünyevi işaretlere anlam arayışı kazandırmaya çalışacağız. Böylece, kendimizi, yakınlarımızı, çevremizi, 

yaşadığımız dünyayı veya ruhsal yapımızı daha sağlıklı bir şekilde anlamlandırıp, irtibat kurmayı 
öğrenebilecek, herbiriyle bağlantımızı güçlendireceğiz. 

 

 
 

Sevgiyle bekliyoruz. 
1456 Sok. No:92 Yaşar Apt. Kat:4 D:7-8 Alsancak-İzmir 

http://www.irad.org 
www.facebook.com/irad1990/ 

www.instagram.com/iraddernek/ 
Lütfen Kayıt Yaptırınız. 

Bilgi ve Kayıt İçin; 0536 320 49 62 – 0505 440 39 49 
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ETKİNLİKLER 
İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği 

Yer: 1456 Sk No:92 Yaşar Apt.Kat:4  Dai:7 Alsancak/İzmir 
 

Etkinliklerimizden haberdar olmak istiyorsanız: 
www.irad.org 

www.facebook.com/irad1990/ 
www.instagram.com/iraddernek/ 

adreslerini takip ediniz.  
 

 

Tarih:09 Temmuz 2019-19.00-20.30 
Konu: Ö lüm Perspektifinden  
Sevgi, Yas ve Yaşam 
Konuşmacı:Ebru Denizeri 
 
Tarih: 23 Temmuz 2019-19.00-20.30 
Konu:Titreşim Tıbbı 
Konuşmacı:Ö zgür Gürbüz 
 
 

Salı Konferanslarımız halka açık ve katılım 
ücretsizdir. 

 
 

Tarih:04 Temmuz 2019-19.00-21.30 
Konuşmacı:Engin Emir 
 
Tarih:11 Temmuz 2019-19.00-21.30 
Konuşmacı:Oya Emir 
 
Tarih:18 Temmuz 2019-19.00-21.30 
Konuşmacı:Oya Emir 
 
Tarih:25 Temmuz 2019-19.00-21.30 
Konuşmacı:Oya Emir 

 
 

Perşembe İleri Seviye Çalışma için katılım 
sınırlıdır.  

Kayıt yaptırılması gereklidir. 
 

Salı ve Perşembe etkinlikler Saat 19:00'da başlamaktadır. Geç kalınmaması rica olunur. 
 

Bir sonraki sayıda buluşmak üzere... Esenlikler dileriz.  

https://irad.us8.list-manage.com/track/click?u=d64ce1c66dea4b255808f866e&id=00568666f6&e=5eba487f91
https://irad.us8.list-manage.com/track/click?u=d64ce1c66dea4b255808f866e&id=8d8b53cd56&e=5eba487f91
https://irad.us8.list-manage.com/track/click?u=d64ce1c66dea4b255808f866e&id=4f5d857c6a&e=5eba487f91

