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Değerli Okuyucularımız, 
 

Hayatlarımız; düalite gereği pozitif-negatif, iyi-kötü vb zıtlıklar ile; anlamlandırmaya 
çalıştığımız bize çarpan girdilerin, bizlere duygu olarak yansıması arasında denge bulma çabası içinde 
akıp geçer. Gerek acı olarak nitelendirdiğimiz, gerekse sevinç adını verdiğimiz tamamen bizim o anki 
anlamımızdadır tüm gerçeklik. Girdilerin bize çarpıyor olmasındaki büyük plandaki gerçeği göremeyiz 
çoğu kez. Günü yaşar geçeriz, geçeriz ama nasıl?  

Günlük yaşam özümüzde birşeylerimizi dönüştürebilmek için bir fırsattır aslında. Gözümüzü 
açıp bakmak gerekmektedir sadece. Şöyle bir durup, soluk aldıktan sonra, bizim dışımızdaki olan 
biteni olduğu gibi kabul ederek yürürsek eğer, kendimizi ve çevremizde olan biteni, doğayı ve tüm 
yaratımı gözlemlersek içimiz sevinçle dolar. İyi ki yaşıyorum, iyi ki bu mavi küreyi, bu şehri, bu aileyi, 
burayı seçmişim deriz, üstelik tam da bu zamanda, bu anda.  

Varlığımıza ve tüm yaratılmış olanlara şükürle, pozitif düşüncelerle dolarız o özel zamanlarda.  
İşte o zaman; Her olanı kabulle, iyi niyetle ve uyum içinde yürüdüğümüzde tüm yollar ardına 

kadar açılır, olmaz denen güzellikler oluverir, olur dediğimiz beklentilerimizin olmadığına 
hüzünlenmeden “vardır bir hayrı” deyip geçebiliriz. Her olay neden-sonuç ilişkisi içersinde 
oluşmaktadır. “Olayların ardında daha büyük şey var ve boşuna başıma gelmedi” diyebilen ve o 
nedeni kendinin gelişimi için gözlemleyerek yürüyen insanlar tekamül yolunda hızla ilerleyebilirler. 

İşte böyle anları kuvvetlendirmeli ve günlük yaşantımızın her anına yaymalıyız çünkü olumlu 
düşünce yararlı ve yapıcı bir düşünce sistemidir. Olumlu düşünen bireyler; amaçları, umutları, ilkeleri 
ve beklentileri olan insanlardır.  O her ne ise düşünülen, olumlu düşündükçe imajinasyonla yaratmaya 
başlamışlardır bile.   

Oluşan her şey, düşünce ve duygu bir eylem olarak kaderimizi oluşturacaktır. Ama her şey!...  
Düşündüğünüz her şey, hayal ettiğiniz, söylediğiniz her şey ya oluşmuştur ya da oluşmayı 

sürdürmektedir...  
Zaten bugün tıbbın da açıklamış olduğu beynin içindeki elektrosinyaller snaps bağlantıları 

aracılığıyla şekillenen, beyindeki haritalarımızı nasıl oluşturursak, hayatımızın akışı da o yönde 
olabilecektir. Düşüncelerin sözlere yansıdığı, sözlerin davranışlara ve zamanla alışkanlıklara ve 
değerlere dolayısıyla değerlerin de kaderimiz olduğunu Felsefi öncülerinden Gandi bundan 150 yıl 
önce dile getirmiştir.  

Birde günlük yaşantımızın hangi gel gitlerle geçip gittiğine bir göz atalım.  
Günlük yaşantıda bireyler arasında temeldeki problem uzlaşamamayı görmekteyiz.  

Karşılaştığımız bireyler için önem arz eden unsurlar, bizim için öncelik sırasında olmayabilir. Bizim için 
önemli olanlar ise karşımızdakiler için önem arz etmeyebilir. Ve gündelik yaşantıda uzlaşmanın 
temelinde empati yoksunluğu olmaktadır. Hal ve tavırlarımızın kendi düşüncelerimize ve inanç 
kalıplarımıza göre olduğudur. Karşımızdakinin de aynıymış gibi düşünür, öyle değerlendiririz. Bir varlık 
olarak biriktirdiklerimizi, kendi içimizde olan niyetleri biliriz de, tavırlarımızın aynadan yansımış halini 
hiç göremeyiz. Oysa ki karşımızda uzlaşmaya çalıştığımız kişilerin tavırlarını görür, niyetlerini 
algılamayabiliriz. Şimdi bunu tersine döndürelim. Kendi davranış tavrımıza, beden dilimize bakıp, 
başkalarını da, görmüş olduğumuz beden dilinden ötesi, niyetlerini esneklik içerisinde görmeye 
çalışalım. Karşımızdakinin ayakkabılarını giyip düşünmeyi gerçekleştirebilirsek tam o anda kişilere 
bakışımızda uyum oluşacak, olaylara ve durumlara karşı anlamlarımız değişecektir. Böylece iyi niyet 
çerçevesinde olumlu düşünce başlayabilecek, pozitif yaşantımızla gerçek güzelliği deneyimleyip, 
titreşimiz değişebilecek, temiz, sevgi ile dolan varlığımız kardeşlerine örnek olabilecektir.  

Hepimizin önünde bizi ileriye ve yukarıya doğru yönlendiren bir ışık yolu uzamaktadır, onu 
görebilip, onu izleyerek bir gün tarif edilemez bir mutluluk ve tatmine kavuşabilmek dileklerimizle… 

Yeni e-bülten sayımızı okuyun, okutun. Öneri ve sorularınız için biz buradayız. Derneğimiz 
olarak her salı ücretsiz konferanslarımız devam etmektedir. Gelecekte gerçekleştirmeyi planladığımız 
projelerimizi sizlerin istekleri ve beklentileri doğrultusunda şekillendiriyor, hayata geçmesine niyet 
ediyoruz. Yeni dönem çalışmalarımızı sizlere paylaşılacak olup, sevgiyle birlikte olmayı diliyoruz.  
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DÖNÜŞMEYE HAZIRIZ… 
Oya Emir (Timurdoğan) 

 
Bizler kendini geliştiren bir organizma olarak yaratılmış durumdayız. Hayatı ve hayatla birlikte 

olayları da kendimizi geliştirmek için birer araç olarak kullanmaktayız. Muhteşem deneyim aracımız 
olaylar. 

Olayları deneyimleyebilmek için duygularımızdan yararlanırız. Ve duygularımız eşsiz bir 
yelpazeye sahiptirler. Duygularımızın neler olduğunu düşünecek olursak ne kadar kapsamlı, yoğun ve 
çeşitlilik gösterdiklerini de fark ederiz. En ağır, kaba, yoğun titreşimli olumsuz duygularımızın yanı sıra 
en hafif, naif, verici titreşimlere sahip duygularımız da mevcuttur. Hepsi ayrı titreşimlerle evrende 
yerlerini almaktadır ve artık bilim de bunu kabul etmektedir.  

Tıpkı gökkuşağı gibidirler. Eşsiz skala siyah renk gibi yoğun bir titreşimden çok çeşitli tonlarla 
ve renklerin eşsiz geçişleriyle daha ince titreşimli beyaza doğru yol almaktadır. Ancak aslına bakacak 
olursak hepsi bir prizmadan çıkan ışık hüzmesi gibidir. Tek bir ışık prizmaya çarptığında nasıl bir 
değişime uğruyorsa renklerde prizma ile birlikte değişim gerçekleştirmektedir. Bizler de aynı prizma 
gibi tek bir ışık kaynağından besleniriz. Ancak ışık bize çarptığında, şuur alanımızda değişime, 
dönüşüme uğrar ve yaşamımızda duygular olarak yansıma gösterir. Kaynak tekdir, onun dönüşümüne 
vesile olan bizim alanımızdır.  

Ve biz ne isek ışık da onu yansıtır.  
Şimdi yaşamlarımıza, bir günümüze bir göz atalım. Şöyle düşünecek olursak daha çok hangi 

duygu skalasında yaşadığımızı tespit edelim. Gün içinde daha çok hangi duyguları deneyimliyoruz? 
Daha çok hangi duyguların etkisi altındayız? Daha çok hangi duygular bizi yönlendiriyor? Ve tüm 
bunların şimdiye kadar nasıl farkındalığı içindeydik? 

Daha iyi durumlarımıza ilgi duymaya başlar ve onları nelerin bozduğunu incelemeye 
başlarsak, kendi üzerimizde de çalışmayı gerçekleştirmiş oluruz. Daha iyi durumlar, kendimizin daha 
yüksek seviyedeki tesirlerimize aittir. 

Şimdi yeni bir dönem başlamasına niyet edelim. Bu farkındalık, kendi üzerimizde çalışma için 
söz verelim. Yeni bir çalışma benliği oluşturalım. Gayret edelim, çaba gösterelim, niyet edelim.  

Yarın sabah itibariyle kendimi gözlemlemeyi seçiyorum. Gün içindeki duygularımı tespit 
etmeyi deneyimliyorum. Ve gece yatmadan önce, uykuya dalmadan önce daha çok neyi 
deneyimlediğimin tespitini yapmayı seçiyorum.  

Eğer gün içinde daha çok olumsuz duygu durumları ağırlıktaysa bunu değiştirmeye niyet 
ediyorum.  

Biliyoruz ki hepimiz evrensel yasaya tabiyiz. Biz ne düşünürsek, ne hissedersek O’yuz. Hangi 
duygu, düşünce bize hakimse o tarz olaylarla karşılaşmaktayız. Olumsuz düşünür, olumsuz hissederiz, 
bütün gün o yayını gerçekleştiririz. Bir de sonunda işte ben biliyordum böyle olacağını deyip 
kendimizle övünürüz. Aslında “kendini gerçekleştiren kehanet” sayemizde oluşmuştur. Ancak biz hala 
çevremizdeki insanları, durumları, olayları suçlayıp dururuz. Olayların kaynağının kendimiz olduğunu 
ancak belli yoğunlukta yaşadıktan sonra, kendimizi analiz ettikten sonra ve yaratım gücümüzü fark 
ettikten sonra anlayabilmekteyiz. Olumlu ya da olumsuz deneyimleri yaratma gücüne sahibiz. 

Tüm bunların farkındalığını deneyimledikten sonra hala neyi seçmek istediğimize karar 
verelim. Hem kendimizin, hem çevremizin, hem ülkemizin, hem Dünya Gezegenimizin, Dünya 
Ana’mızın nasıl yaşamasını isterdik?  O halde yarın sabah itibariyle çalışmaya başlıyoruz.  

Değişime, dönüşüme, farkındalığa niyet ediyoruz.  
Kendi üzerimizde çalışmaya hazırız.  
Sevgi frekanslarını artırmaya, hem kendimizi, hem çevremizi, hem de Dünya Ana’mızı bu 

tesirlerle beslemeyi kabul ediyoruz…   
 
Oya Emir (Timurdoğan) –Ağustos 2018 
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POZİTİF YAŞAM 
Ergün Arıkdal 

 
Pozitif düşünce, yapıcı imajinasyondur.  
 
Hayatımız iki uç arasında denge arayarak sürüp gider; iyi ile kötü, doğru ile yanlış, pozitif ile 

negatif gibi… 
 
Seçimimizden biz sorumlu olduğumuza göre bu iki uçtan birini seçmek bizim elimizdedir; 

pozitif alanı seçersek pozitifle, negatif alanı seçersek negatifle karşılaşırız. 
 
Pozitif gücü çekme düşüncesi, pek isabetli bir düşünce değildir. Önemli olan, pozitif düşünce 

yaratmaktır. Pozitif düşünceyi çekmek değil, pozitif düşünceyi üretmektir, önemli olan. Eğer pozitif 
düşünce üretebiliyorsak, kesinlikle bir cazibe noktası yaratırız; tıpkı bir girdap gibi, kendi çevremizde 
bir dönüş meydana getiririz. Bir etki alanı yaratırız ve buraya ona uygun olan, ihtiyacımıza ve 
isteklerimize uygun olan enerjiler, güçler, yardımlar gelir. 

 
Pozitif yaşamayı ve pozitif insan olmayı seçersek; insanlara ve kendine güvenen, güvenmediği 

için de şefkat ve sevgi duygusunu giderek artıran ve sürekli pozitif enerji üreten insanlar olabiliriz.  
 
Ve pozitif enerji üreten insanlar, gittikleri her yerde varlıkların eksiklerini tamanlarlar… 
 
Onlar fark edilirler… 

 
Yarınlar İçin Pozitif Yaşam-Ergün Arıkdal 
Ruh ve Madde Yayınları -İstanbul 
 

*** 
Devam Edecek 

*** 
 

 
Istıraplı yaşam, bir dirençten kurtulma faaliyetidir. 
Aslında direnç, kendi yarattığımız birtakım değer 

yargılarıdır.  
Bu dirençlerden kurtulmanın yolu, bu değer 

yargılarının artık o şekilde olmadığını fark etmek ve 
bunlardan vazgeçme azmini gösterebilmektir. 

Ergün Arıkdal 
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POZİTİF DÜŞÜNCEMİZİ; İYİLİĞE YÖNLENDİRİLMİŞ 
YAPICI İMAJİNASYON İLE OLUŞTURACAĞIZ. 

 
En önemli olan şudur: Her düşünceyi, sizin dışınızdaki her türlü faaliyeti, eylemleri iyi niyet 

içerisinde karşılamak. Bu süreçteki iyi niyet ölçünüz, aslında sizin herhangi bir nesneyi, şeyi, düşünceyi 
veya etkiyi pozitif yönde değiştirme faaliyetinizin başlangıcıdır. Demek ki, birincisi iyi niyet. İkincisi ise 
yorumda acele etmemektir. Herhangi bir olay anında veya olayı yaşadıktan sonra “Bu, filancadan 
yayıldı, bunun sebebi budur” demek ve hemen karara varmak bizi çok yanıltabilir. Çünkü bizim olayla 
karşılaşmamız her şeyden evvel bir heyecan meselesidir. Heyecanların ortaya çıktığı yerde ise 
gerçekler kaybolur, realiteyle ilişki kuramazsınız. Ancak, kendi heyecanlarınızın meydana getirmiş 
olduğu bir alemle ilişki kurarsınız ve bu da tamamen rölatif, kendinize göre bir değerlendirmedir. O 
noktada objektif bir değerlendirme yapamazsınız.  

Eğer pozitif bir sonuç almak isteniyorsa, yapılması gereken şey; her hadisenin ardından, bir iyi 
niyet süreci içerinde kalmak ve olayı hemen yorumlamamaktır. Olayı değerlendirmek ve bir rol 
dağılımı yapmak lazımdır. Bazen kendinizi olayın muhatabının veya karşı tarafın yerine koyacaksınız, o 
karşı tarafı da kendi yerinize koyacaksınız. Bu şekilde rol değişimi, mekan değişimi yapmak yoluyla 
olayı bir daha gözden geçireceksiniz. O benim yerimde olsaydı veya ben onun yerinde olsaydım, ne 
yapardım?” gibi bir soruyla meseleyi ele aldığınızda, biraz daha objektif bir şekilde pozitifleştirmeye 
başlarsınız. Bu noktada iyi niyet faktörü çok önemlidir. Çünkü iyi niyetiniz, daha baştan itibaren 
şuuraltınızdaki negatif yorumculuğun önüne geçer, sınırını çizer. Böyle bir düşünce hali içerisinde 
bulunduğumuzda, yani anında egoistçe yorum yapmak yerine bencilce bir yoruma gitmeden 
beklediğimizde, duygusallık ve heyecansal halleri bertaraf ettikten sonra kararları sabitleştirip 
sağlamlaştırdığımızda pozitif düşünce oluşur; iyi niyetimiz olumlu düşünce sürecini meydana getirir. 
Olumlu düşünmek tek yönlü ya da bir kerelik bir eylem olarak kalmaz, aynı zamanda bir alan da 
meydana getirir. Pozitif düşünce; bir tesir olanı meydana getirir; iyi niyetle başlayan düşünce bir 
kalkan oluşturur. Böylece, kendi varlığınızda yerleştirdiğiniz bu kalkan sistemi, bu koruyucu alan; her 
türlü menfi tesire karşı yansıtıcı bir ayna vazifesi görür. Işık nasıl gelir, çarpar ve aynadan dönerse, 
aynanın arkasına nasıl nüfus edemezse; bu olumlu kalkan da aynı onun gibidir.  

Yapıcı imajinasyon da hemen hemen aynı işi görür. Bu imajinasyon türü; şuuraltınızdaki çeşitli 
varsayımları, çeşitli önyargıların ve kanaatlerin sizin zihninizde bir tür yıkıcı, dağıtıcı bir zihin halini 
canlandırmasına, zihninde bir münakaşa, zihinsel bir kavga yapmanıza engel olur. İmajinasyonun 
yapıcılığı, bu zihinsel kavganın sona ermesi, zihin halinizin inşaa edici, yeniden düzenleyici olmasında 
yatmaktadır. Size basit misaller vermeye çalışacağım: Bir kimse size dış görünüşü, hali tavrı vs.ile ilk 
gördüğünüz anda pek olumlu bir izlenim vermeyebilir, onunla hemen bir sempati kuramayabilirsiniz 
hatta antipatik bir durum meydana gelebilir, irkilebilirsiniz. Ancak tam o noktada pozitif düşünce 
kalkanlarınızı kullanırsanız yani iyi niyetle hareket ederseniz ve meseleyi biraz daha derinlemesine 
incelemeye başlarsanız, o insanın hiç de göründüğü gibi olmadığı ortaya çıkabilir. Sizin ilk anlardaki 
dağıtıcı, bozucu imajinatif faaliyetinizi, zihinsel canlandırma faaliyetinizi tahrik eden bir şeyi, sonradan 
iyi niyet çizgisi içerisinde incelediğinizde bakıyorsunuz ki, sonuç aslında o ilk şekilde değil. Bu nasıl 
oluyor? 

Pozitif düşünce sayesinde, o insanın durumu hakkında zihnimizde yeniden bir yapılanma 
meydana getiririz. Zihnimizdeki o imajinasyon yeniden bir yapılanmaya doğru gider. Bu nedenle 
insanlar hakkında her zaman iyi şeyler, hayırlı şeyler düşünmek demek; temelde, yapıcı imajinatif 
faaliyette bulunmak, yapıcı imajinatif faaliyette bulunmak, yapıcı imajinasyonu kullanmak demektir.  
 
Yarınlar İçin Pozitif Yaşam-Ergün Arıkdal 
Ruh ve Madde Yayınları -İstanbul 
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NEGATİF ETKİNİN ASIL FONKSİYONU 
 

Pozitif-negatiflik yani iyilik-kötülük, doğruluk-eğrilik kısacası düalite konusu, bütün insanlığın 
bir problemi haline gelmiş durumdadır. "Bu iyidir ve bu kötüdür" gibi bir ayrıma girmek o kadar kolay 
bir iş değildir. Mutlak bir iyilik, mutlak bir kötülük yoktur; bunlar bir çubuğun iki ucu gibidir. Bu 
durumlar, aslında bir sürecin çeşitli görünümlerinden ibarettirler. Tek başına bir şeyin pozitif veya 
negatif olduğunun anlaşılması mümkün değildir; bu nedenle, pozitif değerlerin ortaya çıkabilmesi için, 
negatif bir sınanmanın veya negatifliğin ortada olması zorunludur. Yani dejenerasyonlar, yozlaşmalar 
olmadan rejenerasyonlar, yenileşmeler mümkün olmuyor.  

Bir şeyin yenileşmesi yani değişime uğraması gerektiğinde, bu görevi yozlaştırıcı etkiler 
meydana getirirler. Yozlaştırıcı etki derhal orayı kaplar ve bir bakarız ki, değişim başlamış; fikir, 
düşünce, tavır, hareket, organik yapı, o şey her ne olursa olsun, özünde, yapısında bir değişiklik 
meydana gelir. Bu değişiklik; aslında negatif etkiye karşı bir tavır alarak meydana gelir. Negatif etkinin 
görevi de zaten budur. Karşı tarafı faaliyete geçirmek veya değişik bir tavır almaya yöneltmek.  

Değişiklik, aslında; negatif etkinin niteliklerini bertaraf etmeye çalışan, kendini bu negatif 
etkiye karşı savunan bir başka sistemin oluşturulması sürecidir. O eski sistem, aslında böyle bir sistem 
zaten içermektedir ama bu yeni sistem bir türlü meydana gelmemiş veya oluşmasının zamanı 
gelmemiştir. Dolayısıyla, zaman enerjisinin böyle bir değişim sürecini tahrit etmesi söz konusudur.  

Negatif etki, aslında çok faydalı, çok olumlu bir etkidir; fakat bu etkiyle karşılaşanlar için 
statükonun artık korunamaması, bir takım değerlerin yavaş yavaş elden çıkması şeklinde kayıplara 
sebep olduğundan olumsuz olarak algılanmaktadır. Kısacası, bu etkiye olumsuz diyen bizleriz. 
Örneğin; "güzel" diyerek çok kıymet verdiğimiz, baştacı ettiğimiz şeylerin eksik ve yanlış olan 
yanlarının değişmesi zamanı geldiğinde bunlarla eşkoşmuş olanlar bu değişimi reddeder ve 
istemezler. Bir telafi mekanizmasını işletmeye çalışırlar; kötülemelerle, "karşıdaki negatif, olumsuz, 
kötü ve yıkıcı etkidir" diyerek savunmaya geçerler. Halbuki negatif olarak nitelendirilen o etkinin 
görevi, doğrudan doğruya bir şeyi imha veya yok etmek değildir. Bütün sınavlar, negatif ve kötü 
gördüğümüz, beğenmediğimiz her şey; adeta mutlak bir kötüye aitmiş, mutlak bir kötüden 
geliyormuş manasında anlaşılmamalıdır. Karşı tarafın kendini yenileyebilmesi için daha değişik bir 
eforun ortaya çıkmasını sağlamak bakımından bir tahrik unsuru şeklinde anlaşılmalıdır. Negatif etki 
tahrik edici, harekete geçirici, endükleyen bir unsurdur.  

Dolayısıyla yaşam sınavları dediğimiz eprövlerimiz içerisinde negatif hiçbir şey yoktur. "Bu çok 
kötü ve negatif sınav; bizi mahveder" tarzında, sanki bir hesabın aktifi pasifi, alacağı borcu veya iyiliği 
kötülüğü şeklinde ele almamak lazımdır. Bu yanlış bir değerlendirmedir. Bütün kötü, aksi, ters, acayip 
gibi görünen şeyler, aslında bir değişimi, dejenerasyonu, yenilenmeyi, yeniden düzenlenmeyi, 
yenileşmeyi tahrik eden unsurlardan ibarettir. Ve yaptıkları iş de çok pozitif, çok hayırlı bir iştir. "Her 
işte bir hayır vardır" sözünü de bu şekilde algılamaya çalışmak gerekir.  

Tüm insanlar, bütün varlıklar ne tür harekette bulunurlarsa bulunsunlar, büyük bir plan 
içerisinde tekâmüllerini sürdürmektedir. Burada bizim iradi gücümüz, sadece bize sunulan ortamların 
arasında bize uygun olacak bu veya şu ortamı seçmekle ilgilidir. Yoksa, ortamın işimize gelir taraflarını 
yapmak, gelmeyen taraflarını yok etmek gibi bir iradi gücümüz söz konusu değildir. Bu konuda 
haddimizi bilmemiz lazım. 

Her şey; bütün ve kül olarak ele alınır. Yani pozitiflik ve negatifliği iki ayrı, birbirine tamamen 
zıt kutuplar olarak ele almak dar ve verimsiz bir bakış açısıdır. Negatif olan, eprövlerden gelen, aşırı 
cehit göstermemizi, uyum sağlamamızı, sabretmemizi, irade gücümüzü göstermemizi isteyen bütün 
şeyler; yenileşmemizi, daha ileri gitmemizi, daha geniş bir şuur alanına sahip olmamızı meydana 
getirecek olan tavırlar, hareketler, fiiller, edinimlerdir. Dolayısıyla pozitifin kendi değerini ortaya 
çıkarabilmesi için negatif dediğimiz yani bireysel varlık tarafından belirli bir şuur düzeyi bakımından 
yorumlanarak istenmeyen eprövlerin aslında gelişme, yenileşme için çok önemli bir hareket gücü 
sağladığını da hiç unutmamak gerekir.  
Yarınlar İçin Pozitif Yaşam-Ergün Arıkdal 
Ruh ve Madde Yayınları -İstanbul 
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OLAYLAR 
İlahi Nizam ve Kâinat 

 
 Hiçbir olay başıboş, diğerlerinden bağımsız, bağlantısız, kendi başına değildir. Her olay direkt 
veya endirekt olarak diğer olaylara bağlıdır. Böylece bütün kâinat, bütün cüzleriyle büyük bir bağ 
şebekesiyle örülmüştür ki, bu bağların düğüm noktaları nedensellik prensibinin neden-sonuç 
zaruretleridir. Her olay bir üsttekinin sonucu ve bir alttakinin nedenidir. Hangi olayın nedeni 
görülmüyorsa bu hâl, o olayın nedeninin bilinmemiş olmasından ileri gelmektedir.  
 Nedensellik prensibi; olayların öz bilgiye dönüşmelerinde en önemli rolü alan idrakin 
kullandığı “kıyas bilgisi”nin güçlü bir dayanağıdır. Kıyas bilgisi; idrakin nedensellik prensibine uyması 
yoludur. Öz bilgileri arttıran nedensellik prensibi ile kıyas bilgisi, bu fonksiyonlarını ancak olaylar 
yoluyla yapmaktadırlar. Olaylar olmayınca ne nedensellik prensibi irdelenebilir, ne kıyas bilgisi 
anlaşılabilir, ne de bunların birbirine bağlantısı sözkonusu olabilir. 
 Bilgilerin ve öz bilgilerin elde edilmesi ve bunların sonucu olarak da tekâmülün kazanılması 
için, gerekli olan esaslı malzemelerden biri ve hatta birincisi "olay"dır. Olayların içinde direkt veya 
endirekt olarak yaşamak gerekmektedir.  
 Olayların meydana gelmesi birçok nedene bağlıdır. Fakat her şeyden önce, olaylar, neden-
sonuç yasası hükümlerine göre cereyan ederler. Zaten olayların öz bilgiyi doğurabilmeleri de, 
onlardaki neden-sonuç ilişkilerine, idraklerin kıyas yoluyla intibak edebilmeleri derecesine bağlıdır.  
Ateş çocuğun elini yakar, çocuk ıstırabı duymuştur. Ateşten elinin yanması, eliyle ateşi tutmasından 
ileri gelmiştir. Eğer çocuk, bu yanık duygusu etrafında toplanan olaylar arasındaki neden-sonuç 
bağlarını idrak edebilirse öz bilgi bakımından alacağı sonuç başka olur, edemezse yine başka olur. 
Yani, idrakin bu olaydaki neden-sonuç bağlantılarına intibakı oranında, bilgiler, oluşur ve ruha yansır.  
 Bu olaylardan doğan azap ve ıstırapların etkisi altında girdikleri kıyas bilgisinden önemli 
dersler alırlar ki; bu derslerin her biri, onların öz bilgilerinin tohumlarını atmaktadır. Böylece o varlık, 
idrakini daha üst kademelerdeki realitelere ait yüksek değerlere hazırlar ve gelişme kaydeder. Onun 
için, çoktan beri insanlar arasında sınav, epröv diye anılan bu ıstıraplı olaylara insanlar -pek de 
mahiyetlerini idrak etmeden- birer kurtarıcı etken gözüyle bakmışlardır ki, doğrudur. Nitekim biz de, 
bu sınav veya eprövlerin veya deneyimlerin sonuçlarından çıkan dersler, "görgü" veya "gözlem" 
diyoruz. Bunların herbiri, birer tekâmül meselesidir.  
 Gerek nedensellik prensibi, gerek bu prensibin ışığı altında olayların akışları, insanları -bu 
olaylar içinde direkt veya endirekt olarak yaşamak suretiyle- bir kıyas bilgisine götürür, demiştik. 
Gerçekten öz bilgilerin artışında, kıyas bilgisi, önemli bir unsur olarak kendini göstermektedir.  
 Kıyas bilgisinin en etkili yardımcısı, acı ve ıstıraptır. Burada, ıstırabın da öz bilgiyi kazanmada 
önemli rolü olduğunu belirtmek gerekir. Şurası açıkça görülebiliyor olmalıdır ki, kıyas bilgisi, öz bilgiyi 
ve idraki genellikle "ıstırap" yoluyla beslemektedir.  
 Demek ki bilgi ile idrak birlikte yürümektedir. Bu bakımdan bunların gelişimini birlikte 
açıklamak gerekir. İdraklerin gelişiminde iki yol vardır: Birincisi, insanın kendi bünyesi dahilindeki 
durumları inceleme konusu yaparak ilerlemesidir. Buna "idrakin direkt olarak gelişimi" deriz. İkincisi 
idrakin beden dışındaki olayları gözlemlemesiyle, daha doğrusu kendisinin neden olduğu olayları 
irdelemesi yoluyla olan ilerleyiştir. Buna da "idrakin endirekt olarak gelişimi" deriz. İdrakin endirekt 
gelişiminde kullanılan unsurların başında, insanların görgü ve deneyimlerini arttıracak olan, 
etraflarındaki, kendilerinin bizzat neden oldukları olaylar, işler ve eserler gelir. Bu olaylar, özellikle 
gelişimin ilk kademelerinde, ağır, zahmetli, sıkıntılı, ıstıraplı ve çok uzun vadeli görünürler. 
Bitmeyecek ve tükenmeyeceklermiş gibi duygular doğururlar. Bu sırada insan, güçlükler içinde çalışır, 
bir lokma gıdasını sağlamak için bütün hayatı boyunca doğanın çeşitli imkansızlıklarıyla boğuşur, 
canavarlarla, hemcinsleriyle didişir. Bu mücadele bazen galip gelir, çoğu zaman yenilir. Bunların 
azaplarını nefsinde duyar, böylece işkenceli hayatı yüzyıllar boyunca sürüp gider. Böylece bu olaylar, 
bir taraftan öz bilgilerin artmasına neden olurlarken, diğer taraftan da idrakler'i, gelişim 

http://www.ilahinizamvekainat.com/Terimler-Sozlugu.php?kelime=k%C4%B1yas%20bilgisi%E2%80%99
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mekanizmalarına müdahale etmeye sevk ederler. Bu da yeni yeni olayların, sınavların, deneyim ve 
gözlemlerin meydana gelmelerine yol açar ve böylece idrakin yürüyüş temposu yavaş yavaş hızlanır.  
 İdrak arttıkça, etraftaki olayların manaları daha çok belirir. Ve bu sayede, insanın beynine ait 
madde kombinezonlarından süzülen "idrak vibrasyonları", bu sayısız olaylardan çeşitli sonuçlar 
çıkarmaya, olay cüzlerinden türlü türlü kombinezonlar kurmaya başlar ki, bunlardan da "dünya 
bilgileri" meydana gelir. İdrakler geliştikçe bu bilgiler de kapsam kazanır ve artar. Böylece bilgiler, 
çeşitli dallara ayrılır. Sanat, edebiyat, bilim, tıp, felsefe, müzik, resim, ekonomi, siyaset, din gibi bir 
sürü bilgi kolu oluşur. Bütün bunlar, gelişim mekanizmasında artan idrakin, olay maddelerinden 
kurmuş olduğu yeni madde kombinezonlarının sonuçlarıdır. Ve tabii ki, tekâmülün ancak dünyadaki 
icap ve zorunluluklarını yerine getirmek üzere, dünyaya özgü ve dünyada kalmaya mahkûm olan 
şeylerdir. Şu halde, dünyada iken öz idrakin genişlemesi; onun vasıta olarak kullandığı beyne bağlı 
durumlarının karmaşıklaşması, zenginleşmesi ve yüksek, ince madde hallerine doğru yeni oluşumlara 
sahip olmasıyla ilgilidir.  
 Zaten ruhun tekâmülü için, "olay maddeleri"nin öz varlıkta meydana getirdiği sonuçların, yani 
öz bilgilerin, öz idrak kanalıyla ruha yansıması gerektiğini daha önce belirtmiştik.  Bunun içindir ki, 
tekamül ihtiyacıyla dünyaya gelen bir varlık, dünya olayları imkanlarından mümkün olduğu kadar fazla 
yararlanmaya çalışır.  
 
İlahi Nizam ve Kâinat-Dr.Bedri Ruhselman (Sf. 122-128) 
Ruh ve Madde Yayınları –İstanbul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Güzel bakan güzel görür, 
Güzel gören güzel düşünür, 

Güzel düşünen hayattan lezzet alır.  
       Hz. Mevlana 



RUHSAL ARAŞTIRMALAR BÜLTENİ                                                                                 Ağustos 2018 

10  2018 ©İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği 
 

GÜZEL HAYATI YARATMAK 
Beyaz Kartal 

Ruh varlığı olduğumuzun şuuruyla yaşamak.  
 

 Hayat bir ceza değildir, aksine hayatın tüm gerçeği ışık ve sevgidir. Kendimizi ve dünyayı 
ağır, kaba ve fiziksel olarak algılayan, sadece bizim kararmış şuurumuzdur. Gündelik şuurumuzla 
bizler sönük bir yaşama sahibiz, bazen neşeliyiz ve sık sık da üzülüyoruz. Beyaz Kartal, mutluluğun 
sırlarının kendi farkındalığımıza varmada olduğunu ifade eder: Varoluşun temelinin sınırlama değil de 
sevgi olduğunu fark ettikçe, kendimizi gerçek ve sevinç dolu farkındalığa bıraktıkça günlük 
yaşantımızdaki tecrübelerimiz anlam ve güzellik kazanır. Farkındalığı geliştirmek mutluluğu getirir. 
İnsanların gözlerindeki perde yavaş yavaş kalkarken, sonsuz güzellikler ve ışık açığa çıkmaktadır. 
Ancak o zaman dünyasal ve sınırlı gözlerle değil, kalbimizin tam anlayışı ile görmeye başlarız. Yaşam 
zorlu, sıkıntılı ve acı dolu olmaktan çıkar, güzel hayatı yaratmaya başlarız.  

**** 
 "Hayat yasalarla yönetilir ve yaptığınız her şey bir sonuç getirir. Hatta ne düşünürseniz bir 
tohum ekersiniz". Düşünceleriniz iyi bir düşünce değilse, sizi sıkıntıya sokacaktır. İyi, mutlu 
düşünceyse genişleyecek, size sevinç getirecektir. Ruh dünyasındaki kardeşlik fevkalade mutluluk 
verici bir şeydir çünkü onlar kalplerinde barış içindedir. Diyeceksiniz ki "Karanlık şeylerden 
etkilenmemek mi gerekir?" Biz de size söyleriz: "Evet, çünkü içsel barışınızı koruduğunuzda ve ışığın 
içinize sürekli girmesine izin verdiğinizde, kardeşleriniz için çok fazla şey yapmış olursunuz." Huzursuz, 
kavgaya açık durumlarda dengenizi koruyunuz. Yolunuzdan sapmayınız. Belki nasıl davranacağınızı 
bilemediğiniz problemlerle karşılaşırsınız; mutsuz olabilirsiniz veya bazı şeylere canınız sıkılabilir. 
Beyaz Kartal'ın sözlerini tüm hayatınız boyunca hatırlayabilir misiniz? "Sakin kalınız. İçinizde son 
derece sakin ve sükûnet içinde olunuz. İsteyiniz, varlığınız size yardım edecektir. Belki yardım 
aldığınızı anlamayacaksınız fakat bu, işe yarayacak. O halde, içinizde sakin olunuz. Sakin olun ve 
bırakın iç gücünüz size yardım etsin." 
 Bu konuda son derece samimiyiz ve tüm kardeşlerimize aynı mesajı veriyoruz. İçinizden 
bazıları hastalıklarla karşı karşıya veya yaşlı, bazıları depresyon geçiriyor veya çok zorlu işlere 
katlanıyor veya hayal kırıklığına uğramış, çoğunuz ağır bir yük taşıdığınızı hissediyorsunuz. Yüklerinizi 
bir kenara atmayı ve onlara karşı kayıtsız olmayı mı istiyorsunuz? Hayır, bu yüklerin değerini bilmeli 
ve onların ötesinde olanı görebilmelisiniz. Bunların size ne öğreteceklerini görmek için odaklanın. 
Bazen şu soru gelir: "Ne yapmalıyım? Bunu mu, yoksa şunu mu yapmalıyım? Kalmalı mıyım, yoksa 
buraya veya şuraya mı gitmeliyim?" Böyle bir soruya cevabımız şu alacaktır: O anda önünüzde 
bulunanla uğraşmaya devam edin. İşleriniz, gelişmeniz, ruhsal dayanıklılığınızın artması ve başkalarına 
örnek olarak yardım etme fırsatını elde etmeniz için verilir. Bazen kardeşlerimizin kaç tanesinin bu 
önemli noktayı hatırladığını merak ederiz, yani dünyaya örnek olduklarını.  
 Hepinizin önünde sizi ileriye ve yukarıya doğru yönlendiren bir ışık yolu uzamaktadır, onu 
izleyerek bir gün tarif edilemez bir mutluluk ve tatmine kavuşacaksınız çünki hayatınızın gerçek 
amacını tamama erdirmiş olacaksınız. İnsan bu amacı yerine getirirse mutluluk ve huzurla dolar. Sizin 
şu an karşılaştığınız problemleri, üzüntüleri, neler hissettiğinizi biliyoruz. Biz de sizin hislerinizi 
paylaşıyoruz çünki hisleriniz yoluyla hissediyoruz, sizinle birlikte hissediyoruz fakat biliyoruz ki göksel 
kudret çalışmaktadır, her şey yavaş yavaş ışığı örmekte, ruhsal aydınlanmayı kazanmakta, gerçek 
mutluluğa sahip olmaktadır.  
 Geçmişe asla üzülerek bakmayınız, bu zaman kaybı olur. Onurlu bir şekilde elinizden geleni 
yapın. Hangi şart ve durumla karşılaşırsanız karşılaşın, bırakın içsel sesiniz konuşsun. Söylediklerinize 
dikkat edin çünkü başkalarını incitebilir, birçok zarara sebep olabilirsiniz. O halde söylediklerinize 
dikkat edin. Her zaman doğruyu söyleyin. Söylediklerimizle hakikatin derinliklerine iniyoruz.  
 

*** 
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 Gerçek güzellik; temiz, sevgi dolu düşünce, sevgi dolu imajinasyonla yaratılır. O halde şu an 
fiziksel bedeninizi terk ettiğinizde, ruh dünyasındaki bedeniniz olacak eseri bedeninizi yaratıyorsunuz. 
Şu an içinde yaşadığınız dünyayı da yaratıyorsunuz.  
 Bazılarınız, göksel ve spiritüel konulardan bahsederken imajinasyondan bahsetmemize 
şaşırdılar. Meditasyon sırasında gördüğünüz güzelliklerin gerçek mi yoksa imajinasyon ürünü mü 
olduğunu merak ediyorsunuz. Şunu vurgulamalıyız ki, kuvvetli bir şekilde imajine ettiğiniz şeyi, ruhsal 
maddede yaratmaya başlarsınız. İmajinasyonumuzda bir şey yarattığınızda ruh dünyasında gerçek 
formu yaratırsınız. İnajinasyon, ruh dünyasının anahtarıdır. İmajine ettiğiniz şey var olmakta ve 
varlığını sürdürmektedir. O halde, düşüncelerinizle, imajinasyonunuzla ruh dünyasında yaratma 
gücüne sahip olduğunuzu görürsünüz ve bu form, fiziksel dünyada da tezahür edebilir.  
 
“Güzel Hayatı Yaratmak-Beyaz Kartal” kitabından derlenmiştir.  
Ruh ve Madde Yayınları İstanbul 
 

 
 

 
 
 
 

 
ÖYKÜ 

Değer Ölçüsü 
  
 Bir gün New York'ta bir grup iş arkadaşı yemek molasında dışarıya çıkarlar. Gruptan biri 
kızılderilidir. Yolda, araçların, insanların, kornaların, çalışma yapan işçilerin çıkardığı gürültüler 
arasında ilerlerken kızılderili, kulağına cırcır böceği sesisin geldiğini söyler ve aranmaya başlar. 
Arkadaşları, bunca gürültünün arasından bu sesi duyamayacağını, kendisinin yanıldığını söylerler ve 
yollarına devam ederler. Aralarından bir tanesi ise inanmadığı halde kızılderiliyle birlikte aramaya 
devam eder. Kızılderili caddenin karşısına doğru yürür, arkadaşı da onu takip eder ve binaların 
arasındaki birkaç tutam yeşilliğin içinde gerçekten de bir cırcır böceği bulurlar. Arkadaşı kızılderiliye, 
"Bu sesi nasıl duydun? Herhalde senin insanüstü güçlerin var" der. Kızılderili ise insanüstü güçlere 
gerek olmadığını söyleyerek, arkadaşının kendisini izlemesini ister. Kaldırımı geçerler ve kızılderili 
cebinden çıkardığı bozuk parayı kaldırımda yuvarlayarak atar. Birçok insan, para kendi ceplerinden mi 
düştü diye sesin geldiği yöne döner bakar. Bunun üzerine kızılderili arkadaşına dönerek: "Gördün mü, 
önemli olan nelere değer verdiğin, neleri önemsediğindir. Herşeyi ona göre duyar, görür ve 
hissedersin." 
 
Ruh ve Madde Dergisi –Sayı: 519- Nisan -2003'de yayınlanmıştır.  
 

 

Herkes, kendi küçük dünyasını yaratır.  

Neşeli insanın dünyasında neşe vardır.  

Hiç bir şeyden memnun olmayan insan için dünya cehennemdir.   

Güzellik bir kudrettir, tebessüm ise onun kılıcıdır.  

        Charles Reade 

https://www.kitapyurdu.com/yayinevi/ruh-ve-madde-yayinlari/293.html
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SONSUZ YÜCE YOL  
Mehmet Fahri Öğretici 

 
 İNSANOĞLU sonsuzluğun çocuğudur. Ve sonsuzluğun çocuğu, zaman ve mekanla 
sınırlanamaz. Hepimiz sonsuzdan gelip, sonsuza gidiyoruz. 
 Başlangıcın sonsuzluğu, sonun sonsuzluğu içinde kaybolmuşum. Nerede olduğumu bile merak 
ediyorum; ben buradayım ve oradayım. Dün, bugün ve yarın sonsuzluğun bir parçası. Biz hepimiz 
sonu gelmeyen sonsuzun yolu üstündeyiz.  
 Mikrokozmos ve Makrokozmos sonsuzluklarının içinde, herhangi bir noktada olduğumu 
biliyorum. O kesitte bize verilmiş olan idrake, bana yansıttığı bu görüşe ne kadar şükretsem az gelir.  

Kozmosta değişmeyen, yenilenmeyen, başkalaşmayan hiçbir şey yoktur.  Evrende yerinde 
durmak, durağanlaşmak mümkün değildir.  

Sonsuzluk içinde bütün evrenler, bütün yaratılmış olanlar, bütün varlıklar, Sebep-Sonuç Yasası 
uyarınca değişmek zorundadır.  

Yaradan’ın yaratmış olduğu evrenler ve evrenlerin içindeki tüm varlıkların sürekli bir değişime 
tabi olması, o’nun temel ilkelerinden bir tanesidir. Değişim, açık seçik bir ilke ve temel bir yasadır. 
Doğa ve yaşam sürekli bir yenilenme ve gelişim içerisindedir.  
 Gerçek anlamda bilimsel bir bakışa ve doğrulukla yapılan her çalışma hangi yönden gelirse 
gelsin, özde, insanlığın malıdır. İnsan ve onun öz yapısıyla ilişkili bilgileri nerede olursa olsun bulup 
öğrenmek ve toplumun yararına sunmaktan daha yüce bir eylem olmasa gerek. 
 İki şey aynı zamanda aynı yerde bulunamaz. Bu fizikte de enerji alanlarında da aynı 
işleyiştedir.  Mesela iki şeyi aynı anda düşünmemiz mümkün değildir. Ayrı zamanlarda, ard arda 
düşünülebilir. Pozitif enerji üretmeye başladığımız anda mantal olarak da beslenmiş oluruz. Ve 
böylece her yerde pozitif şekillendirmeler önümüze çıkmaya başlar. Bu aynı iki saksı bitki gibidir. 
Hangi saksıyı beslersen o saksıdaki çiçek büyür ve gelişir. Pozitifi çoğaltmak istersen o çoğalır. 
 Siz bir insana düşüncelerinizle okkalı bir tokat atarsanız, o işi kozmik anlamda da yapmış 
sayılırsınız. Yani zihninizde adam öldürüyorsanız, bu düşünceden sorumlusunuz. Ve genellikle 
düşüncede beliren fiilleri de eninde sonunda gerçekleştirirsiniz.  
 Böylece Sırat'ı geçememiş olursunuz. Negatif düşünce neşriyatı bile Sırat Köprüsü'nün kendisi 
sayılan Dünya Okulu'nu bitirmeye engeldir. Gerçek Sırat Köprüsü, şu an üzerinde çeşitli eprövler 
yaşadığımız, Dünya Okulu'dur.  
 Eğer insanlar hakkında pozitif şeyler düşünür ve genellikle onlara yardımcı olmaya çalışırsanız, 
bu iyi niyet kozmik anlamda inşaa edilir, canlanır ve sizin Sırat Köprüsü'nü geçmenizi sağlar. Bizim her 
an, her saniye, her salise düşüncelerimizle üretmiş olduğumuz iyi ve kötü imajlar Hami varlıklar 
tarafından kontrol edilmektedir. Daha doğrusu biz kendi kendimizi kontrol ederiz.  
 Biz her saniye ve salise Sebep-Sonuç Yasaları'na göre kendi geleceğimizi ve mukadderatımızı 
hazırlıyoruz.  
 İnsan bugün meydana getirmiş olduğu pozitif ve negatif bir olayı veya planı, eninde sonunda 
yaşamak mukadderindedir. Bugün karşına çıkan her şeyi, sen kendi kendine yarattın, pozitif ve 
negatif ne ile karşılaşıyorsan, o senin düşüncelerinin ve ellerinin eseridir.  
 Demek ki, insan her gün, her an Sırat'tadır. Yani biz her an, her saniye yeni imtihandayız. Bizi 
kim imtihan ediyor? Kendimiz... İmtihan yapan da biziz, cevabı veren de biziz.  
 Öyleyse negatif düşünce fiillerden mümkün olduğu kadar uzak kalmalıyız. İnsanlar yaşamın 
temel düsturu sayılan bu kurallara uymak ve dikkatli davranmak zorundadırlar. "Ben canımın isteğini 
yaparım, işime kimse karışamaz" derseniz, ummadığınız bir anda tokadı yeyiverirsiniz.  
 Biz hepimiz birbirimize karşı bir öğrenci olduğumuz kadar da öğretmen sayılırız dünya 
okulunun her sınıfında… 
“Sonsuz Yüce Yol-Mehmet Fahri Öğretici” kitabından derlenmiştir.  
Ruh ve Madde Yayınları İstanbul 

https://www.kitapyurdu.com/yayinevi/ruh-ve-madde-yayinlari/293.html
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SEMBOLLER 
 

Sfenks Nedir? 
 

 Bu soruya bir çırpıda ve açık bir cevap vermek mümkün değildir. Bu nedenle çok yönlü ve 
derin olan bu zamansız sembolün en belirgin yönlerini kısa ve sade bir şekilde açıklamaya çalışacağız. 
 Felsefi olarak, gerçek benini, ruhunu arayan her maceraperestin, gezginin ebedi hikâyesini 
anlatmasıdır. Sfenkste kendinden bir parça bulmamak mümkün müdür? Bu ancak kendine çok uzak 
insanların durumu olabilir. 
 Sfenks sözcüğü, günümüzde insan ile diğer hayvanlara ait unsurların birleştirilmesiyle ya da 
insan olmaksızın birkaç hayvanın birleştirilmesiyle ortaya çıkan yaratık sembollerini belirtmek üzere 
kullanılan bir terimdir. Sfenks sözcüğünün orijinal biçimi eski Mısırca’ dakepesankhyada “yaşayan 
heykel” anlamında şaşepankh adıdır. Grek tradisyonuna Eski Mısır tradisyonundan geçtiği 
sanılmaktadır. Sfenks sadece Mısır’a özgü bir sembol değildir. Sembole Anadolu ve Mezopotamya 
uygarlıklarında, İran, Etrüsk, Uzak Doğu, Orta Güney Amerika tradisyonlarında da rastlanır. Sfenks 
sembollerinde en çok kullanılan hayvanlar kartal, arslan, boğa ya da inek, koç şahin, balık, attır. 
 Sfenks gibi birleşik sembollerde kullanılan her hayvan doğanın, evrenin, Yüksek İdare 
Mekanizması’nın ve kimi zamanda insanın bir özelliğini simgeler.  
 Eski inisiyeler, insanın yapısını meydana getiren unsurları bir araya getirerek "Sfenks" 
sembolü ile ifade etmişlerdir. O dönemlerin değişik toplumlarında, değişik sfenksler yapılmışsa da 
sembolize ettikleri anlam aynıdır: insanın yapısı. 
Yapı sözü ile kastedilen, insanı meydana getiren unsurlar olduğu kadar, aynı zamanda onun bu dünya 
ortamında tezahür etmekte olan başlıca mizaçlarıdır. İnsanları mizaçlarına göre üç sınıfa ayırırlar: 
 Çalışma Adamı,  tamamen bedensel faaliyete yönelik insan tipidir. Sfenks’teki sığır, bunun 
sembolüdür. Bu ayrıca, bir insanın fiziksel güçlerini de temsil etmektedir. 
 Cesaret Adamı, cesur, mücadeleci ve kavgacı insan tipidir. Sfenks’teki aslan, bunun 
sembolüdür. Bu, aynı zamanda bir insanın duygusal yapısını, moral güçlerini de temsil eder. 
 Zihin Adamı, düşünen, hayal kuran insan tipidir. Sfenks’teki kartal, bunun sembolüdür. Bu 
sembol, aynı zamanda bir insandaki zihin gücünü de temsil etmektedir. 
 O devirlerin çeşitli toplumlarında bu sembollerin yerini başkaları almış olabilir. Fakat anlam 
aynıdır. Bu üç unsur, bir araya getirilmiş ve yüksek bir prensip tarafından yönetilir şekilde tasvir edilir 
ki bu da melek-insan başı tarzında sembolleştirilir. İnsanın ilâhî özü anlatılmak istenir. 
 Ayrıca üçü de sırasıyla fizik bedeni, astral bedeni ve psişik bedeni temsil ederler. Dünya 
hayatına, enkarnasyona bağlı bu üç unsuru bir araya getiren ve yöneten de ruh varlığıdır, şuurdur ki 
bunu da melek-insan olarak ifade etmişlerdir. 
 O devrin inisiyelerinin bu üç unsuru birer hayvanla ifade etmeleri boşuna değildi. Çünkü 
bunlar bedene ilişkin özelliklerdir ve kontrol edilmeye, insanın ilâhî özü tarafından yönetilmeye 
muhtaçtırlar. Bunlar bizde yaşamakta olan üç hayvan olarak ele alınmaktadır. İnsan dünya hayatı 
süresince bunları ne derecede yönetebilecek, kontrol edebilecek denli gelişirse, Sfenks sembolünde 
var olan o insan başı ya da melek ile temsil edilmiş ruh varlığı, bu üç hayvanı, bu üç unsuru o denli 
yönetebiliyor, kontrol edebiliyor demektir. Bu, o kişinin gelişiminin de bir ölçüsü olmaktadır. İnisiyatik 
çalışmaların en büyük hedeflerinden biri de budur. Bu, aynı zamanda nefsin kontrolü de demektir. 
 Bedensel, duygusal ve zihinsel faaliyete olabildiğince hâkimiyet, bunların çalışmasına 
olabildiğince şuurluluk kazandırmak hedeflenir. Bu, kendini tanıma çalışmasıdır. Fiziksel, duygusal ve 
zihinsel hayatımız ne denli şuurlandırılırsa, ruh varlığı (ya da ilâhî öz) da bu beden üzerinde o denli 
etkili demektir ki bu, yüksek tesirleri alabilmek, olup biteni daha seyyal açılardan sezip kavrayabilmek 
bakımından inisiyatik çalışmalarda aranan başlıca prensiptir. 
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 Sfenks, aynı zamanda insan hayatının dört safhasını da temsil eder: Çocukluk, gençlik, 
olgunluk, ihtiyarlık. Bedensel faaliyete, cesarete ve atılganlığa, zihinsel faaliyete ve bu üçünün 
sentezine yöneldiği dönemleri sembolize eder. 
 
 Evrim ve dört element açısından Sfenksin Sembolizmi 
 Fiziksel ve şekilsel yorumu açısından insanın bugüne kadar geçirdiği evrim ve ona egemenlik 
eden bir baş insanın bugünkü halini anlatmaktadır. Gize Sfenksi dünya üzerindeki en eski anıttır. Gize 
Sfenksi etrafını saran harikalar ve onların gizemli anlatımları nedeniyle en tanınan sfenks olmuştur. 
Tarihi ve arkeolojik açıdan birkaç kez kapsamlı tamiratlar yapılmış, birçok kez kısmen ya da tamamen 
çöl kumları altında kalmıştır. Sfenksin yaşı hakkında her yıl daha eski bir tarih saptanmakla birlikte, 
ezoterik kaynaklara göre, sfenksin yüzü eski bir Atlantisli Majisyen-Kralı temsil etmektedir. Modern 
ezoterizmin kurucusu H.Petronova Blavatsky’ye göre Gize Sfenksinin orijinal adı Har-Em-Chu’dur ve 
ezoterik anlamı “ufukta yükselen güneş tanrıdır” 
 

Batık kıta Atllantis ile ilişkili 
olarak, Büyük Gize Sfenks’- 
sinin eskiden iki görkemli 
kanadı ve alnına yerleştirilmiş 
bir altın diski bulunurdu. Disk 
sayesinde güneşin ilk ışınlarını 
pençelerinin arasına akset-
tiriyordu. Yapısında insan 
dahil dört yaratık temsil 
ediyordu. Boğa, arslan, kartal 
ve insan. Dört sembol 
Sokrates öncesi filozoflar ile 
doğunun binlerce yıllık 
öğretilerinden dört elementi 
ve bu elementler arasındaki 
ilişkiyi temsil eder.  

Sfenks’in bünyesinde bulunduğunu söylediğimiz dört hayvanın her biri bir elemente karşılık gelir; yani 
Toprak, Su, Hava, Ateş. Bu elementler, kabaca dışarıdan görüldükleri gibi yorumlanmamalıdır, aksine 
eski simya biliminde kullanıldığı gibi ele alınmalıdırlar, yani: 
 Toprak: Tüm katılar ve bunların halleri (katı, sıvı, gaz vs gibi). Mineral âleme karşılık gelir. 
 Su: Harekete sebebiyet veren hayat enerjisidir. Bitkisel âleme karşılık gelir. 
 Hava: Duygu ve heyecanların tümüdür. Hayvansal âleme karşılık gelir. 
 Ateş: Tutkulardan başlayarak kahramanca olana kadar akıl ve sezgiye dayalı zihinsel dünyaya 
karşılık gelir. Bu insan âlemidir. 
 
 Birçok eski öğretilerde yer almasına rağmen bu konuyu iki alıntıyla sınırlayalım. Mevlana’nın 
mesnevi eserinden bir alıntı: “Mineral olarak öldüm ve bir bitki oldum, bitki olarak öldüm ve 
hayvanlığa yükseldim, hayvan olarak öldüm ve insan oldum. Artık ölüp de yok olmaktan neden 
korkayım? Bir kez daha öleyim de melekler âlemine geçip yükseleyim”. 
 Bir kabalacının (Musevilik geleneğinin ezoterik kısmı olarak bilinir) aksiyomu: “Mineral 
evrimleşerek bitkiye dönüşür, bitki hayvana, hayvan insana, insan spirite (tin) ve spirit de Tanrı’ya 
dönüşür”. 

Sfenksi inceleme felsefi bir sorundur. Yukarıda evrimle ilgili olarak söylediklerimizin bir 
devamı olarak sfenksi açıklamak için evrenin tezahürü ile ilgili temel bir sembolden faydalanalım. 
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Üstteki şekilde yatay olan kısım düalitenin dişil, yersel evrim yönünü, pasif olanı gösterir. 
Dikey olan kısım ise erillik, dikey yükseliş süreci ya da evrim yönünü işaret eder. Tek çakışma noktası 
olan ortada hayat savaşının şifresi bulunur. Bu iki hat insanın içinde her an mevcuttur: Eğer bilincimiz 
alt tarafta olursa (sfenksin yatay kısmında) bulunduğumuz yerin kölesi oluruz. Bu sfenksin hayvan 
kısmı ya da insan içinde sadece yoğun içgüdülerin bulunduğu kısımdır: Eğer bilincimiz üst kısımda, 
yani “sfenks” kısmında olursa tüm yapının hâkimi, efendisi oluruz; böylece kendi kahramanlığımız 
sayesinde sfenks sakinleşecek ve karnının üzerinde oturacak, amaçsızca hareket etmeyecektir. 
 

Sfenksin büyük bedeni (içgüdüler) üzerinde insan başı(akıl), şeklin doğasını gizemli bir şekilde 
ateşin, ruhun rotasında, yukarı doğru yücelten gizemdir: Kısaca zekânın içgüdüler üzerindeki ebedi ve 
uyumlu zaferidir. Bu evrimin gücüdür: Bu güç olmadığı zaman ne olur? Campoamor’un sözü “Ayakta 
olmaktan iyisi oturmak, oturmaktan iyisi uzanmak ve uzanmaktan da iyisi ölüm” bedenin yasası 
olabilir, fakat ruhun değil. Ruhun yasası topraktan çok ateşin dikey doğasına benzer. 
 
Ayşın Gültutan tarafından derlenmiştir. (Ağustos-2018) 
Kaynaklar: -Semboller Ansiklopedi-Alparslan Salt 
       -Sfenks: İnsanın Kaderi-Mahmut Doğan 
       -İnternet  
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EMEĞİ GEÇENLER 
 

Helena Petrovna Blavatsky 
(1831-1891) 

 
Size bilge bir ruhtan bahsetmek istiyoruz, bir gezginden, bir 
filozoftan bahsetmek istiyoruz,  bir gerçek  arayışından. Tarih 
sahnesinin gördüğü en cesur kadınlardan birinden bahsetmek 
istiyoruz size; Bayan Blavatsky’den. 
 
HAYATI : 
Ezoterizm´in öncüsü sayılan Helena Petrovna Blavatsky, 1831´de 
Rusya, Ukrayna´da Dnepropetrovsk´da 12 Ağustos´da doğdu, 
Babası bir Alman albayı, annesi ise Rus asıllı genç yaşta ölen bir 
yazardı.  

Anne tarafından Prenses Helena Pavlovna Dolgorukov ile akrabaydı ve onun etkisiyle Saratov 
ve Tiflis´de eğitim gördü. Çocukluğunda ruhsal yetenekleriyle dikkat çekiyordu. Helena henüz on 
sekizinde kırklı yaşlardaki bir general ile evlendirildi. Fakat bu evlilik ele avuca sığmayan Helena’nın 
sınır tanımaz yapısını perçinledi ve 3 ay sonra eşini terk ederek kaçtı. Bu kaçış onun dünya turunun da 
başlangıcı oldu. Hayatının en önemli anlarından birisini ise  Londra’da kendi ifadesiyle ‘’efendim’’ 
dediği  Üstad M, diğer adıyla Mahatma Morya ile tanışmasıyla yaşandı. Üstad M sayesinde doğu 
mistisizmi ile ilgilenmeye başladı. Onsekiz yaşında iken yirmi yıldan fazla sürecek seyahatine başladı. 
Bu seyahatler sırasında Hindu Mahatmalardan (Ustalardan) dersler aldı ve o vakitler yabancılara 
kesinlikle yasak olan Tibet’e gitti. 1891 yılının 8 Mayıs´ında Londra, Surrey´de öldü ve cesedi yakıldı. 
Bu inanılmaz yaşamın akıl almaz temposuna 60 yıl dayanmıştı, bir başkası hele tek başına bir kadın, 
100 yıl önceki yolculuk koşullarında bu kadar çok dolaşmaya dayanamazdı. 

ESERLERİ VE BAKIŞ AÇISI 
Teosofi Hareketi´ni başlattı ve Teosofi "İlahi Bilgi" mesajını verdi. Doğu dinlerinin bilgeliğini 

batıya anlatırken karma ve reenkarnasyon fikirlerini tanıttı; tüm büyük dinlerin tek ve ana bir dinsel 
felsefeden kaynaklandıklarını, antik bilgeliğin hala bilindiğini, açıklanamayan olayların, fenomenlerin 
aslında bilimsel yasalarla açıklanabileceğini anlatırken, ahlak ve kardeşlik ilkelerinin temelini açıkladı. 
Teosofik Hareket´in Evrensel Kardeşlik´in tek yolu olduğunu gösterirken, ırk, inanç, seks, kast ve inanç 
ayrılıklarının ortadan kaldırılmasının yararlarını öğretti. Bugün Teosofi milyonlarca taraftarı, öğrencisi 
ve 55 ülkedeki öğretim merkezleriyle Yeni Çağ´a yönelik ciddi ve önemli bir kurumdur. 

Helena Petrovna Blavatsky´nin pşisik veya normal ötesi yetenekleri olduğu çok anlatılmıştır, 
bunların daha çok Duyu Dışı Algılama düzeyinde olduğu görülür; sıcak, içten bir insan olarak anlatılır 
ama sözünü sakınmaz ve korkusuzdu. Özellikle de iki yüzlülüğe ve dar kafalılığa hiç tahammülü yoktu. 
Yeni fikirlere ve kavramlara çok meraklıydı, büyük metafizik bilgisi edebi çalışmalarında görülür. 
Fikirleri dünyanın her yerinde ilgi gördü ve araştırıldı. Henüz kendi yetenekleriyle ilgilenmediği 
dönemlerde doğaüstüne fazla yönelmemişti ama kendisi doğa yasalarının yönettiğine inanıyordu. 
Özellikle Tibet´te bulunduğu dönemlerin yanısıra gittiği sayısız ülkede iyi bir metafizik öğrencisi oldu 
ve daima gizli bilgileri araştırdı.  

Blavatsky´nin öğretisinde ve eserlerinde çok üst düzeyde felsefi ve dini bütünlük görülür, 
doğunun ve batının felsefesini çok iyi etüd etmiş ve çeşitli düzeylerde de pratiğini yapmıştı. İç 
dünyasını çok iyi yansıtan bir yazardı, gazetelere ve dergilere yazdığı yazılarda konuların renkliliği ve 
akışkanlığı hemen dikkat çeker, bu tür yazıları 15 ciltlik bir koleksiyonda toplanmıştır. İlk kitabı olan 
"Isis Unveiled" 1877´de yayınlandığında, 1.000 adet olan ilk baskı iki günde satıldı. Kitabın alt başlığı 
"Antik ve Modern Bilim ve Teoloji´nin Temel Anahtarı"ydı. İlk ciltte bilimde yanılmazlık kuramları, 
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ikinci ciltte de dinle ilgili öğretiler vardı, Blavatsky tüm bilgilerin Eskiler´e ait olduğunu ve zamanla 
unutulmuş olduklarını belirtiyordu. Örneğin Antik Yunan´ın madde görüşünden yola çıkıyor, o bilgiyi 
ilerleterek Plato ve Pisagor ile güçlendirerek, Musevi bilgelerin geliştirdiği Kabalistik dinsel felsefeyle 
bütünleştirirken, antik belgelerin mistik yorumlarını kullanıyordu. Blavatsky mitolojik öyküleri, çeşitli 
dinsel metinleri, majikal bakış açılarını, antik Mısır yazıtlarını ve dünya dinlerini tartışırken evrensel 
antik bilgelik dininin Hermetik Felsefe olduğunu söylüyor ve tüm inançların buradan doğduğunu ama 
sonradan tahrif edilerek, unutulduklarını ve birbirlerini dışladıklarını savunuyordu. 

Blavatsky’nin genç yaşlardan başlayarak öğrendiği doğu bilgeliği ve bilgilerinden oluşan 
başyapıtı olan 1885´de bitirdiği "The Secret Doctrine" evrenlerin, güneşlerin ve gezegenlerin evrimini, 
egemenliklerini, elemental yaşamın ve güçlerin yayılımını, minerallerin, bitkilerin, hayvanların ve 
insanların egemenliklerini anlatır. Antik bilgilere göre ruhsal egemenlikler büyük kozmik yöneticiler 
tarafından yönlendirilirler, eylemler kozmosun yasaları ve uyumu doğrultusunda yapılırlar. Kitabın 
ikinci bölümünde insan ırkının kökeni ve kaderi anlatılırken, diğer bilinçli varoluşlarla benzerliği ve 
ilişkileri sergilenir. İnsan ancak bilincinin uyanışıyla daha yüksek oluşum düzeylerine yaklaşabilecektir. 
Bilimsel yollar ve yöntemler uyanışı kısmen sağlamaktadır, efsanelerin, mitlerin ve sembollerin katları 
veya çeşitli düzeylerdeki yorumları bu uyanışı destekleyecektir. Bu öğretinin tartışmaları dünyanın 
birçok yerindeki merkezlerde organizasyon, disiplin ve arınma yöntemlerini arama şeklinde 
sürmektedir. Güncel deneylerin anlamları disipline edilebilirse, öz bilinç ortaya çıkacak ve birey 
karmik süreçler algısı doğrultusunda varolmayı gerçekten isteyecektir. 

Blavatsky, "The Secret Doctrine"in kaynaklarını çok açık söylemez ama zaman zaman binlerce 
ciltlik Antik Asya ve Hıristiyanlık öncesi yazıtlardan söz eder. Bu bilgi insanlığın tüm deneyimi ve 
nedenidir. Evrenin ve insanlığın ilişkisi tartışılmazdır ve görülebilen veya görülemeyen her yerde 
sayısız yaşam formu vardır; üç temel yasa vardır; 

(a) Her yerde, her zaman var olan ebedi, sınırsız, değişmez bir ilke vardır ve bu tartışılamaz. 
İnsandaki idrak gücü üstünlük duygusunu ve temel ilkeyi algılama zannını yanısıra getirebilir ama bu 
sadece bir benzerliktir veya bir ifadedir. Ama bu nokta düşüncenin ulaşabildiği uzaklığın ötesindedir. 

(b) Evrenin sonsuzluğu sınırsızlık düzlemi veya planıdır. Sayısız evrenler sürekli olarak 
görünme ve kaybolma devamlılığı içindedirler. 

(c) Tüm insani ruhların temel tanımı ve esası Evrensel Ruh ile belirlenir. Sonraki oluşumun 
kendisi bilinmeyen kökenin bir yönüdür ve her ruh zorunlu olarak enkarnasyon çevrimlerini dönemsel 
ve karmik yasalara göre yapar. 

Her ne kadar, "The Secret Doctrine"in çeşitli kaynakları olduğu söylense de, Blavatsky arkaik 
bir metin olan "Dzyan Kitabı"ın yorumlarını temel olarak gösterir. Bu gizemli kitabın "Stanza" denen 
bölümlerini anlamak hiç de kolay değildir. Kişi kozmik evrimin yüce tanımını öğrenmeye istekli 
olmalıdır. Evrenin bir sükün döneminden sonra yeniden uyanışı, farklı formların oluşumu, dünyanın 
şekillenmesi, insanın dünyadaki görünümü ve ırkımızın en baştaki evrimi bu tanımın aşamalarını 
oluşturur. Basit gibi görünen ama aslında algıyı çok zorlayan bu bilgi paketleri Blavatsky´nin büyüteci 
altında okuyucuyu zorunlu olarak anlayarak ezberlemeye götürür. Kişiye göre değişen bir yerden 
sonra okuyucu, onun bilgeliğine ve büyük bilgisine saygı duymaya başlar. "The Secret Doctrine" 
yayınlandığından bu yana binlerce kişiyi cezbederken, Teosofi öğrencilerinin ana kitabı olmuş, özgür 
düşünce ve soru sorma cesaretini verirken ve sayısız baskı yapmıştır. 

 
Teosofi binler yıl öncesinden mi geliyor? 
Teosofi öğretisi antik zamanlardan gelmekte ve zaman zaman da sembolik bir dile 

dönüşmektedir. Kozmolojik evrimi ve insanın evrimleşmesini sağlayan büyük olaylara dikkat edersek 
aralarındaki paralelliği fark edebiliriz. Blavatsky fikirlerinin kendisine ait olmadığını ısrarla söylüyordu 
ama bunları kendisi düşünmüş de olabilir. Ama asla antik bilgilerin dışında bir iddia da bulunmadı ve 
Teosofi bilgisinin çağlar boyunca oluştuğunu söylüyor ve bir bilgi rehberliği olmadan böyle bir düzeye 
ulaşılamayacağı da ekliyordu. Çünkü ezoterik düşüncenin kendi düşüncesinin önünde olduğunu ve 
"The Secret Doctrine"in dünyadaki zamansız ve evrensel literatürden derlendiğini iddia ediyordu. 
Kısacası "The Secret Doctrine", çok büyük ve yaratıcılıkla dolu bir olaydır. 

 



RUHSAL ARAŞTIRMALAR BÜLTENİ                                                                                 Ağustos 2018 

18  2018 ©İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği 
 

 
Helena  110 kilogram ağırlığında, günde 200 tane el sarması sigara içen bir kadındı. Kendi 

söylemine göre dünyayı  tek başına yedi kez dolaşmıştı. Önüne çıkan tüm zorluklara göğüs gererek 
altmış yıllık ömrünü hakikatin peşinde geçirdi.   Kendi hakikatini buldu ve onu dönemin tüm 
baskılarına rağmen anlatmak için büyük çabalar sarf etti.  James Joyce, Mahatma Gandhi, Alice Bailey, 
Dion Fortune, Swami Sivananda, Rudolf Steiner, Aleister Crowley gibi okült, ezoterik, politik ve edebi 
dünyadan ismini tarihe kazımış birçok ünlüyü son derece etkilemeyi başardı. Her ne kadar tarih 
kitapları onun ömrünü altmış yıl olarak bir çift rakama sığdırsa da geride bıraktığı hayat hikayesi ve 
öğretisiyle gerçek ölümsüzlüğün ne olduğunu bize anlattı. 

 
 

Ve sözlerinden örnekler… 
 
 
 

Nefret asla nefretle bastırılmaz; nefret sevgi 
göstererek dindirilir; bu çok eski bir kuraldır.  

 
Derin sulara girmeden yüzme öğrenilmez.  

 
Gerçeği yaşamak istiyorsan alışıldık hayatını terk et. 

 
 

Üstünden geçen onca zamana rağmen eskimeyen, güzelliklere ilham olan tüm yaşamlara saygı ve 
sevgiyle. 

 
İnternet Kaynaklarından Derleyen:  Ayşın Gültutan (Ağustos-2018) 
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HABERLER 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
"Psikolojide Kimlik Kişilik Kuramları"  
seminerimizde Psikolog Gonca Tuncel Langbehn 
ile birlikteydik.  
 
Psikolog Gonca Tuncel Langbehn, 
İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği binamızda  
ilk kez sunum gerçekleştirdi. 
 
Salı Konferansımızda farkındalık yaratan  
  bilgileri paylaştığı için  
     misafirimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.  
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
E-Bülten Ağustos ayı sayımız vesilesi ile;  
21-24 Ağustos 2018 Tarihleri arasındaki 
 
Kurban Bayramınızı şimdiden kutlamak istiyoruz. 
Esenlikler ve Mutlu Bayramlar dileriz. 
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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:14 Ağustos 2018-19.00-20.30 
Konu: Ben Derken?... 
Konuşmacı:M.Tevfik Arpacı 
 
Tarih: 24 Ağustos 2018-19.00-20.30 
Konu:Bilimsel Çalışmalar ve Öteki Dünya           
           Olasılığı 
Konuşmacı:Bülent Kantar  
 
 

Salı Konferanslarımız halka açık ve katılım 
ücretsizdir. 

 
 

Tarih:02 Ağustos 2018-19.00-21.30 
Konu: Merkezlerin Farkındalığı 
Konuşmacı:Nusret Sefa Yılmaz 
 
Tarih:09 Ağustos 2018-19.00-21.30 
Konu: Anlamların Dönüşümü 
Konuşmacı:M.Tevfik Arpacı 
 
Tarih: 16 Ağustos 2018-19.00-21.30 
Konu:Gevşeme 
Konuşmacı:Oya Emir (Timurdoğan)  

 
 

Yaz Söyleşileri –Maurice Nicoll Perspektifiyle 
Haziran-Temmuz-Ağustos Ayları 

 
(Perşembe günleri gerçekleştirilir. 

Kendini Bilme, meditasyon, film gösterimi ve birçok 
uygulama ile 

Ele alınacağı ileri seviye bir çalışmadır) 
 

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

